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Autocontrolul de securitate 

a muncii la nivel de brigadă 
pîrghie importantă pentru creșterea gradului 

de siguranță la fronturile de lucru
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Microcarierele — 
capacități eficiente 

de producție
Valorificarea deplină a zăcămintelor de cărbu

ne, extragerea integrală a acestei importante surse 
de energie constituie una dintre cele mai impor
tante sarcini trasate de partidul nostru specialiști
lor, tuturor oamenilor muncii din minerit. în Valea 
Jiului, microcarierele constituie o realitate care 
demonstrează eficiența acestor capacități de pro
ducție. Pe această temă — microcarierele — capa
cități de producție eficiente, am solicitat amănunte 
de la ing. GRIGORE POPESCU, șeful atelierului
de proiectare tehnologică

— Prin microcariere
le care le-am proiectat 
și sînt deschise la Cim- 
pa, Jieț, „Victoria1* Lu_ 
peni și Uricani Sud, 
valorificăm stratele de 
cărbune din aflorimente, 
care apar la suprafață, 
sau care sînt la foarte 
mică adîncime, străduin- 
du-ne astfel să nu pier
dem nici cea mai neîn
semnată cantitate de căr
bune din bazinul Văii 
Jiului. Practic, sînt zo
ne în care extragerea 
cărbunelui prin lucrări 
miniere subterane nu 
mai este economicoasă, 
iar cărbunele, dacă nu 
intervenim prin aceste 
microcariere, ar fi su
pus degradării.

— Ce cantitate de 
cărbune preconizați să 
extrageți din microca
riere și cît obțineți a- 
cum ?
— De la cele patru 

microcariere pe care 
le-am amintit, fără a lua 
m calcul și pe cele de

din cadrul C.M.V.J.

perspectivă, aflate In 
cercetare — ne-am pro
pus să extragem apro
ximativ 1 500 000 tone 
de cărbune pe tot par
cursul exploatării lor. Si
gur, aceasta în condiții e_ 
conomice, respectînd un 
coeficient de descopertă 
optim. Acum producția 
medie realizată este de 
aproape 1000 tone de 
cărbune pe z*.

— Nii pare a fi o 
cantitate prea mare.

— O extragem în 
schimb cu o productivi
tate medie de 9—10 tone 
pe post. La Uricani-Sud 
obținem productivități de 
aproape 20 tone de căr
bune pe post. Apoi mi
crocarierele nici nu ri
dică probleme deosebite 
de organizare de șantier, 
construcții și amenajări 
sociale, de calificare a

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

Cărbune cocsificabil 
peste pion

Eforturile depuse de 
harnicul colectiv al cari
erei Cîmpu lui Neag pen
tru a da țării cît mai mult 
cărbune cocsificabil s-au 
materializat în îndeplini
rea mai devreme a sarci
nilor de plan prevăzute 
pe 9 luni ale acestui an. 
în ziua de marți, 27 sep
tembrie, cu cele 237 de 
tone de cărbune extrase 
peste sarcina prelimina
rului, plusul de producție 
cumulat de la începutul 
lunii septembrie se ridică 
la 7045 de tone de cărbu-

trașcu, Anton Dumitrescu, 
Mihai Grigoriță și Mihai 
Bobaroș.

Prin faptele lor de 
muncă demne de laudă, 
muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de la cariera 
Cîmpu Iui Neag îșl ex
primă hotărîrea de a fa
ce totul pentru a contri
bui la înfăptuirea dezide
ratului dobîndirii Inde
pendenței energetice a ță
rii. (V.S.)

Vedere parțială a noului cartier Petroșani-Nord, 
unde in ultima vreme s-au construit numeroase 
blocuri de locuințe cu apartamente confortabile, în 
care s-au mutat sute de familii de oameni ai muncii 
din municipiul nostru.

Foto : Ștefan NEMECSEK

Unanimă adeziune la înflâcăratele chemări ale
ne cocsificabil.

I^a realizarea acestor
succese de seamă, care 
situează colectivul carie
rei pe primul loc în. în
trecerea socialistă pentru 
mal mult cărbune din 
Valea Jiului, o contribu

ție deosebită și-au adus 
excavatoriștii Victor Pă-

Șeful de sector, ing. 
Alexandru Naidin, îm
preună cu maistrul 
Iuliu Kovacs de la mi- 
crocariera „Victoria" 

Lupeni, explică deser- 
vanților de utilaje Gri- 
gore Rus, Ion Marcu, 
Vilhelm Miclea. Ior- 
dache Păpuțoaie și Va- 
sile Pietroiu planul de 
descopertare a stratu
lui de cărbune.

Foto: Ion BALOI(Continuare in pag. a 2-a)

tovarășului NICOLAE CEAUSESCU pentru salvgardarea oscii
Dorim înțeiegere între 
popoare, nu vrajbă 

și războaie
Oamenii muncii din cadrul întreprin

derii miniere Dilja au primit cu viu in
teres și deplină adeziune strălucita ini
țiativă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii. Cu toții 
nc-am alăturat cu totală aprobare Ape
lului Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Sîntem pe deplin convinși 
că în strînsă unitate, noi, minerii, toți 
oamenii muncii, alături' de popoarele 
lumii iubitoare de pace, putem să pu
nem stavilă cursului primejdios al înar
mărilor nucleare, să apărăm dreptul 
suprem al omului la pace, la viață. 
Trăim momente apăsătoare, cînd este 
în joc însuși destinul omenirii. Tre
buie să acționăm cu toții ferm, cu toa
tă hotărîrea — acum, pînă nu este 
prea tîrziu — pentru ca rațiunea și 
spiritul responsabilității pentru viitorul 
omenirii să învingă. Ca om al muncii, 
îmi exprim încă o dată alături de

Mihai COSMA, 
maistru minier, 

I.M. Dilja

Pruncii să vadă lumina 
vieții într-o lume 

fără arme nucleare!
Ca medic, ca om oare-mi consacru 

activitatea profesională ocrotirii celor 
mai firave și delicate mlădițe ale ome
nirii — copiii nou născuți — mă alătur 
cu întreaga conștiință profundei îngri
jorări ce frămîntă poporul român, po
poarele întregii lumi, in legătură cu în
cordarea de o gravitate fără precedent) 
la care s_a ajuns în viața internaționa
lă și pericolul nuclear ce planează asu
pra Europei, asupra planetei noastre, 
în secția de nou născuți a Spitalului 
municipal Petroșani, zilnic văd venind 
pe lume 4—7 prunci. Corectivul secției 
noastre, întregul personal medical, ne 
ocupăm cu aleasă grijă de ei, îi ocro
tim ca pe lumina ochilor și-i ajutăm 
cu dragoste părintească, cu tot ce ști
ința medicală modernă ne pune la în_ 
demînă, pentru a-și lua avânt în viață 
în deplină sănătate, pentru a împros
păta tinerețea și vigoarea poporului 
nostru. Partidul și statul nostru rie-au

Dr. Aurel BOCHIȘ, 
medic primar pediatru, 

secția de nou născuți. 
Spitalul municipal

x Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a) (Continuare in pag a 2-a)

Laboranta Rozalia 
Wapke, din cadrul labo
ratorului tehnologic de 
la preparația Coroești, 
pregătește probele de 
cărbune în vederea sta
bilirii conținutului do 
cenușă a sorturilor 
preparate.

Foto : N. ȘTEFAN

Producție suplimentară de calcar
Din cariera de la Bă

nită a fost e trasă și ex
pediată către beneficiarii 
din țară în primele 8 
iun din acest an o can
titate de 15 000 tone de 
piatră brută 
peste sarcinile de ] 
Colectivul condus 

isla > a 
i această

1
I

IViorel Vladi
lorificat din

Irieră 64 000 tone de pia
tră brută. în aceeași pe-

de calcar 
plan, 

de 
va- 

i ca-

rioadă cariera a furnizat 
consiliilor populare și 
întreprinderilor din Va
lea Jiului o mare canti
tate de piatră spartă șl 
savură pentru 
nerea străzilor și 
selor drumuri de 
La dislocarea din 
sortarea și încărcarea in 
mijloacele de transport 
a ca' rului o contribu
ție deosebită au minerii

Vla-
Petru

Sa-

este dotată, 
a producției 

realizate, 
eco-

întreți- 
diver- 
acces. 

masiv

Gheorghe An 'hei, Nicolae 
Iordănescu ,1 Ion 
dislav, sortatorii 
Drăghici, Gheorghe 
va și Rusalin Vladislav,
mecanicii și șoferii Va- 
sile Corbei, Misuț Mun
tean’ . Aurel Vladislav, 
Petru și Gheorghe Marc, 
Ion Păiș, care exploatea
ză și întrețin în condiții 
optime utilajele de mare 
capacitate și eficiență cu

care cariera
Ca urmare 

suplimentare 
precum și pe baza 
nomiilor dc carburanți și 
energie obținute, carie
ra Banița cupă un toc 
fruntaș în întrecerea so
cialistă cu celelalte 40 de 
cariere ale întreprinde
rii de construcții căi fe
rate Hunedoara — Deva. 
(T.Ț.)
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Din activitatea organizațiilor U.T.C.
Mobilizați plenar de îndemnurile și orientările 

cuprinse în cuvintarca tovarășului Nicolai 
Ceaușescu, secretar general al partidului, la Constă 
tuirea de lucru dc la Mangalia, îndemnuri care se 
adresează și tinerei generații, organizațiile U.T.C 
din orașul Petrila, inițiază și desfășoară noi acțiun 
in sprijinul producției, valorificării resurselor materi 
ale, activității patriotice și cultural-educative. în a 
cest context tovarășul Ion Carvațehi, prim-secretar a 
Comitetului orășenesc Petrila al U.T.C. ne-a prezen 
lat o parte din preocupările și acțiunile la care au 
participat în ultima perioadă tineri muncitori și elev 
din localitate.

ce ne 
din Consfătuirea 

Materi- 
din 
evi- 
po-

— în adunările gene
rale ale organizațiilor 
U.T.C., în luna septem
brie au fost prezentate 
sarcinile politice și cul
tural-educative 
revin
de la Mangalia, 
alele și dezbaterile 
adunări au scos în 
dență atît aspectele 
zitive, dar și neîmpliniri- 
le din activitatea orga
nizațiilor noastre, a u- 
nor tineri și îndeosebi 
cele legate de discipli
na muncii, vieții de or
ganizație, de pregătirea 
politică și profesională. 
La mina Petrila am or
ganizat o instruire a se
cretarilor organizațiilor 
U.T.C., instruire la 
membri ai biroului 
initetului de partid 
mină au prezentat 
blemele ce trebuie să fie 
cunoscute de birourile 
organelor U.T.C. și, bi
neînțeles, de masa de ti
neri, și anume : 
rea mecanismului 
nomico-financiar ; 
temui de retribuire 
muncii în minerit; i 
ducerea de către partid a 
organizațiilor de tineret 
și sarcinile ce ne revin 
în munca politico-edu- 
catlvă cu tinerii. Instru- 

t cu o

vi

at
ac-

ț (Urmare din pag I)

personalului. Concret. 
La Uricani-Sud sint ex 
trase zilnic aproximativ 
300 tone de eărbune, cu 
3 excavatoai. de c^pa- 
citat mică (1,2 mc). 3 
buldozere, 6 mașini 
Prin urmare, 12 oameni 
care le mînuiesc, la caro 
sc mai adauîă un artif • 
cier și doi oameni care 
au în sarcină pregătirea 
•’Surilor pentru împuș
care.

— Evacuarea cărbu
nelui și a sterilului re 
z.ultat din descopertă 
nu vă creează greutăți?
— în ceea ce privește 

distanțele pînă la punc
tele de haldare a stcri-

Microcatierele
lulu> și de preluare a 
cărbunelui n-avem pro
blem ■ llaldob la zi le nu
mim baldc interioare 
pentru că distanțele de 
la punctul de lucru la 
locul d< depozitare a ste
rilului sint dc aproxima
tiv 200—30o metri, mai 
mare fiind ia Cimpa (2 
km). Cam aceeași distan
tă este și piuă la punc
tele de. preluar ■ a căr
bunelui. La Jieț folosim 
calea ferată îngustă ne 
car se face aprovizio
narea cu mat. riale a mi
nei pe puiul Jieț. Singu
rele necazuri le avem

in vacuarea sterilului 
sau a cărbunelui in sezo
nul ploios, cînd drumu
rile de acces ridică linele 
probleme, dar pc care în 
cercăm să le soluționăm 
operativ.

— Tovarășe inginer, 
poate cititorii noștri 
vor li nedumeriți că 
neam adresat dum
neavoastră cu aceste în 
trebări pe marginea te
mei puse in discuție, 
fiind șeful unui atelier 
de proiectare tehnolo
gică...
— Fac eu precizarea 

necesară. Noi am proiec

tat aceste microcaricre, 
dar urmărim și evoluția 
lor pînă la epuizarea 
zăcămintului sau mai 
exact, pînă la limita ex
ploatată in condiții eco
nomice rentabile pen
tru că do multe ori si
tuațiile intîlnite în 
timpul iucrului impun 
intervenții operative, u- 
neori chiar schimbări de 
soluții la anumite faze 
de lucru Și pe urină nu 
ne poate fi indiferent, 
nimănu nu-i poate fi 
indiferent, gradul de 
valorificare a zăcăminte
lor de cărbune. Toți tre
buie să contribuim la 
cîștigarea independenței 
energetice a țării.

j irea g-o încleiat

care, 
co
pe 

pro-

aplica- 
eco- 
sis- 

‘ a 
con-

reușită seară cultural 
educativă, distractivă.

în a doua parte a lu
nii septembrie, la între
prinderile miniere Pe 
trila, Lonea, preparație, 
fabrica de mobilă, la 
itoarea bază sportivă 
tineretului din oraș 
fost organizate ample
țiuni de muncă patrioti
că. de aprovizionare a 
locurilor de muncă din 
subteran cu materiale 
de recuperare a materi
alelor refolosibilc sau 
colectate pentru a fi tri
mise spre valorificare 
La mina Lonea tinerii 
din sectoarele producti
ve au scos din subteran 
utilaje și piese de schimb 
care necesitau 
și împreună cu 
de la atelierul 
le-au reparat și 
din nou în mină.

Pentru ca tinerii să fo
losească, să beneficie
ze cît mai plăcut și util 
de timpul lor liber, vom 
intensifica acțiunile cul
tural-educative șl dis
tractive la cluburi și că
minele pentru tineret. Ne 
pregătim intens pentru a 
activiza brigada artistică, 
grupul de satiră și umor, 
montajul literar-muzical 
și alte formații cu tineri 
și pentru tineri. (T.R)

reparații 
uteciștii 
mecanic 
introdus
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Dorim înțelegere între popoare,
nu vrajbă și războaie

Pruncii să vadă lumina vieții» •

arme nucleare!într-9 lume fără
(Urinare din pag O

tovarășii mei dc muncă a- 
probarea deplină și mîn- 
dria față de strălucita 
inițiativă și demersurile 
pentru pace ale președin
telui țării noastre, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Noi, 
românii sintem un popor 
pașnic, care întotdeauna 
am iubit pacea și nu am 
atentat la viața altor po
poare, la acte de 
ne în scopuri de 
cotropire, 
deci, din
pentru apărarea păcii, pen
tru a ne face cunoscută 
dorința de a trăi în 'bună 
vecinătate și prietenie cu 
toate popoarele lumii, de

fără 
ma- 
rază 
acți- 

să 
mai

(Urmare din pag. I)

Vom 
toate

agresiu- 
jaf și 

acționa 
puterile

ș trăi într-o lume 
arme de distrugere în 
să, fără rachete cu 
medie sau lungă de 
une. Ne vom strădui 
muncim mai mult și
bine, să spori; ■ producția 
de cărbune, pentru a asi
gura prosperitatea patriei 
noastre socialiste. Dar, in 
același 
hotârîți 
tot ce depinde de noi pen
tru a se face auzită pe 
toate meridianele lumii 
dorința fierbinte de pacea 
poporului român, de a nu 
ne precupeți eforturile de 
a apăra prin 
me dreptul Ia 
pillor noștri, 
llor viitoare.

socialiste.
■ip, sintem ferm 
să întreprindem

acțiuni fer- 
viață al co
al generați-
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Echipa Dinamo București s-a calificat 
II al „Cupei campionilor europeni4'în turui

,, Dinamo" 
disputat

Pe stadionul - 
din Capitală s-a 
manșa a doua a întîlnirii 
dintre echipa Dinamo 
1 curești și formația fin
landeză Kuus si Lahti, 
contind pentru primul tur 
al „Cupei campionilor eu
ropeni* la fotbal. Partida 
s-n încheiat cu scorul de 
8—0 (0—0) în favoarea e- 
chipei Dinamo care, în
vingătoare și în primul joc 
(ca 1—0), se califică pen- 
trfi turul II al competiției.

După o 
fotbaliștii 
valorifică

repriză egală, 
dinamoviști își 

superioritatea

tehnică, devin mai incisivi 
în atac și se impun cu o 
dom'narc insistentă con
cretizată prin înscrierea 
a trei goluri. Scorul a fost 
deschis în minutul 47 de 
Movilă, care din marginea 
careului de 16 m a șutat 
puternic trimițind balonul 
în colțul din stingă porții a- 
părată de Korhonen. In mi
nutul 70, în urma unei 
spectaculoase combinații 
Țălnar — Augustin, ulti
mul marchează din inte- 
rioru' careului majorînd 
scorul la 2—0.

In final presiunea gaz
delor se accentuează și în 
ultimul minut de joc, Mul- 
țescu, reluînd din voie o 
centrare primită de la Ci
rac, înscrie cel mai fru
mos gol al meciului, sta
bilind scorul fina] al par
tidei.

Arbitrul V.
(Cipru) a condus 
toarele formații: 
București : Moraru 
nic, Andone, Al, 
1. Marin, Mulțescu, 
lă, Custov (Orac), 
nea, Augustin, 
Kuus si Lahti :

— Kuiapulainen, Kauto- 
nen, Tornvall, Pekonen, 
Kalio (Makela), Remes, A- 
nunen, Kousa, 
(Rimme).

★

Kaivonurmi

Au

Afxentiou 
urmă- 

Dinamo 
— Red- 
Nicolae, 

Movi- 
Drag- 

Țălnar ; 
Korhonen,

doua a pri- 
cadrul Cu-

iugo- 
abia

Campionatul județean de fotbal

învins, 
oaspeții

• • Victoria a revenit gazdelor

In manșa a 
mului tur din 
pei UEFA, echipa Univer
sitatea Craiova a fost eli
minată după un meci dra
matic de formația 
slavă Hajduk Split
în urma epuizării celor 90 
de minute de joc, a pre
lungirii cu încă două re
prize de cite 15 minute și 
după executarea lovituri
lor de la 11 m. Terminînd 
cu 0—0 întîlnirea 
chipa Sturm Graz 
Austria, formația 
studențesc a ratat 
menea calificarea.

cu e- 
din 

Sportul 
de ase-

asigurat cu generozitate 
tot ee-i necesar pentru a 
ne îndeplini în bune con. 
diții nobila misiune de 
pediatri ; dispunem de do
tare excelentă, de apara
tură și echipament me
dica] de înaltă tehnici
tate. Pentiu noi, medicii 
pediatri șt întreg persona
lul secției nu există satis
facție și bucurie mai mare 
decît de a vedea și a nc 
bucura de bucuria mamei 
cînd își mîngîie și sărută 
cu acea sublimă șl inega
labilă căldură maternă 
copilul adus pe lume, că
ruia i-a dat viață din 
propria-i viață.

Iată pentru ce, în acest 
greu moment pentru ome
nire, în adîncul 
lui, în conștiința 
om, de medic 
depus jurămîht să 
viața și să alin suferințe
le semenilor mei, mă fră- 
mîntă o apăsătoare între
bare. Mă întreb : cu ce 
au' greșit oare pruncii, b- 
ceste plăpînde ființe — 
minunate flori ale omeni
rii, ale iubirii dintre 
meni — pentru a veni 
lume sub amenințarea 
ricolului nuclear ? Și 
mal întreb: oare cu 
drept cei care dețin 
menea monstruoase 
de distrugere în masă, 
sub amenințarea 
r-'lui tnorții atomice, 
ceastă supremă creație 
naturii — COPIII ?!

Frămîntat de 
răscolitoare întrebări, 
tr-un moment cînd 
joc însuși destinul omeni
rii, îmi îndrept 
plin de fierbinte 
noștință și gratitudine că
tre cel mai iubit și stimat 

nostru, 
o 1 a e 
neobo- 
efortu- 

care le 
șef de

rilor, alunecarea primejdi
oasă spre deznodăinîntul u- 
nui război ’ cu consecințe 
incalculabile pentru omeni
re, a situației internaționale 
extrem de grav- . 
sufletul îmi dau 
adeziune, totala 
re față de Apelul pentru 
dezarmare și pace al adu- 

or_ 
ob- 
or-

Din tot 
întreaga 
aproba-

sufletu- 
mea de 

care am 
apăr

oa- 
pe 

pe
rnă 
ce

ase- 
arme 

țin 
coșma-

a- 
a

asemenea 
în- 

e In

gîndu! 
recu-

fiu al poporului 
tovarășul N 1 c 
Ceaușescu, pentru 
sita 
rile 
face 
stat, 
tru a determina stoparea 
aberantei curse a inarmă-

activitate și 
statornice pe 

ca eminent 
ca om al păcii, pen-

nării reprezentanților 
ganizațiilor de masă și 
ștești și a celorlalte 
ganizații componente / 
Frontului Democrației ș. 
Unității Socialiste. Fac 
aceasta cu toată convin
gerea că Apelul constitu
ie un document politic de 
semnificație aparte care 
dă expresie o dată mai 
mult inț leptei politici 
externe promovată de 
partidul și statul nostru.

Aprobind din adîncul 
inimii Apelul, xibrantele 
chemări la rațiune ale pre
ședintelui ~ 
aliste, îmi 
glasul cu 
medicilor, 
de fii ai 
cor oamenilor 
credință din lumea întrea
gă care cer oprirea cursei 
înarmărilor, a instalării ra
chetelor cu rază medie de 
acțiune în Europa. Spu
nând un NU hotărît rache
telor. amenințării nuclea
re, mi alătur cu intreag- 
mea ființă acelora 
cugetă și acționează 
tru salvgardarea 
cele ma de pre* 
nirii — PACEA 
ȚA. Ca medic 

ca om, ca părinte care am 
de cțescut copii, consider 
că numai astfel îmi fac 
datoria față de viitorul o- 
menirii 
țat în acest moment 
răscruce ; căci acest 
itor nu este altceva 
copiii, pruncii cai-e 
pe lume și pe care avem 
înalta obligați-, morală de 
a-i ocroti 
boiului, i 
nucleară, ■ 
creșterea 
de PACE.

României soci- 
unesc totodată 
cel al tuturor 

al milioanelor 
patriei, al tutu- 

de bună

cari, 
pen- 

bunurilor 
ale ome- 
Ș1 V1A- 
pediatru,

atît de amenin- 
de
vi- 

decit 
vin

de ororile răz- 
de amenințarea 
de a le asigura 
sub cerul senin

PREPARATORUL PE
TRILA — I’ARÎNGUL 
LONEA 2—4 (2—0). Jucă
torii gazdă înscriu în min 
14 prin Dulcu, apoi, prin 
r-ijlc-așul Ghib și 2—0. 
Dur pauză jucătorii echi
pei Parîngul își depășesc 
adversarii. In min. 44, Ka- 
lay centrează, Lorincsz I 
comite henț î.. .areu și ar
bitrul Mihai Foceac, indi
că lovitu . de la 11 m ca
re este transformată de 
Ghișan și scorul devine 
2—1. In continuare, echipa 
oaspete controlează jocul. 
Apărarea echipei gazdă re
curge la deposedări ne
regulamentare, Lițoiu îl 
faultează pe Preda, Cic e- 
txecută lovitura de la 
m și înscrie aducînd 
larea, 2—2. Cei care 
înscriu de două ori
le fîrșitul meciului 
oaspeții, și 4—2.

20 
eg a- 
mai 
pînă 
sînt

Vasile BEI.DIE

URICANI —
-0.
pe 

stadionul din Uricani s-au 
confruptat ca și jucătorii, 
cu condițiile vitrege ale 
naturii. Dar suporterii e- 
chipei din Uricani nu 
avut ce regreta. Ei au 
zut un meci de fotbal 
un bun nivel tehnic 
sp'ctacular.
. Chiar din start se 
nunță o partidă îndîrjită, 
dar cei care se văd mai 
mult sînt gazdele. Astfel 
că 
ză 
în 
că 
la 
riculos, dar portarul oas
pete intervine cu succes, 
trimițind ningea în cor
ner. Peste cinci minute 
/ - -și șutea i din În
toarcere, portarul oaspete 
reține în min. 17 și 19 
Țățircă de la oaspeți ra
tează și el. Seria ratări
lor face ca prima parte a

MINERUL
AVÎNTIL HAȚEG
Spectatorii prezenți

3

au 
vă-
de
Și

a-

în min. 7 Diniș ratea 
deschiderea scorului, 

min. 10 Băltaru încear- 
poarta cu un șut de 
distanță, destul de pe-

să se țermine cu 
alb.

meciului 
un scor

partea a doua jiică- 
gazxi- atacă dezlănțuit, 

scorul este deschis 
in min. 6-1 cind Băl- 
execută o lovitură din 

șal-

în 
tocii 
dar 
doar 
taru
interiorul carelui de 
sprezezo metri. Balonul o- 
colește zidul și intră în 
plasă.

După deschiderea sco
rului jocul devine și mai 
spectaculos. Echipa gazdă 
atacă în trombă, 
în min. 71 Iacob (proaspăt 
intrat în teren) cu un șut 
ruternic bine plasat, 
ridică scorul ia 2—0. în 
mm. 88, cind conturile 
păreau încheiate, la 
atac pe partea stingă, 
gea ajunge la Iacob, 
ta pasează lateral, 
f mdașul dreapta, 
în atac, cu un șut puter- 

trimite mingea în pla- 
La miori, 2—1 pen- 
gazde.

astfel

un 
min- 
accs- 

iar 
urcat

nic 
să. 
tru

Ilie COANDREȘ

diferite meserii, care se 
practică în subteran (lă
cătuși, electricieni, 
canizatori mineri).
cest număr important de
tineri cursanți este ur
marea unei susținute ac
tivități de 
fășurate și 
ția U.T.C., 
căreia, din
tineri de la aceasta în
treprindere, peste 500 de 
tineri sînt muncitpri ca
lificați. (Gh. B.)

AU FOST 
lucrările de 
noului hotei 
șan'. Hotelul 
cat de

me-
A-

i

ÎNCEPUTE 
construcție a 
în Petro
va fi ridi- 

constructorii din
cadrul șantierului 1 Pe
troșani al Grupului de 
șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. Noul hotel este 
amplasat pe bulevardul 
Republicii în apropierea 
intrării pe terenul 
tului tadio. „Jiul“ 
fa.e parte d intr-un 
samblu de construcții 
zona cent, ului civic 
reședinței de municipiu. 
(V.S.)

de asfalt pe panta de la 
Dă rănești, urmi nd ca pi- 
nă la sfușitul săptămî- 
nii porțiunea recondiți
onată să depășească zo
na podului Roșia. (T.Ț.)

recrutare des- 
de organiza- 
cu sprijinul 
cei 928 de

fos-
Și 

an
din 

al

CALIFICARE. La I.M. 
Vulcan, peste 130 de ti
neri sînt înscriși 
cursuri de calificare

la 
în

DE ASFALT 
peste 

Roșia de pe DN 66 
continuare 'pînă la 
tronsonului între- 

de Districtul- Li- 
consiliul popular 

o 
susținută acțiune de re- 
asfaltare. Echipa condu
să de Nicolae Stoica e 
așternut covor complet

COVOR 
în zona podului 
pîriul 
și în 
limita 
ținut 
vadia, 
municipal desfășoară

CINE . fî VINE 
HAC ? In plină zi, 
mai ales 
străzile centrale din 
troșani hălăduiese 
stingherite haite 
de cîini vagabonzi, 
lingă aspectul 
creat de prezența 
tor patrupezi pe 
clinii vagabonzi 
vadă uneori de 
vltate față de 
Cine le vine de

DE 
dar 

noaptea, pe 
Pe_ 
ne- 

întregi 
Pe 

neplăcut 
aces- 

străzi, 
dau do 

agresi- 
oameni. 

hac 7

I
I
I
I
I

Rubrică redactată de 
Viorel STRAUT
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AUTOCONTROLUL DE SECURITATE
A MUNCII LA NIVEL DE BRIGADĂ

pîrghie importanta pentru creșterea
gradului de siguranță

Calea de soorire a producției de cărbune
exigentele protecției munciiîncadrarea în

Cercetările efectuate 
încă din primul an al a- 
cestui cincinal, la 34 de 
locuri de mun 1 din sub
teran, au evidențiat că 
autocontrolul la nivel 
de brigadă are în general 
un rol important deoa
rece constituie un cata
lizator al solidarității 
personalului component 
și face funcțională res
ponsabilitatea fiecărui 
membru al formației de 
lucru. Ancheta psihoso
cială efectuată la un nu
măr de 31 șefi de bri
gadă și 76 șefi de schimb 
a demonstrat i " 
responsabilitatea 
lă. atît la unii cit 
la ceilalți, necesară 
plicării 
asigurînd astfel 
șurarea 
evului.
analiza 
a scos 
autocontrolul 
resc nu s-a aplicat, deși 
există chiar un ordin al 
Ministerului minelor în 
acest sens, decît parțial

Cu un an în urmă, 
cercetărilor le-au fost a- 
dăugate, pe lîngă obser
vațiile în subteran și 
ancheta socială, un ex
periment social cu un nu. 
măr de cite 6 brigăzi de 
la minele Petrila și Lu- 
peni.

Ce au relevat investi
gațiile efectuate la locu
rile de muncă care au 
fost supuse experimentu-

—.—

de 
de

securității 
autocontrol, 

timp însă, 
efectuate

că există 
i socia- 

Și 
B- 

autocontroluhii, 
desfă- 

controlului lu- 
Cu toate acestea 
care a avut loc 
in evidență că 

munclto-

lui ? în primul rînd o 
conștientizare a necesită
ții autocontrolului 
securitate a muncii,
sensibilizare a ierarhiei 
din cadrul sectoarelor din 
care fac parte brigăzile 
și prin urmare o îmbu
nătățire a 
muncii prin 
în același 
investigațiile
la locurile de muncă au 
scos în evidență și une
le aspecte mai puțin 
pozitive ca de exemplu : 
șefii de brigadă și chiar 
organul de control nu iau 
întotdeauna în considera
re situațiile periculoase, 
sau că între organul de 
control și cei controlați 
apar aprecieri diferite 
privind pericolul exis
tent Ia locul de muncă, 
lucru care, se repercu
tează asupra stării de 
securitate.

Ce se impune 
asemenea situație ?
mai bună conlucrare 
diferitelor trepte 
bice. In cadrul cărora 
formațiile ; 
securitatea 
circule și 1 
fie detaliate, completa
te și particularizate, iar 
cauzele devierii de la 
normele securității mun
cii să fie căutate în me
diul social creat, de ie
rarhie pentru că numărul 
de sancțiuni acordate 
pentru îndreptarea situa
ției nu constituie o 6olu-

Munca
de trganiiare

întregii 
organizare de 

de muncă pe 
securitate per- 

colectivă

Concentrarea 
munci de 
Ia locul 
nevoia de 
sonaiă și
tituie o motivație 
rioară în executarea 
tocontrolului. De 
disciplinarea 
și a tuturor, 
astfel 
muncii 
drul strict’ personal, avînd 
un caracter colectiv și se 
confundă cu autocontro
lul și, implicit, oferă ope
raționali za rea imaginii u
n tății producției și secu
rității muncii, pe de o 
parte, iar pe de altă par
te, realizează operaționa- 
lizarea în pianul 
ilor organizatorici a 

. cipiului neseparării 
tribuțiilor, sarcinilor 
producție de cele de 
ritate a muncii. In 

securitate a 
mai apare 

une exteri-

fiecăruia 
printr-o 

dp organizare 
ce depășește.

relați- 
prfn- 

a- 
de 

secu- 
fond

Ia fronturile de lucru

1

la

baza

Pagină realizată
Ia cererea C.M.V.J.

ționare 
Dar nu 
preluarea 
din convingere a realiză
rii atribuțiilor de pro
ducție și ecuritate prin 
autocontrol, este depen
dentă în bună măsură 
de: personalitatea
calitatea forței 
muncă din minerit, 
luțiile din cadrul brigă
zii, realizarea unui sis
tem de securitate acce
sibil și asigurarea ma
terială a securității mun
cii. Oricum, pentru a- 
plicarea în bune condi- 
țiuni a autocontrolului 
sînt necesare : asigurarea 
unei forme de cointere
sare și recompensare ma
terială; menținerea și în
tărirea sistemelor actu
ale de control al realiză
rii măsurilor de securi
tate a muncii, realizarea 
unui îndrumfiW pentru 
meseriile de miner 5 și 4, 
lăcătuși și electricieni, ca
re va trebui să cuprin
dă sarcinile de serviciu 
și responsabilitățile pe 
linie de securitate a mun
cii în baza legislației și 
actelor normative în vi- 
g- -'re.

în felul acesta auto
controlul de securitate 
a muncii la nivelul bri
găzilor d.a subteran își 
va îndeplini importan
tul rol care îi revine în 
desfășurarea normală, în 
deplină siguranță, a ac
tivității productive.

semnificativă, 
trebuie uitat că 

conștientă și

■ AUTOCONDUCEREA muncitorească 
realizată la noi în țară constituie, înainte de 
toate, un principiu politic, conferind în felul 
acesta autocontrolului de securitate la nivel 
de brigadă un argument politic — cel ’ mai 
important de altfel — decurgînd din afirma
rea calităților multiple ale oamenilor muncii, 
acela de producători, proprietari și beneficiari 
ai bunurilor materiale.

Perfecționarea 
cedeelor actuale de au
tocontrol de securitate 
a muncii la nivelul bri
găzilor din subteran" 
este studiul efectuat de 
sociologul Petru lladgia, 
cercetător științific 
C.C.S.M. Petroșani, stu
diu care a stat la 
elaborării acestei pagini.

într-v 
0 
a 

ierar- 
in- 
i li
să 
să

privind 
trebuie 
totodată

■ AUTOCONTROLUL presupune 
partea fiecărui muncitor înțelegerea realistă 
a finalității muncii sale — îndeplinirea și 
depășirea planului la producția de cărbune 
extras in condiții de deplină securitate a 
muncii.

Rolul relațiilor 
psihosociale

de fiecare data,
înainte
rara te

de începerea lucrărilor de vulcani- 
vor lua următoarele măsuri

cons- 
supe- 

au- 
altfel

de
nu-i

ca
- dictată de nor- 

sau instrucțiuni —

nevoia 
muncii 
minerului 
oară lui - 
me
ci • una la nivelul inferio
rități: lui, £apt ce face ca 
Întregul efort de organi
zare - muncii sale să fie 
un efort de organizare a 
real ării acest necesi
tăți firești.

a— îndepărtarea prafului combustibil da 
pe bandă ți din lucrarea minieră pe o 
distanță de 10 m. Această operație se 
face — de regulă — prin stropire cu *P*. x 

■ - legarea la pămint a aparatelor ți echipa
mentelor electrice de vulcanizare.
interzicerea pa o rază de cel puțin 10 m 
de la locul de vulcanizare, a accesului 
cu flacără dscchiîi.

Răspunderea colectivă
Rc-ahzarea „din 

or" (din cadru) 
ției de lucru), a 
ții muncii 
cientă 
ei ca 
trol 
rece 
tare 
mai 
nire, 
este imputabilă 
ca urmare r lipsei de m 
fluențarc a unor membri 
ai formației de lucru a-

(g Autocontrolul consti 
tuîe un prices important 
al autoconducerii munci
torești.

este 
decît 

Urmare, ă 
„din afară"

decizia 
a ncrc 

aproape 
iar

interi- 
forrna 

securi lă
mâi efi- 

realizarea 
unu con- 

deoa-
d„e indrap- 

sUliior 
de

cauza

celorlalți și invers 
asumarea 
de secu- 

la nivel

este 
indepli- 
acestora 

tuturor

supra
Prin urinare, 
autocontrolului

■ ritat. a munci: 
de brigadă relevă că ' pe

-imul loc se situează 
sesizarea neregulilor 
miț tiva brigăzii ca 
mare a d rinței de 
depărtare lor. i 
de convingerea că 
punderca leefvă 
i.npus-;- și in cadrul t 
gliiențelor individuale.

n

din
ur- 
in- 

urmală 
i răs- 
i este 

ne-

@ Introducerea auto
controlului de securitate 
a muncii la nivelul brigă
zilor din subteran este 
justificat" piin argumen
te de ordin organizatoric, 
psiho-socio pedagogic, 
ridic și etoiogic.

l'rin autocontrolul 
securitate, controlul 

productive este 
execu•

@
de
activității
făcu' și de către
tanti prin preluarea conș-

Cercetările efectuate au 
demonstrat dublul rol pe 
care îl au relațiile psiho
sociale din brigadă și 
nume ; pe de 
a face funcțională 
toată plenitudinea ei 
ponsabilitatea socială 
fiecăruia pentru toți, 
pe de altă parte, de 
constitui un catalizator 
solidarității sociale 
brigadă. S-a relevat, 
asemenea, că în condiți
ile unei solidarități socia
le de înalt nivel (în tota
litate) răspunderea socia
lă pentru securitatea mun
cii, prin autocontrol, este 
realizată de asemenea, în 
totalitate, iar condițiile de 
realizare a solidarității so
ciale în brigadă evidenți
ază că relațiile sociale e- 
xemplarc încurajează dis
ponibilitatea spre con
formare la normele de

a-
o parte de

în
res_

a trolul securității 
iar
a 
al 

din 
de

Concluzii
tientâ și din convingere a 
responsabilităților și atri
buțiilor pe linie de securi
tate a muncii.

@ Obiectul autocoi 
lului : constatarea 
terilor de Ia normele 
protecție a muncii în 
mitele atribuțiilor ce 
revin la locul de muncă 
cu scopul eradicării (or 
fără intervenția organelor 
de control.

0 Rezultatul :

se 
pe 
de 
so-

i

securitate a muncii și 
observă totodată că 
primul loc al condiției 
realizare a solidarității 
ciale în brigadă se situea
ză conștientizarea nevoii 
de participare la autocon- 

tnuncli 
în brigadă. Nu trebuie ne
glijată însă și rezistența 
care apare în calea aplică
rii autocontrolului, dar e- 
eeasta poate fi ciudată cu 
timpul deoarece introdu
cerea autocontrolului se 
constituie în fond ca o 
formă a socializării con
trolului de securitate a 
muncii și care presupune 
și o concentrare maximă 
a mijloacelor materiale și 
umane pe direcția efortu
lui principal — creșterea 
ordinii și disciplinei, a 
răspunderii în respecta
rea normelor de protecție t 
a muncii.

I

1
i

»i
■ !

. -
normală de securitate, la 
locul de muncă.

ntio-
uba-

• de
i Ii

le

starea

@ Autocontrolul vizea
ză toate domeniile secu
rității muncii constituind o 
supraveghere și o acțiune 
permanentă (pe 
schimburile) și nu sc 
zumă și nici nu se 
fundă cu momentul 
predare și primire a locu
lui de muncă, nu înlocu
iește controlul ierarhic 
sau cel al organelor de 
control extern unității, 
ci împreună cu acesta 
realizează un control ex
haustiv pe linie de securi
tate a muncii.

toate 
re- 

con- 
de
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Schimb de mesaje între 
președintele Nicolae Ceausescu 

și președintele Braziliei
BRASILIA 28 (Agerpres).

I.a Brasilia a avut loc un 
schimb de mesaje Intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România și Joao 
Baptista de Oliveira Fi
gueiredo, președintele Re~ 
publici! Federative a Bra
ziliei.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceausescu a fost 
transmis un mesaj de 
prietenie, împreună cu ce
le mai bune urări de să
nătate și fericire persona
lă, de pace și prosperitate 
poporului brazilian prie
ten.

Președintele Braziliei a 
multumtt călduros și a 
rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae 
Ceausescu mesajul său.

kAssiiK Arv-ArAi, pre
ședintele Comitetului E- 
x îcutiv al Organizației 
pentru Eliberarea Pales- 
t nei a avut o întîlnire' cu 
ofițeri ai Mișcării de Eli
berare Națională Palesti
niană „Al Fatah“, în nor
dul Libanului, examinînd 

"situația din regiunea Her
mel, informează agenția 
WAF1

PREMIERUL DESEM
NAT AL ISRAELULUI, 
Itzhak Shamir, și liderul 
Partidului Muncii, de opo
ziție, Shimo- Peres, nu au 
reușit să a:ungă la un 
consens privind formarea 
unui guvern de uniune 
național- nici în cea de-a 
doua rundă de consultări, 
informează agenția United 
P’-o’s international. Am

salutări cordiale șl cele 
mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, 
de bunăstare poporului ro
mân prieten.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele Bra
ziliei a ambasadorului 
României la Brasilia, 
Gheorghe /.postol, care 
și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

în cadrul convorbirii, 
a fost subliniată dorința 
comună de dezvoltare pe 
multiple planuri a relați
ilor de prietenie dintre ce
le două țări și popoare, 
îndeosebi în domeniul e- 
conomic.

La primire au participat 
membri ai guvernului bra
zilian.

bele părți au fost însă de 
acord asupra organizării 
unei a treia runde, proba
bil finale, re va avea loc 
in cursul acestei săptămîni. 
între cele două părți con
tinuă să existe serioase 
divergente adaugă agenția.

DUPĂ CUM TRANSMI
TE AGENȚIA ACTC, re
prezentantul părții R.P.D. 
"ireene, în Comisia mi
litară de armistițiu din 
Coreea, a transmis părții 
sud-coreene un protest în 
legătură cu violarea de 
către două elicoptere mi
litare sud-coreene a zonei 
demilitarizate de la sud 
de Panmunjon. Totodată, 
se atrage în mod serios 
atenția asupra faptului că, 
anterior, militarii sud-co- 
reeni au tras focuri de 
mitralieră în direcția unul 
post al R.P.D. Coreene si
tuat în apropierea liniei 
de demarcație militară.

Sesiunea Adunării
NAȚIUN ,E UNITE 28 

— Trimisul Agerpres, N. 
Chilie, transmite: Proble
matica de covîrșitoare în
semnătate șl stringentă ac
tualitate a opririi cursei 
înarmărilor, a realizării 
unor pași concreți pe ca- 
La dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucleare, 
constituie o temă majoră, 
centrală, a discursurilor 
rostite în aceste zile de 
șefii de delegații ai state
lor membre ale Națiunilor 
Unite în cadrul dezbateri
lor de politică generală 
din plenara Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Președintele Republicii 
Capului Verde, Aristides 
Maria Perreira, a arătat 
că dreptul la pace, la 
securitat< șl dezvoltare 
este un corolar al princi
piului egalității suverane 
a statelor.

Coordonatorul juntei gu
vernului de reconstrucție 
națională a Republicii Nt_ 
caragua, Daniel Ortega 
Saavedra, a dat expresie 
îngrijorării țării sale în

Acțiuni în favoarea păcii 
Si dezarmării

BERLIN 28 (Agerpres). 
Agenția ADN a difuzat un 
„Apel către partidele miș
cării muncitorești, sindi
cale și organizațiile de ti
neret, căitre toți oamenii 
din Europa care vor să 
trăiască în pace", semnat 
de conduc “ 1 Partidului
Socialist Unit din Germa
nia, Partidului Comunist 
German și Partidului So
cialist Unit din Berlinul 
occidental — Erich Ho
necker, Herbert Mies și, 
respectiv, Horst Schmitt. 
Apelul subliniază necesi
tatea de a se acționa prin 
toate mijloacele • politice 
pentru preîntîmpinarea 
amplasării noilor rachete 
nucleare americane în 
Europa occidentală. Tot

Genera's a O.U.
legătură cu „climatul de 
tensiune din lumea de 
azi, subliniind necesita
tea angajării hotărite a 
omenirii pe calea raționa
lă a dezarmării și păcii.

Necesitatea de a se ac
ționa, după încheierea cu 
rezultate pozitive a reu
niunii de la Madrid, pen
tru adoptarea unor mă
suri concrete de dezanga
jare militară și dezarmare 
în Europa a fost sublinia
tă în discursul ministrului 
afaoerilor externe al Gre
ciei loannis Haralam- 
bopoulos.

Republica Populară Chi
neză, a declarat ministrul 
chinez al afacerilor exter
ne Wu Xueqian, aspiră 
la pace și se pronunță în 
favoarea dezarmării. „Noi 
sîntem pentru o dezarma
re autentică și împotriva 
unei dezarmări fictive, res
pectiv, împotriva sporirii 
armamentelor sub acope
rirea negocierilor asupra 
dezarmării1* — a spas eL 

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARE și de 
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odată, documentul cere să 
se depună toate eforturile 
pentru ajungerea la un a- 
cord la tratativele sovieto- 
americane de la Geneva, 
în concordanță cu princi
piile egalității și securită
ții.

★
ROMA 28 (Agerpres). O 

nouă manifestație în fa
voarea păcii, pentru in
terzicerea amplasării de 
rachete americane cu rază 
medie de acțiune în Eu
ropa occidentală, a fost 
organizată în fața bazei 
militare de la Comiso, din 
Sicilia, u- ie, potrivit pla
nurilor NATO, ar urma 
să fie amplasate, începînd 
de anul viitor, 102 rache
te „Cruise**.
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î iembrie: Fantoma Iul 
i Barbă Neagră ; Unirea i 
i Plecarea Vlașinilor.

PETRILA : Fericire de 
j țigan 
i LONEA : Marea eva- 
i dare, —II.
: VULCAN — Luceafărul;
= Despărțire temporară, 
i 1—ix.
i LUPENI — Cultural : 
= Tunurile din Navarone, 
i i—ii.
i URICANI : Amnezia.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Urs 
Ilie, eliberată de l.M. Lu- 
pem. O declar nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Laka
tos Magdalen--, eliberată 
de ~.M. Lupeni. O declar 
nulă, (m.p.,

PIERDUT legitimație dt 
serviciu pe numele Rotb 
Mana, eliberată de I.C.S. 
Mixtă Lupeni. O declar 
nulă, (m.p.)

PIERrUT legitimație dt 
serviciu pe numele Măni- 
guț Nicoiae, • eliberată de 
l.M (.UDeni. O declar nu
lă. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numeie Stul- 
ier T;ber:u, eliberată de 
l.U.M Petroșani. O de
clar nulă. (1058)

PIERDUT legitimații de 
b.bbotecă (periodice), e- 
liberate de Institutul de

TV.
11,00 Telex.
11,05 Universul femeilor.
11,50 Film serial. Roțile, 

(celor). Episodul 4.
12,35 Desene animate, 

rarinarul.Sindbad n 
(color)

13,00 Închiderea 
mului.

progra-

15,30 Telex.
15,35 Monografii 

sionale.
profe-

16,00 Telesport
17,00 Studioul 

lui.
tineretu-

18,00 închiderea 
mului.

progra-

Mica puDlicitate
nune. Petroșani cu nr. 
4242 și 4336. Le declarăm 
nule. (1060)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Căl- 
dărar Traian, eliberată de 
I.P.L. Deva, (j declar nu
lă. (1061)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nag^ 
Olga, eliberată de 
I.C.P.M.C. Petroșani. O 
declar nulă. (1062)

PIERDUT legitimație de 
serviciu și ecuson pe nu
mele Rusu Olga, eliberate 
de 1PSRUEEM Petroșani. 
Le declar nule. (1063)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ivan- 
ciuc Ilie, eliberată de 
’PSRUEEM Petroșani. O 
declar nuli. (1064)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe 
numele Gogan D. loan, 
eliberată de Institutul de

20,00 Telejurnal, (parțial ; 
color)

20,20 Actualitatea în e- 
conomie.

20.35 Discorama.
20,50 Fotograme din rea

litate.
21.35 Cinci miliarde de 

oameni, (color) 
Producție a studiou
rilor canadiene.

2-2,00 Ritmuri muzicale. ;
22,30 Telejurnal, (parțial | 

color)

___ î

mine Petroșani. O declar 
nulă. (1070)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Burciu 
Gheorghe, eliberată de 
l.M. Lupeni. O declar nu
lă. (1065)

PT3RDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ion 
Minodora, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (1066)

PIERDUT carnet de 
student pe numele Bucur 
Gheorghe, elibera* de Insti
tutul de mine Petroșani. 
11 declar nul. (1067)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oaida 
Teodor, <_ iberată de l.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(1068)

PIERDU r legitimație de 
bibliotecă pe numele Po
pa Adriana, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1069)

■ Preparatele din pește sînt gustoase 
și în întregime asimilabile;

H Peșteie este un aliment de bază, 
fiind bogat în proteine, grasmi, fosfor 
și vitaminele A-rD;

■ De vinzare în magazinele speciali
zate de pescărie, în magazinele Alimentara 
și preparat, in unitățile GOSPODINA și de 
alimentație publica.
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