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ȚĂRII, cfr MAI MULT CĂRBUNE!
l Susținem din inimă noua inițiativă de pace

a tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, Apelul F.D.U.S.

Cu planul 
semestrial 
îndeplinit

Brigada condusă de
Gheorghe Matei

Constanți în realizări, mi
nerii din brigada condusă 
de Gheorghe Matei, din 
sectorul II al l.M. Dîlja 
au extras de la începutul 
anului, suplimentar sarcini
lor de plan peste 2 800 tone 
de cărbune. Printr-o mai 
bună organizare a muncii 
și prin folosirea integrală a 
timpului de lucru minerii 
din această brigadă au 
depășit constant producti
vitatea muncii planificată 
cu 2 500 kg pe post, în con
dițiile în care exploatau un 
abataj cameră. Incepînd 
din această lună, Gheor
ghe Matei și ortacii lui au 
început exploatarea unui 
abataj frontal echipat cu 
stilpi individuali și grinzi 
îngropate în vatră, tehno
logie de lucru care s-a ex
tins mult în acest an, la 
sectorul II de la l.M. Dîl
ja. Pe schimburi activitatea 
este coordonată de minerii 
Minuță Rotaru, Ion Suiogan 
și Aurel Lazăr.

Brigada condusă de
Vasile Iușan

Exploatînd un abataj ca
meră în stratul 8, blocul II, 
minerii din brigada condusă 
de Vasile Iușan din secto
rul I al l.M. Lupeni au de
pășit ritmic în acest an 
productivitatea muncii pla
nificată cu 8 la sută, reu
șind în acest fel să realize
ze sarcinile de plan pe șase 
luni înainte de termen, 
ționînd cu hotărîre, 
Zaharia, Vasile Lehaci 
Loader Sămărghițean, 
schimburile pe care le 
ordonează și pe care le con
duc, ei au reușit ritmic să 
depășească sarcinile de plan 
și să raporteze o producție 
suplimentară de peste 700 
tone de cărbune.

Continuăm în ritm 
susținut mecanizarea 
principalelor lucrări 

din subteran
Ceaușescu, Minerul nos
tru de onoare.

Sîntem mîndri că mina 
noastră a luat naștere și 
s-a dezvoltat în această 
perioadă de fertila reali
zări, perioadă pe care o 
numim cu îndreptățită mîn_ 
drie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". De la 
înființare și pînă în pre
zent minerii Paroșeniului 
s-au situat în permanență 
în primele rînduri privind 
introducerea și folosirea cu 
curaj a noutăților tehnice 
și telinologice, mina noas
tră ajungînd în aceste zile 
una dintre cele mai moder
ne întreprinderi ale Com
binatului minier Valea Jiu
lui. Am fost și vom răirîî- 
ne în continuare 
cioși mecanizării 
că rezultatele 
de-a lungul acestor 
decenii au confirmat valoa
rea de necontesțat, iar ex- 

Ing. Petre TUDOR, 
inginerul șef al minei

Paroșeni

întreprinderea noastră 
minieră are de menținut în 
acest an, cel puțin la a- 
celași nivel calitativ, pres
tigiul cîștigat prin realiză
rile înregistrate anul tre
cut la producția de căr
bune extras, cînd am fost 
recunoscuți și 
fruntași ai Văii 
le peste 11 000 
cărbune extrase 
tal prevederilor de plan de 
la începutul anului de
monstrează elocvent că în
tregul colectiv este hotă- 
rît să acționeze cu fermi
tate și răspundere mun
citorească pentru materi
alizarea acestei dorințe. 
Succesele înregistrate, co
lectivul de la Paroșeni le-a 
dedicat marilor evenimen
te politice ale anului, an 
cînd am sărbătorit 40 de 
ani de la victoria asupra 
fascismului și două dece
nii de dezvoltare fără pre
cedent, două decenii de 
cînd în fruntea partidului 

' se află cel mai iubit și 
stimat fiu al națiunii ro
mâne, tovarășul Nicolae

declarați 
Jiului. Ce
tone de 
suplimen-

credin- 
pentru 

obținute 
doutî

(Continuare în pag. a 3-a)

Vibrante adunări pentru 
pace și dezarmare 

Să triumfe glasul rațiunii!
Sub semnul adeziunii depline față de 

noua inițiativă d'e pace a președintelui 
Nicolac Ceaușescu, de Chemarea și Ape
lul F.D.U.S., ieri în orașul Petrila s-a 
desfășurat o entuziastă adunare pentru 
pace și dezarmare. Au participat mineri 
de la întreprinderile Petrila și Lonea, pre
paratori, constructori de obiective sociale, 
muncitori de la Secția de mobilă, elevi, 
alte categorii de oameni ai muncii din 
oraș. Adunarea a fost deschisă de loan 
Orza, secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petrila. In continuare, reprezen
tanții oamenilor muncii din oraș, care au 
urcat la tribună, au dat glas recunoștinței 
față de neobosita activitate a tovarășului 
Nicolac Ceaușescu, pentru bunăstarea, pa

cea și liniștea poporului nostru, a tuturor 
popoarelor lumii.

Conștienți fiind de gravele pericole ge
nerate de cursa înarmărilor, de sporirea 
încordării în lume, vorbitorii Radu C. 
Ion, miner șef de brigadă la l.M. Petrila, 
Liliana Izverceanu, președintele O.D.U.S. 
pe oraș, Mariana Radu, elevă la Școala 
generală nr. 6, Gheorghe Drăghici, direc
torul spitalului, și-au ex
primat hotărît, împreună cu întregul 
popor, voința de a apăra pacea pentru 
a-și putea desfășura în liniște activitatea 
de constructori ai socialismului, de făuri
tori ai unei vieți libere și fericite. De ase-

Mircea BUJORESCU
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O brigadă cu vechi stall' de vrednicie de la mina Bărbăteni este cea 
condusă de minerul Carol Marton. Brigada obține peste plan productivități su
perioare celor planificate. Foto: Al. TĂTAR

Acțiuni ferme pentru respectarea termenelor de punere 
în funcțiune a noilor obiective miniere!

Colectivului brigăzii nr. 
4 Lupeni — Valea de Brazi 
a întreprinderii de antre
priză pentru construcții și 
montaje miniere îi revin 
in acest an sarcini deosebi
te în domeniul investițiilor 
miniere. La l.M.
Brazi, la Lupeni 
Uricani și l.M. 
sînt prevăzute în 
nual însemnate
de investiții miniere 
care se va amplifica activi
tatea 
nelui

tovarășul Nicolac Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, pentru înfăptuirea 
sarcinilor de plan, după 
primele cinci luni colecti
vul brigăzii nr. 4 a rapor-

lui fizic, la capitolul pu
neri în funcțiune s-au rea
lizat cu trei lucrări mai 
mult. Printre obiectivele 
puse în funcțiune se numă
ră instalația pentru săparea

Valea de 
Sud, l.M. 
Bărbăteni 
planul a- 
obiective 

prin

Investițiile anului 1985

Reutilizarea pieselor vechi, 
importantă resursă de creștere 

a eficienței economice
cinci luni ale

1 e c t i v u l
Petroșani

la 
A- 
au 
în 

ale

recuperare, recondiționare 
și refolosire a pieselor o- 
cupă o pondero însemnată, 
ne-a informat ec. Adrian 
Todor, din cadrul compar
timentului plan-organizare 
al întreprinderii. Ca urma
re, în primele cinci luni la 
acest capitol

Recuperare 
Feconntionire 
\efolosire

In primele 
anului, c o 
I.P.S.R.U.E.E.M. 
și-a îndeplinit si și-a depă
șit sarcinile de plan 
principalii indicatori, 
celeași rezultate bune 
fost înregistrate și 
primele două decade 
lunii iunie. 
Printre altele, 
au fost reac
tivate 4 com
plexe mecani
zate, 10, com
bine de aba
taj și 4 combi_
ne de înaintare, fapt care 
pune în evidență marile 
posibilități de care dispu
ne întreprinderea în ceea 
ce privește recondițioharea 
și rel'olosirea utilajelor mi
niere. Despre această ac
tivitate și posibilitățile de 
perfecționare a ei am avut 
recent 
citori, 
cadrul

De-a 
de lucru am constatat 
.preocupare deosebită | 
tiu recuperarea și recondi- 
ționarea pieselor de schimb 
și a subansamblelor. „In 
preocupările conducerii în
treprinderii, activitatea de

un dialog cu mun- 
maiști'i, ingineri din 
întreprinderii.

lungul întregului flux 
t o 
pen -

I de activitate 
sarcinile 
plan au 
depășite 
peste 500 000 
lei".

La Secția 
de stilpi hi- 
Vulcan, tova- 
Gudas, șeful 
demonstrat, în

de 
fost

cu

draulici din 
ră.șul Mihai 
secției ne-a 
.fața unei mici expoziții, ce 
înseamnă pe plan economic 
recuperarea pieselor de la 
stîlpii hidraulici, a suban- 
samblelor de perforatoa
re. Pe un panou sînt pre
zentate ventile noi, supape 
de pompe, diverse matrițe 
și alte numeroase piese 
realizate în secție prin re- 
condiționarea pieselor ve
chi, uzate. „întreprinderile 
miniere ne livrează stîlpi

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)
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în patru quadrațî I
I

I
I

de-a doua linie a instalației 
de extracție a puțului cu 
schip de la l.M. Lupeni. 
S-au finalizat lucrările de 
racordare a incintei minei 
Lupeni Sud la rețeaua 
termoficare Paroșeni 
Lupeni și a fost pusă 
funcțiune instalația 
transport cu bandă la 
boratorul de prelevat 
be de cărbune.

Despre preocupările cons
tructorilor în aceste zile de 
vară am aflat amănunte de

„N e r v o s u 1“
de

în 
de 
la- 

pro-

strategie proprie, folosită cu consecvență i-a 
lu

O 
adus o poziție aparte în Cadrul colectivului unde 
crează. I s-a dus vestea cît este de nervos. Asta-i 
strategia lui „să fie nervos !“. Ii sare țandăra din o- 
rice... Adică nu chiar „din orice" ci numai atunci 
cînd este întrebat ce a făcut în ziua respectivă, sau 
de ce nu, și-a îndeplinit sarcinile ce-i reveneau. Azi, 
așa, mîine, cam tot așa, și i-a luat lumea seama. Și 
ca oamenii să aibă liniște nu-i mai spun nimic. Toți 
îl știu cît e de nervos, și cînd este nervos țipă, jig
nește, bruftuluiește. Așa că... Fină la urmă însă... tot 
nașul își are naș.

tat nu numai îndeplinirea, 
ci și depășirea sarcinilor. 
Planul producției valorice 
la nivelul brigăzii a fost 
depășit cu peste; două mi
lioane lei. Dar, deosebit de 
important este și faptul că 

indicațiilor date de fața de. prevederile plănu- . probe telinologice și

de extracție a cărbu- 
cocsificabil. . Acțio- 

hîrid cu' răspundere, în lu-
mina

puțului cu schip și remiza 
pentru P.S.I. la l.M. Valea 
de Brazi, două vestiare a 
cîte 250 locuri fiecare, la 
obiectivul extindere baie 
de la l.M. Lupeni. A fost 
finalizată și a. intrat în

Cea

x' ,

(Continuate <ji pag, « 2-a)

S. FENEȘANU,
Dorin GIIEȚA
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Susținem din inimă noua inițiativă de pace 
a tovarășului NiCOLAE CEAUȘESCU, Apeiul F. D. U. S.!

Vibrante adunări pentru pace și dezarmare
Vrem liniște pentru copiii noștri!

Unitate economică ce se 
află în al optulea an de 
activitate, Întreprinderea 
de tricotaje Petroșani este 
un obiectiv construit în 
această perioadă de măre
țe împliniri socialiste — în 
„Epoca Ceaușescu". Acest 
harnic colectiv, în care fe
meile reprezintă 85 la sută, 
și-a creat prin calitatea și 
diversitatea produselor un 
frumos prestigiu în țară și 
în străinătate. Toate aceste 
înfăptuiri au dat expresie 
gîndurilor însuflețitoare ex
primate în adunarea pentru 
pace și dezarmare, la care 
au luat parte cîteva sute de 
tricotoare și confecționere, 
exprimîndu-și deplina apro
bare la noua inițiativă de 
pace a României socialiste, 
atît de clar și convingător 
cuprinsă în Apelul pentru 
dezarmare și pace și Che

Pînă nu este prea tîrziu
Intr-o atmosferă de vi

brantă însuflețire, adunarea 
oamenilor muncii de la 
Combinatul minier Valea 
Jiului a dat glas adeziunii 
totale a cadrelor tehnico- 
inginerești, cercetătorilor, 
proiectanților, informati- 
cienilor și celorlalți lucră
tori din unitățile subordo
nate, la nobila inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ca și voinței lor 
nestrămutate de a răspun
de Chemării și Apelului 
F.D.U.S. pentru oprirea 
cursei înarmărilor, îndeo
sebi a celei nucleare.

„Ca oameni ai cifrelor, 
obișnuiți să cuantifice fe
nomenele, spunea ing. Lu
dovic Feyeș, directorul 
Centrului de calcul, înțele
gem cu ușurință implicați
ile dezvoltării vertiginoase 
a armelor nucleare, ridică
rii funcției distructive pî
nă la nivel de putere ab
solută. Puterea unei sin
gure încărcături nucleare 
de 50 de megatone întrece 
de 10 ori totalitatea explo
ziilor care au avut loc în 
ultimul război mondial. E- 
fectele combinate și de du
rată ale armelor nucleare 
pot modifica în asemenea 
măsură mediul natural în- 
cît însăși existența vieții

(Urmare din pag. I)

la tovarășul Nicolae Dra- 
goș, șeful punctului de lu
cru Lupeni Sud. La acest 
important obiectiv de in
vestiții sînt atacate pc un 
front larg lucrările de 
construcție a noului com
plex administrativ gospodă
resc, a băii, lămpăriei și 
atelierului pentru reparații. 
Printre constructorii care 
s-au remarcat prin depăși
rea lună de lună a sarci
nilor de plan se numără 
cei din echipele conduse de 
Toma Achiriloaici (dul
gheri), Iosif Borșodi (fierar 

marea Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. A- 
dunarea a fost deschisă de 
tovarășa Adriana Iiara- 
csonyi, reprezentantă a Con
siliului municipal al 
F.D.U.S., care a subliniat 
semnificațiile inițiativelor 
de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
sintetizînd voința fermă a 
poporului nostru de a 
munci în pace și liniște. 
„Ecoul internațional al Ape
lului și Chemării F.D.U.S., 
spunea Maria Apelrei, con- 
fecționeră, ne stimulează 
participarea noastră activă 
la înlăturarea pericolului u- 
nui nou și distrugător răz
boi nuclear. Spunem un 
NU hotărît războiului, DA 
din inimă păcii și colabo
rării între popoare". In 
continuarea adunării au 

pe pămînt este pusă sub 
semnul întrebării. Pentru 
prima oară în istorie, o- 
menirea este confruntată 
cu perspectiva autodistru
gerii sale ca urmare inevi
tabilă a unei conflagrații 
nucleare mondiale".

Au mai luat cuvîntul Tra
ian Mustață, secretarul co
mitetului de partid de la 
I.C.P.M.C., ing. Gheorghe 
Davidescu, director tehnic 
la C.M.V.J., ing. Veturia 
M o d o i, directorul 
I.A.C.C.V.J. și Clement Ne- 
gruț, secretarul comitetului 
de partid al C.M.V.J. Vor
bitorii au arătat că inițiati
va de pace a secretarului 
general al partidului, Che
marea și Apelul F.D.U.S. se 
constituie într-o elocventă 
dovadă a grijii pentru soar
ta omenirii, a salvării pă
cii, acum pînă nu e încă 
prea tîrziu.

In telegrama adresată se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanții au 
dat glas adeziunii lor totale 
la politica internă și inter, 
națională a partidului, an- 
gajîndu-se să nu precupe
țească nici un efort pentru 
înfăptuirea idealurilor de 
pace și progres ale națiunii 
noastre socialiste. 

Acțiuni
betoniști) și Dumitru Pa- 
valache (betoniști). „Avem 
echipe de oameni harnici, 
nc-a declarat maistrul 
principal Nicolae Dragoș. 
Vom face totul pentru a ne 
realiza ritmic sarcinile de 
plan, pentru a respecta 
termenele de predare a lu
crărilor înscrise în graficul 
de execuție".

„Printre constructorii 
noștri cu care ne mîndrim, 
ne-a spus tovarășul Petre 
Fusu, secretarul organiza
ției de partid a brigăzii nr. 
4, se numără Nicolae Bel- 
gun, Mihai Ilaivas, Cons-

mai vorbit Elena Chelaru, 
președinta comisiei de fe
mei, Gheorghița Niță, con- 
fecționeră, Varia Menghea 
lucrătoare la C.T.C., Maria 
Muscalu, președinta comi
tetului de sindicat. Tricotoa- 
rele și confecționerele, ma
me cu neostenită dragoste 
și grijă pentru copii, și-au 
unit și alăturat glasul la 
glasul de pace al întregului 
popor, a'firmîndu-și depli
nul atașament la politica 
României de pace și cola
borare. Intr-o atmosferă de 
înalt patriotism, participan
ții la adunarea consacrată 
păcii au adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu o 
telegramă în care se spune 
între altele : „Tricotajele 
create de noi sînt destinate 
copiilor care trăiesc liberi 
și fericiți, oamenilor muncii 
ce construiesc o Românie 
socialistă, apreciată în via
ța internațională. Susținem 
din toată inima politica in
ternă și externă a partidu
lui și statului nostru, pro
punerile dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
ca în lume să triumfe ra
țiunea, a se înlătura pri
mejdia unui război nuclear, 
nimicitor".

Tiberiu SPÂTARU

Aspect de la Centrul de calcul al C.M.V.J.

ferme
tantin Lai, Ion Mănărăzan, 
Ion Dascălu, Constantin A- 
nofie, Gheza Kiss, Adam 
Gunther, Petre Spînu, Cior- 
tea . Spirea, Viorel Benea 
și formația de montori din 
subordinea lui Petre Popa 
— fruntașă ani la rînd con
secutiv în întrecerea socia
listă la nivelul întreprin
derii. Acționăm cu fermi
tate pentru înfăptuirea u- 
nui program propriu de 
creștere a productivității 
muncii. In acest scop a fost 
generalizată și inițiativa 
muncitorească brigada î-

Să triumfe
(Urmare din pag. J)

menea, în cuvîntul lor, vorbitorii au îm
părtășit întru totul aprecierea făcută de 
iubitul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, că problema funda
mentală a omenirii este astăzi aceea a în
cetării cursei înarmărilor, a trecerii la 
dezarmare și, în primul rînd la dezarma
re nucleară, a asigurării păcii, a dreptu
lui oamenilor, al fiecărei națiuni la e- 
xistență, la libertate, la independență și 
pace. Participanții Ia adunare au susținut 
propunerea ca, pe timpul negocierilor so- 
vieto-americane de la Geneva, să se o- 
prească amplasarea de noi rachete nucleare 
în Europa, să înceteze experiențele cu ar
me atomice, precum și propunerea de a se 
reduce cheltuielile pentru înarmări și e- 
fectivele militare și s-au angajat să susți
nă neabătut mesajul de pace adresat de 
poporul nostru întregii omeniri. Chemarea 
și Apelul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste pentru oprirea cursei înar
mărilor, în primul rînd a celor nucleare, 
au fost apreciate de participanții la adu
narea de Ia Petrila ca documente politice 
de o deosebită importanță, purtînd am
prenta gîndirii cutezătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a preocupării sale neo
bosite pentru destinele poporului nostru, 
ale tuturor popoarelor. Vorbitorii au ex
primat, în numele colectivelor pe care 
le reprezintă, hotărîrea de a-.și pune în
treaga activitate în slujba nobilelor idea
luri ale apărării păcii și vieții. Ei au ce
rut oamenilor politici, conducătorilor de 
state să dea ascultare glasului popoarelor,

(Urmare din pag. 1)

naltei răspundeți muncito
rești".

După cum am constatat, 
în primele cinci luni ale 
anului, față de sarcina de 
plan productivitatea în ca
drul brigăzii nr. 4 a sporit 
cu 13 la sută. „Acest rezul
tat a fost obținut în prin
cipal prin extinderea ga
mei de lucrări realizate cu 
■mijloace mecanizate — 
ne-a declarat sing. Carol 
Ridzi, șeful brigăzii nr. 4. 
Sîntem conștienți de marile 
răspunderi care ne revin pe 
linia realizării la termen a 
obiectivelor de investiții 
miniere și vom acționa cu 
toată răspunderea în ve
derea îndeplinirii și depă
șirii tuturor indicatorilor 
de plan".

glasul rațiunii !
al tuturoi- forțelor antirăzboinice, care se 
opun în mod hotărît cursei înarmărilor, să 
dea curs propunerilor pentru dezarmare, 
acum pînă nu este prea tîrziu.

In încheierea adunării pentru pace și 
dezarmare din orașul Petrila, într-o at
mosferă de însuflețire, entuziasm și vi
brant patriotism, participanții au adoptat 
textul unei telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care, printre 
altele, se spune : „însuflețiți de cele mai 
alese sentimente patriotice și puternic 
mobilizați de nobila activitate ce o des- 
fășurați în fruntea partidului și statului, 
mineri, preparatori, oameni ai muncii din 
orașul Petrila, întruniți într-o vibrantă a- 
dunare pentru dezarmare și pace, ne ex
primăm totala adeziune față de Apelul și 
Chemarea Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste și susținem cu înflăcărare 
întreaga politică de pace a României so
cialiste, al cărui promotor consecvent sîn- 
teți dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu".

Participanții la adunare au trimis, de 
asemenea, mesaje conducătorilor U.R.S.S. 
și S.U.A., precum și delegațiilor sovietică 
și americană la tratativele de la Geneva, 
în care se adresează chemarea de a se a- 
junge la încheierea unor acorduri cores
punzătoare, menite să ducă la încetarea 
cursei înarmărilor.

Reutilizarea meselor vechi
hidraulici vechi și primesc 
stîlpi noi, cu cheltuieli 
mult mai mici decît cele 
necesare producerii acestor 
utilaje", ne-a spus șeful 
secției din Vulcan.

In cadrul secției service 
au fost înființate echipe 
specializate pe lucrări de 
recondiționare a utilajelor 
vechi. Șeful secției, sing. 
Aurel Berindea, ne-a pre
zentat cîteva din piesele 
recondiționate; pompe și 
motoare pentru utilajele 
din subteran, sisteme de 
acționare hidraulică, re- 
ductoare pentru instalațiile 
de extracție ale puțurilor, 
insistînd să amintim că la 
realizarea acestora și-au 
adus o contribuție deose
bită echipele conduse de 
Vasile Voiculescu, loan 
Gergely, Dumitru Cricovan, 
Ovidiu Boca, sudorul spe
cialist Mihai Irsay și 
strungarul Viorel Lungu.

Cele mai mari procente 
de recuperări se înregis
trează în cadrul secției e- 
lectrobobinaj. „In cadrul 
secției noastre, ne-a relatat 
ing. Dumitru Borca, șef 
formație de lucru, 80 la 
sută din materiale sînt re
cuperate, iar la motoarele 
de 6 kilovolți procentul de 
recuperare depășește 90 la 
sută. Sînt recuperate, re
condiționate și refolosite 
axe, scuturile motoarelor 
electrice, statoare, cutiile 
de bornă și altele. Meri
tă să subliniem în acest 
context inițiativa dovedită 

de lăcătuși, bobinatori și 
strungari, printre care se 
numără Ștefan Pețel, Ni
colae Grecea, Constantin și 
Victor Vîrlan, Andre Ru
dolf, Constantin Stoica, Pe
tre Androne, maistrul spe
cialist Francisc Lazăr, șe
fii de echipă Ștefan Kezan, 
Elena Palfy, Nicolae Oprea, 
Ludovik Bicskey, Viorica 
Păstrăveanu, Olga Rusu, 
Henric Laufer și mulți al
ții".

„Cu toate că avem re
zultate bune, ne-a declarat 
în încheiere dr. ing. An
ton Bacu, directorul între
prinderii, sîntem conștienți 
că dispunem încă de mari 
rezerve. Cu sprijinul 

maiștrilor și muncitorilor 
identificăm și alte resurse 
de recuperare și recondi
ționare. In cîteva compar
timente de producție am 
introdus fișe tehnologice 
speciale pentru noi operații 
de recondiționare, la loco- 
comotivele de mină, la mo
toarele Diesel, la motoare
le electrice. Ne preocupă 
în prezent extinderea teh
nologiilor de lucru în care 
să existe o mai mare pon
dere a pieselor recondițio
nate, pentru îmbunătățirea 
activității în acest impor
tant domeniu de activitate".

Experiența bună dovedi
tă de activitatea de recu
perare, refolosire a piese
lor și subansamblelor la 
I.P.S.R.U.E.E.M. pune în 
evidență marile resurse de 
reutilizare a pieselor vechi 
pentru sporirea eficienței 
economice.

IN ATENȚIA PENSIO- 
’ NARILOR. Pensionarii pen- 
Itru limită de vîrstă care 

doresc să se încadreze în 
I muncă în vederea efectuă

rii unor lucrări edilitar- 
I gospodărești, sînt invitați 

să se prezinte la sediul 
Casei pensionarilor din Pe- 

| troșani. încadrarea în mun- 
I că se face temporar, con- 
I form prevederilor legale. 
I TINERI VIGILENȚE In- 

tr-una din nopțile trecute, 
un grup de tineri din Lu
peni, elevi ai liceului, prin
tre care Veronica Baciu, 
Zoltan Nemeth și alții, ne 
scrie pensionarul Vasile 
Ciopeică, au surprins un 
răufăcător, în persoana re
cidivistului Diaconescu llie, 
certat cu munca și viața 
cinstită, care a spart ma
gazinul alimentar nr. 268 
din Braia. Prin intervenția 
curajoasă a tinerilor, recidi
vistul a ajuns pe mina or
ganului de miliție, urrnînd 
să răspundă pentru faptele 
sale antisociale. (I.D.)

MUNCA PATRIOTICA. 
După cum ne asigură Cons
tantin Belea, secretarul or
ganizației U.T.C. din Briga
da 60 Instalații, A.C.M. Pe
troșani, eforturile celor 40 
de tineri pentru recupera
rea materialelor refolosibi- 
le s-au concretizat în peste 
100 m cablu de diferite di
mensiuni, în alte piese de 
schimb necesare instalați
ilor electrice și de apă din 
apartamente. Cu materiale
le recuperate se poate a- 
sigura întreaga instalație a 
două apartamente, tinerii 
fiind hotărîți să sporească, 

zilnic cantitățile de mate
riale recuperabile și refo- 
losibile. (G.C.)

TURNEU; In această săp- 
tămînă Teatrul de stat „Va
lea Jiului" se află în tur
neu în județul nostru, cu 
piesa „Act venețian" de 
Camil Petrescu. Flegia spec
tacolului aparține lui Ni
colae Gherghe. (Al. II.)

RARITATE. In țara noas
tră există peste 3 500 spe
cii de plante cu flori, alte 
sute de mii de varietăți și 
hibrizi. Dintre raritățile flo
ristice, înregistrate mai a- 
les în rezervații montane, 

semnalăm prezența unei 
specii unice de mușchi Har- 
parithus flotowianus, în- 
tîlnit doar pe malurile la
cului Gîlcescu din masivul 
Paring.

DEZBATERE. Mîine, la 
ora 14, la sediul Cooperati
vei meșteșugărești „Unirea" 
din Petroșani va avea loc o 
dezbatere sub genericul „E- 
tică și echitate socialistă". 
Tema dezbaterii — apăra
rea avutului obștesc, sarci
nă esențială a fiecărui om 
al muncii.

SISTEMATIZĂRI. După 
demolarea ultimei clădiri a

vechiului centru al Petro- 
șaniului, în prezent se des
fășoară ample lucrări de 
sistematizare a noului car
tier Petroșani-Nord în zo
na blocurilor 109, 110, 112
și a Pieții Victoriei. Cons
tructorii amenajează în a- 
cest scop artera principală 
de circulație, căi de acces, 
alei și zone verzi.

Rubrică redactată de 
Ion VULPE
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I Întreprinderea minieră paroșeni

SIMBOL AL UNEI EPOCf MODERNE
ÎN PLINĂ DEZVOLTARE

Afirmare
Cu două decenii în urmă, mina Pa

roșeni, care pînă atunci existase doar 
ca un gînd închis între coperțile încă
pătoare ale unui studiu, întocmit cu 
pasiune și migală de specialiști, prindea 
viață. Primele galerii de coastă erau să
pate și începuse conturarea primelor pa
nouri de unde aveau să ia drumul in
dustriei românești, în plină dezvoltare, 
cărbunele purtător de forță și lumină.

Pentru Paroșeni începea o nouă pe
rioadă, o perioadă fertilă, ai
doma epocii în care urma să 
cunoască o dezvoltare și înflorire ce 
o vor situa printre cele mai moder
ne întreprinderi miniere ale Văii Jiului.

Urarea-îndemn de pe prima pagină a 
Cărții de aur a minei Paroșeni, simbol 
al devenirii ei viitoare, purta semnătura 
celui mai iubit fiu al națiunii, a secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, revoluționarul cuteză
tor, omul care conduce România cu si
guranță și fermitate spre pace, prosperi
tate și progres.

Urmînd neabătut orientările secretaru
lui general al partidului, colectivul minei 
Paroșeni a trecut, încă din primii ani, la 
mecanizarea principalelor operațiuni din 
subteran. Aici a fost introdus primul 
complex mecanizat, iar fluxul de trans
port continuu pe benzi a devenit, în 
scurtă vreme, singurul mijloc de evacu
are a cărbunelui din abataje. La lucră
rile de deschideri și pregătiri, combinele 
de înaintare sînt o permanență cotidia-

Preocupări constante pentru 
siguranța muncii

Brigada condusă de Nicolae Andrașic de la I.M. Paroșeni, una dintre cele 
inai constante și harnice formații ale întreprinderii.

Kcum, cînd țara ne cere 
tot mai mult cărbune, este 
absolut necesar ca specia
liștii din domeniul protec
ției muncii să-și îndrepte 
preocupările, mai mult ca 
oricînd, spre asigurarea si
guranței depline a muncii 
omului din subteran. In a- 
cest context doresc să e- 
vidențiez acțiunile între
prinse la mina noastră, Ia 
Paroșeni. Esențial, pentru 
asigurarea unor condiții 
optime de muncă, este re
ducerea, eliminarea chiar, 
a concentrațiilor de metan, 
menținerea acestora sub 
procentul stabilit de nor
mele de protecție a muncii. 
Ce am întreprins în acest 
sens ? In cadrul acțiunilor 
de degazare, de curînd am 
creat două noi locații care 
totalizează 23 de puncte (la 
nivel de întreprindere a- 
vem peste 100) din care 
extragem zilnic metan de 
50—60 la sută concentrație, 
cu un debit de 5—6 mc pe 
minut, la depresiuni cu
prinse între 1900—2400 mm 
coloana de apă. In ceea ce 
privește controlul metanu
lui folosim eficient stația 
telegrizumetrică, asigurăm 
controlul cantitativ cu 36 
puncte de măsurare a me
tanului din care 20 cu de
cuplarea energiei electrice 
la depășirea concentrațiilor 
stabilite.»

Depunem eforturi stărui
toare și eficiente și în ceea 
ce privește combaterea a-

Pagină realizată de
Dorin GHEȚA Foto: Al. TATAR

deplină
nă, ele înlocuind, de acum depășite pen
tru această mină, cărucioarele de per
forat cu unul sau două brațe și mașinile 
dd încărcat.

Și multe s-ar mai putea spune despre 
noutățile tehnice și tehnologice introduse 
și folosite cu pricepere și pasiune în sub
teranele Paroșeniului, de minerii acestei 
întreprinderi ajungînd pînă la televiziu
nea industrială cu circuit închis.

Firesc în urma acestor intense preocu
pări pentru modernizarea proceselor de 
producție realizările s-au ridicat la ni
velul exigențelor impuse de bogata zes
tre tehnică. An de 'an, cantitatea de 
cărbune extras a crescut necontenit în 
ea fiind incorporată dorința fierbinte a 
minerilor de la Paroșeni de a răspunde 
prin fapte demne de muncă grijii per
manente pe care le-o poartă partidul și 
statul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal. Minerul de onoare, care le-a 
fost oaspete drag și sfătuitor la locurile 
lor de muncă. Azi, acum, în acest an 
cînd se împlinesc două decenii de mă
rețe realizări, ei, minerii celei mai mo
derne întreprinderi din Valea Jiului ra
portează depășirea prevederilor de plan 
cu peste 11 000 tone de cărbune, plus 
pe care sînt hotărîți să-l majoreze sub
stanțial pînă la sfîrșitul anului.

Este o dorință vie și un angajament 
pe care și-l vor îndeplini în mod e- 
xemplar cu hotărîrea celor care știu cît 
de important este rodul muncii lor — 
cărbunele — pentru dezvoltarea țării.

cumulărilor de praf de 
cărbune. In acest sens între
gul personal de control a 
fost dotat cu fiole colori- 
metrice tip I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani, aceeași firmă a. 
sigurîndu-ne și dispozitive
le pentru șistificare. Au fost 
refăcute toate barajele do 
șistizare. In paralel cu a- 
ceste metode de combatere 
a acumulărilor, a depune
rilor de praf de cărbune 
realizăm și umectarea ma
sivului. Această operațiune 
cuprinde mai ales zona a- 
batajelor frontale panoul I. 
strat 5 blocul III, panoul 
III, strat 5 blocul VI, pa
noul III, stratul 5 blocul 
V.

Pentru optimizarea aera. 
jului a fost pusă în func
țiune în blocul VI a doua 
stație principală de venti
latoare. De fapt, în aceea 
ce privește aerajul avem 
asigurate debitele necesa
re la toate locurile de 
muncă, chiar cu excedent 
la abatajele care constituie 
mari capacități de produc
ție.

Sigur, acestea sînt doar o 
parte din preocupările 
noastre care au condus la 
scăderea numărului acci
dentelor înregistrate de la 
începutul anului cu 50 la 
sută mai mic decît cel în
registrat în aceeași perioadă 
a anului trecut.

Ing. Vasile PÎRVULESCU, 
inginer șef cu securitatea 

muncii

Minerul șef de brigadă. 
Constantin Ciobănoiu, un 
adevărat miner tehnician.

(Urmare din pagina I)

periența cîștigată ne-a de
terminat să perseverăm pe 
această cale. Chiar în aces
te zile avem în probe teh
nologice un complex de 
mare înălțime produs la 
noi în țară, complex de 
tipul CMA-5H, al doilea 
pus în funcțiune în aba
tajele noastre. Și tot în a- 
ceste zile am început in
troducerea în subteran a 
încă unui complex româ
nesc, produs în Valea Jiu
lui, la I.U.M.P., de tip 
SMA-2. De fapt toate com
plexele pe care le folosim 
sînt produse în țară.

Cu ajutorul acestor două 
complexe producția extra
să de mina Paroșeni va 
crește considerabil pe sea
ma sporirii productivității 
muncii realizate, ceea ce va 
da posibilitatea să extra
gem noi cantități de căr
bune peste prevederile pla
nului.

Nu ne limităm însă nu
mai la mecanizarea lucrări-

Realizările colectivului, 
în graiul elocvent al cifrelor
Și în acest an minerii de 

la Paroșeni au obținut re
zultate care demonstrează 
hotărîrea lor fermă de a se 
menține pe unul dintre lo. 
curile fruntașe în întrece
rea din bazinul nostru car
bonifer. Aceste rezultate în 
graiul concis, dar elocvent, 
al cifrelor se prezintă ast
fel :

PRODUCȚIA EXTRASA 
SUPLIMENTAR DE LA 
ÎNCEPUTUL ANULUI SE 
RIDICA LA’ 11 000 TONE 
DE CĂRBUNE, plus obținut 
pe seama DEPĂȘIRII PRO
DUCTIVITĂȚII MUNCII 
PLANIFICATE CU PESTE 
3 500 KG PE POST IN A- 
BATAJE ȘI 1 400 KG PE 
POST IN CĂRBUNE. 80 la 
sută din producția extrasă 
a fost realizată cu ajutorul 
complexelor mecanizate. De 
fapt cu excepția unui sin
gur abataj cu o producție

lor din abataje. Nici nu ar 
fi normal. Așa că am in
trodus mecanizarea și la 
lucrările de pregătiri, ur
mînd ca în curînd să mai 
introducem două combine 

Mecanizarea principalelor 
lucrări din subteran

de înaintări pentru a avea 
în permanență fronturi de 
lucru active, care să ne 
permită nu doar realizarea 
sarcinilor de plan ci și de. 
pășirea lor.

Am întreprins în paralel 
cu extinderea mecanizării 
și acțiuni de redistribuire 
a personalului muncitor, 
astfel îneît să ne asigurăm 
în abataje efectivele nece
sare îndeplinirii și depăși
rii prevederilor de plan. 
Dispunem la ora actuală de 
forță do munca suficientă 

medie zilnică de 50 tone, 
toate celelalte sînt dotate 
cu complexe de susținere 
și tăiere mecanizată. La ni
velul sectoarelor cele mai 
bune rezultate, cele mai 
mari sporuri la producția 
de cărbune extras le.au ob
ținut minerii de Ia SEC
TORUL I — PLUS 18 000 
TONE DE CĂRBUNE la 
zi pe acest an și minerii 
de Ia III CU 8 000 TONE 
DE CĂRBUNE PLUS.

CEA MAI MARE DEPĂ
ȘIRE LA PRODUCTIVI
TATEA MUNCII REALI
ZATA O OBȚIN MINERII 
SECTORULUI IV — 2 800 
KG DE CĂRBUNE PE 
POST.

Sînt cîteva cifre care 
confirmă că minerii de la 
Paroșeni sînt hotărîți să-și 
mențină locul fruntaș cîști- 
gat în întrecere în anul 
1984.

cantitativ și bine pregătită 
profesional, cu alte cuvinte 
de un ridicat nivel calita
tiv. Și acest aspect este 
foarte important, pentru că 
oricît de valoroase ar fi 

utilajele, dacă nu are cine 
lo mînui competent și efi
cient, ele nu dau rezulta
tele dorite.

O problemă cu care ne 
confruntăm și spre reali
zarea căreia ne-am orientat 
preocupările, o constituie 
calitatea cărbunelui extras, 
indicator la care îrj.că sîn- 
tem deficitari. Sperăm însă 
că prin măsurile întreprin
se să îmbunătățim și acest 
important indicator. Am 
trecut la claubajul invers 
ți încărcăm peste 150 de

Economii
Mină modernă, meca

nizată, Paroșeniul con
firmă avantajele oferite 
de folosirea utilajelor 
de mare capacitate și 
productivitate nu numai 
prin rezultatele înregis
trate la producția de 
cărbune extras, rezulta
te net superioare preve
derilor de plan, ci și 
prin economiile obținu
te. Trei cifre care de
monstrează această a- 
firmație. La lemn de 
mină economiile acu
mulate de la începutul 
anului "depășesc 80 mc, 
iar la cherestea au a- 
juns la aproape 200 mc. 
La acesta se adaugă cele 
11 tone economisite la 
carburant , convențional. 
Pentru cei cărora aceste 
cifre li se par mici le 
reamintim — mina Pa
roșeni este aproape în 
întregime mecanizată. A- 
șa că._ 

vagonete cu steril, ceea ce 
reprezintă aproximativ 4000 
tone de steril lunar scos 
din cărbunele pe care ii li
vrăm. In sistemul de clau- 
baj prestăm cîte 4 posturi, 
asta Ia suprafață, dar noi 
am intensificat și extins 
claubarea și pe fluxurile 
de transport din subteran, 
sterilul rezultat fiind eva
cuat o dată pe săptămînă, 
conform programului întoc
mit.

La toate cele prezentate 
pînă acum vreau să mai 
adaug și un alt fapt și anu
me că acordăm o atenție 
deosebită lucrărilor de in
vestiții, domeniu de activi
tate care ne asigură dez
voltarea viitoare a minei, 
care pune azi temelia suc
ceselor viitoare.

Și astfel, minerii Paroșe
niului, întregul colectiv al 
minei acționează ca Un 
singur om pentru a răs
punde eu cinste solicitări
lor economiei ’ naționale, 
industriei noastre românești 
în plină dezvoltare.
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Liceul Industrial
Fotbal, diviz:a C

MINERUL PAROȘENI,
în divizia secundă !

UNIREA OCNA SIBIU
LUI — MINERUL PARO
ȘENI 0—0. Ultima etapă 
s-a dovedit decisivă pentru 
promovarea în divizia se
cundă, în duelul dintre Me
canica Orăștie și Minerul 
Paroșeni, aflate la egalita
te de puncte. Ambele com
batante au evoluat în de
plasare, în terenurile u- 
nor echipe amenințate cu 
retrogradarea, dar în vre
me ce Mecanica a cedat cu 
0—1 în fața Sodei Ocna 
Mureș (care și-a apărat în 
mod sportiv șansele, deși a 
retrogradat), la Ocna Si
biului confruntarea dra
matică s-a soldat nedecis 
0—0. Elevii antrenorului 
Tiberiu Benea, care de
monstrează și în tur că al
cătuiesc cel mai bun „uns
prezece" din seria a Xl-a 
a diviziei C, dar pierduseră 
titlul de lideri, datorită in-

disciplinei, au luptat 
dăruire, blocînd toate 
de acces spre poarta 
Crecan,

- curi
sibienilor. După pauză. în 
min. 55 Bîrsan s-a 
în poziție favorabilă, 
șutul său a întîlnit 
Spre finalul partidei, 
siva gazdelor s-a materiali
zat într-o lovitură de pe
deapsă (87), dar Crecan a 
intuit traiectoria șutului ex
pediat de Mureșan, inspira
ta sa intervenție „parafînd" 
promovarea minerilor 
divizia secundă, unde 
evolua alături de Jiul 
Minerul Lupeni.

MINERUL PAROȘENI : 
Crecan — Hanciuc, Lele- 
șan, Buzduga, Hădărean — 
Bîrsan, Iordache, Pîrvuleț 
(Baltariu) — LăzăroiU, Ma- 
tula (Gîtan), Păuna.
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S. VASILE

1

Fotbal, divizia B

pentru gaziie
nr. 1 Lupeni

REZULTATE TEHNICE: 
Viitorul I.R.A. Cluj-Na- 
poca — Inter Sibiu 1—1, 
Mecanica Alba Iulia — 
Tîrnavele Blaj 3—2, Da
cia Orăștic — Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca 0—1, 
Metalul Aiud — Minerul

Certej 4—0, Soda Ocna 
Mureș — Mecanica Orăș- 
tic 1—0, Unirea Ocna Si
biului — Minerul Paro- 
șeni 0—0, Minerul-Știința 
Vulcan — Metalul Sighi
șoara 1—0, Victoria Călan 

Agnita 5—0.I.M.I.X.

CLASAMENTUL

1. MINERUL PAROȘENI 30 17 6 7 39-25 40
2, Mecanica Orăștic 30 17 5 8 47-21 39
3. Viitorul I.R.A. 30 13 6 11 42-38 32
4. Metalul Aiud 30 11 9 10 39-29 31
5. Steaua C.F.R. 30 14 2 14 37-26 30
6. Minerul-Știința Vulcan 30 12 5 13 52-36 29
7. Inter Sibiu 30 12 5 13 30-32 29
8. I.M.I.X. Agnita 30 14 1 15 36-41 29
9. Mecanica Alba 30 12 5 13 43-52 29

10. Victoria Călan 30 12 5 13 40-49 29
11. Dacia Orăștie 30 12 4 14 46-43 28
12. Unirea Ocna Sibiului 30 10 8 12 38-45 28
13. Minerul Certej 30 12 4 14 31-52 28
14. Met. Sighișoara 30 11 5 14 32-41 27
15. Soda Oc. Mureș 30 12 3 15 35-45 27
16. Tîrnavele Blaj 30 10 5 15 32-47 25

MEMENTO 55H MEMENTO
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— selecțiuni.
Universul familiei.
Epoca Ceaușescu.
Telejurnal.

ORGANIZEAZĂ: 
in data de 12 iulie 1985 

CONCURS
pentru ocuparea postului de

DIRECTOR ECONOMIC.GOSPODĂRESC
Condiții de încadrare: studii economice 

superioare și o vechime în funcții economice 
de 11 ani sau studii economice medii și o ve
chime de 14 ani în funcții economice.

Retribuția se va face conform Legii nr. 
57/1974 — republicată.

Cererile de înscriere Ia concurs se pot depu
ne zilnic la Biroul plan.retribuire, personaj pi. 
nă la data de 8 iulie 1985, unde se pot obține 
și relații suplimentare. Telefon 42580, interior 
151.

MINERUL LUPENI — 
GLORIA REȘIȚA 4 (2)—0. 
Nemenajîndti-se, elevii lui 
P. L i b a r d i și Iosif 
Rus încep în forță partida 
și prinsul semnal de alar
mă îl dă Voicu (5) expe
diind o „bombă" de la 20 
m, reținută eu dificultate 
de portarul Sucilă. II imi
tă Cocîrlă (11), pentru ca 
min. 18 să anunțe deschi
derea scorului: pătrundere 
Voicu, fault Kapronay, e- 
xecută Nichimiș și cu ‘o 
splendidă lovitură de cap 
Voicu deschide scorul, 1—0. 
Nu trec decît patru minute 
și cursa lui Nichimiș (cel 
mai bun din teren) nu 
poate fi oprită ddcît prin 
fault în careu. Execută Di
na cu măiestria-i cunoscu
tă și 2—0. Gazdele înceti
nesc ritmul de joc, peiTni-

REZULTATE TEHNI
CE : Gloria Bistrița 
Sticla Arieșul Turda: 2—0, 
Aurul Brad — Metalur
gistul Cugir: 2—0, C.F.R. 
Timișoara — Avîntul 
ghin: 2—0, Industria 
mei Cîmpia Turzii 
Strungul Arad: 2—0,

Re- 
Sîr-

Mi-

sețindu-i lui Grigore să 
remarce de două ori con
secutiv la șuturile lui Ra
dulescu și Florea min. 27.

Partea a doua a jocului 
se reia 
minare 
68, din 
acroșat 
Irimia, 
pe fază, acordînd penalty. 
Execută același Dina și 
3—0. Centrările impecabile 
ale lui Pantelimon din min. 
71, 73, 75 nu sînt fructifi
cate de. Colceag (de două 
ori) și Voicu, portarul oas
pete se remarcă în două 
rînduri, dar în min. 78, 
Colceag, după un frumos 
un-doi cu Bejan, înscrie 
senzațional: 4—0, scor de 
altfel cu care se încheie 
partida.

Vasile STAFIE

tot în nota de do- 
a gazdelor; în min. 
nou, Nichimiș este 
în car e u de 

arbitrul M. Bercan,

nerul Lupeni — Gloria 
Reșița : 4—0, F.C.M. U.T. 
Arad — Minerul Cavnic: 
2—0, Armătura Zalău — 
„U“ Cluj-Napoca: 3—2, 
Mureșul Explorări Deva 
— Unirea Alba Iulia: 4—1, 
C.S.M. Reșița —■ Olimpia 
Satu Mare: 1—0.

CLASAMENTUL
1. „U“ Cluj-Napoca 33 19 10 4 64-23 48
2. Gloria Bistrița 33 18 6 9 58-25 42
3. C.S.M. Reșița 33 15 7 11 38-31 37
4. Aurul Brad 33 15 6 12 40-30 36
5. Armătura Zalău 33 16 3 14 53-46 35
6. C.F.R. Timișoara 33 14 6 13 42-37 34
7. Strungul Arad 33 16 2 15 41-43 34
8. Minerul Lupeni 33 15 4 14 50-54 34
9. Mureșul Deva 33 12 9 12 46-39 33

10. F.C.M. U.T.A. 33 15 3 15 46-46 33
11. Olimpia S. Maro 33 12 8 13 49-40 32
12. Minerul Cavnic 33 14 3 16 66-64 31
13. Avîntul Reghin 33 13 5 15 35-36 31
14. Unirea A. Iulia 33 14 3 16 42-58 31
15. Met. Cugir 33 11 6 16 35-43 28
16. Sticla Arieșul 33 11 6 16 30-57 28
17. Gloria Reșița 33 11 2 20 31-70 24
18. Ind. Sîrmei 33 9 5 19 33-57 23

ETAPA A XXXIV-A — Industria Sîrmei Cîm-
(ultima): Strungul Arad 
Armătura Zalău,
Napoca — Mureșul Ex
plorări Deva, Minerul 
Cavnic — Aurul Brad, 
Gloria Reșița — C.F.R. 
Timișoara, Avîntul Reghin

pia Turzii, Olimpia Satu
„U“ Cluj- Mare — Gloria Bistrița,

— Metalurgistul Cugir —
C.S.M. Reșița, Sticla A- 
rie.șul Turda — F.C.M. 
U.T. Arad, Unirea Alba 
Iulia — Minerul Lupeni.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

Mica publicitate
VIND casă, dependințe, 

Deva, strada Cloșca, nr. 10® 
telefon 23302.

CAUT persoană pentru 
supraveghere fetiță 7 anu 
strada Al. Trandafirilor nr. 
3, Petroșani (3883).

PIERDUT certificat de 
absolvire, surori cruce ro
șie, nr. 115 din 8 octombrie 
1976 pe numele Muntean 
Titiana Ana, eliberat de 
Comitetul județean de Cru
ce Roșie Deva, județul Hu
nedoara. II declar nul. 
(3885)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA Fldrica, copiii Leontin, Dorina și 
nepoțelul Antonel anunță cu durere încetarea 
ță a scumpului lor

VLADISLAV IOAN
Inmormintarea are ioc miercuri, ora 13, in 

Banița. (3893)

Marcela, 
din via-

comuna

COPIII Daniel și Lucian, nurorile Mariana și Ana, 
nepotul Eugen — Lucian anunță cu adîncă durere în
cetarea din viață, după o lungă suferință a scumpei lor 

NEGREANU TAMARA (59 ani)
Inmormintarea azi, ora 15,30, de Ia domiciliul din 

Petroșani, strada Aleea Florilor, bloc 3.
Nu o vom uita niciodată (3891)

SOȚIA, fiicele, gineriȚ nepoții și strănepoții a- 
nunță cu adîncă /iurere încetarea din viață a lui 

SCHILLER GRTGORE (71 ani)'
Inmormîntarea azi, 25 iunie 1985, ora 16. din 

strada Republicii nr. 79/12 la cimitirul din orașul Pe- 
trila. (3890)

COLEGIUL DE REDACȚIE : losif BĂLAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚĂ, 
Slmlon POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPĂTARU.

lace înscrieri pentru anul școlar 1985—1986 
la următoarele forme de învățămînt, profiluri 
și meserii :

108 locuri
108 locuri
72 locuri 

SERAL
36 locuri

40 locuri

ZI
280 locuri

72 locuri
72 locuri

CLASA A IX-A ZI:
— mine, petro], geologie
— mecanică
— electrotehnică

CLASA A XI-A ZI
— mineri 110 locuri
— mecanic, mașini și

utilaje 72 locuri
— electrician de

mină 36 locuri
ȘCOALA PROFESIONALĂ

— mineri
— mecanic, mașini și utilaje
— electrician de mină
înscrierile pentru clasa a IX-a se fac pî- 

nă la data de 27 iunie a.c., inclusiv, pentru 
clasa a XI-a înscrierile se fac de la 1—8 iulie 
a.c., iar pentru Școala profesională, de la 1 
iulie — 5 septembrie 1985.

Relații suplimentare, la secretariatul Ii. 
ceului, telefon 60779. •

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
— electronist! — categ, 3—6.

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

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

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

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

PREPARAȚIILE
PETRILA, COROEȘTI Șl LUPENI

vînd unităților socialiste 
și populației

— deșeuri lemn de foc
— deșeuri bandă cauciuc.

I.CțS. ALIMENTARA
Șl ALIMENTAȚIE PUBLICA PETROȘANI

incadrează urgent
— un tractorist rutier, 
încadrarea în muncă și 

form Legii 12/1971 și Legii
retribuirea con
57/1974.

EXPLOATAREA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ȘI LOCATIV A LUPENI

încadrează urgent
— conducători auto categoria B și C
— tractoriști rutieriști și mecanici auto.

Informații la telefon 60912,

Redacția și administrația : Petroșani, stn Nicolae Bălcescu, nr. 2, Telefoane.: 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții. -

£?ta>?ani^str. Nicotae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365._______


