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TĂRII QT MAI MULT CĂRBUNE!
/--------------------------------------- --------------------------------

I. M. Lupeni

„Vom onora cerințele industriei 
siderurgice"! Una din secvențele citadine din orașul Petrila. Foto: Alexandru TĂTAR

Principalul producător de cărbune 
cocsificabil, întreprinderea minieră Lu- 
peni traversează o etapă deosebit de 
importantă în ceea ce privește materia
lizarea eforturilor de încadrare în indi
catorii planului conform programului de 
creștere a producției de cărbune. La

nivelul conducerii minei, ing. Gheorghe 
Marchiș, directorul întreprinderii ne-a 

prezentat preocupările privind obținerea 
unor sporuri substanțiale de productivi
tate ce se concretizează în însemnate 
creșteri de producție prin aplicarea u. 
nui program de măsuri realist, bine fun
damentat, eficient.

— Direcția prioritară de 
acțiune a fost și rămine 
în continuare menține
rea unei linii de front 
active care să poată asi
gura capacitățile de pro
ducție conform creșteri
lor planificate. In acest 
sens prin îmbunătățirea 
plasării la lucrările de 
pregătiri am creat supli
mentar preliminarului o 
linie de front de rezervă 
de 100 ml care va putea 
elimina orice sincopă din 
activitatea de 
Avînd permanent 
de lucru la nivelul 
rințelor, ne axăm în 
tinuare pe folosirea 
tensivă a utilajelor 
mare productivitate, 
ționînd cu consecvență 
pentru menținerea în 
funcțiune a 12 complexe 
mecanizate. Dealtfel, chiar<___ ____
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Cu pianul 
semestrial 
îndeplinit

Sectorul III,
I.M. Lupeni

Cel mai mecanizat sec
tor din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului, sec
torul III de la I.M. Lu
peni, și-a înscris, prin re
zultatele obținute de la în
ceputul anului, numele 
printre colectivele care 
raportează, înainte de ter
men, îndeplinirea sarcini
lor de plan pe primul se
mestru. La cele 22 366 tone 
de cărbune extrase în plus 
față de plan in primele 
cinci luni din acest an.

Acțiunea
COCS '35

Și 
cu

luna aceasta vom finali
za în sectorul III monta
rea unui nou complex 
mecanizat cu 100 de sec
ții, urmînd ca în lunile 
următoare să dotăm 
sectoarele IV și VII 
cite un complex. De ase
menea, vom folosi cu 
preponderență, acolo unde 
este posibil, combinele 
de înaintare, pe lingă ce
le existente în momentul 
de față, introducând 
producție încă trei, 
sectoarele VI, IV și III •— 
preconizînd ca prin vi
tezele mari de înaintare

Brigada lui Gheorghe Lipșa din cadrul sectorului IV al I.M. Lonca a livrat 
economiei naționale de la începutul anului aproape 1300 tone de cărbune în 
plus față de sarcinile de plan.

In imagine, o parte din membrii brigăzii, schimbul condus de minerul 
Martin Balint.

să menținem și chiar să 
sporim linia de front de 
rezervă.

—• Creșterea producției 
o 

optimă 
transport, 

existent

de cărbune incumbă 
funcționalitate 
a fluxului de 
Reușește fluxul 
să preia întreaga produc
ție fără a crea dificultăți?

— Eforturile noastre au 
fost îndreptate de mai 
multă vreme în direcția 
eliminării tuturor dere
glărilor privind preluarea 
producției sectoarelor. In 
acest sens. concentrarea 
transportului pe orizon
turile 300 și 360, lucrare 
de mare importanță, so
luționează în mod fericit 
problema transportului 
producției. De remarcat

Gheorghe CHIRVASĂ 

(Continuare în pag. a 2-a)

La I.U.M. Petroșani

Mai mult decît în peste 
o jumătate de secol

Graiul cifrelor este eloc
vent : întreprinderea de u- 
tilaj minier din Petroșani 
s-a dezvoltat, în cei două
zeci de ani ai fertilei pe-* 
rioade pe care o numim, 
cu îndreptățire, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu“, de 20 
de ori mai mult decît în 
peste o jumătate de secol 
de existență înaintea Con
gresului al IX-lea al parti
dului. Iată și reperele „sta
tistice" : în 1909, anul în
ființării, avea o suprafață 
de producția și depozitare 
de 1 197 metri pătrați; în 

1965 aceasta ajunsese la 
4 530 de metri pătrați, pen
tru ca în acest an să fie 
de 64 331 de metri pătrați.

Desigur, acesta este nu
mai un singur element al 
dezvoltării impetuoase a 
întreprinderii în acești do
uăzeci de ani, unul de na
tură cantitativă, dar care 
semnifică un proces dina
mic, impulsionat de vizite
le secretarului general al 
partidului în unitate — tot 
atîtba prilejuri de dialog 
fertil, de conturare a unor 
etape hotărîtoarc în meta
morfozarea fostelor ateliere 
într-o uzină modernă. Co
ordonata decisivă fiind, e- 
vident, cea calitativă.

Anul de cotitură este 
1977. Oamenii uzinei îl e- 
vocă și acum cu emoție și 
mîndrie. Au avut onoarea 
și bucuria să-1 primească 
în mijlocul lor pe cel mai 
iubit fiu al poporului, pe 
Minerul de onoare al țării, 
tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Au raportat cu 
satisfacție îndeplinirea in
dicațiilor date de secreta
rul general al partidului 
privind dezvoltarea uzinei 
într-o primă etapă, care
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a însemnat creșterea capa
cităților de producție, prin 
materializarea unui volum 
de investiții cifrat la 86 de 
milioane lei. Și perioada 
care a urmat a fost pentru 
colectivul din întreprindem, 
o perioadă de muncă in
tensă pentru dezvoltarea 
unității, pentru formarea 
oamenilor. S-a derulat un 
impresionant volum de in
vestiții: 760 de milioane de 
lei lucrări ce au permis pu
nerea în funcțiune a unor 
noi capacități de producție 
— pentru 175 de tone de 
utilaj minier, 1500 de tone 
de piese de schimb, 4800 
tone piese turnate din oțel, 
1000 tone piese turnate din 
fontă și echipament hi
draulic în valoare de 175 
de milioane de lei anual. 
Acum, foștii reparatori de 
utilaje sînt în măsură să 
producă și să livreze aba
tajelor și exploatărilor mi
niere utilaje de mare com
plexitate tehnică, mașini 
care altădată se importau 
într-o gamă diversă, co-

C.T. DIĂCONU
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i

(Continuare în pag. a 2-a)

Examene 
de stat 

la Institutul 
de mine

minerii mecanizatori din 
abatajele aferente sectoru
lui au mai adăugat, la zi, 
pe luna iunie încă 3800 to
ne de cărbune cocsificabil. 
Planul pe primul semestru 
a fost îndeplinit mai de
vreme cu aproape două 
decade prin plusul de pes
te 10 000 tone de cărbune.

Productivitatea munciî 
în abataje a fost realizată 
în proporție de 117 la sută. 
Este rodul muncii depuse 
de minerii din abatajele 
conduse de Mihai Blaga 
și Laszlo Matyus ce folo
sesc 3 complexe de susți
nere și tăiere mecanizată, 
în condiții de eficiență spo
rită, realizînd productivi
tăți ale căror vîrfuri au 
atins 16—18 tone pe post. 
(Gh. S.)

■ Practica studenților în producție
etapă de aprofundare a cunoștințelor tehnico-științifice 

si de implicare nemijlocită în munca minerilor i
S-a încheiat sesiunea 

| de examene a studenților 
de la Institutul de mine 
și, urmînd ca de la mij
locul acestei luni, pînă în 
12 iulie, să se desfășoare 
ultima parte a anului de 
învățămînt : practica în 
producție.

— Este o etapă foarte 
I importantă în pregătirea 

specialiștilor, ne spunea 
conf. univ. dr. Nicolae 
Ungureanu, prodecan al 
Facultății de mine. Cei 
aproape 1500 de studenți, 

Iai facultății noastre, din 
anii I—IV, vor efectua
practica în 58 de centre, 

■ unități miniere aflate 
I în toată țara. In organi

zarea practicii în acest 
an s-a avut în vedere ne
cesitatea ca studenții să 
cunoască toate tipurile de 
zăcăminte minerale utile. 
Trebuie să mai mențio
nez că în majoritatea în
treprinderilor miniere stu
denții vor fi încadrați în 
formațiile de lucru. In 
acest fel ei cunosc mai 
bine procesul de produc
ție, contribuind efectiv, 
în spiritul documentelor 
Congresului al XlII-lea al 
partidului, la extragerea 
cărbunelui și a substan
țelor minerale utile. Stu
denții vor efectua practi
ca în minele de lignit fâ
nul I), minereuri (anul 

II), în cariere (anul III), 
în întreprinderile Văii 
Jiului (anul IV), în carie
rele de cărbune și șis
turi bituminoase de la A- 
nina.

— Studenții noștri au 
încheiat sesiunea cu re
zultate bune, ne mărturi
sea prof. univ. dr. ing. 
Ion Marian, prodecan la 
Facultatea de mașini și 
instalații miniere, în pe
rioada practicii avînd po
sibilitatea să vadă în ac
tivitate mașinile și utila
jele despre care au învă
țat. Practica în produc
ție se efectuează diferen
țiat, pe ani de învăță
mînt: cei din anul I în a

telierul-școală unde vor 1 
învăța să lucreze pe ina- 
șini-unelte, executînd 
suduri, operații de mon- | 
tare-demontarc, muncind ■ 
la strunguri, mașini de ale- I 
zat etc. Studenții din a- . 
nul M fac practică teh- I 
nologică în mine decar- I 
bune.și minereuri. Cei I 
din anul III se află în | 
uzine constructoare de . 
mașini și echipamente e- | 
lcctrice miniere, precum | 
și în unități de întreține- . 
re și reparații, la I.U.M. | 
Timișoara, Sibiu, Baia a 
Mare, la IPSRUEEM sau

Tiberiu SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ieri, la Institutul de mi-i 
ne au început examenele 
de stat ale noii promoții 
de absolvenți, viitorii spe
cialiști care își vor consa
cra gîndirea tehnică și e- 
lanul tineresc pentru con
tinua dezvoltare și moder
nizare a procesului de va
lorificare a substanțelor 
minerale utile ale patriei, 
înfăptuind mărețele pre
vederi ale Congresului al 
XlII-lea al partidului. Cei ’ 
peste 750 de tineri care în
cep să rememoreze mo
mente din viața de stu
dent, au evocat, cu o zi 
înaintea acestor examene 
finale, condițiile minunate 
de formare moral-politică 
și profesională create în 
perioada cea mai fertilă în 
împliniri și pentru I riști tu-; 
tul de mine, perioadă i- 
-- ---------------------------------------- i

(Couliuuare U> pag. a 2-a)I
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Susținem din inima noua inițiativă de pace
a tovarășului NICOL AE CE AU ȘESCU,

chemarea F.D.U.S.

Minerii se pronunță ferm 
pentru dezarmare

Dreptul la 
existență !

Mai mult decît 
în peste o jumătate de secol

(Urmare din pag. 1)

Noi, minerii, toți cei ce lucrăm 
subteran pentru a scoate la ziuă 
bunele atît de necesar industriei 
ne unim glasurile alături de întregul 
nostru popor, pronunțîndu.ne cu fermi
tate pentru dezaîTnare. Ne exprimăm în
treaga adeziune la noua și strălucita 
inițiativă de pace a președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la A- 
pelul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, care întruchipează aspirațiile 
cele mai fierbinți ale întregului nostru 
popor, dorința nestrămutată de a ne a- 
sigura în pace o viață demnă și liberă. 
Așa cum în repetate rînduri sublinia 
conducătorul partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezar
marea, și în primul rînd dezarmarea

în 
. căr- 
țării.

nucleară, reprezintă o cerință vitală 
actualele condiții internaționale, < 
arsenalele nucleare au o putere ce poate 
distruge viața de pe pămînt. In astfel 
de condiții nu există învinși sau învin
gători și se pune problema supraviețui
rii întregii 
popoarelor 
triumfe în 
sluji viața.
oamenilor lumină și căldură. Vrem 
muncim în pace, să dăm viață progra
mului partidului de bunăstare și prospe
ritate pe pămîntul străbun al patriei.

Ion ISACILA, 
miner, șef de schimb, 

sectorul V, I.M. Petrila

i în 
cînd

omeniri. Prin forța unită a 
pacea poate și trebuie să 
lume. A munci înseamnă a 
Noi muncim pentru a da 

să

Pentru ca munca
pămîntul românesc. Sîn- 
tem pe deplin conștienți 
că numai într-un climat 
de pace, de încredere în 
oameni, în forța 
creatoare, munca 
tră, a tuturor celor 
muncesc în 
culturii, poate da cu 
devărat rod bogat.

Nu vrem ca tot ceea ce 
făurim prin trudă 
tică să fie distrus 
tr-un act dement, 
aceea susținem din 
tă ființa politica de pace 
a partidului și statului 
nostru, exprimată clar 
prin glasul celui mai 
iubit fiu al României, to-

Noi, oamenii de artă și 
cultură .din întregul mu
nicipiu, profund angajați 
pentru edificarea valori
lor spirituale ale societă
ții noastre socialiste mul
tilateral dezvoltate, am 
primit . cu nemărginită 
satisfacție noua inițiativă 
de pace a președintelui 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului.

Vedem în acest act po
litic major expresia libe
ră, vie, a voinței de ne
clintit a poporului de a 
munci liber și independent 
pentru făurirea fermă a 
societății comuniste pe

ț

să dea rod bogat

Am trăit în pace 
vrem să 
nuare în 
face din 
un viitor
Este dorința noastră cea 
mai arzătoare, este drep
tul nostru fundamental, 
care își găsesc o elocven
tă ilustrare în noua ini
țiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, concretizată în 
Chemarea și Apelul 
F.D.U.S. In numele a tot 
ceea ce are omenirea mai 
scump, dreptul la 
tență, alăturăm

r

Și 
trăim în conti- 
pace pentru a 
viitorul nostru 

luminos, prosper.

lor
noas- 

ce 
domeniu]

a-

artis- 
prin-

De 
toa-

varășul 
Ceaușescu.

Oamenii 
toți oamenii 
Valea Jiului 
astăzi, la unison, gîndul 
lor de a face totul pen
tru ca înțeleaptă politică 
de pace a României soci
aliste, a președintelui ei, 
tovarășul N i e o 1 a e 
Ceaușescu, să triumfe 
pentru ca vocea rațiunii 
să străbată întreaga lu
me.

de cultură, 
muncii din 
își exprimă

George NEGRARU, 
Instructor — Casa de 
cultură a sindicatelor 

Petroșani

Practica studenților in producție
(Urmare din pag. 1)

I.U.M. Petroșani. Studen
ții din anul IV fac atît 
practică tehnologică, cît 
și de cercetare-proiectare. 
Perioada practicii în pro
ducție este folosită 
studenții din anul 
pentru a culege date 
a executa lucrări pentru 
proiectele de diplomă, 
deoarece încă din semes
trul al doilea le-au fost 
stabilite temele. Aproape 
500 de studenți din fa
cultatea noastră sînt re
partizați în 14 centre. 
Pentru a se desfășura cît 
mai eficient, practica se 
va 
tea 
de 
lor

de
IV

Și

face, ca și la Faculta- 
de mine, tot în regim 
încadrare a studenți- 
în producție.

In aceste zile cînd săr
bătorim două decenii de 
la Congresul al IX_lea al 
partidului, eveniment is
toric care a inaugurat 
cea mai bogată epocă în 
împliniri socialiste, ce cu 
mîridrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", pro
cesul de învățămînt din 
Institutul de mine, inte
grat armonios cu cerceta
rea, proiectarea și pro
ducția, este absolvit de 
750 studenții care au în
ceput examenul de stat, 
urmînd să participe, cu 
competență profesională 
și entuziasm tineresc, la 
continua modernizare a 
mineritului și creșterea 
producției de substanțe 
minerale utile.

Examene de stat 
la institutul de mine

(Urinate din pag. I)

naugurată de istoricul Con
gres al IX-lea al partidu
lui, indisolubil legată de 
gindirea cutezătoare, revo
luționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Cu o 
pregătire temeinică, dobîn- 
dită prin integrarea invă- 
țămînlului superior minier 
cu cercetarea, proiectarea

și producția, absolvenții, 
care trăiesc ultimele emo
ții din viața universitară, 
au realizai proiecte ce le 
sintetizează cunoștințele 
științifice, tehnice și prac
tice, multe avînd 
bilitate imediată 
lalea productivă, 
rim mult succes 
ultim examen al 
student I (T. SPATARU)

o aplica- 
in activi-

Le do- 
in acest 
vieții de

ys infopmer-

exis- 
glasului 

ome- 
nostru 

să

e g i i
glasul 

care trebuie 
și respectat. Ni- 
este mai scump

î n t 
niri, 
de pace 
fie auzit 
mic nu
decît viața și asta trebuie 
să înțeleagă cei care spri
jină și urzesc demențiala 
cursă a înarmărilor. Pă- 
mîntul încă nu și-a vinde
cat rănile din cel de-al 
doilea război mondial, să 
nu-i facem altele, nu are 
nimeni acest drept.

Constantin BELEA, 
secretar org. U.T.C., 

brigada 60 instalații 
A.C.M. Petroșani

INTERURBAN
Se deslașoară in condiții optime probele tehnice 

la noua centrală telefonică automată din Lupeni, 
care va permite conectarea abonaților din această 
localitate la rețeaua automată interurbană. Primele 
două cifre ale numărului sînt 60 (în cazul abonaților 
cuplați, 65), iar informațiile răspund la 61515. Pro
bele demonstrează o bună selectivitate și vor fi 
încheiate peste citeva zile, cînd fiecare dintre cei 
1000 de abonați telefonici din oraș va putea chema 
sau va putea fi sunat direct din localitățile cuplate 
la acest sistem. Așadar, „audiție" bună și... atenție 
la impulsuri ! (C.T.D.)

(Urmare din pagina 1)

că s-au făcut deja pri
mele probe și rezultatele 
sînt îmbucurătoare, așa că 
in cel mai scurt timp pro
ducția va fi concentrată pe 
acest flux de transport, 
conform programului sta
bilit, al cărui punct final 
va fi extragerea întregii 
producții a sectorului IV 
cu schipul. In acest fel 90 
la sută din producția mi
nei va fi preluată dc trans
portul pe schip, asigurin- 
du-se și o substanțiala îm
bunătățire a indicatorului 
de calitate, datorită trece
rii prin instalația Trom- 
mcl-concasor. O altă pro
blemă privind îmbunătă
țirea fluxului de transport 
este cea a organizării trans
portului cu vagoneți pe o- 
rizontul 400. Lucrarea a 
demarat bine și speram 
ca in curînd să fie finali
zata, ceea ce ar însemna in 
linii mari soluționarea pro-

blemclor de transport. Ast
fel. toate sectoarele vor 
avea producția concentra
tă pe fluxuri cu încărcare 
pe orizonturi de bază, fie
care avînd posibilitatea de
pozitarii producției, în acest 
lei evitîndu-se aglomeră-

I
I
I
I
■

DOTAREA cu utilaj greu 
a I.A.C.M.M. Petroșani a 
fost îmbogățită de curînd 
cu 3 excavatoare pe șenile 
S 1203 și 4 încărcătoare 
tip A 1802 de 2,5 mc ca
pacitatea cupei. Se între
gește astfel zestrea utilaje
lor de mare capacitate a 
întreprinderii antrepriză fo
losite la lucrările de inves
tiții industriale ale Văii

__________________________

Jiului cu mare volum de 
excavații, activitate in ca
re primează creșterea pro
ductivității muncii, a efi
cienței economice. (l.B.)

VINERI, 14 iunie, la I.M. 
Petrila in organizarea con
siliului oamenilor muncii 
și a comitetului de sindi
cat a avut loc o întîlnire 
a cadrelor tehnico-ingine- 
rești din întreprindere. Au 
fost prezentate referate 
privind probleme de orga
nizare a muncii, de perso- 
nal-retribuire, electrome
canice, transport cît și de

protecție a muncii și secu
ritatea zăcămîntului. Re
feratele au fost prezentate 
de directorul și inginerii 
șeii ai întreprinderii. Cu 
aceasta ocazie s-a făcut și 
î eeșalonarea recuperării 
minusului înregistrat la 
producția de cărbune, in 
primele cinci luni din 
cest an. (G.S.)

PESTE 30 de tineri
la căminul de nefamiliști 
al minei Lupeni vor pleca 
în 18 iunie într-o intere
santă excursie pină la Ho
rezu. Pe lingă vizitarea

ele

specificului 
mină, pen- 

mecaniza- 
derocare, 
transport 
și ori- 

i perforare, 
sor- 
...A- 

de

respunzătoare 
lucrărilor din 
tru 
tă, 
P e 
pe 
zontală, pentru 
pentru prepararea și 
tarea cărbunelui etc. 
șadar, fostele ateliere 
reparații, fosta întreprinde
re de reparații au ajuns, în 
acești douăzeci de ani, o 
unitate economică moder
nă, într-un domeniu de 
vîrf al economiei naționa
le. cel al construcțiilor de 
mașini, cu produse de înal
tă tehnicitate, 
unei industrii 
pentru dezvoltarea țării — 
mineritul. Și la temelia a- 
cestei deveniri se află 
forța dinamizatoare a ac
tivității secretarului gene
ral ai partidului, care a 
mobilizat și stimulat ener
giile creatoare ale colecti
vului de muncă de aici, 
dăruirea oamenilor care

susținere 
pentru 

n t r u 
verticală

destinate 
prioritare

la 
ale 

care desci- 
comuniștilor 

turnător- 
Ro- 

Mara, 
Pe-

au crescut odată cu între
prinderea și care-și pun as
tăzi semnătura cu justifi
cată măiestrie profesiona
lă pe produse solicitate, în- 
cepînd cu acest an, și 
export. Semnături 
muncii, intre 
frăm numele 
Ștefan Marin,
formator. Constantin 
vența, lăcătuș, Ion 
strungar. Constantin 
trilă. rectificator. Iul iu Pas- 
ternac, maistru. Ilina Ște
fan. bobinatoare — citeva 
nume simbol din cronica 
hărniciei de la întreprin
derea de utilaj minier Pe
troșani.

...Și — nu numai din „si
metrie statistică" — înche
iem aceste însemnări cu 
o altă cifră ce jalonează 
drumul întreprinderii 
anii „Epocii N i c o 
Ceaușescu": în anul 
producția industrială 
crescut, față de 1965. 
peste 20 de ori.

Cifrele, întotdeauna,
grăitoare prin ele însele.

în 
1 a e 
1984, 

a 
de

sînt

Un calificativ meritat

ca- 
din 

luni

Zilele trecute colectivul 
de militari în termen de la 
Compania de pompieri Pe
troșani au trăit momente 
de emoții, inerente verifi
cării cunoștințelor politi
co-ideologic#’, militare și 
de specialitate la. sfîrșitul 
etapei I de instrucție.

Datorită preocupării 
drelor de comandă 
companie, în cele trei
de pregătire politico-ideo- 
logică, militară și de spe
cialitate, s-a constatat că 
ostașii din compania d# 
pompieri Petroșani sînt în 
măsură să îndeplinească la 
un nivel calitativ superior 
misiunile fneedințate de 
a salva viețile omenești,
bunurile materiale ale so
cietății și cele personale
alo cetățenilor.

Semnificativ este faptul 
că la majoritatea categori
ilor de pregătire au fost 
obținute notări de foarte 
bine, dealtfel ca și la starea 
și practica disciplinară, ca
tegorie de bază în aprecie
rea calificativului general,

în ordinea interioară. Me
rite deosebite au comuniș
tii Pavel Baciu, Constantin 
Mîrza, Mircea Nistor, Au
re) Stoica, Ionel Busuioc, 
Gbeorghe Pătrașcu, care 
au fost permanent în frun
tea tuturor acțiunilor. Ca
lificativul obținut în a- 
ceastă perioadă de intensă 
angajare patriotică a tutu
ror oamenilor muncii, pen
tru a realiza noi împliniri 
in întîmpinarea aniversării 
a 20 de ani de la Congre
sul al IX-lea al partidului, 
creează premise de a fi, 
pentru a 18-a oară conse
cutiv, subunitate de frunte 
în actualul ciclu de instruc
ție, care se va încheia în 
toamna acestui an, răs- 
punzînd cerințelor puse în 
fața tuturor ostașilor de 
către comandantul nostru 
suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a obține ca
lificative superioare 
pregătirea de luptă și 
litică.

l’lut. adj. Ioan Jill.A', 
corespondent

în
po.

— Din păcate activitatea 
de prevenire a avariilor și 
opririlor întâmpină serioa
se dificultăți datorită unor 
aspecte care, în ciuda tutu
ror solicitărilor noastre, 
persistă’ Mă refer în pri
mul rînd la calitatea unor
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Vom onora cerințele99

industriei siderurgice
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rile pe fluxul de transport 
principal. Dealtfel, la ni
velul fiecărui sector se lu
crează intens pentru orga
nizarea unui transport cît 
mai bun, fiecare miner fi
ind preocupat îndeaproape 
de evitarea oricăror avarii 
sau opriri.

— In această direcție ac
tivitatea preventivă ar a_ 
vea un cuvînt hotărîtor. Ce 
se întreprinde ?

Utilaje și apoi la restanțele 
de aprovizionare. De 
xemplu, încă din luna 
iembrie a anului trecut 
primit vagonete, dar nu
primit lanțuri pentru trans
portoare. Restanțele 
mează la ora actuală 
ml de lanț, 
ne lipsesc 
să

e- 
no- 
ain 
am

insu-
4500 

De asemenea, 
1500 scocuri, ca

nu mai vorbim de alte 
piese de schimb de reală 
trebuință: tamburi, cupla-

je, capete de întoarcere etc. 
Or, in aceste condiții acti
vitatea preventivă nu poa
te fi desfășurată cu șanse 
de reușită.

— Tovarășe director, cu 
toate măsurile întreprinse, 
deocamdată mina Lupeni 
nu poate atinge nivelul de 
producție planificat. Oare 
este explicația '!

— Lucrurile^ sînt mai 
complicate și asta pentru 
faptul că deși activitatea 
din subteran se desfășoară 
in condiții foarte bune, ob
ținem plusuri substanția
le față de prevederi, nu 
putem să ne realizăm pla
nul din cauza carierei, care 
înregistrează zilnic minusuri 
ce depășesc plusurile obți
nute în subteran. Sperăm 
însă să ne realizăm pro
ducția planificată, răspun- 
zind cerințelor pe care 
partidul le-a pus în fața 
noastră privind asigurarea 
cărbunelui cocsilicabiI ne
cesar industriei siderurgice.

principalelpr obiective tu
ristice de pe frumosul iti
nerar stabilit, tinerii din 
Lupeni vor avea posibilita
tea să cunoască, la fața lo
cului, pe artizanii din Ho
rezu, arta lor străveche în 
olărit. I otodată, excursia 
se constituie intr-o 
cientă modalitate de
mulare a tinerilor ce s-au 
evidențiat în activitățile 
organizației U.T.C. (G.C.)

IN CARTIERUL Petro- 
șani-Nord pe bulevardul 
Republicii au fost amena
jate recent straturile pen-

efi- 
sti-

tru flori. Cum deocamdată 
florile nu au fost plantate, 
spațiile respective sînt 
traversate de-a dreptul de 
unii cetățeni. Sugerăm e- 
vitarca călcării spațiilor 
pentru ca acest lucru să nu 
devină obișnuință. In. cu- 
rind vor fi totuși plantate 
florile și... (G.C.)

EXCURSII. Pentru 
iunie ac. Asociația 
sionarilor din 
organizează o excursie cu 
autocarul la Gura Apei — 
Retezat, incluzând vizita
rea barajului hidrocentra

20 
pen- 

Petroșani 
excursie

lei. In 9 iulie este progra- \ 
mata o excursie la Geoagiu- I 
Băi, iar în 18 și 19 iulie o 
excursie cu autocarul pe | 
traseul Petroșani — Sibiu 
— Valea Oltului — Rm. ■ 
Vîlce.i — Tg. Jiu. Înscrie- I 
rile și alte amănunte se | 

sediul I 
(V.S.) !

— Tg. Jiu.
alte amănunte 

primesc zilnic la 
casei pensionarilor.

Rubrică realizată de 
Gbeorghe SPINU



DUMINICĂ, 16 IUNIE 1985 Steagul roșu 3

Despre folclorul și etnografia 
țării Hațegului și fă ii Jiului, 

la finele secolului a! MX-tea (II)

Jțejg o duminicăla alta
Frumuseți subterane în carstul din Valea Jiului

Partea a doua a aces
tui „manuscris" se ocupă 
de casa propriu.zisă, de 
tîrnaț, de vatră, „acare
turi" și unelte, alimente 
și vase de bucătărie. Sînt 
notate și obiceiurile de la 
praznice (pomeni), nedei, 
sărbători și datini laice. 
La încheiere se prezintă 
un obicei de la înmormîn- 
tare: prinderea de frați 
(și „soațe") de cruce. 
„Cînd moare cîte un om, 
atunci se prind frați de 
cruce, acolo la groapă. 
Fac colac din grîu, pun 
„crițarii" în el, rup co- 
lacu peste groapă și se 
sărută, bărbat cu bărbat, 
muiere cu muiere, surori 
de cruce ; fetele tot su
rori de cruce. Colacu îl 
duce hăl cu mortu, știe 
că vorbește, că iară din 
neamul hăla se prinde; u- 
na șade de o parte, alta 
de alta, prind colacu și-1 
rup drept în două; îl dă 
la copii, de hei mici, să 
mînce și mîncă și ele, da
că vor. Rachie beau bele 
care se prind soațe. Alea 
iau vin, rachie și beau, se 
sărută și dau mîna, apoi 
nu-și mai zic pe nume, 
numa’ tot soață".

Alt manuscris din Va
lea Jiului, cuprinde ma
terial asemănător cu cel 
din Grădiște, însă mult 
mai sărac. Se găsesc în 
el însemnări despre via

ța localnicilor înainte și 
după momentul revolu
ționar 1848. tratînd des
pre locuințe, „acareturi", 
despre alimente și des
pre rolul progresist pe 
care ar trebui să-1 înde
plinească intelectualii sa
tului i „...Credința mea 
este că preotul și învăță
torul, în sat, trebuie să 
fie cei mai pricepuți în 
ale plugăriei, horticultu-

trftfHIUfllIIIIIIHIHIIIIIIIIi

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri 

tttmiirtwuiltltlllliuilll.

rii... Exemplul acestora 
are cea mai mare influen
ță...".

G. Pitiș insistă și asu
pra necesității unor legă
turi mai strînse între ro
mânii locuitori de o par
te și de alta a brîului 
carpatin : „...De la răz
boi (1877—1878) încoace 
spre România sînt îndrep
tate privirile. In părțile 
unde comunicația cu ea 
e mai mare, și încrederea 
în viitor a poporului e 
mai mare...".

Materialul din și des
pre Petroșani cuprinde, în 
general, date despre săr
bătorile „băbești" din 
cursul anului (ale verii, 
în special) : „hilipii", „gă_ 

dineții", „cricovu", „Foca", 
„Ziua ursului" etc ; des
pre înmormîntare — mai 
puțin, aducînd cîteva 
însemnări despre port. Se 
amintește despre Armin
den și nedei : „...Armin
den, o țin în fănasie, la 
dzi îi zic „In tănasie". Se 
string oamenii în nedcie; 
fac nedeie la birturi, de 
joacă („gioacă") giuni, 
copchilandri. Helelalte 
dzile cam trec călătoare, 
nu prea le știm...".

Oricît de sumare și dis
parate sînt aceste infor
mații, ele contribuie, evi
dent, la cunoașterea obi
ceiurilor și tradițiilor mi
lenare ale oamenilor a- 
cestor plaiuri bogate și 
pitorești, unde istoria este 
logodită cu legenda, unde 
„diamantul negru" le-a 
conferit o reală persona
litate urbanistică și eco
nomică, emblemă eternă 
a contemporaneității.

D. PELIGRAD
MIC GLOSAR :
— ceapță — căiță, bo

netă purtată de femei;
— tyecăruit — „întins", 

încolăcit (la țesătură spe
cială) ;

— Tănasie (Atanasiile, 
sărbătoare „băbească", 18 
ianuarie) ;

— Hilipi (Filip ?) săr
bătoare „bărbătească" (ți
nută în ianuarie).

O apropiată premieră :

Peștera — gazdă a unui spectacol 
artistic cu public

Apropiatul eveniment pe 
tărîm speologic cuprinzînd 
în program momentul ine
dit — în premieră absolu
tă pe meleagurile Văii 
Jiului — în discuție, a 
fost dealtfel anunțat. Ce 
peșteră va face oficiul de 
gazdă a spectacolului ar
tistic cu public ? Organi
zat de membrii cercului 
speologic „Hidrocarst" din

CRONICA NERIMATA
(155)

Cu fiecare dinte ce-mi 
cade, limba se simte mai 
liberă.

☆
Primăvara ar fi veșnică, 

dacă cucul ar răspunde la 
fiecare solicitare a muzicii 
populare.

☆
Omul erei atomice e o- 

crotit de lege. Ca orice a- 
nimal pe cale de dispari
ție.

☆
Trebuie să te scufunzi 

dacă vrei să cucerești înal
tele culmi submarine.

Valeriu BUTULESCU 

Vulcan sub egida comite
telor de cultură și educație 
socialistă municipal Petro
șani și orășenesc Vulcan 
și cu sprijinul redacției 
noastre, în cadrul manifes
tărilor prilejuite de tabăra 
de anvergură republicană 
programată pentru luna 
iulie în carstul din Valea 
Jiului, spectacolul de mu
zică și lumini va avea loc 
în peștera „Pîrîul Drăcoa
sei".

De Ce în această peșteră? 
In primul rînd datorită a- 
șezării destul de convena
bile, pînă la peșteră du- 
cînd drumul forestier — 
bine întreținut — ce se ra
mifică din șoseaua națio
nală 66 A, în apropierea 
locului numit Valea de 
Brazi. In al doilea rînd — 
iar acesta este motivul 
hotărîtor în alegerea locu
lui — date fiind dimensiu
nile foarte mari ale cavită
ții subterane, caracteristi
cile geologice ale formațiu
nilor calcaroase întîlnite 

Cititorii fotografiază

și nu în ultimul rînd fru
musețile subterane de o 
feerie cu totul aparte — 
toate favorizînd reușita 
acțiunii. Peștera este ușor 
accesibilă, iar sala mare, 
preconizată pentru găzdui
rea spectacolului, se află 
chiar Ia intrare, dimensiu
nile ei fiind de aproxima
tiv 12 x 35 m și înălțimea 
de 6 m. Și încă un amă
nunt esențial: studiul geo
logic al calcarului din zo
nă, din sala mare — per
mite decibelilor să-și „facă 
de cap" fără a ' perturba 
construcția naturală a peș
terii.

Așadar, pe curînd la ine
ditul spectacol în premie
ră absolută din peștera 
situată în zona, cu un ca
dru natural de o frumuse
țe mirifică, de la Valea d« 
Brazi.

lulius BOR, I 
Mihai CHIHAIA,

C.S. „Hidrocarst" Vulcan

Riscurile fumatului <11)
Sâ învățam a număra

(CRONICA RIMATA)

Ce i n h
Se presupune că tutu

nul ar conține peste 4000 
substanțe, din care iden
tificate peste 1200, din
tre care unele nocive 
pentru organism. Com
ponentele vele mai nocive 
sănătății sînt : gudronul, 
oxidul de carbon, nico
tină. Gudronul conține 
hidrocarburi aromatice 
formate la temperaturile 
înalte (500—950 grade C 
la arderea țigaretei), li
nele, ca benzopirenul, au 
o puternică acțiune can
cerigenă. Oxidul de car
bon reprezintă aproxima
tiv 16 mg pe țigaretă ca
re. inhalat, înlocuiește o- 
xigenul, indispensabil 
funcționării normale a 
organismului. Pătrunde 
în torentul sanguin și 
prin capacitate mai mare 
de a se uni eu hemoglo
bina (transportorul oxi
genului sub formă com
binată de oxihemoglobină) 
formează substanța dău
nătoare carboxihemoglo- 
bina, care privind țesutu
rile de o bună oxigenare, 
blochează hemoglobina 
sanguină în proporție de 
pînă la 15 la sută.

Nicotină, prezentă in 
folii de tutun in proporții 
de 1—9 la sută, se reduce 
prin procesul do fabrica
ție al țigaretelor la 1—2,5 
la sută. Astfel, o țigaretă 
de 1 gr conține 20 mg ni
cotină, din care 22 la sută 
pătrunde in gură prin cu
rentul de aer primar. Ni
cotină iși manifestă efec
tele dăunătoare prin cele 
două direcții de pătrun
dere a fumului de la ți
garetă in organism: aspi
rație (curent primar) de 
către fumători, și atmos
fera din jurul fumătoru
lui (curent secundar) ca-

a 1 ă m...
re obligă la inhalarea 
fumului - și celelalte 
persoane aflate în spațiul 
respectiv (fumători pa
sivi).

Evitînd calea naturală 
de pătrundere a aerului, 
nasul, cu important rol 
protector, fumul de țiga
retă parcurge două etape: 
aspirarea prin gură și a- 
poi inhalarea. In ambele 
etape se rețin și absorb 
substanțele componen
te între 54—99 la sută 
din substanțele volatile, 
particule și substanțele di
zolvate. Absorbția depinde 
de 3 factori: cantitatea :
de substanțe conținute 
in țigaretă, gradul de in
halare și viteza de ardere 
a tutunului.

Obiceiul de a fuma s-a 
răspindit mai întii la se
xul masculin și ceva mai 
tîrziu la col feminin, i 
Răspîndirea generală a = 
obiceiului de a fuma cu. ; 
noaste în prezent am- 1 
ploarea unei epidemii i 
mondiale, ceea ce deter- ■: 
mină inevitabil apariția Ș 
unor boli grave și alte- i 
rarea sănătății. Tendinței 1 
din ultimii ani de redu- 1 
cere a' cifrei fumătorilor i 
la bărbați i se asociază 1 
creșterea cifrei consuma- i 
torilor de țigarete printre ; 
adolescenți și femei. Pe i 
ansamblu fumătorii băr- j 
bați sînt estimați între ; 
45—50 la sută, iar femei, i 
la 33 la sută. Se con- i 
sideră că fumatul este j 
cea mai mare epidemie \ 
mondială din istoria o- ; 
menirii prin amploare și 
extindere, (va urma)

Dr. Victor B. MURARIU

Unu’, pe la E.G.C.L. 
două zile-a așteptat 
trei maiștri, ca să-i scrie 
pe-o cerere... aprobat.

Patru zile mai tîrziu, 
cinci .zidari au venit, dar 
unul a venit „de șase" 
...că lucrau particular.

Șapte zile-n săptâmină, 
sau chiar opt de-ar fi ținut, 
nu le-ar fi ajuns,

că-a noua
...arăta ca la-nceput.

Unu’, după-autobuz, 
două ore-a așteptat, 
insă numai după trei 
el, „per pedes", a plecat.

După patru, cinci minute, 
șase-autobuze doar, 
circulau in șapte zări 
...unele fiind goale chiar,

Unu' fuse-ndi ăgostit 
chiar de două fete-odată, 
doar trei zile d ținea 
...ca iubirea i demodată.

Insă-a patra-i fu fatală, 
(fiindcă-a cincea, n-a mai 

fost), 
demonstrîndu.i că iubirea 
...fără nuntă, n-are rost.

Unu’, fiind gestionar, 
numai doi ani și ceva 
după-al treilea inventar 
...l-au „mutat” altundeva.

Patru mari absentomani, 
(cinci zile nemotivate) 
au crezut că-n săptămînă
...sînt duminici toate șapte.

Pe-unul, croitorul său, 
două luni l-a păcălit 
cu paltonul la trei nasturi 
...pînă vara a venit.

Unu, doi, trei, patru, cinci 
șase, șapte-etcetera, 
fără nici o supărare, 
să-nvățăm a... număra.

Mircea INDRAȘ

NIGERUL IN PERICOL SA SECATUIASCA

Fluviul Niger, lung de 
4 160 km, este in pericol 
să secătuiască, s-a anunțat 
oficial la Niamey. O ase
menea catastrofă naturală 
nu poate fi evitată decît 
dacă în următoarele săp- 
tămini vor fi înregistrate 
ploi abundente. Această 
situație, relevă agenția 
ADN, este consecința sece
tei cronice care se resimte

in întinse regiuni ale Afri
cii.

Apele Nigerului trec 
prin teritoriile a cinci sta
te africane.

Potrivit unor surse ale 
O.N.U., actuala secetă din 
Africa afectează în mod 
grav 21 de state ale con
tinentului și o populație 
totală de 240 milioane per
soane.

Atît a mai rămas din iarna ce trecu...

— A mers ușor, spuse 
I „medicul” in clipa în ca- 

re ușa se închise în urma 
I celor doi.

— Da, ii întări afirma
ția „inginerul", zîmbind 

| flegmatic.

ISe destinse în fotoliul 
pneumatic și continuă :

■ — Spune-mi, te rog,
■ cancerul este chiar ne- 
I vindecabil ?

— In stadiul actual, da, 
I răspunse la întrebare 
I „medicul". In prezent, mai 
| mult de Jumătate din 
I populația planetei suferă

Literatură de anticipație

ROBO
de această necruțătoare 
boala. Cauza ? Este foar
te simplu. Gazele toxice 
industriale au invadat at
mosfera întregii planete. 
Omenirea și-a semnat sin
gură condamnarea la 
moarte... Inconștienții !... 
Și-au dat prea tîrziu sea
ma de pericol... Acum, nu 
pot face nimic. Și toate 
acestea, în folosul nostru...

SAPIENS
Rîseră satisfâeuți, a- 

runcindu-și priviri com
plice.

— Și vechile pompe de 
benzină pentru autoturis
me, adăugă „inginerul", 
transformate astăzi în 
stații pentru ajutor eu o- 
xigen. Nu, poți parcurge 
mai mult de cinci—șase 
sute de metri si ești ne- 
voit să Iaci coadă pentru

Foto: Aurel DUJ. \

o gu:ră de aer curat.. 1

— In ritmul acesta. rr- i
lua ,„medicul”, în cel {
mult cîteva decenii vom ' 
deveni stăpîni absoluți ai | 
planetei. Experiențele s 
sînt concludente...

— Exact, spuse celălalt, r 
Și cine și-ar putea înebi- ■ 
pui că noi, tu și cu mine, 
nu sîntem altceva decît 
doi roboți androizi alito- 
programabili ?...

Liviu l’ÎRȚAC, 
Cenaclul de literatură de I 

anticipație 
tehnico-științifieă 

„Mincr-cluh 2001"
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Apelui Frontului Democrației 
și Unității Socialiste din România- 

prezentat ca document oficial 
al Conferinței pentru dezarmare 

ds la
GENEVA 15 (Agerpres). 

— Apelul pentru dezarma
re și pace al Frontului De
mocrației și Unității Soci
aliste din Republica Soci
alistă România, adresat 
partidelor și organizațiilor 
democratice, guvernelor, 
tuturor popoarelor din ță
rile europene, din Statele 
Unite ale Americii și Ca
nadei, adoptat la 23 mai, 
a fost prezentat și difuzat 
ca document oficial al 
Conferinței pentru dezar
mare de la Geneva.

Aducerea apelului în a- 
tenția Conferinței de la 
Geneva — unicul for de 
negocieri multilaterale al 
Națiunilor Unite in pro
blema dezarmării — cons
tituie o expresie a dorin-

i

li

LUNI, 17 IUNIE
— Ziua proclamării Republicii Irlanda. Sărbătoare 

națională.
— Lansarea navetei spațiale „Discovery".
— Se deschide Expoziția internațională de navigație 

de la Bruxelles (17—21).
MARȚI, 18 IUNIE
— In capitala Etiopiei, Addis Abeba, se deschide 

reuniunea la nivel înalt a O.U.A. (18—21).
— Reuniunea reprezentanților „Grupului de la Con- 

tadora", la Ciudad de Panama (18—20).
— începe vizita oficială a președintelui Mexicului, 

Miguel de la Madrid Hurtado, în R.F.G. (18—20).
— La Washington are loc întîlnirea președintelui 

S.U.zX., Ronald Reagan, cu președintele Tunisiei, 
Habib Bourguiba.

MIERCURI, 19 IUNIE
— La sediul din Geneva al O.N.U. urmează să aibă 

loc o nouă rundă de convorbiri indirecte între 
Afganistan și Pakistan consacrate soluționării po" 
litice a situației din zonă.

— Vizita de două zile a președintelui guvernului 
spaniol, Felipe Gonzalez, în Olanda.

— Vizita oficială în Japonia a președintelui Repu
blicii Populare Bangladesh, Hussain Mohammad 
Ershad (19—22).

JOI, 20 IUNIE
— La Panmunjon încep convorbirile între delegați

ile R.P.D. Coreene și Coreii de Sud privind cola
borarea economică.

— Vizita la Paris a președintelui Mexicului, Miguel 
de la Madrid Hurtado, ultima etapă a turneului 
său european (20—23).

— La Zurich, U.E.F.A. urmează să hotărască noi 
sancțiuni în legătură cu gravele incidente petre
cute în timpul desfășurării finalei „Cupei Cam
pionilor Europeni" de la Bruxelles.

VINERI, 21 IUNIE
— La Tokio se deschide reuniunea miniștrilor de 

finanțe și președinților băncilor centrale din 
principalele state industrializate occidentale pen
tru a lua în discuție eventuale reforme ale sis
temului monetar internațional.

— La Havana se desfășoară primul congres latino- 
american de istoria științelor și tehnologiei 
(21—25).

SIMBATA, 22 IUNIE
— Se deschide Tîrgul internațional de chimie 

INCHEBA de la Bratislava (22—28).
DUMINICA, 23 IUNIE
— Ziua națională a Luxemburgului. Ziua de naș

tere a Marelui Duce Jean al Luxemburgului.

CB ■■■■■■■■■■■■■■■■ au

Combinatul pentru lianți 
și azbociment Tg. Jiu 

încadrează urgent următoarele categorii de 
personal :

— impiegați de mișcare CFU
— șefi de manevră CFU
— manevranți CFU
— macaragii pentru poduri rulante și 

pentru automacarale
— lăcătuși mecanici
— muncitori necalificați pentru califi

care în meseria de mașiniști prin 
practică la locul de muncă.

Pentru tot personalul unității se asigură 
masa contracost la cantina combinatului, iar 
pentru nefamiliști se asigură cazarea la cămi
nele de nefamiliști ale unității.

Relații suplimentare se pot obține de la 
biroul personal-învățămînt-retribuire, zilnic, 
intre orele 7,15—15,30, la telefon 929/12628 
interior 212, 208.

1

Gsnjva
ței poporului român, a 
conducerii partidului și 
statului nostru, personal 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, de a conlucra 
activ cu toate statele și 
de a contribui în mod ne
mijlocit la rezolvarea pro
blemelor vitale cu care 
este confruntată omenirea 
în prezent.

Prin numeroasele iniția
tive și propuneri concre
te pe care le conține, 'Ape
lul pentru dezarmare și 
pace al F.D.U.S. reprezin
tă o contribuție concretă 
Ia accelerarea negocieri
lor de dezarmare în cadrul 
Conferinței de la Geneva, 
obiectiv promovat cu con
secvență de România.

Calendar săptămînal
lî—23 IUNIE 1985

Acțiuni în favoarea pacn
■ BERLIN 15 (Agerpres). 
— Intr-o cuvîntare rostită 
la Congresul muncitorilor 
din construcții, desfășu
rat la Berlin, Erich Hone
cker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, a relevat 
succesele obținute în di
verse domenii de activi
tate de oamenii muncii, în 
cadrul sistemului economi
ci socialiste. Referindu-se 
la o scrie de probleme in
ternaționale, vorbitorul a 
subliniat că, „astăzi, ni
mic nu este mai important 
decît apărarea păcii, asi
gurarea trăiniciei sale, ast
fel îneît valorile inestima
bile ale culturii umane să 
nu fie distruse de o con
flagrație nucleară mon
dială pustiitoare".

☆

BUDAPESTA 15 (Ager
pres). — Idcea creării U

nei zone denuclearizate în 
nordul Europei găsește un 
sprijin tot mai larg în 
rîndul opiniei publice. Par
lamentele tuturor țărilor 
din regiunea respectivă au 
o atitudine favorabilă a- 
cestui plan, iar în ultimul 
timp s-au constatat muta
ții pozitive și în pozițiile 
guvernelor norvegian și 
danez, a declarat primul 
ministru al Suediei, Olof 
Palme, în cadrul unei con
ferințe de presă la înche
ierea vizitei sale oficiale 
în R.P. Ungară.

După cum relatează a- 
gențiile M.T.I. ș: A.P., re- 
ferindu-se la programul a- 
merican al „războiului 
stelelor", primul ministru 
al Suediei a arătat că 
amplasarea de sisteme de 
arme în Cosmos nu ar 
face decît să diminueze 
securitatea și ar accelera 
cursa înarmărilor și irosi
rea de fonduri materiale.

FILME
17 iunie

i PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie Răpirea fecioa- 
i relor; Unirea: Yankeii,
i I-II; Parîngul: Rocky II.
i PETRILA Dreptate în 
i lanțuri.
? LONEA: Raze pe glica- 
i ță.
i VULCAN — Luceafărul: 
: Jandarmul și extratereș- 
: trii.
i LUPENI — Cultural :
i Pescărușul speranței.
i URICANI: Cu cerul sub 
î picioare.
i N.R. Eventualele modi- 

v ficări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hune
doara.

TV
16 iunie

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de 
ghiozdan (color) 
„Micul zburător1'.

12,40 Din cununa cînte- 
cului românesc — 
muzică populară 

î (color).

13,00 Album duminical 
(parțial color).

—- Invitație muzicală 
pe litoral.

— Poezie și muzică.
— La zi în 600 de se

cunde.
— Meridianele cînte- 

cului și dansului.
— Telesport.
— Momente coregrafi

ce.
— Din istoria filmului 

mut.
— Secvența telespec

tatorului.
14,45 însemne ale unui 

timp eroic (color). 
Aripi românești.

19.00 Telejurnal.
19.20 Țara mea azi (co

lor).
Epoca Ceaușescu.

19.40 Cîntarea României, 
(color).

20.20 Film artistic: 
„Ultimul țărm". 
Partea a Il-a.

21,25 Farmecul muzicii 
(color).

21,50 Telejurnal.
17 iunie

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico- 

științific.
20.40 Tezaur folcloric (co

lor).
21,00 Roman foileton (co

lor).
„Femeia în alb".

21,50 Telejurnal.

i
i
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Fotbal, divizia A — Avancronica etapei 

O singură variantă : VICTORIA
Așteptăm fluierul de în

ceput al penultimei etape 
a diviziei A de fotbal, din- 
tr_o poziție nedorită: ace
ea a unei echipe pentru 
care partida de astăzi are 
valabilă o singură varian
tă: aceea a victoriei ! In 
condițiile în care echipa 
noastră ar fi jucat altfel 
la Iași, aveam șansa unui 
final do campionat liniștit. 
Așa însă, la minus 5 în 
clasamentul „adevărului", 
în condițiile în care echipa 
vizitatoare (Chimia Rm. Vîl- 
cea) vine cu un minus 6 
în același clasament, par
tida de astăzi din lunca 
Jiului se prezintă drept 
cea mai importantă din e- 
tapa penultimă a diviziei 
A.

Desigur, ca orice parti
dă trebuie privită cu opti
mism și această confrunta
re, în pofida mizei deose
bite. Dar, totodată, este 
nevoie de luciditate și rea
lism. Trebuie să privim 
partida la adevărata di
mensiune a importanței pe 
care o are, trebuie abor
dată cu toată energia și 

dăruirea posibilă. Acest lu
cru este valabil pentru an
trenori și jucători, pentru 
întreaga conducere a clu
bului, pentru toți specta
torii ce vor veni astăzi la 
stadion (și numărul lor va 
fi, desigur, mare I), pentru 
țoți suporterii echipei mi
nerilor din Valea Jiului. 
Sînt momente de maximă 
importanță în viața unei 
echipe. Cauzele care le ge
nerează nu le discutăm a- 
cum. Mai ales acum. Pen
tru că astăzi contează ca 
momentul de deosebită im
portanță să fie abordat și 
trecut cu bine de toți cei 
care, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, sînt 
legați de destinele echipei 
„Jiul".

Echipa noastră a demons
trat în acest retur de cam
pionat că știe să se mobi
lizeze exemplar atunci cînd 
este nevoie. Or, acum — 
astăzi — este mai mult de- 
cit oricînd — nevoie de 
mobilizare totală.

Stă în puterea (și dato
ria) tuturor celor care răs

pund de rămînerea echipei 
noastre în pritna divizie 
a campionatului să contri
buie cu tot ce au mai bun 
la acest imperativ care se 
traduce printr.un singur, 
cuvînt : VICTORIE !

înainte de a încheia să 
subliniem încă două lu
cruri esențiale prin care 
spectatorii, toți suporterii 
Jiului au posibilitatea să 
ajute efectiv echipa favo
rită pentru obținerea victo
riei: răbdarea și sportivita
tea lor, susținute de încu
rajări frenetice sînt două 
mijloace prin care echipa 
va putea fi purtată spre 
victorie. Va fi un meci 
greu, echipa oaspete încer. 
cînd desigur prin orice 
mijloace să nu piardă. Dar 
mobilizarea echipei noastre 
în teren și a suporterilor ei 
în tribune va fi — cu si
guranță — decisivă. Să ne 
unim speranțele și încura
jările în cele două cuvinte 
ale îndemnului „HAIDE 
JIUL

Alexandru TĂTAR

S-A TRAS CORTINA 
PESTE UN CAMPIONAT

MINERUL ANINOASA 
— MINERUL URICANI 0— 
0. După scurgerea celor 
nouăzeci de minute ale ce
lei de-a XXX-a etape a 
campionatului, tabela de 
marcaj a răms intactă, de
și nu au lipsit situațiile în 
care gazdele puteau înscrie. 
„Unsprezecele" din Ani- 
noasa a fost lipsit, și de a- 
ceastă dată, de coeziune 
sufletească, de ambiție spor
tivă și de inspirație în fa
zele ofensive, motiv pentru 
care nu a putut obține 
nici o victorie de consola
re sau de palmares. Jucă
torii din Uricani s-au con
stituit într-un adversar 
incomod, greu de depășit. 
Banga, Sătmăreanu, Iacob, 
Lumperdean nu au uitat că 
tribunele i-au aplaudat cînd 
jucau alături de Fodor, Tu
dor, Dosza și ceilalți, s-au 
mobilizat și de această da
tă, contribuind alături de 
Kelemen, Zlate, Găman, 
la un... scor alb. Nu a reu
șit însă să-și mențină po
ziția de lider și astfel pier
de dreptul de a participa 
la barajul pentru promo
varea în divizia C. Păcat !

Teodor TRIFA1

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ ANINOASA

încadrează urgent
— paznici

încadrarea conform Legii 57/1974 și De
cretului 335/1983.

Informații suplimentare la biroul OPIR 
al întreprinderii.

Mica publicitate
V1ND Fiat 1300, stare 

perfectă, Petroșani, 30 De
cembrie 10/5. (3853)

SCHIMB garsonieră, con
fort I, cu apartament două 
camere. Informații, tele
fon 41759, după ora 19. 
(3852)

PIERDUT legitimație de 

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA Barbara, fiul Iani și nora Edita, nepoții 
Simona și Sebastian anunță cu adincă durere înce
tarea din viață a scumpului lor

SOLYOM IOAN
Lacrimi și flori pe mormîntul lui.
Nu-I vom uita niciodată, (mp)

serviciu pe numele Bord 
Vasile, eliberată de I.U. 
Petroșani. O declar nu 
(3854)

PIERDUT legitimație d. 
serviciu peTiumcle Chiciu 
dean Aurel, eliberată di
I.M. Lupeni. O declar nu 
lă. (3855)
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