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* TÂRIL Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

Atitudine de mare răspundere in 
realizarea sarcinilor de plan

Rezultatele din prima de
cadă a lunii dădeau spe
ranța unui reviriment în 
bazinul carbonifer al Văii 
Jiului. După încheierea 1U_ 
nii, pe primul loc se situ
ează colectivul minerilor, 
inginerilor și tehnicienilor 
de la I.M. Lonea, care a 
demonstrat și de această 
dată posibilitățile reale de 
mobilizare pentru realiza
rea planului. Un succes cu 
totul și cu totul deosebit 
au înregistrat oamenii mun
cii de la mina Aninoasa, 
care, luna trecută, prin re
alizarea sarcinilor de plan, 
au concretizat puterea lor 
de mobilizare, tenacitatea 
și ambiția de a răspunde 
chemării conducerii parti
dului cu privire la asigu
rarea n: coșarului de căr
bune pentru țară. Același 
puternic devotament l-au 
înregistrat și minerii de la 
I.M. Lupeni, care în lu
na mai au făcut

Ieri, în toate localitățile 
Văii Jiului a avut loc 

Sărbătoarea
copilăriei fericite

vonul de ciocîrlie din 
înaltul cerului se
nin, salcîmii inun

dați de albul florilor, atît 
de parfumate, tot, absolut
tot ce ne înconjoară, a
fost ieri străbătut de un
fior ascuns, aparte. Ziua 
copilului, sărbătoare pe 
care cei mici o trăiesc

Mircea BUJORESCU
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efectiv și afectiv, 
a fost marcată ieri și în 
localitățile Văii Jiului 
printr-o amplă suită de 
manifestări . politico-ideo- 
logice, cultural-artistice și 
sportive.

Pentru sporirea eficienței activității politico-ideologice

Un rodnic schimb de experiență al lucrătorilor
din construcții din județul Hunedoara

In ultima zi a lunii mai. 
Comitetul județean Hune
doara al P.C.R. a organizat 
în municipiul Petroșani un 
schimb de experiență cu 
tema „Stilul și metodele de 
muncă folosite de organele 
și organizațiile de partid, 
de masă și obștești, de con
siliile oamenilor muncii din 
unitățile de construcții pen
tru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice în scopul 
realizării sarcinilor de plan 
și a angajamentelor”.

Au participat secretarii 
cu probleme de propagan
dă ai comitetelor de 
partid municipa
le și orășenești din județ, 
secretari ai comitetelor de 
partid din cadrul antrepri
zelor de construcții, direc
tori și șefi de brigadă din 

pasul spre marea 
răspundere încredințată de 
conducerea superioară de 
partid, aceea de a asigura 
cărbunele atît de necesar 
cocseriilor. Chiar dacă mi
na Paroșeni nu și-a onorat 
planul luna trecută — pen
tru prima dată în ultimii 
doi ani — rămîrie în con
tinuare același colectiv pu
ternic, oricînd capabil să 
înfrunte acest „accident".

Nu este cazul să ne re
ferim acum la ne_ 
realizările celorlalte în
treprinderi miniere
care au înregistrat mi
nusuri față de plan, dar 
oricare ar fi cauzele care 
au dus la aceste nereali- 
zări, conducerile respective
lor întreprinderi, toți oa
menii muncii trebuie să fie 
conștienți de faptul că au 
aceeași răspundere față de 
asigurarea necesarului de 
cărbune pentru țară.

Unul dintre colectivele care a încheiat luna mai 
și a realizat sarcinile de plan pe 5 luni eu rezultate 
deosebite este sectorul I al minei Paroșeni. In ima
gine, cițiva dintre maiștrii sectorului.

Foto: Al. TĂTAR

unitățile de construcții, 
președinți ai comitetelor 
sindicatelor și directori ai 
cluburilor sindicatelor și 
alte cadre cu munci de răs
pundere pe șantiere.

Au fost prezentate preo
cupările actuale ale con
structorilor și perspectivele 
activității de viitor din do
meniul investițiilor miniere 
și social-culturale din loca
litățile Văii Jiului. Pârtiei, 
panții au vizitat la sediul 
brigăzii nr. 2 Livezeni a 
I.A.C.M.M. o expoziție-mo- 
del de propagandă vizuală, 
preparația Livezeni aflată 
în fază avansată de execu
ție, ansamblul de locuințe 
din modernul și originalul 
cartier Petroșani Nord și 
expoziția de pictură Gheor- 
ghe Stoica, din holul Tea

Utilaje pentru 
minerii 

Văii Jiului
I.U.M. PETROȘANI

Din secția „complexe me
canizate” de la I.U.M. Pe
troșani, condusă cu multă 
pricepere și competență 
profesională de ing. Ion 
Dărăban, au plecat în a. 
cest an spre întreprinderile 
miniere din Valea Jiului 
multe complexe de susți
nere mecanizată de diferi
te tipuri, care sînt în curs 
de montare sau funcțio
nează deja în abataje. De 
cîteva zile a început livra
rea unui complex de tipul 
SMA-PII2 modificat pen
tru a putea fi folosit pe 
înclinare de 35 grade pen
tru mina Uricani. Din cele 
60 de secții, 20 au și ajuns 
la destinație, celelalte *40  
urmînd să fie recepționate 
și livrate în următoarele 
zile. Colectivul secției a

(Continuare în pag. a 2-a)

trului de Stat Valea Jiului. 
Au urmat vii dezbateri 

din care s-au desprins în
vățăminte cu caracter apli
cativ pentru toți participan- 
ții. Dezbaterile, concrete, la 
obiect au pus în valoare 
stilul și metodele bune de 
lucru folosite de comitete
le de partid, de secretarii 
cu propaganda și de cadre
le tehnice de conducere ale 
brigăzilor de constructori 
în mobilizarea colectivelor 
de oameni ai muncii la în
făptuirea sarcinilor trasate 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, pentru re
cuperarea restanțelor din 
lunile ianuarie, februarie 
și realizarea sarcinilor de 
plan în ultimul an al ac
tualului cincinal. „Avem

Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste 
Inițiativa de pace a tovarâșului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Expresie a politicii partidului și 

statului nostru
Nu, ororile celui de-al 

doilea război mondial nu 
trebuie uitate. Nimănui nu-i 
este permis să uite aseme
nea fapte. Amintirea victi
melor conflagrației mon
diale ne îndeamnă pe toți 
la rațiune. Glasul de pace 
al popoarelor se aude tot 
mai puternic. Răspunderea 
pentru viața semenilor noș
tri este o stare ce trebuie 
să călăuzească acțiunea tu
turor popoarelor și state
lor lumii. In acest sens, 
voința de pace a poporului 

nostru, prin glasul președin
telui țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, secretarul ge
neral al partidului, se fa
ce astăzi, auzită pe toate

Bunăstarea și fericirea aparțin 
omenirii. Să Ie păstrăm!

Ne alăturăm cu tot su
fletul nostru Apelului de 
pace lansat de F.D.U.S., de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acestei noi ini
țiative de pace a Români
ei, care se adresează în e- 
gală măsură tuturor popoa
relor lumii, îndemnul la 

sarcini mart — sublinia în 
cuvîntul său tovarășul Ca
rol Ridzi, șeful brigăzii nr. 
4 Lupeni — Valea de Brazi 
a I.A.C.M.M. — pentru rea
lizarea investițiilor miniere 
de care depinde creșterea 
producției de cărbune coc- 
sil'icabil. Cum pro
cedăm în obținerea 
acestor rezultate ? In pri
mul rînd asigurăm de la 
începutul fiecărei lucrări 
cunoașterea temeinică a do
cumentației de lucru. Pro
paganda vizuală joacă în 
acest context un rol impor
tant. Dar acționăm și pen
tru ca fiecare șef de echipă 
și fiecare om să-și cunoască 
sarcinile de lucru din fie-

Viorel STRĂUȚ

(Continuare io pag. a 2-a) 

meridianele lumii. Apelul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, adresat 
tuturor popoarelor lumii 
constituie cea mai elocven-

ISTORIA NU POATE 
FI UITATA !

tă expresie a-, voinței ne
strămutate a oamenilor 
muncii din patria noastră 
de a păstra bunul cel mai 
de preț al omenirii : PA
CEA.

Și noi, minerii de la Lu
peni, în aceste momente în 
care glasul de pace al 

rațiune, la apărarea vieții 
libere și demne a întregii 
'omeniri, pentru salvarea ei 
de la o nouă încleștare caro 
ar duce la distrugerea ci
vilizației umane?

■ Această nouă inițiativă 
de pace, de oprire a cursei 
înarmărilor, se înscrie pe 
linia consecventă a politi
cii internaționale desfășura
te de România, de pre
ședintele ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
care în repetate rînduri, 
făcîndu-se purtătorul de cu- 
vînt al poporului român, a 
făcut auzită pe toate me
ridianele lumii dorința 
fierbinte de pace a poporu
lui român. Pacea, acest bun 

* „Laudă omului muncii 
și creației sale“

NEDEIA VULCANEANA

politi-

PETROțKNI'W
l O manifestare
? co-educativă devenită tra-
1 dițională, „Nedeia vulcă- 

neană" se înscrie an de

!an ca un moment de e- 
fervescență spirituală a 
oamenilor muncii din

j orașul Vulcan, prilej de (Continuare In pag. a 2-a)

României se face auzit tot 
mai puternic, ne alăturăm 
cu întreaga noastră voință 
Apelului lansat de Frontul 
Democrației și Unității So-1 
cialiste, exprimîndu-ne do
rința fierbinte de a apăra' 
pacea, prietenia și colabo-' 
rarea între popoare, împo
triva cursei înarmărilor,' 
pentru preîntîmpinarea U-‘ 
nor situații care să arunce' 
omenirea într-o nouă în-' 
fruntare mondială care ar 
însemna sfîrșitul vieții pe 
planeta Pămînt.

Constantin POPA,
Erou al Muncii Socialiste, 

șef de brigadă la 
I.M. Lupeni

de cel mai mare preț pen
tru omenire, trebuie apărat 
de întreaga suflare ome
nească, nici un efort nefiind 
prea mare în această di
recție. Noi, popoarele, sîn_ 
tem cei care putem s-o a- 
părăm, putem s-o consoli
dăm pentru viitorul nostru, 
al copiilor noștri, pentru 
bunăstarea și fericirea tu
turor oamenilor care mun
cesc, indiferent de meridia
nul pe care se află. Iată 
de ce îndemnul la rațiune 
adresat de F.D.U.S. trebuie 
să fie auzit și respectat 
pentru a feri popoarele de 
urmările nefaste ale unui 
nou război mondial.

Adela MATEI, 
confecționeră — I.C. Vulcan

I 
f
II

I
a aduce cald omagiu a- 
celor făurari ai luminii, 
care acolo, în subteran, 
depun zi de zi prinosul 
muncii lor pentru a da 
țării energii noi. Ediția 
1985 a „Nedeii vulcănc- 
ne”, cea de-a XVII-a con- _ 
secutivă, parte integrantă 4 
a Lunii manifestărilor 
politico-ideologice, cultu
ral-educative și sporti-1 
ve, „Laudă omului mun
cii și creației sale” va 
cuprinde și în acest an 
un bogat buchet de acți
uni care își propun să 
vină în sprijinul produc
ției, să asigure o mai 
bună cunoaștere a poli- i 
ticii partidului și stalului 
nostru, măiestrit condusă 
de cel mai iubit
națiunii, eroul între eroi,

Interviu reaTîzat de
II. ALEXANDRESCU

fiu al
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Ieri» în toate localitățile Văii Jiului a avut loc

SÂRBĂ TO A R E A C O PI L Ă R I E I FER I C I T E
(Urmare din pag. I)

Ia Petrila, în penulti
ma zi a manifestă- 
rilor din cadrul

Săptămînil politico-educa. 
tive a pionieriei „Balada 
munților'', ediția a IV-a, 
s-au desfășurat programe 
artistice susținute de șoimi 
ai patriei, sub genericul 
„Omagiu părintelui iubit". 
Spectacolele — străbătute 
de gînduri fierbinți de re
cunoștință față de părintele 
și prietenul tinerei genera
ții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu —. au fost găz
duite de sala Grădiniței 
cu creșă și sala festivă a 
Școlii generale nr. 2. Stră
zile orașului au trăit apoi 
animația unor pasionante 
întrederi sportive, con
cursuri de biciclete, trici
clete, trotinete, patine cu 
rotile. Totul a fost emoțio
nant, încărcat de gingășie. 
'Astăzi, manifestările con
tinuă pe platoul de lîngă 
cabana „Lunca Florii".

i la Vulcan, sărbă
toarea copilăriei fe
ricite a fost marcată

de o suită de manifestări 
la care au participat peste 
3000 copii. După cum ne 
informa prof. Dumitru 
Feloiu, directorul Casei 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Vulcan, ieri, în 
Parcul Tineretului s-a des
fășurat, în colaborare cu 
l.C.S. Mixtă Vulcan o in
teresantă paradă a modei 
pentru cci mici. A urmat 
un spectacol „fluviu" ( de 
4 ore !) susținut de șoimii 
patriei din oraș și s-au 
decernat premiile concursu
lui de desene pe asfalt.

iua copilului a tost 
sărbătorită, la Lu- 
peni, și printr-o 

acțiune pe cît de utilă, pe 
atît de ingenioasă. l.C.S. 
Mixtă din Lupeni a inau
gurat ieri un magazin care 
desface numai produse 
pentru copii. Tot la Lupeni 
au avut loc manifestări în 
cadrul săptămînii „Flori 
de mai", care s-a înche
iat cu ample acțiuni speci
fice organizațiilor de pio
nieri și șoimi ai patriei, 
desfășurate la locul de a_ 
grement „Brăița".

In reședința de muni
cipiu, paleta de ma

nifestări politico-e
ducative, ■ cultural-artisti
ce și sportive, organizate 
în cinstea „Zilei internațio
nale a copilului", au cul
minat cu concursurile de 
biciclete și triciclete des
fășurate pe terenul C.S.Ș. 
Petroșani. A reținut aten
ția „Olimpiada piticilor", 
un fel de pentatlon al ce
lor mai mici sportivi. Rîsul 
și voia bună au însoțit un 
nemaipomenit concurs de 
hochei unde porțile au 
fost înlocuite cu două scau
ne, pucul — cu un banal 
burete de șters tabla, iar 
crosele au căpătat aspectul 
unor elegante mături. Pre
miile. de cele mai multe 
ori... comestibile au răs
plătit aproape pe fiecare 
participant pentru rîvna 
depusă în timpul concur
sului. Dincolo de probe
le „olimpiadei piticMor" 
am citit în ochii copiilor 
bucuria de a se juca în 
lumina caldă a soarelui de 
iunie.

| eri, Valea pitorească 
I dintre Jiuri a trăit, 
* alături de întreaga 

țară, alături de oamenii 
de bună credință de pe 
toate meridianele lumii, 
sărbătoarea copilăriei feri, 
cite. Tot ce s-a întîmplat 
a fost un înălțător omagiu 
adus celor cu grija față 
de viitor, un imn păcii. 
Priviți în ochii limpezi ai 
copiilor I Nicăieri altun
deva nu se poate vedea 
mai bine viitorul, purita
tea, bunătatea. liniștea, 
iubirea de viață.

•fr
Cei 47 de pionieri din 

clasa a IlI-a A de la Școa
la generală nr. 4 Petroșani 
au așteptat cu emoție ziua 
de 1 Iunie, ziua lor, a co
pilăriei. Clasa. împodobită 
sărbătorește cu flori, ba
loane, stegiilețe și o ex
poziție cu desene și lucruri 
de mînă, a arătat cît am 
fost noi de harnici. Am or
ganizat un program artis
tic format din cîntece, poe
zii, jocuri și întreceri spor
tive, de perspicacitate, is
tețime și îndemînare. A

fost o zi minunată, așa 
cum este copilăria noastră 
fericită. Gîndurile noas
tre, cuprinse în cjntece și 
poezii, s-au îndreptat spre 

Un cadou al harnicelor lucrătoare de la între
prinderea de tricotaje Petroșani și întreprinderea 
de confecții din Vulcan: parada modei pentru copiii 
mici și mari.

patrie și partid, care ve
ghează ca viața noastră să 
continue într-o atmosferă 
de pace. (Laurențiu Trâis- 
taru, elev, Școala gene
rală nr. 4 Petroșani).

Grupele sanitare 
în concurs

Un rodnic schimb de experiență

Zilele trecute a avut 
loc concursul grupelor sa
nitare din unitățile eco
nomice ale orașului Pe
troșani, manifestare, or
ganizată de 'Comitetul 
municipal de „Cruce ro
șie", care a evidențiat 
preocupările constante de 
perfecționare sanitară a 
acestor formații. Sînt ti
neri și tinere care mun
cesc la I.U.M. Petroșani, 
E.G.C.L. și 1PSRUEEM, 
la întreprinderea de tri
cotaje, Stația C.F.R., 

I.C.S.A.—A.P. și I.C.P.M.C., 
la minele Dîlja și Live- 
zeni

După răspunsurile la 
o testare a cunoștințelor 
teoretice, cele 10 grupe 
au evoluat în proba prac
tică. Cu mișcări sigure, 
purtînd tărgile și trusele 
sanitare, au acordat, rînd 
pe rînd, primul ajutor 
și au transportat „bolna
vii". A fost o întrecere 
pasionantă, dovedind că 
pregătirea acestor forma
țiuni este un proces con
tinui).

Odată încheiat con
cursul. colectivul de me
dici care a apreciat cu
noștințele teoretice și 
practice ale participan- 
ților, a stabilit și un cla
sament al grupelor sani
tare. Locul I a fost a- 
cordat grupei reprezentînd 
I.M. Dîlja; locul II — 
I.P.S.R.U.E.E.M. ; locul 
III — I.M. Livczeni.

— Ca să fiu sincer, ne 
mărturisea tovarășul Du
mitru Andrițoiu, pre
ședintele comisiei de 
„Cruce roșie" de la I.M. 
Dîlja, ne așteptam să cîș- 
tigăm această etapă pe 
oraș. De fapt în ultimii 

5 ani am ocupat de trei 
ori locul întîi la faza ju
dețeană. Aceasta dove
dește faptul că acordăm 
o atenție constantă pen
tru pregătirea echipajului 
compus din tinere care 
și-au însușit cu seriozita
te cunoștințele necesare 
acordării primului ajutor 
dar și pregătirea sprijini
tă permanent de medicii 
Mircea Vețan și Ioan Io- 
nașcu de la dispensarul 
întreprinderii noastre. 
Pentru faza municipală, 
care va avea loc în 6 iu
nie, grupa noastră sani
tară își continuă efortul 
de pregătire temeinică.

— Concursul reprezin
tă doar un moment din 
acțiunea mult mai largă 
și complexă de educație 
medico-sanitară care are 
loc în întreprinderi și 
instituții, ne spunea dr. 
Erik Schelker, medic
specialist chirurg la Spi
talul municipal, pre
ședintele juriului acestei 
manifestări. Am remar
cat buna pregătire teo
retică și practică a gru
pelor sanitare. îndeosebi 
a celor care au cîștigat 
primele locuri. Acest con
curs consider că stimu
lează și orientează mun
ca grupelor sanitare, re
prezentative' în întreprin
deri, pentru a acorda pri
mul ajutor în orice si
tuație.

Toți acești tineri mun
citori, componenți ai
grupelor sanitare de
„Cruce roșie", au luat 
parte la o întrecere bine 
organizată, cu importante 
semnificații social-uma_ 
ne. Felicitările noastre I

T. SPATARU

(Urmare din pag. 1)

care zi. Colectivul nos
tru este hotărît 
să cîștige și m acest 
an locul 1 în întrecerea pe 
întreprindere". Despre re
zultatele obținute prin ge
neralizarea unor inițiative 
muncitorești cum sînt „Bri
gada înaltei productivități". 
„Ziua gospodarului", „Jude
cata muncitorească" au vor
bit tovarășii: Dumitru
Balan, secretar al comite
tului de partid al A.C.Jvl. 
Petroșani, Constantin Mun- 
teanu, președintele comite
tului sindicatului l.A.C.M.M. 
Petroșani, Gheorghe Ordea- 
nu, secretar al comitetului 
de partid al l.A.S.R.C. Hu
nedoara, Victor Surdu, pre
ședintele comitetului sindi

(Urmare din pag. 1)*
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tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului. Pen
tru a afla ce cuprinde in 
acest an „Nedeia vulcă. 
neană", ne-ain adresat to
varășului Gheorghe Lă- 
zăresc, secretar cu pro
bleme de propaganda al 
Comitetului orășenesc 
Vulcan al P.C.R.

— Ce aduce nou edi
ția a XVlI-a a „Nedeii"?
— „Nedeia vulcănea- 

nă“, săptămînă a activi
tății politico-educative, 
cultural-artistice și spor
tive, își propune să reli
efeze mărețele realizări 
ale oamenilor muncii din 
orașul Vulcan, din în
treaga Vale a Jiului, 
transformările revolu
ționare care au . avut loc 
in cele două decenii de 
cînd se află la conduce
rea partidului și statu
lui tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.,,In acești 20 

calului Antreprizei de con
strucții Rîu-Mare — Rete
zat. Au mai împărtășit din 
experiența lor pozitivă to
varășii Voichița Micheș, 
secretar adjunct cu proble
me de propagandă al comi
tetului de partid al 
l.A.C.M.M., Petre Cosma, 
secretarul organizației de 
partid a brigăzii 10 a 
A.C.M., Vasile Burdu.șel, 
directorul clubului „Con
structorul" din municipiul 
11 unedoara.

In ansamblu, schimbul de 
experiență a reprezentat o 
rodnică acțiune, un bogat 
schimb de opinii din care 
s-au desprins valoroase în
vățăminte pentru perfecțio
narea activității politico- 
ideologice din cadrul uni
tăților de construcții.

NEDEIA VULCANEANA
de ani putem vorbi de o 
adevărată renaștere a 
orașului nostru. In Vul
can toate sectoarele de 
activitate au suferit trans
formări radicale. In?e- 
pijid eu deschiderea mi
nei Paroșeni (1966), mo. 
dernizarea minei Vulcan, 
a S.S.II.-ului, a prepa- 
rației Coroești, cu crea
rea Întreprinderii de con
fecții (1979) și lerminînd 
cu înfăptuirile social- 
eulturale .și odilitar-gos- 
podărești.

In acest climat de pu
ternic avînt economic și 
social are loc „Nedeia 
vulcăneană", săptămînă a 
spiritualității oamenilor 
care trăiesc astăzi iir o- 
ra.șul Vulcan.

— Ce acțiuni sînt pre
văzute?
— Chiar astăzi ca o 

avanpremieră la „Nede- 
ie“ are loc vernisajul ce

Utilaje pentru minerii 
Văii Jiului

(Urmare din pag. I) 

finalizat in aceste zile lu
crările la încă un complex 
SMA-2 pentru mina Lu
peni.
1PSRUEȚM PETROȘANI 

urmează să fie introdus în 
unul din abatajele minei 
Vulcan. Tot pentru aceas
tă mină a fost reparată și 
redată circuitului econo
mic o locomotivă de mină. 
Au mai fost terminate re
parațiile capitale la an. 
compresor și o combina <Je 
abataj. Prin livrarea aces
tor utilaje întreprinderilor 
miniere din Valea Jiului, 
constructorii de mașini din 
municipiul nostru dau un 
sprijin concret minerilor 
in realizarea programului 
dc măsuri pentru creșterea 
producției de cărbune sta
bilit de recenta ședință a 
Comitetului Politic Execu
tiv ai C.C. al P.C.R.

concursul interjudețean 
pentru soliștii de muzica 
populară „Flori dc cîntec 
românesc". Dintre invi
tații acestei săptămîni. 
amintim cenaclul „Fla
căra" al C.C. al U.T.C. și 
revistei „Flacăra", condus 
de poetul Adrian Păuncs- 
cu (4 iunie), precum și 
pe îndrăgitele interpre
te Fir-na Merișoneanu și 
ion»’ i prodan. Lor li se 
adaugă lolclorista Ma- 
rioara Murărescu, pre
ședinte al juriului la Con
cursul de muzică popu
lară.

Organizăm, de aseme
nea, întreceri sportive la 
fotbal, handbal, un tîrg 
al cooperației meșteșu
gărești. In ultima zi, 9 
iunie, pe bulevardul Vic
toriei, va avea loc para
da portului și cîntecului 
popular, urmat de un 
program de diverstisment 
organizat la baza de a- 
grement „La Brazi".

*

ț

I EXPOZIȚII. Mîine, la 
ora 17, în sala de lectură

Ia bibliotecii Liceului indus
trial din Vulcan se des- 
Ichid expoziții de biblio- 
filie (manuscrise, cărți 
vechi, volume cu autogra- 

j fe și dedicații), a X-a e- 
, diție a salonului național 
I ex-libris și din colecțiile 
I ex-libris din Valea Jiului.

FLORI. In zonele verzi

ale orașului Petroșani au 
lost plantate și mai ur
mi azâ să fie sădite 310 000 
flori din serele proprii ale 
I îtreprinderii de gospo
dărie comunală și loca- 
tivă din localitate. Așadar, 
ar reveni un buchet pen
tru fiecare locuitor al a- 
șezării, din care nu lip
sesc panseluțele, garoafe
le, begoniile, petuniile. 
(SB.)

RAPID. In complexul 
meșteșugăresc din strada 
Nicolae Bălcescu nr. 2 Pe. 
troșani, într-un spațiu a-

decvat, se amenajează (și 
va fi dată în folosință) o 
curățătorie chimică rapidă. 
Utilajele moderne (și per
sonalul bine pregătit, de
sigur) vor permite ca o- 
biectele vestimentare să 
lie înapoiate clientului, cu
rate, în maximum 24 de 
ore de la predare. (S.B.)

CABLU. Un cablu de 
sîrmă este abandonat, de 
vreo trei săptămîni, pe 
podul de la Dărăne.ști clin 
Petroșani. Dacă păguba
șul nu se arată, cine se 
încumetă să-1 ridice pen
tru revalorificare, măcar

la fier vechi? Nu de altce
va, dar afectează circula
ția rutieră. (LV.)

MODERNIZĂRI DE DRU
MURI. In Petroșani, pe 
tronsonul de drum dintre 
cinematograful „Unirea" și 
pînă Ia ieșirea din cartie
rul Aeroport spic Live- 
zeni se execută în ritm 
susținut lucrări de extin
dere a carosabilului de la 
două la patru benzi de 
cir/ulație. S-a transportat 
balast, s-au ridicat bor
durile și se pregătesc con
dițiile pentru asfaltare. 
Modernizări de drumuri

se fac și în zona ansam
blului de locuințe Petro
șani Nord. (V.S.)

CONCURSURI. Perfec
ționarea pregătirii pro
fesionale constituie pen
tru comitetul U.T.C. de la 
I.F.A. „Vîscoza" Lupeni un 
obiectiv de permanentă ac
tualitate. La nivelul între
prinderii au fost organi
zate și se află în curs de 
desfășurare concursurile 
pe meserii „Mașina 'Cea 
mai bine întreținută" și 
„Cel mai bun operator 
chimist". (G.C.)

ȘERVEȚELE PARFU-X 
MATE. Dacă vreți să le I 
aveți, mergeți la magazinul I 
„Jiul", raionul de parfu- * *

Colectivul constructori
lor dc mașini de la 
1PSRUEEM Petroșani a 
venit în sprijinul mineri
lor din Valea Jiului in lu
na mai livrindu-le piese
de schimb in valoare de
3,5 milioane lei și 173
tilpi hidraulici mai mult 

dccit sarcinile de plan. Tot
odată acest harnic colectiv 
a terminat reparațiile ca. 
P'tale la un complex de 
susținere mecanizată care 

lui dc-al Vl-lea Salon de 
artă fotografică „l-’oto- 
color" organizat de fili
ala Transilvania a A.A.F.
și fotoclub'țil „Electron".

Incepînd de luni, 3 
iunie, vom asista la bo
gate acțiuni de propa
gandă în sprijinul pro
ducției. dar și la acțiuni 
ce își piopun să reliefe
zi' aspecte alo politicii in
terne și externe a parti
dului și statului nostru.

Vor avea loc expuneri 
la Clubul sindicatelor 
dar și la I.M. Paroșeni, 
I.M. Vulcan, in celelalte 
unități. Sînt, de aseme
nea, deschise expoziții 
„Ex libris" și de carto.

— Manifestări artisti
ce?
— In fiecare zi sînt 

programate spectacole cu 
participarea unor artiști 
profesioniști și amatori. 
Organizăm și în acest an

merie. Pentru că, oricum, | 
le primiți în loc de... rest. 
(Gh.S.)

Rubrică realizată de
T. SPATARU

• I
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„ Vulcani11 care aduc beneficii
Din cupa ifronului, La- 

jos Hajdo pare un Guli- 
ver în împărăția uriașilor, 
„muntele" de pămînt a 
fost înălțat, timp de a- 
proape o lună, de echipa 
sa de bocșari. De fapt, 
în interior sînt buturi, 
lemn despicat și crengi, 
acoperite cu paie și frun
ze, peste care s-a ten cu it 
pămîntul. E o știință a- 
parte bocșeria, altfel ar
derea nu e molcomă și 
culegi... cenușă. Eugen 
Pakot, șeful de echipă, e 
bocșar de „viță veche". 
Așa au fost bunicul și 
tatăl său, așa este peste 
70 la sută din populația 
activă a comunei Lupeni 
din județul Harghita, me
seriași risipiți prin toate 
întreprinderile forestiere 
ale țării. De acolo sînt 
Iosif și Lajos Hajdo, ne
vasta lui Pakot, Paraschi- 
va, soțiile celorlalți doi. 
Magdalena și Terez, care 
muncesc cot la cot cu 
bărbații. La Centrul de 
preindustrializare a lem
nului Iscroni s-a petrecut 
însă o „breșă" în breasla 
multimilenară, dar înde
să a bocșarilor. In echi
pa lui Pakot muncesc u 
spor și pricepere doi ti
neri frați moldoveni Du
mitru și Mihai Axinte.

„Vulcanul" de lemn și 
pămint, fumegă, zi și 
noapte trebuie suprave
gheat, altfel îl mistuie 
flăcările sau pur și sim
plu explodează. Opt ti
neri îi „petecesc" găurile 
cu frunziș și pămînt. Zi 
și noapte, din clipa cind 
prăjina cu foc pătrunde 
in borta știupului. Naș
terea mangalului compri

Postscriptum...
Autoritățile din orășelul ecuadorian Manta au i 

interzis locuitorilor să dea nume ciudate copiilor lor. ; 
Aceasta pentru a pune capăt „inflației" de nume ț 
cel mai adesea...’ geografice. In ultimul timp, în re_ ț 
gistrele municipalității au fost înscriși copii avînd : 
nume de rîuri, munți, orașe... i

Dar, cel mai adesea, funcționarii de la starea i 
civilă se pling de frecvența cu care sînt solicitați i 
să scrie în certificatele de naștere numele... Post- ș 
scripturii. Sic 1 ,

Consemnări din viitor

dine s-ar
Ziua de 2 iunie a anu

lui de grație 1985, depar
te, departe de 
vremurile noastre. 
Mă trezesc parcă intr-o 
altă lume, într-un cartier 
nou și frumos, cu o linie 
arhitectonică moderna, a- 
daptată zonelor montan» 
— Petroșani-Nord. Spa
țiile verzi abundă, între 
blocuri „iarba verde de 
acakă" a luat locul „mun
ților" de pămînt, operă a 
vajnicilor noștri con
structori. Nu mai sînt ca
bluri care să transporte 
binefacerile curentului e- 
lectric de la un bloc la 
altul, totul pare îneîntă- 
tor. Cine s-ar fi gîndit? 
Pe locul fostelor gropi 
de demult (ehe, tocmai din 
mai 1985 1) au răsărit 
tobogane și leagăne pen
tru copii, totul denotă o 
atmosferă de armonie. 
Cine s-ar fi gîndit ? Po
mii plantați pe marginea 
străzilor nu sînt ciuntiți 
și coroanele lor dau semn 
că se vor forma frumos. 
Din loc în loc coșuri pen
tru hîrtii, toate tomberoa
nele din cartier sînt goa
le, semn că au fost ridi
cate la timp și printre 
blocuri nici urmă de cîini 
vagabonzi. Ce plăcere să 
locuiești într-un aseme
nea cartier. Formidabil 1 
Dintre blocuri lipsesc

mă, într-o singură lună, 
cîteva ere geologice. E o 
muncă grea clădirea și 
întreținerea vetrei. De g- 
ceea, boc.șarii buni sînt 
prețuiți, în sezon Eugen 
Pakot ridică și 8000 de 
lei pe lună. Cînd e frig 
și pămîntul îngheață nu 
pot lucra, pregătesc însă 
materialul pentru șantie
rul de mangalizare.

„Secretul" acestei munci 
e greu de descoperit, ni 
se destăinuie maistrul 
Ion Lazăr, șeful centru
lui de preindustrializare. 
Fac nemțiL-mangal la 
cuptor, dar în cantități 
„farmaceutice", cel mult 
10 tone la o „șarjă". Man
galul românesc și mai a- 
les cel de Iscroni este 
foarte căutat la export. 
Bine carbonizat, fără U- 
miditate. Am exportat de
ja 60 de tone din cele 
100 cîte avem planificate. 
Pe piața internă am li
vrat pentru siderurgie, 
pentru industria nefe
roasă, inclusiv pentru a- 
limentația publică (sim
țim pa'că în nări apeti
santul miros al micilor 
1? grătar — n.n.) 200 de 
tone. Ne-am propus să 
batem propriul nostru re
cord, în loc de 700 de 
tone vom produce 1000 m 
acest an.

In trunchiul de con al
bocșei încap 
mal 1500 
steri 
care rezultă

în mod nor- 
metri 

lemn, din 
100 tone

mangal. Experiența boc
șarilor din Iscroni și-a 
spus și de această dată 
cuvîntul. Buturile, care 
putrezeau altădată în pă
dure, crengile socotite de 
prisos, devin acum man

fi gîndit'!
și pitoreștile sîrnie încăr
cate cu scutece, cearșea- 
furi, cămăși și alte aca
returi puse la uscat. Sînt 
folosite uscăloi iile blocu- 
1 ilor. Pe stradă din loc 
in loc, fin tini țîșnitoare, 
ingenios amenajate, po
tolesc setea trecătorilor.

Incîntat de cele văzute, 
cobor înspre centru. Lin
gă poștă, în frumosul parc 
s-au pus bănci noi, fru
mos vopsite, duglienele 
de reparat brichete, de 
vinzarea gogoșilor, și mai 
în spate, părăsita baracă 
de jocuri mecanice au un 
alt aspect, care cadrează 
cu eforturile edililor pen
tru continua modernizare 
și înfrumusețare.

La barul „Central", în 
curte, mese curat^cu um
breluțe, nu se mai ser
vește berea „în mîna 
clientului1!, stind pe lăzi, 
„ca-n tîrgul de țară". O 
grădină dc vară „a la 
carte" am găsit și în fa
ța unității „Gospodina", a 
restaurantului „Jiul". Se 
vînd mici și bere, se ser
vește la masă. A dispă
rut toneta de lingă ma
gazinul „Jiul" unde se 
vindea, „la stradal", doar 
frucola, sandviciuri cu 
2,50 lei bucata și gumă 
de mestecat.

Cine s-ar fi gîndit?

Mircea BUJORESCU 

gal. Pe lingă folosirea e_ 
ficientă a resurselor de 
masă lemnoasă, un preț 
de cost mai mic. Lui Eu
gen Pakot i-a venit însă 
o altă idee. Dacă ar mări 
capacitatea bocșei ? I s-a 
reproșat că nimeni n-a în 
drăznit pină acum acest 
lucru; există riscuri mari.

— O să încercăm noi, 
au hotărît cei opt.

Au clădit cu mîna, bu
cată cu bucată, 3000 me
tri steri masă lemnoasă 
de calitate inferioară, în 
același timp cît dura î- 
nălțarea unei bocșe nor
male, mai mult chiar pe
rioada de ardere se re
duce cu zece zile. Rezul
tă 300 tone de mangal, în 
loc de 100. Și astfel cea 
de a treia bocșă din a- 
cest an a devenit cea mai 
mare bocșă înălțată vreo
dată în țara noastră. Cei 
opt tineri, doar Eugen și 
Iosif au cîte 31 de ani, 
trăiesc emoția „prototi
pului". Intr-o clipă de 
respiro îl abordăm pe șe
ful echipei.

— Erai mecanic auto la 
„service", muncă ușoară, 
remunerație bună. De ce 
te-ai întors la mangal ?

— Nu ascund faptul că 
aici cîștig mai mult. Lu
crez la un loc cu soția, 
cu cc nsătenii mei și a- 
poi să taci un lucru pe 
care alții nu-1 pot face, 
iată un prilej permanent 
plin de satisfacții.

Șelu) centrului aprecia
ză că bocșarii vor de
păși cu mult milionul de 
lei valută și sarcinile de 
plan către beneficiarii in
terni.

Ion VULPE

„Pastorală" !

Foto: Vasile POLLAK

R O
Totul se învirtea în jurul 

său și crezu pentru cîteva 
clipe că nu va reuși să 
facă față șocului provocat 
de cuvintele celuilalt. 1 
se părea că trăiește un coș
mar și atunci simți în el 
dorința aprigă de a se 
trezi la realitate. Închise 
ochii și încercă disperat să 
regăsească echilibrul atît 
de necesar, fără de care 
organismul nu ar fi rezis
tat. Rămase nemișcat mi
nute întregi, ordonîndu-și 
gindurile răvășite de groaz
nica veste, apoi scoase cu 
o mină tremurătoare ba
tista din buzunar și își 
șterse transpirația de pe 
frunte. „Să fiu calm. Tre
buie să depășesc momen
tul critic — gîndi el. Poa
te că există o cale de sal
tare In fond, pînă și ei 
sc pot înșela".

Nu era prea convins de 
raționamentul său, dar
simțea nevoia ieșirii din 
acest impas. Avea In fața 
sa un semen și nu dorea 
ca acesta să-i observe slă
biciunea. Credea cu înver
șunare în puterea sa de a 
face față oricărei situații 
dificile, dar acum era per
fect conștient că se înșela, 
întrebă cu glas tremurat i

— Ești... sigur, doctore ?
— Analizele sînt foarte 

clare, spuse acesta. Nu mă 
înșel...

— Și... nu există nici 
o șansă de vindecare ? Nu 
poți face chiar nimic?

Se ridică de pe fotoliu) 
pneumatic și îl privi cris
pat pe omul din spatele 
biroului masiv. Respirația 
îi devenise șuierătoare și 
l'ața lividă.

— Din nefericire, nu... 
Nu dispunem de asemenea 
posibilități. îmi pare rău...

O tăcere grea se așternu 
în încăpere. O tăcere de 
gheață, care, pentru Ral,

„Proiectul Gorila Montana"
Gorila — specie de mai

muță africană considerată, 
cu cîțiva ani în urmă, a 
fi pe cale de dispariție — 
se pare că va fi salvată. 
Omul, același factor care 
contribuise decisiv la dis
trugerea habitatului speci
fic gorilei, a intervenit be
nefic. Inițiat în 1979, așa- 
numitul „Proiect Gorila 
Montană" — pus în aplica
re în Ruanda, sub auspici
ile mai multor organizații 
internaționale pentru ocro
tirea faunei și a florei — 
a contribuit la o revitali- 
zare a gorilei Beringei. A- 
< eastă subspecie trăiește 

Cititorii fotografiază

BO SAPIENS
însemna sfîrșitul. Se pră
buși gemînd în fotoliu și 
își acoperi fața cu pal
mele. Nu, nu plîngea. Nu 
avea puterea să plîngă. 
Simțea doar un gol imens, 
o prăpastie în care se 
prăbușea fără posibilitate 
de salvare. Ingînă ca pen
tru sine :

— Cancer... Organismul 
ijifcinat de cancer...

— Nu putem învinge, 
ncă, boala neoplazică, re

luă medicul. Nici măcar 
acum. în veacul nostru. 
Sînt dezolat...

Literatură
de anticipație 

pe teritoriul ruandez, în
tr-o regiune de vulcani in
activi, la granița cu Zair 
și Uganda. Ca urmare a 
n asurilor de protecție, spo
rul „demografic" al gorile
lor a fost, în cinci ani, de 
17 la sută. „Populația" a- 
cestor maimuțe care se a- 
seamănă cel mai mult cu 
omul, este apreciată — cel 
puțin cele existente , în 
Parcul Național și în alte 
trei zone ale Ruandei — la 
aproximativ 600 de indi
vizi. Faptul reprezintă, da
că ținem seama de limita 
periculoasă la care se a- 
junsese, un succes cu totul 
remarcabil.

acum, cînd este prea tîr- 
ziu ?

Celălalt își aplecă vino
vat și gînditor privirile, 
întreaga sa înfățișare e- 
mana o durere covîrșitoare.

— Da, răspunse el. Sîn- 
tem vinovați și — astăzi 
— ne ispășim greșelile...

Se opri pentru cîteva 
clipe și își contemplă în 
liniște mîinile.

— Spune-mi, domnule 
Ral, continuă el, ai copii ?

Bolnavul tresări vizibil 
încurcat. Răspunse :

— Doi, doctore...
Se gîndi și la Ela, soția 

lui. Cît ao mult va suferi 
atunci cînd îi va spune a- 
devărul. Nu se considera 
un soț ideal, nu fusese ni- 
< iodata un om perfect, dar 
cu toate acestea sulerea 
cumplit la gîndul că ei, 
cei dragi, vor rămfne fără 
nici un sprijin, li veneau 
în minte • amintiri' nostal
gice de neuitat. Dar cum 
putea el, oare, să lupte 
împotriva bolii necruțătoa
re ?

— Poate că aș putea să 
fac ceva pentru dumnea
ta, spuse omul în halat 
alb. Nu cine știe ce, dar...

Ral îl privi plin de spe
ranță.

— Dâ-fni te rog voie 
sa-ți prezint pe cineva...

Ușa încăperii se deschi
se și intră un bărbat între 

• două vîrste, care se apro
pia, vizibil stînjenit, de 
cei doi.

— Faceți cunoștință, spu
se doctorul, inginerul Tel, 
domnul Ral...

Liviu PIR'! AC, 
Cenaclul de literatură de 

anticipație 
lelmico-științifică 
„Miner-club 2001"

„Ultimul 
împărat “

Acesta este titlul viito
rului film, o coproducție 
anglo-chino-italiană, pe 
care îl va turna cunoscu
tul cineast italian Ber
nardo Bertolucci. Pelicula 
va derula viața lui Pu Yi 
(1906—1967), ultimul împă
rat -al Chinei. Filmul, in
terpretat în principal de 
actori chinezi, va fi turnat 
în întregime în China, în
deosebi la Beijing în in
cinta așa-numitei „Cetăți 
interzise", odinioară reșe
dința împăraților. „Ultimul 
împărat" urmează unei 
alte coproducții chino-ita- 
liene, serialul pentru tele
viziune „Marco Polo", tur
nat de asemenea în China.

Culese de id... 
de colo !

— Nu mă supăr că îmi 
spui întotdeauna numai 
jumătate din adevăr, dar 
mă deranjează că tot tim
pul îmi spui jumătatea 
neadevărată, se plînge so
ția soțului ei.☆

Un bărbat intră în
tr-o agenție de voiaj, cer*  
un bilet de tren.

Ral zîmbea. Trecuse de 
la panică la resemnare și 
acum il privea nepăsător 
pe medic.

— Sînt convins că ai 
făcut tot ceea ce ți-a stat 
in putere, doctore, spuse 
el. Iți mulțumesc pentru... 
sinceritate !

— Tumoarea a avut o 
evoluție foarte rapidă. In 
aceste cazuri...

Ral nu-1 mai asculta. Pri
vea ceva văzut numai de 
el, ceva care îl acaparase 
în întregime. De ce toate 
astea ? De ce atîtea victi.- 
îiie ? Numai ei erau vino
vății. Deveniseră, din că
lăi, osîndiți. „Nesăbuiții 
— gîndi ci Ce-au făcut 
pentru civilizația noastră ? 
Sîiitem cu toții condamnați 
la mcarte, acum, cînd ne 
aflam atît de aproape de 
apogeu,..".

— Spune-mi. doctore, 
întrebă el, de ce sțntem 
atît de inconștienți ? ’ De 
ce trebuie să învățăm din 
propriile noastre greșeli,

— Pînă unde ? — îl în
treabă omul de la ghișeu,

— Aveți cumva un glob 
pămîntesc ?

Ii înmînează globul, iar 
omul începe să-1 invîrti 
uitîndu-se la toate țării*  
și continentele. După • 
jumătate de oră, nehotărît, 
întreabă :

— Nu vă supărați, mai 
aveți cumva și altceva ?☆

Septembrie. Pe plaja la 
Eforie Nord, ambianță
plăcută, Radio vacanța 
anunță :

— Pentru Gina care a- 
niversează împlinirea a 20 
de' primăveri, la cererea 
familiei, transmitem me
lodia „Am douăzeci de pi i- 
măveri". Copilajul, ''are 
f-iiiâ atunci se juca cu că
lduța în nisip întreabă 
contrariat :

■ — Dar bine tată. Cum 
poate cineva să’ aniverseze, 
primăverile toamna ? Tu 
ce zici ?

☆
Un grup de turiști, pe 

munte, se adresează unui 
cioban i

— Ale matale-s oile ? •
— Incontestabil 1
— Și mergi cu ele la 

păscut ?
— Nu. La autofurajare, 

le răspunde acesta.

Culese de
D.R. GALAȚAN'
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Știri din țările socialiste
BEIJING 1 (Agerpres). 

— Din anul 1981 și pînă în 
prezent, in R.P. Chineză 
au fost date în folosință 
13 stații plutitoare de pu
rificare a apei, pentru a- 
prov'-’ionarea cu apă po
tabilă > populației din lo
calitățile situate în apro- 
pier a nrincipalelor fluvii 
și rîuri din centrul și estul 
țării — informează agenția 
China Nouă. Aceste insta
lații s-au dovedit ieftine și 
eficiente, puțind produce 
între 500 și 50 000 tone 
de apă potabilă pe zi Ți- 
nînd cont și .de faptul că 
stațiile "espective 
ocuparea unor 
importante pentru 
tură se 1 
tinderea . 
prin construirea a încă

derea 
prului 
produce 30 000 tone tuburi, 
cabluri, conducători, fire 
și alte repere Agenția ci
tată menționează că 15 800 
tone de produse finite din 
cupru, în valoare de peste 
40 milioane dolari, vor fi 
exportate.

PE TOT GLOBUL

de prelucrare a cu- 
din același oraș va

ției de noi tipuri de becuri 
de uz casnic și industrial.

împreună cu specialiștii 
întreprinderii, oamenii de 
știință lucrează la crearea 
unui nou tip de corpuri de 
iluminat de dimensiuni 
foarte mici pentru aparate 
științifice, relatează agen
ția TABS.

☆ ☆

1 (Agerpres). 
indonezian de 
din Bandung 

urmă- 
acti-

previn 
terenuri 
agricul.

preconizează ex- 
. acestui sistem, 

12 
instalații plutitoare de pu
rificare a .apei.

☆
BELGRAD 1 (Agerpres). 

— întreprinderea minie
ră și metalurgică din ora
șul iugoslav Bor va produ
ce anul acesta 140 000 to
ne de cupru. informează 
agenția Taniug Peste 
100 000 tone vor fi produ
se din materii prime pro
prii.

De asemenea, întreprin.

BERLIN 1 (Agerpres). — 
Secțiile fabricii de corpuri 
de iluminat „Narwa", una 
din cele mai mari între
prinderi din capitala R.D.G., 
au devenit noul sediu al 
unui grup de colaboratori 
ai Institu ilui de fizică e- 
lectronică al Academici de 
științe a R.D.G. Sarcina 
principală a noului centru 
științific este introducerea 
cît mai rapidă în practica 
cotidiană a ultimelor cuce
riri ale științei și tehnicii 
în vederea creșterii 
ductivității muncii și 
bunătăți rii calității 
duselor. De la bun
put, oamenii de știință au 
făcut recomandări 
tru perfecționarea 
procese tehnologice,
ce a permis începerea îna
inte de termen a produc-

pro- 
îm- 

pro- 
înce-

pen- 
unor
ceea

Calendar săptămînal

ULAN BATOR l (Ager
pres). — La Institutul po
litehnic din Ulan Bator au 
fost susținute lucrările de 
diplomă de către primii ab
solvenți ai Facultății de in
gineri geodezi 
Mongolă. Noile 
specialiști vor fi 
te în curînd în 
națională, 
rezervelor de ape subtera
ne atît de necesare lucră
rilor de irigații constituie 
una din principalele 
rințe ale planurilor 
'dezvoltare a economiei 
ționale. In condițiile 
doclimatice ale Mongoliei, 
apa constituie 
sențială pentru 
unor recolte agricole și de 
furaje corespunzătoare. Pî- 
nă acum au fost valorifica
te prin irigații aproxima
tiv 4 milioane hectare te
renuri.

JAKARTA
— Institutul 
vulcanologie
— Jâwa de Vest —
rește în permanență 
vitatea a 35 de vulcani din 
cei 128 existenți în țară
— respectiv, jumătate din 
cei cunoscuți în întreaga 
lume. In urma cercetărilor, 
s-a stabilit că 70 vulcani 
din arhipelag sînt activi și 
crup din cînd în cînd.

In istoria recentă 
rupțiilor vulcanilor
Indonezia cea mai devas
tatoare s-a petrecut în ur
mă cu 102 ani, cînd și-au 
pierdut viața zeci de mii 
de persoane și au fost în
registrate mari pagube ma
teriale.

a e-
din

3—9 IUNIE 1985

LUNI, 3 IUNIE
— La Viena are loc 

Consiliului O.N.U. pentru Namibia (3—7).
— Rajiv Gandhi, primul ministru al Indiei, începe 

o vizită la Alger.
— Ministrul de externe israelian, Yitzhak Shamir, 

întreprinde o vizită oficială în Marea Britanie.
MARȚI, 4 IUNIE
— Cancelarul R.F. Germania, Helmut Kohl, efectu

ează o vizită de trei zile în R.S.F. Iugoslavia.
MIERCURI, 5 IUNIE
— La Florența se desfășoară cea de-a XX-a Confe

rință mondială a populației (5—12).
— Primul ministru indian, Rajiv Gandhi, sosește în_ 

tr-o vizită de două zile în Republica Arabă Egipt.
JOI, 6 IUNIE
•— Premierul indian, Rajiv Gandhi sosește la Pa

ris pentru o vizită de patru zile în Franța.
VINERI, 7 IUNIE
— La Geneva încep lucrările Conferinței anuale a 

Organizației Internaționale a Muncii (7—27).
SIMBATA, 8 IUNIE
— In R.P. Ungară au loc alegeri de deputați pen

tru Adunarea de Stat și pentru consiliile locale.
— Premierul chinez, Zhao Ziyang, întreprinde o vi

zită în R.F. Germania (8—16).
DUMINICA, 9 IUNIE
— In Mali au loc alegeri prezidențiale și generale.

(Agerpres)

o reuniune extraordinară a

memenio
FILME

Luceafă-

2 IUNIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Micul dejun în 
pat; Unirea: Acțiunea 
Zuzuc; Paringul: Raliul.

PETRILA: Emisia con
tinuă.

LONEA: Zbor pericu
los.

VULCAN — Luceafă
rul: Surorile.

LUPENI — Cultural: 
Rocky II.

URICANI: Horea.

PETRILA: Emisia con
tinuă.

LONEA": Gemenii în 
vacantă.

VULCAN 
rul: Jazz 20.

LUPENI — Cultural: 
Pe urmele șoimului.

URICANI: împușcă
turi sub spînzurătoare.

TV.
2 IUNIE

3 IUNIE

PETROȘANI 
iembrie: Horea; 
Goya, I—II; 
Jandarmul și 
reștrii.

— 7 No- 
Unirea: 

Pa ringul: 
extrate-

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor:

— Pace pentru copiii 
lumii ! Program 
artistic.;

— Copiii în anii de 
lumină ai Epocii 
Ceaușescu;

— Desene animate;
— „Micul zburător* 1

(color);
Episodul 8.

12,40 Din cununa cânte
cului românesc (co-

din R.P. 
cadre de 
repartiza- 
economia 

Prospectarea

ce
de

na
pe-

condiția e-
asigurarea

de persoane 
situate în 

capitalei 
au fost eva-

BUENOS AIRES 1 (A-
gerpres). — Din cauza i- 
nundațiilor provocate de 
ploile torențiale căzute în 
ultimele zile în Argentina, 
peste 40 000 
din localități 
împrejurimile 
Buenos Aires 
cuate.

In oraș serviciile publi
ce au fost grav perturba
te, iar un număr de zece 
persoane și-au pierdut via
ța

Autoritățile au apreciat 
că aceste inundații sînt 
dintre cele mai mari din 
istoria contemporană a 
Argentinei.

TELEX • SPORT • TELEX • SPORT

In urma incidentelor de pe stadionul 
„Heysel“

LONDRA (Agerpres). 
După tragicele 
înregistrate pe 
„Heysel" din Bruxelles, cu 
prilejul meciului de fotbal 
între echipele Juventus To
rino și F.C. Liverpool, sol
date cu moartea a 38 de 
persoane și rănirea a circa 
400, primul ministru al 
Marii Britanii, Margaret 
Thatcher — care a ad
mis că responsabilitatea 
pentru cele întîmplate re
vine suporterilor englezi — 
a trimis telegrame primilor 
miniștri 
gia, în 
regretul 
trecute.

După 
mierul britanic, 
tele Federației engleze de 
fotbal, John Smith, a a- 
nunțat că echipele brita
nice nu vor mai participa 
la competițiile continen
tale din sezonul viitor.

Jacques Georges, pre
ședintele Uniunii Europe-

incidente 
stadionul

din Italia și Bel- 
care î.și exprimă 
pentru cele pe-

consultări cu pre- 
pre.ședin-

ne de Fotbal Amator 
(U.E.F.A.) a declarat că va 
cere acestui organism „să 
dea dovadă de cea mai ma
re fermitate 
petrecute 
„Heysel“ să 
vreodată".

La Roma, 
Consiliului de Miniștri 
Italiei, Bettino Craxi, 
condamnat 
de violență de la Bruxel
les, în care și-au pierdut 
viața 31 cetățeni italieni.

Guvernul belgian a a- 
nunțat că nu va mai per
mite echipelor britanice de 
fotbal să joace pe terenu
rile belgiene, examinînd, 
în continuare, modalități
le de prevenire a repetă- 
' rii Unei situații similare.

La 2 iunie, Comisia E- 
xecutivă a U.E.F.A. urmea
ză să Se întrunească pen
tru a lua măsurile ce se 
impun în legătură cu inci
dentele de pe stadionul 
din capitala Belgiei.

pentru ca cele 
pe stadionul 
nu se repete

președintele
al
a

energic actele

Uzina electrică 
PAROSENi->

încadrează de urgență, direct sau prin 
transfer, muncitori calificați în următoarele 

meserii:

— paznic cu drept port armă

— sudori autorizați.

Informații suplimentare la sediul uzinei
— biroul P.I.R.

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI

Stația utilaj construcții 
transport Petroșani

Str. M. Eminescu nr. 22

încadrează direct sau prin transfer 
următoarele categorii de personal:

— Conducători auto cu o vechime de mi
nim 3 ani în specialitate, posesori ai gradelor 
B, C, D, E.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea 12/1971 si Legea 
57/1974.

Relații suplimentare la sediul unității si 
telefon 44594 — 44781.

Antrepriza tunele căi ferate 
Brasov*

încadrează de urgență

conducători auto, categoria B, C, D, cu 
vechime minimă 5 ani, pentru lucrarea „du
blare linie C.F. Petroșani — Simerîa". Cei 
interesați se vor prezenta la sediul Tunele 
din stația C.F.R. Bănița.

Retribuția, conform Legii nr. 57/1974 
și beneficiază de toate avantajele încadrați- 
lor C.F.R.

lor). Muzică popu
lară.

13,00 Album duminical 
(parțial color):

— Sub cer senin de 
pace, copiii-s strop 
de soare. Muzică și 
poezie;

— Pagini cinemato
grafice vesele;

•— La zi în 600 de se
cunde;

— Ecou de romanță;
— Telesport;
— Meridianele 

lui;
■— Din istoria 

mut;
— Secvența 

tatorului. 
Telejurnal. 
Țara mea
Epoca Ceaușescu. 
Cîntarea României. 
Film artistic: 
Florcntiner nr. 73. 
Producție a studio
urilor din R.D. Ger
mană. Premieră TV.

cîntecu-

filmului

telespec-

21,35

21,50

20,00
20,15

20,45

19,00
19,15

19,35
20,15

azi.

21,50

COLEGIUL DE REDACȚIEI losil BALAN, loan DUBEK, Dorin GlIEȚA, Ion 
i MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
: Tiberiu SPATARU. ______________________________

Farmecul muzicii 
(color).
Telejurnal.

3 IUNIE

prie-

de 
tovară- 

Nicolae 
în R.D.

Telejurnal. 
Sub semnul 
teniei frățești. 
Vizita oficială 
prietenie a 
șului 
Ceaușescu
Germană (color).
Priorități în eco
nomie.
Roman foileton (co
lor).
Femeia în alb.
Ecranizare a roma
nului omonim al 
scriitorului englez 
WAV. Collins.
Producție a stu
diourilor sovietice. 
Premieră pe țară. 
Episodul 1. 
Telejurnal.

I 
I
1

I

I

I
I
I

Centrul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru 

utilaj minier Satu Mare
C.C.S.l.T.U.M. Satu Mare — filiala Petroșani 

încadrează pentru activitatea de 
cercetare-proîectare :

— ingineri (subingineri)

— tehnicieni

în specialitățile: mașini și instalații miniere, 
exploatări miniere, electronică, automatizări 
și electrificări miniere.

Doritorii se pot adresa personal condu
cerii care are sediul în strada Republicii nr. 
1 (platforma I.U.M. Petroșani), sau telefon 
direct 42964.

Se asigură retribuire în acord global.

Mica publicitate
VIND Video VHS-Akay

2 EG, telefon 42567. (3801)
VIND urgent Dacia 1300 

— 34 000 km, telefon 44767. 
(3802)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA, fiul, fiicele, ginerii și nepoții anunță cu 
adîncă durere împlinirea unui an de la decesul 
scumpului lor soț, tată, socru și bunic

TUNYOGI ZSIGMOND
Nu-1 vom uita niciodată. (3795)

Kedac|ia Și administrația! Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, at. 2. leletoauei «4662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparuli Tipografia Petroșani, str. Nicolas Bălcescu, nr. 2, telefon 41363.


