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La orizontul de 
460, în fața 
deschide 
magistrală, 
trundem pe
acestea și, doar, numai 
gîndul îți amintește că 
ești undeva la cîteva 
sute de metri sub pă- 
mînt. Din cînd în cînd, 
privesc spre interlocuto
rul meu; sing. Octavian 
Berentar. Obișnuit cu 
mina, este imperturba
bil. Cîteva explicații 
scurte mă edifică ime
diat asupra țintei

a
cu el lumina

seului pe care-1 urmăm: 
abatajul cameră nr. 7 
de la orizontul 350. Du
pă ce părăsim galeria 
de bază, coborînd planul 
înclinat, la capătul că
ruia întîlnim primii oa
meni, în așteptarea puș
cării, facem un prim 
popas, privind în tăce
re la Constantin Anghel 
și Sigismund Rafay, ca
re lucrează intens la 
reprofilarea și rearma- 
rea planului înclinat. A- 
lături, un tînăr venit de 
undeva de prin județul 
Caraș-Severin.

Discuția se 
anevoie, chiar 
putea spune, 
știind să i 
foarte bine, dar 
mai puțin să vorbească 
despre munca lor. Con
stantin Anghel 
mulți ani de 
de cîtva timp 
împreună cu

încheagă
■ greu, am 

minerii 
muncească 

știind

are 
subteran, 
lucrează 
minerul 

Sigismund Rafay, aces
ta fiindu-i șef, dar 
subteran ierarhiile 
seamnă, solidaritate 
disciplină. Ortacii 
ortaci indiferent de func
ția pe care o îndepli
nesc, cu atîția metri de 
munte peste ei, oamenii 
sudîndu-și mai bine 
prieteniile. Doar Costa-

în 
în- 

și. 
sînt

Gh. CIIIRVASA

Creșterea productivității muncii
cale sigură de sporire

a producției
La sfîrșitul trimestrului I din acest an, colecti

vul sectorului IV de la mina Lupeni, cel mai mare 
sector din bazinul carbonifer al Văii Jiului — și în 
același timp cu pondere în extracția de cărbune 
cocsificabil al minei înregistra un minus de aproape 
21 000 tone de cărbune. Un asemenea insucces nu se 
mai înregistrase de aproape doi ani.

In lunile din trimestrul II, rezultatele obținute 
au demonstrat că insuccesul din primul trimestru 
s-a datorat unor greutăți de tectonică a zăcămîntului 
cu care s-au confruntat toate capacitățile de pro
ducție în funcțiune dotate cu complexe mecanizate, 
fapt ce a condus la scăderea producțiilor pe fiecare 
abataj. Modificările din mers, prin adaptarea 
noile condiții au condus imediat la creșterea 
ductivității muncii, în medie, cu 500 kg pe 
fapt ce a făcut ca în trimestrul II să fie recuperate 
peste 6000 tone de cărbune cocsificabil din restanța 
înregistrată în primul trimestru, cu perspective si
gure ca în trimestrul III să fie recuperat și restul 
minusului. Aceasta are la bază, pe lingă creșterile 
de productivități obținute de brigăzile conduse de 
Constantin Popa și Aurel Manda, și producții itățilc 
înalte care sint realizate în prezent, de brigada lui 
Mihai Șotrea ce mînuiește un complex de tip SMA-2 • 
îmbunătățit (adaptat condițiilor de zăcămînt).

Succese remarcabile au obținut și brigăzile de 
pregătiri conduse de Mihai Nistor și Florea Grigore 
care, prin folosirea eficientă a combinelor de înain
tare, au obținut avansări medii lunare de peste 100 
nil, depășindu-și ritmic productivitatea muncii pla
nificată cu 0,30 mc pe post. (Gh. S.)

Dragoste fierbinte, 
partidului părinte

(In pagina a 3-a)

Pentru o

>
nouă calitate a muncii

și vieții minerilor

la 
pro- 
post.

O coordonată majoră 
calității muncii miniere 
constituie asigurarea 
dițiilor de protecție și se
curitate a muncii, fapt ce 
se înscrie armonios, ca o 
componentă esențială a 
Calității vieții minerilor.

Incadrîndu-se perfect spi
ritului Epocii care o stră
batem, atît conceptul de 
calitate a muncii și vieții 
cit și activitățile conexe 
lui, emană din politica 
partidului nostru, din pro
gramele ce jalonează dina
mica progresului social. 
Sporește necontenit numă
rul persoanelor ocupate în 
industrie, în producția ma
terială și în toate ramurile 
economiei, și, firesc, se ex-

a 
o 

con_

Instalația de fire tip mătase
în acest an trebine să producă !o unitate care

Pentru dezvoltarea capa
cității de producție a I.F.A. 
Vîscoza Lupeni au fost a- 
locate, la indicația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, fonduri de investiții 
de peste 1,6 miliarde 
din care peste 665 de 
lioane pentru lucrări 
construcții și montaje 
noua instalație de fire
lulozice tip mătase. Dema
rate în luna septembrie 
1982 prin organizările de 
șantier, pină in prezent lu
crările de construcții și 
montaje au avansat consi
derabil. De la începutul a_ 
nului, la total investiții au 
fost executate lucrări

valoare de 951 milioane 
lei, din care 527 milioane 
lei la capitolul construcții 
și montaje. Pentru anul

lei 
mi

ci e 
la 

ce-

INVESTIȚIILE 
ANULUI 1985
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1985 au fost stabilite ca 
termene de punere în
funcțiune, etapizat, capa
cități de 3000 tone de fire 
în septembrie și 2000 tone 
în noiembrie. La o analiză 
atentă a stadiului actual de 
execuție a acestei impor
tante lucrări de investiții

industriale din municipiu, 
se poate observa că pînă 
la termenul .punerii în 'pro- 
be tehnologice a instalației 
noi sînt de executat lu
crări în valoare de 475 mi
lioane Iei la total investi
ție și de 138 milioane lei 
la construcții și montaje. 
Cu toate acestea, obiecti
vul „Instalație fire celulo
zice tip mătase" a fost cu
prins în planul pentru 1985 
cu lucrări în valoare de 
numai 311 milioane lei la 
total investiții, din care

Viorel STRĂUȚ

tind continuu activitățile 
de protecție a muncii, e- 
forturile de a găsi metode 
și mijloace mai eficiente 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de lucru, pentru 
prevenirea accidentelor în 
producție și a bolilor pro
fesionale. Toate acestea se 
înscriu pe linia unor preo
cupări majore ale societății 
contemporane, conferind 
în același timp acestei pro
bleme, cu ample implica
ții economice și sociale 
un caracter nobil și profund 
umanitar.

Prin grija partidului și 
statului nostru în anul 
1949, s-a înființat Centrul 
de Cercetări pentru Securi
tate Minieră care a cunos
cut o continuă dezvoltare 
și diversificare a domeni
ilor de activitate înscriin- 
du-se organic în procesul

de creștere a potențialului 
productiv al industriei 
noastre miniere a realiză
rilor construcției socialiste 
în țara noastră.

Pină în anul 1954 lucră
rile efectuate aici se limi
tau la încercări și verifi
cări pentru utilaje electri
ce de construcție indigenă, 
pentru explozivi minieri cît 
și a cercetării pentru sta
bilirea metodelor de com
batere a explozivității pra
fului de cărbune. Primele 
două decenii, prin activi
tatea complexă de cerce
tare în domeniul minier, a 
marcat recunoașterea CCSM

Petre HADGIA,
sociolog, cercetător științific 

la C.C.S.M. Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

Omagiu dascălului
In Valea Jiului a fost sărbătorita 

„Ziua învățătorului”

(Continuare în pag a 2-a)
(Cont, in pag. a 2-a)

Brigada lui Gheorghe Buhuțan, de la I.M. Vulcan, continuă să se mențină printre fruntașele între
cerii socialiste, obținind zi de zi productivități sporite. In imagine cîțiva dintre membrii brigăzii înainte de 
intrarea în șut.

Ieri, la Petroșani, a a- 
vut loc o' adunare festivă 
consacrată sărbătoririi 
„Zilei învățătorului", o 
zi în care poporul nostru 
aduce un cald omagiu slu
jitorilor școlii, oamenilor 
a căror muncă nobilă, de 
mare răspundere socială, 
este aceea de a modela 
cu dragoste și pasiune tî- 
năra generație, oamenii 
de nădejde ai viitorului 
României socialiste. La a- 
ceastă manifestare au 
participat tovarășul Vio
rel Faur, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
de partid, reprezentanți 
ai Ministerului Educației 
și Invățămîntului și ai 
Inspectoratului Școlar al 
Județului Hunedoara, nu
meroase cadre didactice.

In acest an „Ziua în
vățătorului". a fost sărbă
torită în preajma aniver- 

de 
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1
J 
j
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armonioasă cu cercetarea 
și producția, moderniza
rea bazei materiale și a 
tehnologiei didactice, im
plicarea nemijlocită a e- 
levilor în viața cconomi- 
co-socială. Numai în anul 
de învâțămînt care s-a 
încheiat ieri pentru cea 
mai mare parte a elevi
lor, valoarea dotărilor și 
autodotărilor din școlile 1 
Văii Jiului s-a ridicat la ■ 
peste 800 000 lei, amena- 
jîndu-se prin munca ele
vilor și profesorilor 20 
de cabinete și laboratoa
re, astfel că astăzi în toa
te școlile generale și 
ceele se desfășoară 
proces de învâțămînt 
tiv, profund formativ, 
mulînd gîndirea și inteli
gența copiilor.

„Ziua învățătorului", 
sărbătoare a dascălilor, a 
oamenilor de la catedră, 
cei care își consacră tot 
ce au mai bun și mai fru
mos pentru educarea e- 
levilor, este un moment 
de bilanț și de stabilire a 
noilor perspective. In a- 
nul școlar încheiat, s-au 
obținut rezultate bune în 
procesul de instruire și 
educare a celor aproape 
35 000 de elevi din școlile

Tiberiu SPĂTARU

ti
ll n 
ac- 
sti-

sării a două decenii 
strălucite înfăptuiri 
drumul inaugurat de Con
gresul al IX-Iea al parti
dului, moment istoric 
remarcabil care a ales în 
fruntea partidului pe cti
torul României socialiste, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Această epocă 
este marcată de profunde 
transformări înnoitoare 
în domeniul școlii : gene
ralizarea invățămîntului
de zece ani și integrarea (Continuare în pag. a 3-a)
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Deltaplanismul în Paring
La redacție am avut ca 

oaspete un tînăr sportiv, 
care se face tot mai mult 
cunoscut în Valea Jiului: 
Romeo Roșia, instructo
rul Asociației de Delta- 
planism „Temerarii" Pe
troșani. Am aflat de la 
interlocutor că asociația se 
află pe un drum bun, cu- 
prinzînd la ora actuală 
în rîndurile sale 7 tineri 
sportivi legitimați. Unul 
dintre membrii asocia
ției, tînărul Teodor Mun
teanu, elev la Liceul in
dustrial Petroșani, a în
ceput deja să-și etaleze 
înclinațiile sale în prac- 
t'C.area spectaculosului 
sport al zborului cu del- 
taplanul. El a confirmat 
aceasta în zborul din 23 
iunie, din Paring. Avînd 
la activ în jur de 100 de 
zboruri, tînărul T. Mun- 
teanu bate la ușa perfor
manțelor în sportul ce-1 
practică cu multă pasiu
ne. In Paring, în acea 
duminică, el a făcut un 
însemnat pas în acest 
sens, efectuînd primul său 
zbor înalt (de 800 m), cu 
lansare de la Stația me
teorologică, parcurgînd 
cu deltaplanul distanța 
pînă la cabana Rusu, un
de a aterizat. Acoperind 
în acest zbor înalt un 
timp de cca 10 minute, tî
nărul deltapianist de 17 
ani, T. Munteanu, a reu
șit o realizare sportivă 
deosebită, promițătoare.

împreună cu instruc
torul și ceilalți membri ai 
aerodeltaclubului „Teme
rarii" s-au întors de cu- 
rînd de la Miercurea Ciuc, 
unde, timp de dduă săp-

i Urmare din pag U Pentru o nouă calitate a muncii
che Costică umblă in 
subteran mai mult sin
gur. Și asta nu pentru 
că nu ar avea prieteni, 
dimpotrivă, ci pentru 
că meseria sa îi cere a. 
cest lucru. Costache Cos
tică este omul cu ex
plozivul, este artificierul 

i sectorului. De cîte ori 
intră în abataje, are a-

i 

!
i

Omul o dus 
cu el lumina 

<

■ formația de muzică ușoa-
I ră „Acustic" și grupul
I vocal „Telex". (G.B.)

tămîni și-au desăvîrșit 
pregătirea de zbor. Ce va 
urma în evoluția activită
ții deltaplaniștilor noștri?

Despre gîndurile și pro
iectele de viitor, sporti
vul Romeo Roșia ne-a 
mărturisit: „Zborurile î- 
nalte au intrat de acum 
pe făgașul permanenței 
în Paring. Lansarea cu 
deltaplanul pe care am 
efectuat-o în 23 iunie ur
mată, în aceeași zi, de e- 
voluția reușită a mai tî- 
nărului coleg de asociație,

Actualitate și 
perspectivă

BBBIBBBBBBBBBBBBBBBB1BBBI

Teodor Munteanu, a în
semnat de fapt relansa
rea activității de zboruri 
cu deltaplanul în Paring. 
Și nu numai în Paring. 
Vom zbura de acum cu 
deltaplanul tot timpul, 
cînd condițiile meteoro
logice ne vor permite. 
Vrem să zburăm și în 
Straja, încă în vara a- 
ceasta, pentru populari
zarea la Lupeni a acestui 
frumos sport al tinereții, 
curajului, al dragostei 
pentru albastrul cerului. 
Ne pregătim intens pen
tru această tentativă spor
tivă. La Straja vom testa 
condițiile de termodinami
că (curenții ascendenți 
din atmosferă) oferite de 
acest masiv muntos pen
tru zboruri de durată și 
înălțime.

In altă ordine a preo
cupărilor și proiectelor 
noastre de viitor ; sîntem 
pe punctul de a finaliza 
realizarea unui motodel-

Urmare din pag. 1'

Petroșani ca unitare 
de cercetări științifice în 
domeniul protecției mun
cii pe întreaga industrie 
minieră.

Al treilea deceniu, pre
cum și următorii ani de 
existență a C.C.S.M. au 
fost marcați de importante 
realizări în domeniul pro
tecției muncii. S-a realizat 
o nouă etapă de dezvoltare 
a bazei tehnico-materiale 
prin construcția unui tunel 
de cercetare cu lungimea 
de 120 m dotat corespun
zător pentru investigații

SURPRIZĂ
Zilele trecute, agenți de 

circulație au oprit auto
turismul 2 HR 3546 deoa
rece pe bancheta din față, 
alături de conducătorul 
auto se aflau doi minori, 
întrebat dacă cunoaște re
gulamentul de circulație 
care interzice transportul 
minorilor pe scaunul din 
față, conducătorul auto 
de ocazie Gheorghe Sar- 
kany a trebuit să recu
noască că nu il cunoaște 
(nici nu avea de unde) 
deoarece el nu posedă per
mis de conducere. Cum 
conducerea autovehicu
lelor pe drumurile publice 
fără permis de conducere

DE LA OFICIUL STĂ
RII CIVILE al Consiliu
lui Popular Municipal Pe
troșani am aflat că ieri 
s-a înregistrat cea de a 
200-a căsătorie. Noua fa
milie a fost întemeiată de 
tinerii Lavinia Cerb și 
Marius Fodor. Le urăm 
un sincer „La mulți ani!" 
și casă de piatră. (Gli.B.)

TOT DESPRE CON
STRUCTORI. De-o bună 
bucată de vreme, pe te
rasa restaurantului Jiul 

taplan care permite deco
larea aparatului de zbor 
de pe loc drept, aseme
nea avioanelor. Cu un a- 
semenea aparat crește 
spectaculozitatea zboru
lui.

In dorințele și proiec
tele noastre se înscrie, de 
asemenea, întemeierea u- 
nui mare club de del- 
taplanism, cu activitate 
extinsă în întreaga Vale 
a Jiului, cu o mare cu
prindere a tineretului pa
sionat în practicarea a- 
cestui sport. De altfel,' de 
ce nu am pune bazele u- 
nui asemenea puternic 
club, din moment ce în 
actualul aerodeltaclub 
„Temerarii", din cadrul 
Liceului industrial Petro
șani, activează deja ti
neri din mai toate loca
litățile Văii — din Petro
șani, Petrila, Vulcan A- 
ninoasa, cu toții legiti
mați. De altfel, în luna 
august vom avea ca oas
pete, la Petroșani, pe to
varășul Nicolae M. Dimo- 
vici, comandantul acti
vităților de deltaplanism 
din cadrul Federației Ae
ronautice Române, în ve
derea organizării unui 
campionat național de
zbor cu deltaplanul în 
Valea Jiului, eveniment 
sportiv de anvergură pre
conizat pentru perioada 
următoare a anului. In 
vederea acestui eveniment, 
ce ne onorează, ne pregă
tim intens amplifieîndu-ne 
activitatea de zbor".

Gînduri, proiecte fru
moase ale deltaplaniști
lor noștri, cărora le urăm 
mult succes în înfăptuire!

I. BĂLAN

privind mecanismul explo
ziilor de metan și praf de 
cărbune, a unei hale pen
tru încercarea echipamen
telor electrice și a instala
țiilor de desprăfuire indus
trială și a unei galerii pen
tru cercetări in domeniul 
incendiilor subterane. Nu
mărul temelor de cerceta
re s-a dublat. Numai în ui. 
timii zece ani valorile a- 
nuale obținute din contrac
tele de cercetare au crescut 
cu 9 000 000 lei. Nivelul 
investițiilor în anul 1985 
față de 1975 este cu 400 000 
lei mai mare. Paralel cu 
creșterea nivelului de in

constituie infracțiune și 
se pedepsește cu închisoa
re între 6 luni și 3 ani, 
sau amendă, Gheorghe 
Sarkany așteaptă ca le
gea să-și spună cuvîntul.

IARĂȘI ALCOOLUL
Aflindu-se sub influen

ța băuturilor alcoolice, 
Francisc Lazăr a intrat cu 
autoturismul 3 B 4964 in
tr-o depășire periculoasă. 
Este adevărat că acciden
tul a fost evitat, dar con

au început lucrări de re- 
amenajare. Constructorii
— de la I.C.S.A. — A.P.
— așteaptă probabil toam
na ca să le termine ? 
(Al. H.)

DISPECER SAU... PON- 
TATOR. Capăt de linie in 
piața agroalimentară din 
reședința de municipiu 
pentru autobuzele AUTL 
Petroșani. Aici există și 
un dispecerat unde „zi- 
ce-se“ pe schimburi co
ordonează mersul auto
buzelor. In ziua de 28 iu

„Baciul". Foto : Vasile POLLAK

Instalația de fire tip mătase
(Urmare din pag. I)

92 milioane lei la construc
ții și montaje. Deci, din 
stadiul de planificare la 
nivelul constructorului — 
Trustul de antrepriză pen
tru construcții și montaje 
industriale Gheorghe Gheor
ghiu Dej, dar și la nivelul 
beneficiarului — I.F.A. 
Vîscoza, respectiv, Minis
terul Industriei Chimice, 
au fost aprobați indicatori 
mai mici cu 46 milioane lei 
decît cei necesari pentru 
pornirea instalației în pro
be tehnologice. Această 
situație se datorește în bu
nă parte rămînerilor în ur
mă din lunile ianuarie și 
februarie, cînd se știe că 
volumul lucrărilor de in
vestiții a scăzut considera

vestiții in cercetările spe
cializate de protecție a 
muncii, a sporirii număru
lui de cercetători încadrați 
aici au crescut și investi
țiile în asigurarea condiți
ilor de muncă din subteran 
ajungîndu-se ca acestea să 
fie de 3,7 ori mai mari în 
industria minieră față de 
alte industrii. Aceasta a 
avut loc ca urmare a gri
jii partidului și statului 
nostru, personal a tovară
șului Nicolae Ceausescu, 
secretar genere! al .parti
dului pe care o poartă per
manent minerilor.

ducătorul auto a rămas 
fără permisul de condu
cere care i-a fost reținut 
în vederea suspendării și 
fără 500 lei, contravaloarea 
sancțiunii suportată. Pen
tru conducerea sub in
fluența licorii lui Bachus, 
au fost sancționați în a- 
ceastă săptăinînă și con
ducătorii auto profesio
niști Dănilă Cocis (21 
HD 1596), Valeriu NetoiU 
(31 HD 5462) și Bănuță 
Dobrițoiu (31 HD 8549).

Azi, 30 iunie, au 
drept de circulație auto
turismele proprietate per
sonală înmatriculate sub 
număr CU SOȚ.

nie, zi de tîrg, între ore
le 13—14,30, pe ruta Pe
troșani — Uricani, nu a 
plecat nici o mașină, în 
schimb, pe ruta Piața 
Victoriei — Aeroport au * * 
circulat nu mai puțin de...

supra sa cîteva kilogra
me de exploziv. Din

• grija pentru ortacii săi 
; trebuie să umble sin- 
I gur, nu i s-au intîmplat 
I pînă acum accidente, 
I dar, știe el, că e mai 
i bine să umble singur, 
i Are el timp să discute 
i cu ortacii și, după ce 
i pușcătura a descoperit 
; stratul de cărbune, o 
i tace discutînd despre 
i bogăția zăcămîntului, 
i despre intensitatea puș. 
î cărilor. După detună- 
i tură, se așteaptă timpul 
i reglementar, apoi mine

rii se reped spre fron- 
! tul de lucru, desprinzînd 
i cărbunele, din culcușul 
; lui, pentru a-1 scoale Ia 
j lumină.

DOUA formații din ca
drul Casei de cultură a 
sindicatelor din Petro
șani au plecat la Brașov 
pentru a participa la faza 
finală în cadrul actualei 
ediții a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei", care se desfășoară 
astăzi. Este vorba despre

7. Dispecerul nu intervi- J 
ne ?! O fi pontator și nu ' 
dispecer...

Rubrică realizată de
Gh. SPÎNU 

bil. Odată cu luna martie, 
cînd s-a pus problema re
cuperării restanțelor din 
lunile ianuarie și februa
rie, antreprenorul general, 
împreună cu conducerea 
I.F.A. „Vîscoza", au întoc- 

> mit un program de lucru 
prin care se prevede recu
perarea restanțelor și res
pectarea termenelor eșa
lonat inițial pentru pune
rea în funcțiune a instala
ției. In urma reeșalonării 
sarcinilor de plan, valoa
rea lucrărilor de construc
ții și montaje pe vastul 
șantier al instalației de 
fire a crescut lună de lună.
Dar trebuie spus că n-au 
ajuns, totuși, la nivelul ce
rut pentru recuperarea in
tegrală a restanțelor pînă 
în luna septembrie. La o 
serie de lucrări, cum sînt 
centrala termică, instalația
de spălare a gazelor, pre
parația chimică, ca și la 
alte instalații vitale, fără 
de care nu poate fi vorba 
de punere in funcțiune se 
mențin mari răînîneri în 
urmă față do grafic. Pen
tru o serie do lucrări se 
mai constată lipsa docu.

Riscurile fumatului G\Q

Argumente pentru opinie și exemplu
Asupra efectelor dăună

toare ale fumatului am in
sistat prin multiple date 
ale medicinei. .Ar mai fi 
citeva argumente. Riscul 
de deces prin infarct mio
cardic este de 15 ori mai 
mare la un bărbat sub 45 
de ani fumător de 25 de 
țigarete pe zi, față de un 
nefumător. Risful de a se 
produce un al doilea in
farct miocardic este dublu 
între 12—24 luni de la pri
mul infarct la cei ce fu
mează in continuare, fața 
de cei care au renunțat 
intre timp la fumat. De a- 
semenea, bronșita cronică 
și enfizenul pulmonar ma
nifestate prin tuse expecto. 
rație, dificultate respira
torie se întîlnesc de 5 ori 
mai frecvent la fumători.

Nou-născuții pot fi vic
tima obiceiului de a fuma 
al mamei în timpul sarci
nii. Gravidele fumătoare 
prezintă avorturi spontane 
și nasc copii mocți mai 
frecvent decît cele care -nu 
luinează. Copiii mamelor 
fumătoare au la naștere o 
greutate cu aproximativ 
200 grame mai mică. Ris
cul de deces este aproape 
dublu în prima lună de 
viață a copiilor mamelor 
fumătoare.

Nefumătorii care trăiesc 
sau lucrează in spații in 
care se fumează, mai ales 
cînd aceste spații sînt în
chise, inhalează substanțe 
toxice din fumul produs 
de fumători și devin fumă
tori involuntari.

Cheltuielile enorme pe 

mentației de execuție, ce
ea ce provoacă dificultăți 
diferitelor brigăzi și antre
prize care participă la fi
nalizarea instalației tic fi
re. Probleme deosebite, ca
re reclamă o mai operati
vă participare a benefi
ciarului, ridică lipsa utila
jelor și armăturilor nece
sare montajelor pe fluxul 
tehnologic al instalației — 
preparația chimică, baia 
de filare și filatură.

In aceste condiții, pro
iectantul, constructor i și 
beneficiarul trebuie să ac
ționeze cu mai multă ho- 
tărîre pentru rezolvarea în 
timp optim, acum ■ înd 
timpul este favorabil des
fășurării lucrărilor, a nu
meroaselor probleme de 
care depinde respectarea 
termenului începerii pro
belor tehnologice. Instala- 
ția de fire celulozice de 
tip mătase poate și trebuie 
să producă în acest an 
printr-o mai strînsâ cola
borare a tuturor factorilor 
interesați, prin creșterea 
volumului zilnic al lucră
rilor de construcții și mon
taje.

care trebuie să le suporte 
societatea, inclusiv propria 
lamilie a fumătorului pen
tru a îngriji pc fumători 
de bolile pe care le con
tractează din cauza fuma
tului constituie argumente 
suficiente pentru Ca omul 
să respingă obiceiul de a 
luma și a crea o opinie de 
blamare a fumatului în 
public, așa cum se blamea
ză alcoolismul.

Obiceiul de a luma este 
o realitate la tineri ce nu 
trebuie ascunsă, ci combă
tută cu putere. Rolul deci
siv îl are în această pri
vință exemplul păi iuților 
și educatorilor. Exemplul 
exercită influența hotărî- 
toare într-o direcție sau 
alta.

Accesul la sănătate este 
un drept al fiecărui om. A 
respira aer curat este un 
izvor de sănătate și nimă
nui nu-i este permis a im- 
purifica aerul pe care îl 
respiră fiecare. Fumătorii 
încalcă tocmai acest drept 
al nefumâtorului, al viito
rului nou-născut care nici 
nu se poate măcar apăra, 
nu se poate îndepărta de 
cel ce fumează. Tocmai 
de aceea, legea nr. 3/1978 
pentru ocrotirea sănătății 
stabilește în mod expres 
interdicția fumatului în 
spațiile destinate colecti
vităților. Este o reglemen
tare a cărei respectare este 
în interesul general al so
cietății, a fiecăruia dintre 
noi.

Deci, s-o respectăm !
Dr. Victor B. MURARIU
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,.Faceți totul, dragi prieteni tineri și 
copii, pentru a folosi minunatele condiții 
de viață, muncă și învățătură pe care vi le 
asigură societatea socialistă, pentru a vă 
însuși cele mai temeinice și mai noi cunoș
tințe, din toate domeniile! Pregătiți-vă 
pentru muncă și viață, pentru a fi prezenți, 
întotdeauna, acolo unde poporul, patria 
c vor cere!”

NiCOLAE CEAUȘESCU

I

)
J

DRAGOSTE FIERBINTE, 
PARTIDULUI PĂRINTE

(------------- —

ZIUA PIONIERILOR
Clopoțelul a sunat ul

tima oară pentru purtăto
rii cravatelor roșii cu tri
color, marcînd sfîrșitul 
unui nou an școlar, dar și 
anunțînd, prin sunetul său 
cristalin, o sărbătoare — 
„Ziua Pionierilor", zi cînd 
întreaga țară își sărbă
torește fiii pe care îi o- 
crotește cu grijă și dra
goste părintească. Este un 
nou și minunat prilej 
pentru pionierii Văii Jiu
lui de a-și exprima dra
gostea fierbinte, profunda 
recunoștință față de 
partid, față de secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceatlșescu, exem
plu înălțător de viață, 
luptă și muncă, cel mai 
iubit și stimat fiu al po
porului român, prietenul 
și îndrumătorul tinerei 
generații.

Ziua Pionierilor se des
fășoară în acest an sub 
semnul sărbătoririi de 
către întregul popor a 
două decenii de la Con
gresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, 
cînd a fost ales în frun
tea partidului bărbatul vi
teaz și clarvăzător ce își 
închină viața poporului, 
progresului României, to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Acestui eveniment deo- 
\_____________________

sebit, piatră de hotar în 
istoria patriei, copiii mi
nerilor, purtători ai cra
vatelor roșii cu tricolor, 
îi închină frumoasele re
zultate obținute în mun
că și învățătură, în pre
gătirea lor politico-edu- 
cativă, în activitatea cer
curilor tehnico-aplicati- 
ve și științifice din școli 
și din cele patru case ale 
pionierilor și șoimilor 
patriei, în activitatea cul- 
tural-artistică pe scena 
marelui Festival al mun
cii și creației „Cîntarea 
României'*  sau în cea 
sportivă din cadrul com
petiției naționale „Dacia- 
da“.

Conștienți de faptul că 
tînăra generație se poate 
afirma plenar, ca viitori 
constructori ai socialis
mului și comunismului 
pe pămîntul României nu
mai într-o lume a păcii, 
pionierii municipiului Pe
troșani, alături de toți 
copiii patriei, își expri
mă, de ziua lor, cu mîn- 
dri^ . patriotică, adeziunea 
deplină la noua inițiativă 
de pace a președintelui 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, ce a intrat în 
conștiința omenirii ca un 
Erou al păcii. Chemarea 
și Apelul F.D.U.S. au gă
sit un puternic ecou în

conștiința copiilor, aflînd 
în acestea o sinteză a as
pirațiilor lor de pace.

In această zi de sărbă
toare pentru purtătorii 
cravatelor roșii cu trico
lor, pionierii Văii Jiului, 
născuți și crescuți în anii 
de lumină ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", își 
unesc glasurile cu cele ale 
copiilor din întreaga lu
me spunînd NU hotărît 
războiului, dorind ca po
rumbelul alb al păcii să 
planeze permanent asu
pra planetei albastre, pla
neta Pămînt.

Puternic însuflețiți de 
vibrantele chemări ale to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, adresate copi
ilor patriei de la tribuna 
Forumului tinerei gene
rații, acum, în zi de bi
lanț și sărbătoare, purtă
torii cravatelor roșii cu 
tricolor din această vatră 
de cărbune se angajează 
să răspundă prin noi fap
te de muncă și învățătură 
grijii cu care sînt încon
jurați, să fie la înălțimea 
voinței de pace, demnita
te și progres a poporului 
nostru.

Prof. Ileana RADUL.OVTCI, 
președinte al Consiliului 
Municipal Petroșani al 
Organizației Pionierilor

îndrumați cu grijă părintească de învățători și profesori, pionierii pătrund 
pe cărările culturii și științei. In foto : aspect din clasa a IlI-a B — învăță
toare Domnica Schlezinger, de la Școala generală nr. 1 Petroșani.

Foto: Ioan BALO!

Pionierii României
Un gînd curat și luminos 
Se-nalță-n zarea cea albastră, 
El e trimis de pionieri 
Cutezători în gînd și-n faptă.
O, țara mea, tărîm de dor, 
Te cîntă astăzi pionierii. 
Cu tot elanul tineresc 
Din visuri fapte făuresc.
Noi, pionierii, tinere vlăstare. 
Noi, viitorii muncitori. 
Dorim ca România-n pace 
Spre comuninm s-o înălțăm.

Gabriela FRIGEA, 
Școala generală nr. 2 Lupeni

Vis de împlinire
In ritm de doină carpatină 
Dedic un gînd pentru copiii lumii, 
Pe care ni l-au dăruit străbunii 
Cu dor de pace-n lume și lumină. 
Purtînd în ochi atita puritate 
Prin noi renaște-n oameni tot ce-i drag, 
O faptă de-a noastră înseamnă libertate 
Cînd ne întindem brațele din prag. 
Copilărie, vis de împlinire,
Sădești speranțe și urzești lumină 
Pe-ntreg pămîntul și în orice limbă
E gîndul ce-1 nutresc pentru copiii lumii. 

Ionela DINUȚ,
Școala generală nr. 7 Petroșani

OMWIU DASCAL l/Ll/l
(Urmare din pag. 1)

Văii Jiului. Din bogata 
viață școlară condusă cu 
dragoste și pasiune de 
învățători și profesori am 
reținut cîleva repere ex
presive: la concursul pe 
obiecte de învățămînt, 
tradiționalele olimpiade 
școlare, rezultatele sint 
superioare celor din anii 
trecuți (71 de elevi au 
participat la faza jude
țeană, iar la cea națio
nală, s-au obținut șase 
premii și mențiuni) ; la 
faza județeană a sesiunii 
de referate și comunicări, 
elevii din liceele Văii Jiu
lui au obținut 32 de pre
mii și mențiuni, reniar- 
cîndu-se cei de la Liceul 
Industrial Minier Petro
șani, Liceul de Matema- 
tică-Fizică, liceele indus
triale Petrila și Vulcan. 
In viața cultural-artisti- 
că, au obținut, de aseme
nea, numeroase premii și 
mențiuni. Eficiența for
mativă a procesului de 
învățămînt este cuprinsă 
in stimularea ginclirii teh
nice și economice a ele
vilor care realizează în 
atelierele-școală o mare 
diversitate de piese și re
pere. Despre rezultatele 
obținute în anul școlar 
1984—1985, despre minu
natele condiții de pregă
tire a tinerei generații au 
vorbit ing. Magdalena 
Sandor, educatoarea Maria 
Gruneanțu, prof. Ileana 
Radulovici, prof. Viorica 
Bulz.

Cu prilejul „Zilei învă
țătorului**,  opt educatoa
re, învățători și profesori 
din Valea Jiului 
au fost distinși cu titlul 
de cadre didactice evi
dențiate. In continuarea 
festivității din Petroșani, 
tovarășul Iulian Sîrbu, 
inspector general în Mi
nisterul Educației și In- 
vățămintului, a transmis 
Salutul M.E.I. și Uniunii 
Sindicatelor din învăță
mânt, Știință și Cultură. 
In încheierea adunării to
varășul Viorel Faur a 
prezentat Mesajul Comi
tetului Județean Hune
doara al P.C.R. și al Co
mitetului Executiv al 
Consiliului popular jude
țean.

Adunări festive consa
crate sărbătoririi „Zilei 
învățătorului" au avut loc 
și la Lupeni, Vulcan și 
Petrila Participanții au 
adoptat telegrame adresa
te tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii So
cialiste: România, expri. 
mîndu-și deplina adeziu
ne la politica partidului 
și statului, anga- 
jîndu-se să-și consacre 
toată energia pentru pre
gătirea temeinică a tine
rei generații.

In încheierea adunări
lor s-au desfășurat spec
tacole susținute de for
mații ale elevilor, distin
se in Festivalul Național 
„Cîntarea României**.

Elevii clasei a X-a A <le la Liceul economic și 
de drept administrativ din Petroșani, Ia o oră de curs 
in laboratorul de chimie.

|
Sîntem tinere mlădițe in patrie j
Ne-am născut la înce- 

|- putui deceniului al op- 
* tulea din acegt foarte 
Ifrămîntat secol și ne 

trăim virsta și deveni- 
| rea cu conștiința pre- 
Izentului, a acestei epoci 

de aur pe care o nu
mim cu dragoste și re
cunoștință „Epoca I Nicolae Ceaușescu".

Noi ne-am născut sub 
soarele cald și blînd al 

I democrației socialiste,
Iiar grădinița, școala și 

familiile noastre au știut 
I să ne arate, din aproa-
* pe în aproape, mărețeleI realizări ale poporului

nostru, condus de Parti. 
| dul Comunist Român,
. in Irunte cu părintele

nostru iubit, ctitorul 
I fericirii noastre, tovară

șul Nicolae Ceaușescu.

IAnii noștri de viață, 
devenirea noastră, coin

cid cu mersul ascendent II 
spre zorii luminoși ai | 
comunismului, visul de R 
tur al omenirii întregi, n 
pe care noi dorim să-l 
trăim în pace și înțele
gere. Mulțumim din ini- B 
mă partidului și stata- || 
lui nostru pentru minți. n 
natele condiții de viață I 
și învățătură de care R 
beneficiem, condiții care | 
pentru noi înseamnă un 
îndemn deosebit, o an- R 
gajare plenară pentru a | 
ne trăi copilăria la inăl- i 
țimea prezentului glo- | 
rios, învățînd din ce în . 
ce mai bine pentru a 
însenina cît mai profund 
albastrul cerului liber- | 
lății noastre.

Florin POPESCU, 
pionier, clasa a V-a, 
Școala generală nr. 5 

Petrila

• In cele 4 case, ale pionierilor și in școlile din 
\ alea Jiului funcționează 679 de cercuri tehnico-ști- 
ințificc și artistice Ia care participă aproape 13 000, 
din cei peste 18 000 de pionieri.

• festivalul național „Cîntarea României" sti
mulează talentul și preocupările creatoare ale pio
nierilor. La ediția recent încheiată 12 formații și 
interpreți din școlile generale 2, 5 și ti Petrila, 1, 2
și 3 Lupeni, li Petroșani au fost laureați la faza 
națională.

• La clapa județeană a concursului de artă plas
tică pionierii Marta Bratina și Mariana Fluieraș (de 
Ia Școala generală nr. 5 Petroșani), Gabriela Tan- 
drău (de la Școala generală nr. 4 Vulcan), au fost 
distinși cu premiul I. Pionierei Felicia Macarie (Școa
la generală nr. !i Uricani), i-a fost acordat premiul 
I în domeniul artei populare.

• Și in domeniul sportului pionierii Văii Jiului
au obținut în acest an rezultate frumoase : Oliver

Minzat (clasa a \ IlI-a, Școala generală nr. 1 Petrila), 
este campion național la sanie ; pionierii de la Școa
la generală nr. 4 Vulcan au obținut două premii 
II la faza națională a concursului de biatlon și ia 
ediția de iarnă a Complexului aplicativ P.A.P. E- 
ehipa de handbal de la Școala generală nr. 6 Pe
troșani, pregătită de prof. Camelia Gherman, a cîș- 
tigat etapa pe zonă a competiției și se pregătește 
pentru a participa la etapa republicană (la Rm. Vîl- 
cea, 27 iulie).

• Astăzi, 31 de pionieri din municipiu vor pri
mi 31 distincții „Meritul pionieresc" și 11 de „Uni
tate fruntașă" (școlile generale 4 și 7 Petroșani, 1 și 
6 Petrila, I, 2, 3, 6 Lupeni, 4 Vulcan, 2 Uricani, Ba
nița). Pionierilor merituoși li se acordă : 100 de di
plome „Detașament de frunte", 130 insigne științifi
ce, 280 — sportive, 70 — „Sanitarii pricepuți", 370 
— „Pionieri de frunte" și 450 trese.
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BUDAPESTA 29 (Ager
pres). La Budapesta s-au 
deschis lucrările celui de-al 
V-lea Congres al mișcării 
„Medicii lumii pentru pre
venirea războiului nu
clear", care se desfășoară 
sub deviza. „Colaborare — 
nu înfruntare !“, relatează 
agenția MTI. La lucrări 
participă peste 800 de spe
cialiști din diferite țări, in
clusiv România.

La ședința de deschidere 
a congresului a participat 
Janos Kadar, secretar 
neral al P.M.S.U.

ge-

WASHINGTON 29 
gerpres). Organizația 
ricana „Consiliul j 
o pice viabilă14 
blicității o declarație 
care atrage atenția asupra 
pericolului pe care îl com
portă pentru pace pregăti
rile în cadrul așa-numitei 
„inițiative de apărare stra
tegică", care sînt legate de 
dezvoltarea unor sisteme 
cosmice militare — relatea
ză agenția TASS. Chiar și 
cercetările științifice în a- 
cest domeniu — se spune 
în declarație — prezintă 
un pericol major.

(A-
i ame- 
pentru 

a dat pu- 
în

In atenția beneficiarilor de prestații P.T.T.R.
Masuri pentru prevenirea 

sabotajelor în aviația civilă
(Sger- 
pentru

MONTREAL 29 
pres). Comitetul 
problemele de securitate al 
organizației Aviației Civile 
Internaționale (OACI) s-a 
întrunit la Montreal, pen
tru a examina măsurile ce 
se impun în lumina ulti
melor atentate cu bombe 
și deturnări — transmit a- 
gențiile Reuter și France 
Presse. Potrivit unui pur

tător de cuvînt, în cursul 
reuniunii s-a decis să se 
recomande extinderea ac
tualelor metode de inspec
ție și detectare și întărirea 
măsurilor de pază pentru 
prevenire^ eventualelor sa
botaje. De asemenea, s-a 
recomandat realizarea cît 
mai rapidă de echipamen
te de securitate de înaltă 
tehnologie.

LA MOSCOVA a 
dat experimental în 
ploatare sistemul 
mațional de calcul „Țentr1 
care unește principalele 
institute și laboratoare ale 

a 
zona 

in- 
TASS. 

în

fost, 
ex- 

infor- ,«

Academiei de știință 
U.R.S.S. situate în 
centrală a R.S.F.S.R., 
formează agenția 
Ulterior, vor fi date 
funcțiune sisteme similare 
și în alte orașe ale țării.

GUVERNUL BRITANIC 
a remis Parlamentului, spre 
aprobare, un proiect de 
lege privind adoptarea u- 
nor măsuri de combatere a 
alcoolismului — relatează 
agenția TASS. Punînd în 
legătură directă alcoolis
mul cu huliganismul pe 
stadioane, proiectul de lege

prevede interzicerea vîn- 
zării de băuturi alcoolice 
în zona arenelor sportive 
și consumarea lor în mij
loacele de transport în co
mun, care duc spre stadioa
ne. Chiar și apariția unor 
călători sub influența alco
olului în asemenea autobuze 
va fi aspru sancționată.

RITMUL de creștere e- 
conomică se va reduce, iar 
numărul șomerilor va spo
ri — subliniază în con
cluzia prognozei privind e- 
voluția economiei R.F.G. 
pînă la sfîrșitul anului în 
curs, realizată de Institu
tul de cercetări economice 
DIW, citată de agenția Reu
ter. Ritmul de creștere a 
produsului național brut 
al R.F.G. va atinge media 
anuală de aproximativ 2 la 
sută, față de 2,6 la sută, 
în 1984, iar rata șomajului 
se va ridica la 9,5 la sută, 
față de media de anul tre
cut cu 9,1 la sută.

Vremea în luna iulie
teh_ 
nor- 
alo- 
țării 
ceva

și 
de

SC

Din punct de vedere 
nic, luna iulie va fi 
mal de caldă, iar pe 
curi, în sudul și estul 
temperaturile vor fi
mai coborîte decît valorile 
medii multianualc. Regi
mul pluviometric, în gene
ral normal, va fi exceden- 

'tar în sud-vestul țării 
în zonele de deal și 
munte.

Prima decadă a lunii
va caracteriza printr-o 
vreme instabilă mai ales 
în a doua parte a perioa
dei. Cerul va fi variabil cu 
înnourări mai accentuate 
în jumătatea de nord a 
țârii. Vor cădea ploi cu 
caracter de aversă însoțite 
de descărcări electrice și 
izolat de grindină, mai 
frecvente în nordul și nord- 
estul țării, unde local, can
titățile de apă vor fi mai 
însemnate. In zona de 
munte, la peste 2000 m al
titudine, în primele

izolat se va semnala lapo- 
viță și ninsoare. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat 
cu intensificări de scurtă 
durată în a doua parte a 
intervalului. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse, 
între 8 și 18 grade, izolat 
mai coborîte în depresiu
nile intramontane în pri
mele zile, iar cele maxime 
între 2 și 32 grade, mai 
ridicate către mijlocul de
cadei în cîmpia Dunării.

In decada a doua, vre
mea va fi în general cal
dă, cerul vă fi variabil cu 
înseninări persistente 
nordul-estul- țării, 
dea 
sub 
țite 
mai
țării 
deal și de munte, 
va prezenta 
de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cu-

în 
Vor că- 

ploi locale, mai ales 
formă de aversă înso- 
de descărcări electrice, 
frecvente în sud-vestul 

și în zona de 
Vîntul 

intensificări

FILM
30 IUNIE

prinse între 10 și 20 grade, 
izolat mai coborîte în 
Transilvania și Moldova, 
iar cele maxime se vor si
tua între 25 și 35 grade.

Decada a treia se va ca
racteriza, în primele zile, 
printr-o vreme instabilă 
în cea mai mare parte a 
țării. Vor cădea averse de 
ploaie însoțite de descărcări 
electrice și izolat de grin
dină. Cantitățile de preci
pitații vor fi mai însemna
te în 
tenia 
In a 
lului 
frumoasă cu cerul variabil 
și ploi izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat 
cu intensificări de scurtă 
durată din estul țării. Tem
peraturile minime vor fi 
cuprinse între 9 și 19 gra
de, iar cele maxime între 
24 și 32 grade, izolat mai 
ridicate în ultimele zile.

(Agerpres)

Banat, Oltenia, Mun
ți în zona de munte, 
doua parte a interva- 
vremea va deveni

I I 
I I 
I I 
I I 
I
I 

I

I
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PETROȘANI — 
iembrie: Frați de 
Unirea: 
Parîngul: Ziua Z.

PETRILA: Singur 
cart.

LONEA: Cuibul sala
mandrelor.

ANINOASA: Zorro, I-II. 
VULCAN — Luceafărul: 

O lumină la etajul X.
LUPENI — Cultural : 

Străinul, I-II.
URICANI: Glissando,

I-II.

7 No- 
cruce ; 

Emisia continuă;

1 IULIE

PETROȘANI — 7 
iembrie: Cu cărțile

de

No
pe

față ; Unirea : Presim
țirea dragostei; Parîngul: 
Aventură în Marea Nor
dului.

LONEA: Trandafirul
sărat.

VULCAN — Luceafărul; 
Dacă e divorț, divorț să 
fie.

LUPENI — Cultural : 
Simfonia primăverii.

URICANI: Obiecte fer
mecate.

13,00

14,45

19,00
19,20

19,35

20,15

TV
21,50

Muzică populară. 
Album duminical 
(parțial color), 
însemne ale 
timp eroic.
Telejurnal.
Țara mea azi 
(color).
Cîntarea României 
(color).
Film artistic
(color). 
Frații.
Telejurnal.

unui

30 IUNIE

11,30
11,35

12,40

Telex.
Lumea copiilor. 
Telefilmoteca 
ghiozdan 
(color).
Micul zburător.
Ultimul episod.
Din cununa cîntecu. 
lui românesc 
(color).

20,00
20,20

de

21,50

Telejurnal.
Priorități în econo
mie.
Tezaur
(color).
Canada
Roman
(color).
Bach.
Telejurnal.

folcloric

azi.
foileton
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Incepînd cu data de 15 iulie 
a.c., Direcția Județeană de Poș
tă și Telecomunicații Hunedoa-

1. MESAJUL TELEFONIC INTE
RURBAN, pentru transmiterea textului 
unei convorbiri către un post telefonic 
chemat din altă localitate, de către te
lefonistă în locul chemătorului, care, din 
diverse motive sau obstacole (nu răs
punde ; telefon ocupat; telefon deran
jat etc.), nu poate aștepta servirea unei 
convorbiri telefonice.

Mesajele pot fi date de Ia un post te
lefonic sau de la cabină și pot fi adresa
te numai posturilor telefonice și nu a- 
numitor persoane.

— Mesajele telefonice interurbane .pot 
fi :

•— mesaje propriu-zise;
— mesaje cu confirmare ;
— mesaje cu răspuns plătit, răspuns 

care trebuie dat de chemat în termen 
de 5 (cinci) zile de la primirea mesaju
lui.

2. PRESTAȚII CU CARACTER INFOR. 
MAȚIONAL.

Se pot obține la centralele telefonice 
automate prin serv, special „05“ (051),
iar la centralele telefonice manuale prin 
comandă la telefonista operatoare.

Prestațiile cu caracter informațional 
sînt :

a) Apel la ora indicată de abonat
— pentru fiecare apel ocazional 0,50 

lei (un impuls)

ra-Deva, pune la dispoziția pu
blicului solicitator următoarele 
noi prestații de telecomunicații:

•— pentru abonament lunar 10,00 lei.
b) Informații asupra stării timpului 

în diferite localități, orașe și stațiuni 
balneoclimaterice sau turistice.

c) Informații Loto Central, Pronoex- 
pres și Pronosport.

d) Informații CEC.
e) Rezultate sportive ale meciurilor și 

concursurilor sportive.
I) Informații asupra străzilor locale și 

asupra anumitor localități.
i) Informații asupra farmaciilor care 

fac de serviciu în timpul nopții.
j) Informații privind codul localități

lor din țară și a străzilor din municipiul 
București.

Tariful pentru o informație este egal 
cu un impuls (0,50 lei) de la un post 
de domiciliu și 1 leu de la cabină sau 
post public.

3. TELEGRAME TELEFONATE

Se asigură serviciul de primire a te
legramelor prin telefon pe perioadă de 
24 ore la toate centralele telefonice din 
mediul urban și mediul rural cu pro
gram permanent.

La reședința de județ (municipiul De
va) primirea telegramelor prin * telefon 
se asigură prin serviciul „057".

Amănunte privind efectuarea presta
țiilor arătate și tariful acestora se pot 
obține la toate oficiile poștale.

Combinatul minier 
Valea Jiului 

ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea unui post de economist 

principal pentru probleme de prețuri și cos
turi de producție.

încadrarea și retribuirea conform Legii 
n r.12/1971 și Legii 57/1974.

Informații la serviciul O.P.I.R.S., telefon 
41460, interior 180 sau 193.

I.C.R.M. DEVA

strada Lenin nr. 8

încadrează
— șef de sucursală Ia Petroșani

Condițiile de încadrare conform Legii nr. 
12/1971 și a Legii nr. 57/1974.

Informații suplimentare la telefon 17018
— Deva.

ÎNTREPRINDEREA MINIERA LUPENI 

încadrează direct 
sau prin transfer

— Paznici (bărbați) 

încadrarea și retribuirea se fac in con
formitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 și 
Legii 57/1974.

AUTOBAZA TRANSPORT AUTO 
PETROȘANI

— strada Livezeni nr. 12 — 

încadrează direct sau prin transfer 
următorul personal :

— primitor distribuitor materiale
— zidar
— șoferi
— sudori
— fochist
— mecanici auto
încadrarea se va face conform prevede

rilor Legii nr. 57/1974.

Mica publicitate
FIICA Iolanda și nepo

ții felicită pe scumpii lor 
Sabo Iuliu și Elisabeta cu 
ocazia împlinirii a 25 de 
ani de căsnicie și a ieșirii 
la pensie, urîndu-le „casă 
de piatră", multă sănătate 
și fericire ! (3937)

Tovarășului Simion Ro- 
gobete îi urăm pensie lungă 
și multă sănătate. Clasa a 
IlI-a B.

PIERDUT legitimație spe_ 
cială călătorie nr. 540 
eliberată de E.G.C.L. Vul
can. O declar nulă. (3934)

PIERDUT carnet de pes
cuit pe numele Kovacs 
Francisc, eliberat de Filia
la A.G.V.P.S. Petroșani. 11 
declar nul. (3935)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele ( ere 
Silvia, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(3939)

PIERDUT legitimație 
bibliotecă (periodice) nr. 
1714, eliberată de Ins. tu
tui de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (3940)

PIERDLTT legitimație de 
serviciu pe numele Kozak 
Rozalia, eliberată de I.F.A. 
Vîscoza Lupeni. O declar 
nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Păun 
Constantin, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (mp)

PIERDUT ecuson nr. 7C96, 
eliberat de Preparația Pe- 
trila. II declar nul. (3924)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 1188, eliberată 
de Institutul de Mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(3925)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 1746, 
eliberată de Institutul de 
Mine Petroșani. O declar 
nulă. (3926)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Muntean 
Viorel, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(3927)

PTERDUT legitimație bi
bliotecă și periodice pe 
numele Marian Delia, eli
berată ele Institutul de 
Mine Petroșani. Le declar 
nule. (3928)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
5128, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (3930)
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