
DUMINICA, 23 IUNIE 1985

ȚĂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNITLVAI

ANUL IXL, NR. 10 195

în cartierul Petroșani — Nord, odată cu extinderea ansamblului de locuințe 
s-a trecut și la mărirea zestrei comerciale. Foto: T. ALEXANDRU

Cu planul semestrial îndeplinit
Brigada condusă 

de Constantin
Sectorul III al I.M. Paroșeni

Popa
După cum ne-a relatat 

ieri prin telefon tovarășul 
Constantin Lupulescu, ad
junct al șefului sectorului 
IV al I.M. Lupeni, mine
rii din brigada condusă de 
Constantin Popa, Erou al 
Muncii Socialiste, și-a rea
lizat sarcinile de plan pe 
primul semestru al anului. 
Acest succes a fost obți
nut pe seama depășirii 
productivității muncii cu 
1,5 tone pe post în două 
abataje dotate cu comple
xe de susținere 
zată, produse 
Petroșani.

S-au remarcat
deosebit minerii Ion Iuga, 
Mihai Bucătaru, Gheorghe 
Murăruș, Istvan Kovacs, 
Ilie Petre și Geza Polgar, 
care au asigurat o bună 
organizare' a lucrului pe 
schimburi și întreținerea 
ireproșabilă a modernelor 
utilaje din dotare. (V.S.)

De ieri, încă un colectiv 
de muncă de la întreprin
derea minieră Paroșeni, 
colectivul sectorului III a 
raportat îndeplinirea sar
cinilor planului produc
ției de cărbune pe primul 
semestru al anului. Acest 
succes de seamă se dato- 
rește hărniciei de care 
dat dovadă minerii 
cadrul brigăzii 
de Francisc 
Muncind într-un
dotat cu un complex me
canizat de mare înălțime 
și cu combină de tăiere în 
front, harnicii mineri din 
această brigadă și-au de
pășit lună de lună produc
tivitatea în cărbune în 
medie cu 0,5 tone pe post. 
De remarcat că și celelal
te două brigăzi din cadrul 
sectorului, cele de la lucră-

au 
din 

conduse 
Fazakaș. 

abataj

din 
III 
de 
de

mecani
ci e I.U.M.

în mod

rile de pregătiri conduse 
de Petrea Antohi și Mihai 
Ștefureac și-au depășit 
substanțial sarcinile de 
plan lună de lună. In pe
rioada care a trecut de la 
începutul acestui an 
abatajele sectorului 

.s au extras 9014 tone 
cărbune peste sarcinile
plan, din care 350 de tone 
în primele două decade ale 
lunii iunie.

Merită să fie subliniată 
și contribuția electrolăcă- 
tușilor care au efectuat re
vizii și reparații de 
calitate și la timp la 
utilajele din dotarea 
torului.

Odată cu aceasta, 
cum ne-a informat
Constantin Buzuran, 
la sectorul III, colectivul 
și-a realizat în întregime 
angajamentul anual asu
mat în întrecere, dovedin- 
du-și prin fapte hotărîrea 
de a da țării cît mai mult 

1 cărbune.

bună
toate
sec-

după 
îng.

de

I. M. Livezeni
Dotarea tehnică putea 
să asigure îndeplinirea 

prevederilor de plan, dar
Perioada care a trecut 

din acest an a fost pentru 
colectivul minei Livezdni 
o perioadă a neîmplinirilor 
la producția de cărbune 
extras. Minusul înregis
trat de la începutul anului 
este mare față de gradul 
de înzestrare cu utilaje. 
Linia de ‘front a fost mai 
bună, față de aceeași peri
oadă a anului trecut cînd 
realizările au fost cu mult 
superioare. Cauzele neîm
plinirilor ? Nefolosirea la 
întreaga capacitate a aba
tajelor puse în funcțiune, 
capacități echipate cu com
plexe de susținere și tăie
re mecanizată. Trei mari

capacități de producție, 
respectiv, 3 complexe me
canizate (două de înălțime 
mică și unul de înălțime 
medie) sînt la sectorul 
care deține ponderea 
producția minei. Linia 
front la cele trei comple
xe depășește 250 ml și to
tuși sectorul nu și-a reali- 

- zat planul în nici o lună 
de la începutul anului. In 
luna ianuarie sectorul în
registrează un minus de 
9000 tone de cărbune. Pla
nul a fost stabilit pe baza 
intrării în funcțiune a a-
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Dialogul dintre șeful de brigadă Gheorghe Be- 
leiu, șeful de schimb Viorel Dejan și unul dintre 
ortacii din cadrul sectorului III al minei Lupeni, arc 
ca subiect succesul acestui colectiv și anume 'reali
zarea înainte de termen a planului pe 6 luni.

Convinși că pacea lumii 
poate fi apărată prin par
ticiparea activă, responsa
bilă a tuturor popoarelor 
lumii, a muncitorilor de 
pretutindeni, minerii din 
întreprinderile Văii Jiului 
și-au exprimat, în cadrul 
adunărilor pentru dezar
mare și pace, deplina lor 
adeziune, profundul lor 
atașament la noua inițiati
vă de pace a președintelui 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la Ape
lul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

In prezența drapelelor 
patriei și partidului, a por
tretelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei E- 
lena Ceaușescu, a numeroa
se pancarte .și lozinci : „Jos 
războiul", „Nu rachetelor în 
Europa" și altele, minerii de 
la I.M. Lonea, I.M. Petri-

Spiritul

O strălucită contribuție 
adus secretarul general 

al partidului, • tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la îm
bogățirea teoriei și practi
cii în procesul construcției 
socialiste prin promova
rea fermă și într-o concep
ție originală a spiritului 
revoluționar. Străbătută de 
ideea-forță cu privire lâ 
caracterul neîntrerupt al 
transformărilor revoluțio
nare, opera teoretică a 
conducătorului partidului 
și statului nostru și activi, 
tatea sa practică reflectă 
în mod sugestiv preocupa, 
rea de a asigura în toate 
domeniile de activitate un 
larg spațiu de manifestare 
spiritului novator, creator, 
menit să contribuie Ja 
progresul general al socie- 

dez-
Și 

pa-

a

tații, la accelerarea 
voltăril - multilaterale 
înflorirea continuă a 
triei. „Trebuie să pornim
de la adevărul binecu
noscut, a arătat secretarul 
general al partidului,. că 
ne aflăm într-o etapă de 
mari transformări revolu
ționare îri patria noastră, 
în. general într.o epocă re
voluționară pe plan inter-

la, I.M. Dîlja, I.M. Live
zeni și I.M. Bărbăteni au 
participat în număr mare 
la adunări consacrate sus. 
ținerii noii inițiative de 
pace, exprimîndu-și satis
facția și mîndria patrioti
că, față de consecventa po
litică de pace în viața in
ternațională promovată de 
România, de președintele 
său.

, Numeroși 
la toate
miniere, în cuvîntul 
în numele colectivelor 
care le reprezintă 
pronunțat cu fermitate,
cu hotărîre împotriva 
cursei înarmărilor și în 
primul rind a celei nucle
are, împotriva războiului, 
a pericolului nuclear care 
amenință tot mai mult ci
vilizația lumii. Radu C. 
loan, Viorica Printz, loan 
Păducel, Constantin Spa-

fiu de la I.M. Petrila, în 
numele harnicilor mineri 
pe care-i reprezintă, au 
exprimat hotărîrea lor u- 
nanimă de a susține cu 
înflăcărare noua inițiati
vă de pace a României, 
tonele de cărbune pe care 
le scot la lumină fiind 
cel mai edificator răspuns 
cu care minerii luptă pen
tru apărarea păcii.

vorbitori, de 
întreprinderile 

lor,
Pe 

s-au

(Continuare in pag. a 2-a)

„Săptămîna 
pionieriei în 
Valea Jiului“

J

revoluționar

național, 
supune ca 
vitate a partidului, 
ganelor noastre de 
să fie pătrunsă de un 
spirit revoluționar, 
nist‘‘.
cu această orientare călă
uzitoare, consemnăm ca fi
ind de autentică valoare 
practică precizarea făcută 
în mai multe rînduri po
trivit căreia oglinda fide
lă a manifestării spiritu
lui revoluționar o constituie 
înflorirea economică și so
cială a patriei, progresul 
general al societății înscrisă 
ferm pe calea dezvoltării 
multilaterale.

Noile orientări, care stau 
la baza formării și dezvol
tării conștiinței socialiste 
au determinat importante

că aceasta 
întreaga

a

pre- 
acti- 

or- 
stat 
înalt

coinu- 
In strînsă legătură

mutații în atitudinea 
comportamentul creatori
lor de bunuri ale societă. 
ții, au condus la afirma
rea puternică a eticii mun
citorești, a normelor 
principiilor înaintate 
muncă și viață. Rodul 
cestor mutații îl regăsim în 
ritmul și nivelul de dezvol
tare a forțelor de produc
ție, a bazei tehnico.mate
riale a societății, în cuce
ririle științifice și tehnice 
și aplicarea lor în produc
ția materială, în înflorirea 
învățămîntului, artei și cul
turii. Anii bogați în înfăp
tuiri ai „Epocii Ceaușescu" 
au prilejuit îmbogățirea, ca 
o necesitate istorică, a în
tregului univers de viață

Și

și 
de 
a-

Mîine începe „Săptă
mîna pionieriei în Va
lea Jiului14, manifestare 
cu deosebită valoare e- 
ducativă organizată, în 
aceste ultime zile ale 
anului de învățămînt, 
de Consiliul municipal 
al organizației pionieri
lor. Această acțiune, ca
re se desfășoară la pu
țin timp de la tradițio
nalele manifestări po
litico-educative și cul- 
tural-artistice pionie
rești la nivelul orașe
lor municipiului, sinte
tizează înseși preocu
pările și forțele crea
toare ale miilor de pur
tători ai cravatelor ro
șii cu tricolor. întreaga 
săptămîna va cuprin
de, pe zile, activități te
matice cu mare ecou în 
sufletul copiilor recu
noscători partidului 
pentru minunatele con
diții de învățătură cre
ate în epoca inaugurată 
de istoricul Congres al 
IX-lea — „E p 
Ceaușescu".

Luni', în prima 
manifestărilor în 
școlile, vor avea 
sub expresivul 
„20 de ani de 
împliniri
dunări pionierești

o o a

zi a 
toate 

loc
generic 
mărețe 

socialiste", a- 
cu

(Cont, in pag. a 2-a)
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Susținem din inimii noua inițiativă <le pace
a tovarășului x\l€OL4E CEAUȘESCU, Apelul F.D.U.S.

Vibrante adunări pentru pace și dezarmare
Minerii doresc din suflet

PACEA

Spiritul revoluționar

Să apărăm pămîntul 
de primejdia unui nou război

întruniți într-o vibrantă 
adunare pentru dezar
mare și pace, minerii, ță
ranii cu gospodărie indivi
duală din comuna Aninoa- 
sa, bărbați, femei și copii, 
și-au exprimat, împreună 
eu toți locuitorii Văii Jiu
lui, deplina adeziune la 
Apelul și Chemarea Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste, la noua ini
țiativă de pace a Români
ei socialiste. Adunarea a 
fost deschisă de tovarășa 
Valentina Cerchez, prima
rul comunei, care, sublini
ind vigurosul proces în
noitor din Aninoasa în pe
rioada istorică inaugurată 
de Congresul al IX-lea al 
partidului, a dat expresie 
voinței unanime a locuito
rilor la politica internă și 
internațională a statului 
nostru.

„Vrem să muncim în li
niște și pace, spunea Pe
tru Șoșoi, secretarul comi
tetului de partid de la 
I.M. 'Aninoasa. Pămîntul 
nostru, așa cum au făcut-o 
moșii și strămoșii noștri, 
trebuie să-l apărăm pentru 
a nu fi pîrjolit de armele 
nucleare. Noi, cei peste 
3000 de oameni ai muncii 
de la mina Aninoasa, ne 
alăturăm din toată inima 
chemării adresate de cel 
mai iubit fiu al națiunii 

noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tuturor popoa
relor și guvernelor, tuturor 
celor ce le este dragă pa
cea, pentru a acționa fără 
preget, pînă nu este prea 
tîrziu, pentru a preveni un 
nou război catastrofal".

Cu sinceritate și emoție, 
au mai vorbit, rînd pe 
rînd, pioniera Ileana Stane, 
maistrul Teofil Blag, pen
sionarul Victor Butca, Și- 
mo Iosif, președintele 
O.D.U.S. In frumoasa sală 
a clubului era o atmosfe
ră de mare însuflețire: pe 
pancarte se aflau înscrise 
cuvinte dragi: „Ceaușescu 
— Pace", „România — Pa
ce", „NU războiului", „DA 
păcii și colaborării", parti- 
cipanții dînd glas senti
mentelor de înalt patrio
tism și total atașament la 
noile și strălucitele iniția
tive ale României socialis
te.

In încheierea însufleți- 
toarei adunări pentru pa
ce, participanții au apro
bat, cu puternice aplauze, 
o telegramă adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se exprimă hotărî- 
rea comunistă, muncito
rească de a acționa cu toa
tă energia pentru a sus
ține cu noi și superioare 
fapte de muncă politica de 
pace a partidului și statu
lui nostru. (T. Spătaru)

(Urmare din pag. 1)

Aceeași atmosferă însu- 
flețitoare de puternică ade
ziune a caracterizat și a- 
dunarea de la I.M. Lonea 
în care Petre Negrea, Vio
rel Negru, Constantin 
Boariu, Veronica Diaconu 
și Doina Gaboș au prezen
tat gîndurile și voința ne
strămutată de pace ale mi
nerilor de la Lonea. Satis
facția, mîndria patriotică 
și profunda adeziune față 
de îndemnurile la rațiune, 
la înțelegere și pace, a- 
dresate tuturor popoarelor 
lumii de Apelul F.D.U.S. 
au fost exprimate și de 
Veronica Jugănaru, Aure
lian Pipan, Dumitru Păno- 
iu, Mircea Preda și Gabriel 
Tontea, de la mina Live- 
zeni, într-o adunare în ca
re minerii au susținut cu 
entuziasm și însuflețire 
tot ceea ce România, pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu, întreprind pe 
plan internațional pentru 
salvgardarea păcii, a prie
teniei și colaborării între 
toate popoarele lumii, in
diferent de orînduirea so
cială în care trăiesc. De 
asemenea, la mina Dîlja, 
Ioan Cornea, Ana Băcăia- 
nu și Matei Voicu, în nu
mele tuturor minerilor 
care muncesc- în această 

întreprindere au exprimat 
profundele sentimente de 
satisfacție și adeziune ce-i 
însuflețesc în aceste mo
mente în care, dorința 
pentru pace a popoarelor 
se face auzită tot mai 
mult, iar rațiunea și înțe
legerea trebuie să domine 
relațiile dintre țările lumii. 
Totodată, Gheorghe Tîm- 
plărescu, Victor Goșa, Pe
tru ■ Timișan, Tudor Moca- 
nu, Gheorghe Stoica, și 
Stela Zeleneac, de la mina 
Bărbateni, în numele a tot 
ceea ce-i mai scump pe 
pămînt, PACEA lumii au 
spus un NU răspicat înar
mărilor nucleare, războiu
lui și pericolului nuclear 
ce ne amenință.

In încheierea adunărilor 
pentru pace și dezarmare, 
sutele de participanți au 
aprobat din inimă telegra
mele adresate C.C. al 
P.C.R. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, în ca
re sînt exprimate cele mai 
alese sentimente de stimă 
și prețuire, de adeziune de
plină la noua inițiativă de 
pace a României care re
prezintă încă o dovadă 
grăitoare a modului în ca
re țara noastră, întregul 
pppor doresc să colaboreze 
și să coexiste cu toate 
popoarele, în deplină înțe
legere și PACE.

i Urmare din pag. I)

spirituală a societății, în 
cadrul căruia s.au afirmat 
nestingherite, la cote supe
rioare, calitățile tradiționa
le ale poporului nostru — 
creativitatea, gîndirea îna
intată, spiritul novator, o- 
rientat spre obținerea u- 
nor succese tehnice, eco. 
nomice, științifice, și în 
sfera vieții sociale, de real 
prestigiu.

In concepția secreta
rului general al partidului, 
strategia dezvoltării multi
laterale a patriei concen
trează afirmarea unui larg 
evantai de manifestări 
înaintate, - expresii concre
te ale spiritului revoluți
onar: răspunderea față de 
realizarea și depășirea pla
nului, în condiții de cali
tate și eficiență ridicată, 
efortul continuu de creație 
și inteligență, preocupa
rea neslăbită pentru eco
nomisire și buna gospodă
rire a avuției societății. 
Sînt numeroase colectivele 
de muncă în care acest bu
chet de calități se află la 
originea unor importante 
depășiri ale planului pro
ducției fizice. Cuvîntulde 
ordine al acestor colective 
cuprinde parametri bine- 
cunoscuți: productivități
sporite, cheltuieli de pro
ducție cit mai mici, nivel 
tehnic superior, eficiență 
crescîndă. La rîndul lor, 
acești parametri economici 
stau Ia baza obiectivelor 
majore ale societății: creș
terea tot mai puternică a 
produsului social, a veni
tului național, dezvolta
rea impetuoasă a societă
ții, creșterea nivelului de 
trai material și spiritual.

Transformările fără pre
cedent istoric obținute de 
poporul român în cele do
uă decenii înscrise în conș
tiința națiunii drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" reflec
tă cu pregnanță spiritul 
creator, dorința vie a ma
selor de oameni ai mun
cii, în frunte cu promoto
rii noului, comuniștii, de 
a imprima ritmuri înalte 
progresului istoric al pa
triei, în concordanță cu 
obiectivele stabilite de 
partid. Este meritul incon
testabil al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, strălu
citul strateg al epocii de 
aur a României socialiste, 
pentru clarviziunea cu ca
re a descătușat energiile 
creatoare ale poporului și 
a creat climatul necesar 
promovării spiritului re
voluționar, pentru preocu
parea nobilă de a impri
ma întregii opere a cons
trucției socialiste un conți
nut bogat, capabil să sti
muleze afirmarea înaltelor 
valori morale și calități 
ale poporului român.

Aflat mereu „în acțiu
ne", cum obișnuim să de
finim trăsătura sa defini
torie, spiritul revoluționar 
ce caracterizează colective
le noastre creatoare de 
bunuri materiale și spiri
tuale constituie po mai 
departe o trainică garan
ție a viitoarelor și tot mai 
mărețelor împliniri soci
aliste, așa cum sînt prefi
gurate de hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al par
tidului, de obiectivele sta
bilite sub conducerea ne
mijlocită a secretarului 
său general, 'tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Dota
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batajelor dotate cu com
plexe mecanizate din stra
tul 5 panourile 3 și 4, ca
pacități care de fapt nu au 
produs nici o tonă de căr
bune. In luna februarie se 
înregistrează un progres. 
Pornește complexul din 
panoui 4 care face' o avan
sare de 24 m, la 76 ml li
nie de front. Și... atît.

La sfîrșitul lunii, minu
sul este la fel ca în luna 
precedentă. A ieșit din 
funcțiune panoul 2. Se 
așteaptă punerea în funcți
une a abatajului din pa
noul 3, dar degeaba. Gre
șelile de introducere a 
secțiilor au făcut ca în a- 
cest abataj, în luna mar
tie, să se lucreze la ridicări 
de surpări și îndreptări de 
secții. Necazul mare a fost 
oprirea panoului 4, care 
avansînd doar 24 metri a 
depășit, cu mult, decala
jul maxim admis între do
uă abataje înseriate. Deci, 
în martie funcționează o 
singură capacitate, cea din 
panoul I, care nu mai are 
rezultatele din lunile ante
rioare și atunci minusul 
înregistrat de sector crește 
la 11 000 tone de cărbune

rea tehnică
față de lunile anterioare. 
A venit și luna lui florar 
și avansarea celor două a- 
bataje a fost ca a melcu
lui. Cel din panoul 3 a- 
vansează 6 m în urma o- 
perațiilor de redeschiderea 
secțiilor (din ianuarie de 
cînd au fost introduse s-au 
închis), operații care au 
fost făcute din ciocan de 
abataj. Panoul 4 nu a a- 
vansat deloc la stația de 
întoarcere și „numai" 5 m 
a avansat la stația de ac
ționare. Cu o singură ca
pacitate în funcțiune sec
torul, în această lună, mă
rește minusul la peste 12 000 
tone de cărbune în condi
țiile cînd linie de front a 
existat, dar nu a fost 
exploatată pe baza unei o- 
rientări tehnice, ci a unor 
acțiuni pompieristice.

Luna mai, lună în care 
complexul din panoul 3, în 
sfîrșit, demarează. Era 
cazul. Cel din panoul 4, 
conform normelor de pro
tecție a muncii îl aștepta. 
De așteptat a fost așteptat, 
dai' nu s-au apropiat, cît 
trebuie. De ce ? Simplu. 
Cînd, în sfîrșit, a pornit 
abatajul, au început și de
fectele mecanice la utilaje
le de pe flux și din aba
taj. Un singur exemplu. 

La transportorul de pe a- 
bataj „numai" 10 motoare 
au fost arse în această lu
nă. In schimb, complexul 
din panoul 1 a avansat 
„5 m“, realizările brigăzii 
fiind de 30 la sută. Și, ui
te așa, au trecut cinci luni 
în care sectorul a înregis
trat un minus de peste 
50 000 tone de cărbune în 
condițiile cînd, cel puțin 
patru luni, trebuiau să fie 
în funcție trei complexe 
mecanizate, iar sarcinile 
de plan îndeplinite ritmic 
și integral. Nu sînt multe 
sectoare în Valea Jiului 
care să dispună de o ast
fel de dotare. De altfel, 
minusul înregistrat de sec
torul I, în perioada amin
tită, este și al minei, așa 
că ceea ce s-a întîmplat cu 
cele două complexe timp 
de aproape o jumătate de 
an (în luna iunie situația 
este identică) trebuie să 
constituie, cel puțin a- 
cum, obiectul unei temei
nice analize nu numai din 
partea factorilor de răs
pundere din cadrul minei, 
ci și de la C.M.V.J. Tre
buie ca fiecare om al 
muncii să acționeze cu 
hotărîre pentru învinge
rea greutăților.

Nastasia Apctrei și Mariana Lupu execută ve
rificarea lămpilor pentru subteran în lănipăria I.M. 
Paroșeni (șef atelier Victor Tănase).

Lucrări de investiții în devans
Printre brigăzile care în 

aceste zile au raportat în
deplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan 
din primul semestrju al a- 
nului se numără și cea 
condusă de David Laszlo, 
de la sectorul de investi
ții al I.M. Dîlja. Organi- 
zîndu-și judicios munca pe 

-schimburi, minerii brigă
zii și-au depășit lună de 
lună sarcinile de plan.

A fost realizat în devans 
de brigadă suitorul colec
tor din blocul II. In pre
zent brigada își depășește 
zilnic planul, în medie cu 
0,5 ml, după cum ne-a in
format ing. Ion Solga, șe
ful sectorului.

Printre minerii care s-au 
remarcat în mod deosebit 
se numără Dumitru Sultan, 
Adalbert Naghy, loan Kery 
și Coloman Kiș. (V.S.)

„Săptămîna 
pionieriei 
în Valea
Jiului“

(Urmare din pagina I) 

ceremonial, întîlniri cu 
activiști de partid, cu 
mineri șefi de brigadă și 
specialiști din activita
tea economică.

Fiecare zi va cuprin
de noi și noi acțiuni 
prin care copiii își Ri
dică glasurile pentru a- 
părarea păcii, excursii 
și drumeții, activități 
de muncă patriotică și 
de strîngere a materia
lelor refolosibile. spec
tacole de poezii și mu
zică patriotică ce vor 
concentra cele mai fru
moase și semnificative 
rezultate obținute de 
tînăra generație în a- 
cest an școlar în care 
calitatea procesului 
instructiv-educativ, ca
litatea formării pionie
rilor și elevilor pentru 
muncă și viață a fost 
puternic stimulată de 
hotărîrile Congresului 
al XIII-lea al partidului 
și de Forumul tinerei 
generații. (T. Spătaru)

informorr
| ÎNNOIRE. La Livczeni 
|(pe terenul din spatele sta

ției C.F.R.) au început lu. 
crările pentru dezvoltarea 

Iși modernizarea Centru
lui de recepție, colectare, 

I achiziții și desfacere 
| (C.R.C.A.D.) Petroșani. Me- 
■ nită a asigura în final a- 
| menajările și dotările ne- 
I cesare unei activități mult 
[ amplificate — pe o plat- 
I formă betonată — pentru 

recepția și prelucrarea fie
rului vechi, precum și a 
altor materiale refolosibi
le (hîrtie, resturi textile, 
cioburi de sticlă -etc.) re
cuperate, investiția este 
prevăzută să fie finalizată 
și dată în folosință pînă la 
sfîrsitul acestui an.

BULETIN. La C.M.V.J. 
se află în curs de definiti
vare, urmînd a fi impri
mat, Buletinul de infor
mare tehnică nr. 8/1985, cu 
apariție trimestrială. Ve
nind în întîmpinarea ca
drelor tehnico-inginere.ști 
de la întreprinderile mini

ere din Valea Jiului, inte
resate să se documenteze 
asupra unor noutăți din 
domeniul minier, vom re
veni într-un viitor număr 
al ziarului cu amănunte 
privind conținutul tema
tic al B.I.T. — C.M.V.J. 
nr. 8/iunie 1985.

TIMP. Noaptea de 30 iu
nie va fi mai lungă cu o 
secundă, în acest sens pen
tru apropierea timpului a- 
tomic față de cel real și 
pentru punerea de acord 
cu mișcarea de rotație a 
pămîntului față de soare 
și stele, ceasurile atomi

ce de mare precizie vor 
fi date înapoi cu o secun- 
■dă. Sincronizarea este ne
cesară datorită încetinirii 
ritmului de rotire a plane
tei albastre. Așa-i la bă- 
trînețe ! (I.V.)

INTILNIRE. întorși cu 
o mare experiență sporti
vă din Munții Himalaya, 
încercații alpiniști de la 
„Metalul" Hunedoara (Ma. 
rius Mărcuș și Aurel Riți- 
șan, ultimul, antrenor al 
sec.ției) au fost, zilele tre
cute, oaspeți ai Liceului 
industrial din Petrila. Ei 

au împărtășit elevilor din 
impresiile lor de neuitat 
culese de pe „acoperișul" 
lumii, unde echipa națio
nală de alpiniști, din care 
au făcut parte, a arborat 
pentru prima oară tricolo
rul românesc pe un vîrf 
de 8100 m pe care l-a es
caladat cu prilejul recentei 
-expediții.

RECUPERARE. La mina 
Bărbăteni, în lumina sar
cinilor cu privire la recu
perarea materialelor și 
pieselor de schimb, s_au 
luat măsuri ca cele confec

ționate din oțeluri speciale 
să fie recuperate separat. 
Astfel, rulmenții, care nu 
mai pot fi recondiționați,
sînt depozitați într-un con
tainer. Necazul mare este J 
că s-a umplut containerul • 
și n-are cine-1 ridica. Ate_ | 
lierul mecanic așteaptă, 
dar oare cît ? (G.S.)

Rubrică realizată de 
Iosif BĂLAN
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Despre folclorul și etnografia 
Țării Hațegului și Văii Jiului 

la sfîrșitul secolului al X(X-Jea 
secolului al XX-lea (III)șî începutul

Dr. I. Radu ne furni
zează o serie de amănun
te privind etnografia și 
folclorul hațegan și jian 
într-o lucrare publicată în 
1913 („1st. vie. gr. cat. al 
Hațegului" Lugoj), apre
ciată elogios în epocă de 
marele istoric N. Iorga. 
In legătură cu modul de 
construire a locuințelor și 
cu aranjamentul lor inte
rior, se fac următoarele 
observații : ...La șes, și 
mai ales în satele neme- 
șești, se zidesc case și 
alte edificii („economice") 
frumoase, de zid, acoperi
te cu țiglă ori cu tini
chea („pleu"). Locuința 
constă, de regulă, din do
uă odăi: una de locuit și 
alta de „părădie", cu lî- 
nă, cămară și pivniță 
(beci). Odaia de „pără
die" (de oaspeți) e bine 
mobilată și împodobită 
cu pînzeturi și covoare 
frumoase. Iii „celelalte" 
părți, casele se fac din 
bîrne de brad, de fag și 
de anin, iar "Unde este 
Iemilul mai rar și cu ți
glă (recte: cărămidă). 
Locuințele acestea au 
trei încăperi: „casa" (ca
meră) de locuit, „culina" 
(sau tinda) și cămara. In 
prima este puțină mobi
lă și foarte simplă; în 
tindă e vatra și cuptorul 
(de copt pîine), iar în că
mară sînt ținute „buca
tele". Este interesant că 
în Valea Jiului „odaia" 
Cea mai frumoasă e că-

mara, împodobită cu hai
ne puse pe „culme" și cu 
alte lucruri frumoase. 
Cînd sosește vreun „oas- 
pe" (mai ales) și vor să-l 
omenească mai bine, îl duc 
în cămară, unde-1 „tra
tează".

In ceea ce privește hra
na (nutremîntul) oame
nilor acestor vechi me
leaguri se face constata
rea că ea (el) constă mai 
ales din alimente vegeta-
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ci 
că 
de

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

»ZZSZZZiZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZ

le (fasole, varză — 
rechi", cartofi 
peni") și 
tate).
se consumă 
mult 
apropierea orașelor, 
„cătră munte" se 
carne de oaie, de capră, 
de porc. Pe Jiu, arareori 
se consumă carne de vi
tă...

In privința portului se 
face constatarea că exis
tă „variații" mari, cu- 
mulînd o sumă de in
fluențe (inclusiv străine) ; 
s.a păstrat, totuși, mai 
ales prin satele de mun
te „originalitatea portu
lui strămoșesc" („...cu că
mașă lungă, pînă din jos de 
genunchi, cu opinci cu 
obiele mai ales roșii, în
fășurate pe pulpă în sus

„cu- 
„crum- 

„lăptării" (lac- 
Carnea (de vită) 

mai 
de oamenii din 

iar 
„mîncă"

pînă la poala cămeșii"), 
caracteristic „nu numai 
formele și podoabele sa
le alese și măiestrite, 
mai ales prin aceea 
se pregătește acasă
mîinile harnicelor și iste
țelor femei".

Despre limba, datinile 
și obiceiurile din cele do
uă zone etnofolclorice se 
afirmă, în general, exis
tența unor particulari
tăți „de limbă și expre- 
siuni" care, în alte locuri, 
nu mai sînt „în uz". De 
pildă, cuvinte cu „termi- 
națiunea" în oni sau o- 
niu și îni sau îniu: că- 
loni-u, săponi-u, călcîni, 
bădîni, gutîni, butoni, lă- 
doni, măzăroni, jurconi, 
vinie (vin). Tot astfel se 
explică și formarea nu
melor de familie precum: 
Angeloni, Andreoni, Mi- 
clăoni, Ștefoni, Trîmbi- 
țoni, Paveloni, Todosoni 
etc. Adeseori sînt folosi
te aceleași nume de „bo
tez" și cel de familie, de 
exemplu: Baiu Baiu, Cos
ta Costa, Farcaș Farcaș, 
Nandra Nandra, Drăghici 
Drăghici ș.a. Sînt indica
te la fel, drept „intere
sante" o serie de nume 
de botez rare „pe alte 
locuri" cum ar fi: Afin, 
Alion, Armie, Creștina, 
Dafina, Domițian, Lăscuț, 
Mitoi, Ruja, Siminică, Ta
lia, Umbrița, Voina, Vo- 
nița ț.a.

(Va urma)
Prof. D. PELIGRAD

Riscurile fumatului CUI)

Ce riscăm, ce cîștigâm
potSintetic, efectele nocive ale fumatului se 

grupa în perturbările următoare: paralizia cililor 
mucoasei căilor respiratoare ; diminuarea capacității 
macrofagelor alveolare ; a capacității de elaborare a 
anticorpilor; alterarea pereților alveolo-capilare; în
locuirea oxigenului de către oxidul de carbon; 
fectele cancerigene.

Tabelul întocmit de Societatea americană 
cancer, pe care îl reproducem după o recentă publi
cație a Organizației Mondiale a Sănătății și pe ca- 
re-1 publicăm în continuare — în pâralel —, relevă 
efectele nocive ale consumului de tutun și, respec- 

ale renunțării la fumat.
frecvent decît Ia nefumă
tori — Alcoolul poate acți
ona sinergie, intensificînd 
efectele tutunului.

Reducerea sau elimina
rea băuturilor alcoolice și 
a fumatului duce la dimi
nuarea riscului în primii 
ani. Riscul atinge același 
nivel ca pentru nefumători 
în 10—15 ani.

CANCERUL ESOFAGU
LUI. Riscul de cancer mor
tal crește de Ia 2 la 9 ori. 
Alcoolul exercită un efect 
sinergie.

Riscul fiind proporțio
nal cu doza, reducerea sau 
eliminarea tutunului și a 
băuturilor alcoolice ar tre
bui să diminueze riscul.

CANCERUL VEZICII 
URINARE. Riscul este de 7 
pînă la 10 ori mai crescut 
pentru fumători. Fumatul 
exercită un efect sinergie 
cu anumite riscuri profesi
onale.

Riscul se micșorează pro
gresiv și atinge nivelul ne
fumătorului în 7 ani.

CANCERUL PANCRE
ASULUI. Riscul de cancer 
este de 2 pînă la 5 ori mai 
crescut decît pentru nefu
mători.

Riscul pare să fie legat 
de cantitatea de tutun 
mată. Renunțarea la 
mat ar trebui să ducă 
diminuarea riscului.

e-

de

A CITIT DESTUL
Julio Iglesias, vedeta cîn- 

ter-ului spaniol, a declarat 
într-o bună zi: „Sînt cel 
mai mare inelectual dintre 
toți intelectualii din 
mea". Totuși, după 
remarcă ziarul „< 
16", cîntărețul nu pare să 
cunoască prea bine semni
ficația cuvîntului respectiv. 
Intr-adevăr, el a recunos
cut într-un recent interviu 
că „nu citește decît puțin, 
dat fiind că a favorizat su
ficient lectura în tinerețea 
sa". Sic !

țara 
cum 

,Cambio

Me fa o duminică ia alta

Un grup de alpiniști și 
geologi sosit în Pakistan 
va încerca escaladarea vîr_ 
fului Masherbrum, din Hi
malaya (7821 m) pentru a 
găsi dovezi în sprijinul i- 
potezei potrivit căreia a- 
cest masiv muntos ar „creș
te" în continuare.

Himalaya — afirmă au
torii acestei ipoteze — s-a 
format cu circa 40 miliarde 
de ani în urmă, ca rezultat 
al coliziunii platourilor 
indian și asiatic ale scoar
ței terestre. Platoul indian 
continuă, conform acestei 
ipoteze, să se deplaseze 
spre nord cu circa cinci 
centimetri pe an. Aceasta 
face ca grandiosul lanț 
muntos să mai crească 
nual cu un milimetru.

Geologii și alpiniștii ve- 
niți din Canada, Marea 
Britanie și Statele Unite 
doresc să obțină, prin 
sUrători topografice și 
mologice, prin teste 
chimice, dovezi care 
susțină această teorie.

a.

mă- 
seis-
geo-

să

Minerii - alpiniști 
pe marele ecran

Nc-a vizitat la redacție minerul 
responsabilul secției de alpinism de 
Petrila, care ne-a adus la 
sânte. Iată-le :

cunoștință

Vasile Atomi, 
Ia A.S. „.Jiul" 
lucruri intern

acest an, secția 
a desfășurat o 

bogată activitate. In luna 
februarie, în Retezat, am 
participat la campionatul 
republican de alpinism, 
unde am obținut punctaj 
maxim. Concomitent, s-a 
desfășurat cupa „Sănăta

tea" în cadrul căreia am ob
ținut locul al II-lea. In 
luna martie, am fost con_ 
vocați la cursurile școlii 
naționale de alpinism, 
re s-au desfășurat 
Bîlea-lac.

— V-ain văzut în 
mul artistic „Cireșajii"
gizat de Adrian Petringena- 
ru...

— Nu este singurul film 
artistic la realizarea căruia 
am contribuit. Tot în luna 
martie, am colaborat cu 
studioul cinematografic 
Buftea, la filmările pentru 
pelicula „Aripi de zăpadă", 
un film color, realizat tot 
de Adrian Petringenaru, 
care urmează să ruleze pe 
ecrane în

— Deci, 
pe marile

— Dacă 
așa, da.

— In 
noastră

ca
la

fil-
re-

luna august, 
minerii alpiniști 
ecrane...
se poate spune 
In acest ultim

avut mult de Iu.film am 
cru. A trebuit să declan
șăm o avalanșă, din care 
să salvăm cîteva persona
je. Destul de complicat și 
riscant, dar lăsăm 
nuntele pentru cei ce 
vizioneze filmul !

— Apoi ?
— In luna aprilie 

participat, din nou, 
filmări.
la 
filmului 
13 ani", 
crane cît de curînd. In pe
rioada 10—22 iunie, am par
ticipat la cursurile școlii 
naționale de alpinism, or
ganizate de Federația Ro
mână de Turism-Alpinism, 
în masivul Bucegi. Apoi, 
în luna iulie, sîntem invi
tați la campionatele repu
blicane din Cheile BicazU- 
lui, unde ne vom confrun
ta cu echipe foarte bune 
ca „A.S.A." Brașov, „Dina
mo" Brașov, „Torpedo" 
Zămești și altele.

— Vă dorim succes !

amă- 
vor să

am 
la 

De data aceasta 
realizarea 
artistic „Erou la 
care va rula pe e-

Discuție consemnată de 
Mircea BUJORESCU

tiv, rezultatele pozitive
DIMINUAREA SPERAN. 

TEI DE VIAȚĂ. Riscul 
este proporțional cu canti
tatea de tutun fumată. O 
persoană de 25 ani, care 
fumează 2 pachete de țigări 
pe zi, se poate aștepta 
trăiască cu 8,3 ani 
puțin decit o persoană 
aceeași vîrstă, care 
fumează.

Pentru cei care renunță 
la fumat, riscul se micșo
rează după 10 pînă la 15 
ani și devine similar cu 
al persoanei care nu a fu
mat niciodată.

CANCERUL PLAMINU- 
LUI. Țigările sînt o cau
ză majoră a cancerului 
tît Ia bărbați cit și la 
mei. De regulă riscurile 
mătorilor sint de 10 
mai mari decît cele 
nefumătorilor.

După 10—15 ani, pentru 
cei care au fumat, riscuri
le se micșorează și devin 
similare cu cele ale nefu- 
mătorilor.

CANCERUL LARINGE- 
LUI. Riscul pentru fumă
tor este de 2,9 pînă Ia 17,7 
ori mai mare 
nefumător.

Diminuarea 
riscului, care 
mal după 10 i 
nunțarea fumatului.

CANCERUL GURII. De 
la 3 pînă la 10 ori mai

să 
mai 

cu 
nu

a- 
fe- 
fu- 
ori 
ale

decît pentru

progresivă a 
devine nor- 

ani de la re- fu- 
fu.

la

că 85 Ia sută din cancerele 
anual sint provocate de fu

mat. Fumătorii de țigarete pot contracta de 10 ori 
mai frecvent cancerul decît nefumătorii. Renunțarea 
la fumat scade însă riscul acestei îmbolnăviri.
—- Dr- Victor B. MURARIU

Se concluzionează 
pulmonare înregistrate

CIND DOI SE CEARTĂ...
Doi dintre matadorii cei 

mai cunoscuți în Spania — 
Vicente ~ 
ro“, și 
zanares 
tr-o vie 
arena din orașul 
ranean Valencia, 
s-a desfășurat cu public, 
în timpul unei coride. Și 
taurul ? Spectator cumin
te, a privit în liniște la cei 
doi protagoniști...

Ruiz, zis „El So- 
Jose Maria Man- 
— s-au angajat în- 
dispută chiar în 

medite- 
„ Meciul"

Cititorii fotografiază

Start spre... vacantă ! .
Foto: Claudiu BURILEANU

LITERATURĂ DE ANTICIPAȚIE

Pe uriașul panou sinop
tic al dispeceratului se ve
dea întreaga turmă. Vreo 
2000 de oi, fără să 
punem la socoteală 
și măgarii. Baciul
își proptise ciomagul 
tabloul de comandă, 
nid, mai să înghită 
crofonul :

— Vasile... mama ei

mai 
cîinii 

Zorga 
pe* 

răc- 
mi-

bloului sinoptic, 
cește o țigară
Deodată îngălbenește. Pu
ne mîna pe microfon.

— Alo, Vasile, ce-i cu 
pata aia de la nord-est ?

— No, nu e pată, e mă
garul...

— De ce arată ca o pa
tă ?

O modă 
mai mult decît 

uimitoare !

de-
ma-

O nouă modă începe să 
facă ravagii printre femei
le mai mult sau mai puțin 
tinere — din Statele Uni
te: tatuajul multicolor al 
pleoapelor. -Aceasta, zice- 
se, pentru a înlocui 
modatul (de acum)
chiaj. S-au găsit imediat 
„specialiști" gata să con
silieze și să „opereze" vaj
nicele amatoare de tatuaj. 
Din păcate, avertismentele 
alarmante ale medicilor nu 
par să aibă un prea mare 
efect. Deși numeroși oftal
mologi atrag atenția asu
pra faptului 
sau cea mai
rămase după „operație" ris
că să provoace la paciente 
chiar și pierderea vederii.

că infecția 
mică leziune

Amintiri din secolul XXI
Iși răsu- 

de jurnal.
urgent cî-

trage ner- 
lungă.

Da
Stă

de 
treabă... Oaia cu numărul 
de înmatriculare 1237 nu 
vre’ să pască.

Vasile, coordonatorul 
pășunatului răspunse prin 
stația de emisie-recepție 
prinsă de chimir.

— S-o fi săturat poate...
— Cum să se fi săturat 

bre... Tu nu vezi traducto- 
rul nivelului de lapte ? Ar 
mai intra o litră...

— Se poate...
— Vasile ia imediat mă

suri...
— Păi, bine, să chem in

tervenția... S-o fi încurcat 
în cabluri.

Baciul Zorga, copleșit de 
răspundere privește încor
dat ecranul enorm al ta-

— Raportează 
te picioare are.

Pauză. Baciul 
vos din țigarea

— No, cite ?
— Număraț-am tri. 

cred că mai are unul, 
tolănit...

Baciul Zorga nu știe ce 
să facă. Oaia 1237 putea

Ți-am spus că e lup de
ghizat. Trage în el, că ne 
omoară directorul.

— Nu pot să trag.
— De ce ?
— Păi, dacă o fi măgar? 

a 
să mă- 
el că e

— Ai înnebunit, cine 
mai văzut măgar 
nînce oi. Trage în 
lup,

Foileton

— Așa e el... pătat.
— Ce număr are ?
— Apăi, nu știu, că i-o 

căzut. O .tot dat din coa
dă.

— Vasile, ai înnebunit ? 
Cum permiți ca un măgar 
să umble fără număr pe 
centrul islazului ? Iiii...

să-i compromită întreaga 
zi de lucru. Ce-ar fi mai 
bine ? Să intervină perso
nal -țau să anunțe centra
la. Deodată, i se urcă tot 
sîngele în obraji. Pe ecran 

în

— Sigur nu e lup ? Mie
• așa îmi iese pe calculator.

— No, cum să fie lup 
dacă e măgar. ____

pata sură șe apropie 
fugă de oaia nr. 1237.

— Vasile, Vasile !
—- Ce mai e ?
— Oaia 1237... O dispă

rut.
— O mîncat-o...
•— Vasile, nu fi dobitoc.

nefericitule.
No, nu pot. 

pe cale de dispariție, 
ocrotiți de lege.

•— Trage cînd îți 
urlă baciul Zorga, 
ca racul. Iți dau eu 
ga re. >

— No, nu pot.
— De ce ?
— O fugit...
— Și din oaia 1237 

rămas ceva ?
— Numărul, no...
Baciul Zorga tună și 

fulgeră. Pe tabloul sinop
tic se aprind și se sting 
beculețe roșii și verzi.

— Ești un incompetent... 
Adu-mi numărul măcar. 
Oaia oricum trebuie retra
să din circulație.

Valeriu BUTULESCU

sînt 
Sînt

Lupii

spun, 
roșu 
dero-

o mai
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Acțiuni, inițiative, manifestări pentru pace, 
împotriva înarmării nucleare

WASHINGTON 22 (A-
gerpres). In cadrul dezba
terilor din Camera Repre
zentanților asupra alocați
ilor destinate în bugetul 
pe anul viitor, programu
lui american „Inițiativa 
strategică de apărare", cu
noscut sub numele de „răz
boiul stelelor", un mare 
număr de deputați s-au 
pronunțat pentru îngheța
rea sumelor prevăzute la 
nivelul din bugetul actual 
și pentru cercetări supli
mentare vizînd viabilita
tea unui asemenea pro
iect. In pofida presiunilor 
Administrației, Camera Re
prezentanților a redus, cu 
256 de voturi pentru și 150 
contra, fondurile preconi
zate la 2,5 miliarde dolari, 
față de 3,7 miliarde dolari, 
cît ceruse guvernul. Votu
rile contra acestei decizii 
aparțin în majoritate de- 
putaților care s-au pronun
țat pentru înghețarea aces
tor fonduri la nivelul de 
3,4 miliarde dolari.

TOKIO 22 (Agerpres).
Grupul de supraviețuitori

ai bombardamentelor ato
mice de lă Hiroshima și 
Nagasaki care a efectuat 
o vizită în Statele Unite 
s-a reîntors în Japonia. In 
timpul vizitei, inițiată de 
Liga niponă a victimelor 
bombardamentului atomic, 
membrii delegației nipone 
au participat la numeroase 
manifestări în diferite lo
calități americane, în ca
drul cărora au povestit, ca 
martori oculari, despre ur
gia războiului nuclear, ce- 
rînd să se intensifice efor
turile opiniei publice pen
tru stăvilirea cursei înar
mărilor, pentru eliminarea 
tuturor armamentelor ato
mice și salvgardarea păcii 
pe planeta noastră.

☆

WASHINGTON 22 (A.
gerpres). Organizația ob
ștească americană intitu
lată „Campania pentru lo
curi de muncă și pace" a 
dat publicității o declara
ție în care se pronunță 
pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru redu
cerea cheltuielilor militare 
și alocarea fondurilor ast

fel eliberate în folosul pro. 
greșului economic și social 
al tuturor statelor. In do
cument se cere guvernului 
american să diminueze
cheltuielile militare ale 
țării, arătîndu-se că majo
rarea acestora, an de an, 
are ca efecte agravarea șo
majului. amputarea fondu
rilor destinate asistenței 
sociale și creșterea con. 
stantă a deficitului buge
tului federal.

☆
OTTAWA 22 (Agerpres). 

Oameni de știință și pro
fesori de la .20 de univer
sități canadiene s-au pro
nunțat ferm împotriva par
ticipării la proiectul ame
rican de militarizare a 
spațiului cosmic, denumit 
și „războiul stelelor" — 
transmite agenția ADN.

Intr-o scrisoare trimisă 
primului ministru, Brian 
Mulroney, proiectul ame
rican este calificat drept 
„o serioasă escaladare a 
cursei înarmărilor". Guver
nul trebuie să respingă o- 
rice participare la acest 
proiect, se arată în decla
rație.

• BUDAPESTA. La Bu 
dapesta a avut loc sesiu
nea' a Xl-a a Comisiei mix
te româno-ungare de cola
borare culturală. In cadrul 
sesiunii a fost examinat 
modul în care se desfășoa
ră colaborarea dintre cele 
două țări în domeniile cul
turii și învățămîntului. 
Totodată, s-a făcut un 
schimb de păreri cu privi
re la principalele orientări 
ale conlucrării româno-

•■■■■■••■■■■■■■■■■■■■■■

ungare pe plan cultural 
în următorii cinci ani. In 
încheierea sesiunii s-a sem
nat un protocol.

• PARIS. Aproximativ 
15 000 de persoane au par
ticipat la o demonstrație 
organizată la Paris pentru 
apărarea locurilor de mun
că și îmbunătățirea condi
țiilor de viață, relatează a- 
genția Reuter.

• ATENA. Potrivit sta
tisticilor oficiale publicate 
la Atena, flota comercială 
a Greciei a scăzut anul tre- 
căt cu 14,55 la sută ; la 31 
decembrie 1984 existau 
2 788 nave, totalizînd 32,3 
milioane tone.

■■■■■■■■■■■■■a

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ
DE POȘTA ȘI TELECOMUNICAȚII 

HUNEDOARA — DEVA

face cunoscut 
abonaților telefonici

că s-a dat în folosință centrala telefonică 
automată din orașul Lupeni, fiind conectată 
la rețeaua telefonică interurbană automată.

ÂBONAȚII LA SERVICIUL TELEFO
NIC DIN ORAȘUL LUPENI pot obține legă
tura cu abonații telefonici din localitățile co
nectate la rețeaua telefonică interurbană for. 
mind la discul aparatului prefixul localității, 
urmat de numărul de apel al abonatului che
mat, cu excepția abonaților din orașul Petro
șani și Vulcan care se formează direct, fără 
prefix.

ABONAȚII TELEFONICI DIN ALTE LO. 
CALITĂȚI conectate la rețeaua telefonică in
terurbană automată pot obține legătura cu 
abonații telefonici din localitatea Lupeni, for- 
mînd la discul aparatului prefixul 957, urmat 
de numărul de apel al abonatului chemat, cu 
excepția abonaților telefonici din localitățile 
Petroșani și Vulcan, care vor forma direct nu. 
mărul abonatului chemat.

FILME
23 IUNIE Și

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Răpirea feeioa- ' 
relor; Unirea: Ca-n filme; 
Parîngul: Rocky II.

PETRILA: Lișca.
LONEA: Jandarmul și

extraterestrii.
ANINOASA: Cuibul

salamandrelor.
VULCAN 

rul: Străinul,
— Luceafă- 
I—II.

14,45

15,00

LUPENI — 
O lumină la

Cultural: 
etajul X.

URI CÂNI: Zorro, I—II.

24 IUNIE

PETROȘANI — 
ieinbrie: Frați de 
Unirea: Trandafirul 
rat; Parîngul: Ziua

PETRILA': Lișca.
LONEA: Pianke.

7 No- 
cruce;

să-
Z.

VULCAN Luceafă-

12,40 Din cununa cînte- 
cului românesc — 
muzică populară (co
lor).

13,00 Album duminical, 
In program :

—- Muzică ușoară 
populară ;

— Filme documentare;
— Pagini cinematogra

fice vesele ;
— Balet;
— Versuri ;
— Secvența telespecta

torului.
însemne ale unui 
timp eroic (color), 
închiderea progra
mului.

17,30 Fotbal:
Steaua —- Universi
tatea Craiova în fi
nala Cupei Româ
niei. Transmisiune 
directă.

19,15 Telejurnal.
Cîntarea României 
(color).
Film artistic : .
Fiul căpitanului
(color).
Farmecul muzicii 
(color).

Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

20,20

21,35

21,50
22,00

rul: După legile vremii da 
război.

24 IUNIE

LUPENI
Jazz 20.

Cultural: 20,00
20,20

URICANI: După 
ani.

mu Iți

N.R. Eventualele 
ficări survenite în 
gramarea filmelor 
țin întreprinderii 
matografice 
Hunedoara.

modi- 
pro- 

apar- 
Cine-

Județene

TV

23 IUNIE

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca 
ghiozdan : Micul
zburător (color).

Telejurnal.
Orizont tehnico-ști- 
ințific.
Tezaur folcloric (co
lor).
Pentru dezarmare și 
pace I
Roman foileton (co
lor).
J.S, Bacb.
Premieră pe țară.
Coproducție a televi- 
ziunilor din R.D.G. 
și R.P. Ungară. 
Episodul 1.

- 21,50 Telejurnal.
22,00 Închiderea progra

mului.

20,40

20,55

21,05

de

ÎNTREPRINDEREA de montaj
ȘI SERVICE PENTRU AUTOMATIZĂRI 

ȘI TELECOMUNICAȚII BUCUREȘTI 
încadrează urgent pentru punctul de lu

cru Lupeni, următorul personal :
— ingineri electromecanici, automatist!, 

electrotehnici
— muncitori calificați în meseriile:

— electrician — categ. 3—6
— electroniști — categ. 3—6.

Regim de lucru prelungit, 10—12 ore, re
tribuire în acord global.

încadrarea conform Legii 57/1974 si Le
gii 12/1971.

Relații suplimentare la sediul Brigăzii Ro- 
vinari — Poiană, telefon 15389 sau 12225. in- 
terior 134.

După minim 6 luni se asigură participa, 
rea la lucrări în străinătate.

PREPARĂRILE
PETRILA, COROEȘTI Șl LUPENI 

vind unităților socialiste ->

și populației
— deșeuri lemn de foc
— deșeuri bandă cauciuc.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație bi

bliotecă nr. 4941, elibera
tă de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(3865)

PIERDUT certificat de 
absolvire a 10 clase, seria

A nr. 2056 pe numele Ar-' 
tenie Hlicheria, eliberat dc 
Școala generală nr. 1 Focuri 
județul Iași. II declar nul. 
(3862)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚUL Furnea Sivei și fiul Sorin anunță cu 
aceeași adîncă durere, împlinirea unui an de Ia tre
cerea în neființă a celei care a fost inegalabilă soție 
și mamă

FURNEA AGATULA
Vei rămîne mereu în amintirea și sufletele 

noastre.

COLEGIUL DE REDACȚIE : losif BĂLAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA, 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPATARU.

LICEUL DE CHIMIE INDUSTRIALĂ NR. 2 
LUPENI 

face înscrieri pentru 
anul scalar 1985 — 1986»

la următoarele forme de învățămînt 
și profiluri:

Clasa a IX-a zi:
— profil chimie industrială 144 locuri
— profil mecanică 72 locuri

înscrierile se fac în perioada 21—27 iu.
nîe 1985.
Clasa a Xl-a : Zi Seral
— operator în ind. celulozei, hîrtiei 

și fibrelor artificiale 72 loc. 36 loc.
— mecanic mașini și utilaje 36 loc. 40 loc.

înscrierile se fac în perioada 1-—8 iulie
1985.
ȘCOALA PROFESIONALA
—• operator în ind. celulozei,

hîrtiei și fibrelor artificiale 108 locuri
— mecanic mașini și utilaje 72 locuri

înscrierile se fac în perioada 1 iulie — 5 
septembrie 1985.

Relații suplimentare la secretariatul lice, 
ului, telefon 60234.

I C S. ALIMENTARA
ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICA PETROȘANI

încadrează urgent
— un tractorist rutier, 
încadrarea în muncă și retribuirea con. 

form Legii 12/1971 și Legii 57/19.74.

PREPARAȚIA CĂRBUNELUI PETRILA

încadrează imediat
— 8 manevranți vagoane
— 1 lăcătuș revizie vagoane
— 2 I.D.M.
— 1 picher
Solicitanții vor prezenta acte de califica.

re, respectiv autorizare.

Redacția și administrația s Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr, 2. Telefoane,: 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul ; Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


