
PROLETAR] DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VAI

«Steagul s roșu ouam te cmniM municipal ktwșiiii m mi 
Șl LI CONSILIULUI POPULA» MUNICIPAL

ANUL IXL. NR. L0 269 JOI, 19 SEPTEMBRIE 1985 4 PAG. — 50 BANI

*

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Indonezia 
generalul Suharto

Președintele Nicolae Ceausescu 
si tovarășa Elena Ceausescu s-au reîntîlnit, 

ieri, cu președintele Suharto 
și doamna Tien Suharto

ȚĂRII Ch MAI MULT CĂRBUNE!

Plus 1667 tone
de la începutul

« anului
pu-
co-

Și în această lună, 
terea de mobilizare a 
lectivului sectorului IV al 
minei Vulcan îșî spune cu- 
vîntul : depășirea sarcini
lor de plan cu 395 tone de 
cărbune.

Plusul de la începutul a- 
nului înregistrat de acest 
harnic colectiv se ridică 
acum la 7667 tone de căr
bune, plus obținut mai a- 
les pe seama depășirii pro
ductivității muncii cu 208 
kg cărbune pe post. Re
zultatele sînt urmarea e- 
forturilor depuse de între
gul colectiv, îndeosebi 
brigăzile conduse de 
nerii Vladimir Șorodoc, 
zar Butnaru, formații 
lucrează în abataje cameră 
din stratele 5 și 3, și celei 
de pregătiri condusă 
Iosif Pop. (Gh. O.)

de 
mi- 
Ce- 

ce

de

Bărbați care onorează titlul de miner

Prin mobilizare, disciplină
și dăruire

Acum 13 ani, cînd se 
încadra la I.M. Lupeni 
Constantin Ene avea deja 
o meserie — lăcătuș con
strucții metalice — de
prinsă la Focșani, locul 
său de baștină. Asta nu 
l-a împiedicat să „încer
ce" încă una. In brigada 
lui Ion Gîrea, vestită a- 
cum cîțiva ani prin re
zultatele sale, a învățat 

1 temeinic ce înseamnă dis
ciplina, îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de 
plan. A mai învățat că 
a fi miner înseamnă și o 
continui muncă cu tine 
însuți, adică autodepăși- 
re. A urmat școala de po
licalificare, pe care a ab-

Folosirea intensivă a 
dotării tehnice — sarcină 
a fiecărui colectiv minier

Pentru a spori producția de cărbune, a crește 
eficiența activității de extracție și pentru ușurarea 
efortului fizic al minerilor, în Valea Jiului s-a pus 
un accent deosebit pe mecanizarea principalelor lu
crări miniere, așa cum a indicat secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au fost 
investite miliarde de lei pentru achiziționarea de 
complexe mecanizate și a combinelor de abataj pc 
care minerii să le folosească în activitatea lor. Por
nind de la aceste considerente ne-am propus să a- 
nalizăm modul cum sint folosite aceste utilaje.

I.M. LUPENI

De ce numai 
un sector ?

Cea mai mare producă
toare de cărbune cocsifi- 
cabil din Valea Jiului și 
din țară — mina Lupeni 
— una dintre promotoare
le mecanizării în Valea 
Jiului are în dotare multe 
complexe de susținere me
canizată, care sînt folosite 
tot mai mult în subteran.

în muncă
solvit-o cu alți ortaci din 
sectorul II.

1982 i-a adus numirea 
în fruntea unei brigăzi de 
pregătiri, ocazie propice 
pentru a aplica în practi- l 
că cele învățate din pro- < 
pria-i experiență și la 1 
școala de policalificare. | 

/
Din august anul aces- ț 

ta, comunistul Constantin l 
Ene a luat în primire o i 
altă brigadă — în cărbu- J 
ne, de data aceasta —, din » 
sectorul III al minei. I 
Randamentele zilnice rea- j 
lizate de el și ortacii săi ț 

Gheorghe OLTEANU \

(Continuare în pag. a 2-a) l 

Din păcate realizările' ob
ținute cu această tehnică 
modernă nu s-au ridicat la 
nivelul sarcinilor planifi
cate decît la sectorul III, 
sector care lună de lună 
a realizat producții și pro
ductivități sporite în toate 
abatajele echipate cu tă
iere și susținere mecaniza
tă. De fapt cele aproape 
22 000 tone de cărbune ex
trase suplimentar de la 
începutul anului de mine
rii acestui sector au la ba
ză productivitățile mari 
de 14—16 tone pe post ob-

Gh. BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigada condusă de minerul Victor Mezambrovschi se afirmă în sectorul II a al I.M. Uricani prin re
zultatele bune pc care le obține lună de lună în muncă, aducindu-și contribuția in efortul colectivului pen
tru extragerea cărbunelui din subteran. • Foto : Al. TĂTAR

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntîlnit, miercuri, cu 
președintele Republicii In
donezia, generalul Suharto 
și doamna Tien Suharto.

In timpul întrevederii a 
fost exprimată satisfacția 
deosebită față de rezultate
le vizitei, ale convorbirilor 
purtate în aceste zile, Ia

Oaspeți ai Complexului apicol și ai Institutului 
de cercetări, proiectări și inginerie tehnologică 
pentru mecanizarea agriculturii

Președintele Republicii 
Indonezia, generalul Su
harto, și doamna Tien Su
harto, împreună cu cele
lalte persoane oficiale in
doneziene, au vizitat, mier
curi dimineața, Complexul 
apicol București-Băneasa.

La sosire, numeroși oa
meni ai rpuncii de aici au 
făcut o primire călduroa
să solilor poporului indo
nezian.

Parcurgînd o serie 
secții și laboratoare 
combinatului, oaspeții 
avut posibilitatea să urmă
rească procesul de realiza
re a unor produse alimen
tare sau farmaceutice pre
parate din materii prime 
apicole. Au reținut aten
ția nivelul ridicat al dotă
rii tehnice, valoarea înaltă 
și calitatea sortimentelor 
obținute.

Inalții oaspeți au mani
festat un interes deosebit 
pentru realizările româ
nești în domeniul apicul-

de 
ale 
au

București, pentru înțelege
rile convenite cu prilejul 
noului dialog la nivel înalt 
româno-indonezian. 
subliniat 
faptul că 
birile au 
existența
bilități pentru 
rea și diversificarea coope
rării reciproc-a van ta joase
dintre cele două țări, cores
punzător potențialului lor 

S-a 
în mod deosebit 
vizita și convor- 
pus în evidență 

unor reale posi- 
amplifica-

turii, exprimînd dorința de 
a se amplifica cooperarea 
româno-indoneziană și în 
acest sector de activitate, 
aprecieri consemnate și în 
cartea de onoare a comple
xului.

In continuare s-a vizitat 
Institutul de cercetări, pro
iectări și inginerie tehno
logică pentru mecanizarea 
agriculturii de la Băneasa.

Vizita a oferit înalților 
oaspeți indonezieni imagi
nea de ansamblu a reali
zărilor colectivului de cer
cetători de aici în dome
niul mecanizării complexe 
a lucrărilor agricole 
țara noastră.

In cadrul expoziției 
ganizate aici, a fost 
zentată o gamă largă 
tractoare, cu deosebire 
destinate lucrărilor în 
cultură, pomicultură și le
gumicultura. Au fost înfă
țișate, de asemenea, prin- 

din

or- 
pre- 

de 
cele 
viti-

economic în continuă creș
tere.

A fost reafirmată, totoda- 
hotărîrea Tlomâniei și 

conlucra 
arena 

cu al- 
pentru 
pentru 

tă,
Indoneziei de a 
tot mai activ pe 
mondială, împreună 
te state, în lupta 
dezarmare și pace,
soluționarea constructivă e

(Continuare în pag. a 4-a)

de la Băneasa 
cipalele grupe de mașini 
ți agregate complexe des
tinate luciărilor de pregă
tire a terenurilor, admi
nistrare a îngrășămintelor, 
o serie de pluguri, combi
ne, semănători, echipamen
te pentru îmbunătățiri fun
ciare și zootehnie.

Președintele Indoneziei, 
a manifestat un deosebit 
interes față de nivelul teh
nic superior al mașinilor 
agricole și și-a exprimat 
satisfacția de a fi putut cu
noaște realizările de pres
tigiu ale constructorilor de 
astfel de mașini din țara 
noastră, pe care i-a felici
tat penti-u succesele obținu
te. La sfîrșitul vizitei, ge
neralul Suharto a consem
nat în cartea de onoare a 
institutului că Indonezia ar 
fi Interesată să folosească 
mașini agricole românești, 
în special cele utilizate la 
recoltatul cerealelor pc te
renuri inundabile și în 
pantă.

Piese
In primele opt luni din 

acest an meseriașii atelie
rului electromecanic de la 
I.M. Lonea au desfășurat 
o activitate rodnică, redînd 
circuitului economic o ga
mă largă și variată de pie
se de schimb și subansam- 
ble prin recuperare și re- 
condiționare. Piesele de 
schimb recondiționate în 
atelierul minei se bucură 
de o bună apreciere din 
partea minerilor de la fron
turile direct productive, 
ele ridieîndu-se din punct 
de vedere calitativ aproape 
la parametrii pieselor de 
schimb noi, a căror valoa
re de cumpărare se ridică 
cu mult peste valoarea de 
recondiționare. Cîteva e- 
xemple sînt elocvente în

de schimb vechi — resurse noi
acest sens. In luna august 
au fost recondiționate cu 
7 271 lei două reductoare 
TR3, în timp ce valoarea 
lor de inventar se ridică la 
aproape 55 000 lei, iar pen

Recuperare • Recondiționare • Refolosire

tru repunerea în funcțiune 
a șase grupuri conice de 
transportoare TB 800 s-au 
cheltuit 3 726 de lei, pe 
cînd pentru achiziționarea 
unor astfel de piese noi 
trebuiau peste 10 000 lei. 
însemnate economii au re
alizat în luna august, me
seriașii atelierului, prin 
recondiționarea a 118 bur

ghie spirale, a 850 flori 
Widia, a 34 pistoale de 
pozare, a unor capete de 
întoarcere pentru TR3 și 
a altor piese de schimb și 
subansamble, care datori

tă priceperii lor au fost re
date activității din subte
ran. De fapt luna august 
nu a constituit o excepție 
pentru colectivul atelieru
lui, asemenea economii au 
fost făcute lună de lună, 
valoarea pieselor de schimb 
recondiționate de la începu
tul anului ridieîndu-se la 
611 000 lei, în timp ce va- _, 

loarea de inventar a aces
tora depășește 20 milioane 
de lei. Pe lingă această ac
tivitate de recondiționare 
colectivul atelierului a des
fășurat în acest an o inten
să activitate de asimilare în 
producția proprie a unui 
însemnat număr de piese 
de schimb deficitare.

Valoarea pieselor de 
schimb produse în atelierul 
minei se ridică la 1 183 000 
lei, iar valoarea confecțiilor 
metalice este de peste 17 
milioane lei. Totodată, pen
tru prelungirea duratei de 
funcționare a utilajelor din 
subteranul minei, colectivul 
atelierului electromecanic

B. GHEORGHE

(Continuare în pag. a 2-a)

La întreprinderea de Confecții Vulcan

Depășiri ale sarcinilor de plan
i Tînărul colectiv al In- 
■ treprinderii de Confec- 
i ții Vulcan raportează în 
i aceste zile, depășirea pro- 
i ducției fizice aferente pe- 
j rioadei scurse din luna 
i septembrie cu peste 1 
i milion de lei. Un fapt 
ț demn de reținut este a- 
i cela că, ,pe primele opt 
i luni din acest an s-au li- 
; vrat la export produse cu 

In pag. a 3-a
• Toamna, în unitățile de alimentație publică î 

Un „client" pretențios, care este satisfăcut cu rigoarea 
cuvenită

• Fotocritica pe adresa I.M. Petrila

15 milioane de lei mai 
mult decît în întregul an 
1984. Rezultatele repre
zintă contribuția tuturor 
formațiilor de lucru din
tre care se remarcă cele 
conduse de Carolina 
Barnhazi, Victoria Ene, 
Catalina Bloc, Vatica Do- 
garu și Mariana Muscari. 
(Gh. O.)
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Intensificarea ritmului de investiții miniere
In mod consecvent, pe agenda de lucru a comi

tetului de partid de Ia Antrepriza de construcții și 
montaje miniere Petroșani se află o problematică 
bogată. Cu prilejul ședințelor de birou și plenarei 
de comitet, a analizelor comune întreprinse cu 
c.o.m., dar și între adunări, se acționează insistent 
pentru mobilizarea organizațiilor de bază direct a- 
parținătoare, a colectivelor de muncă, la o activitate 
rodnit'ă în vederea îndeplinirii și depășirii sarcini
lor de plan.

• ATENȚIA GENERALA 
este îndreptată spre orga
nizația de bază a brigăzii 
II Livezeni. Colectivul bri
găzii execută unu] dintre 
obiectivele de mare însem
nătate pentru dezvoltarea 
activității de preparare a 
cărbunelui, în cincinalul 
următor, și anume prepa- 
rația cărbunelui de la Li
vezeni. Implicat în proble
matica organizației de bază 
din această brigadă, comi
tetul de partid a analizat în 
repetate rînduri stadiul și 
ritmul de desfășurare a lu
crărilor, îndeplinirea celor
lalte sarcini cu privire la 
mecanizarea operațiilor de 
lucru, încadrarea în indi
catorii de consum. In mod 
frecvent, șeful brigăzii, sing, 
Heiberg Osvald a informat 
în adunările generale, în 
cadrul „momentului econo
mic" despre modul în care 
echipele participă la reali
zarea investiției. Dezbate
rile din adunări, susținute 
în mod activ de secretarul 
b.o.b. Mircea Dubar, de șe
ful brigăzii și adjuncții a- 
cestuia, Sergiu Telea și A- 
drian Giogea, ca și de alte 
cadre de maiștri, subingi- 
neri și tehnicieni cum sînt 
Dumitru Balea, Ion Taș- 
cău, Gheorghe Chelaru, 
Ștefan Cenușă au avut me
nirea să contribuie necon
tenit la găsirea de resurse 
interne pentru intensifi
carea ritmului de lucru, 

și dăruire
(Urmare din pag 1)

in abatajul frontal din 
panoul 5—6, stratul IV, 
bloc III A, prin exploa
ta) ea unu, SMA-2, sînt 
de peste 47 tone de căr
bune. Cu alte cuvinte, 
asta înseamnă că din a- 
batajul lor sînt expedia
te la lumină, la fiecare 
24 de ore, cîte 800—900 
tone de cărbune. Iar fap
tul că în prezent sectorul 
își depășește zi de zi sar
cinile de plan cu pînă la 
160 tone de cărbune se 
datorează, desigur, și 
schimburilor conduse de 
Nicolae Blahoianu, Gheor
ghe Lungulesei, David 
Ruță și Irimie Hirșan, mi
nerilor Ștefan Husti, Mar
cel Luca, Viorel Bilegan, 
Ilie. Stan, Costache Octa
vian și Grigoraș Bâltău, 
oameni unul și unul, du

pentru soluționarea ope
rativă a unor dificultăți 
ivite pe parcursul lucră

rilor. In viața internă a 
organizației, ca și în acti
vitatea profesională acțio
nează cu multă răspun
dere comuniști ca Gheor- 
ghe Doca, Alexandru Ion-

ZZ/ZZZZZZZZZZZ//ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/

Prioritar, pentru 
organizațiile 

de partid
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

celescu, Petre Albu, Ion 
Zăstran, Constantin Fru- 
mușelu, Aurel Cărare și 
alții, preocupați de mobi
lizarea echipelor la o acti
vitate tot mai bună.

In prezent, prin schim
buri prelungite se depun 
ultimele eforturi pentru ca 
brigada să încheie cu bine 
o lucrare de mare anver
gură care se va alătura al
tor obiective ce fac astăzi 
mîndria colectivului, fiind 
înscrise la loc de frunte în 
economia Văii Jiului.

• COMITETUL DE 
1‘ARTID pe ACMM își în
dreaptă atenția cu aceeași 
răspundere și spre organi
zația de bază din cadrul 
SUT, al cărui efectiv asi
gură cu utilaje și mijloace 
de transport punctele de 
lucru ale antreprizei. Și 
în acest colectiv, activita-

disciplină
muncă

pă spusele șefului de sec
tor, ing. Gheorghe Co- 
tormani.

— Cum a mers azi, to
varășe Ene ?

— Am avut niște lu
crări de amenajare, am
dat totuși vreo 200 de
tone. Din cînd in cind, a- 
vem probleme la flux, ne 
lipsesc uneori piesele de 
schimb și asta ne cam ți
ne pe loc

Bunul mers al proce
sului de producție se mai 
poticnește, uneori, din 
astfel de cauze (piese e- 
xistau, aveam să aflăm, 
alții se făceau vinovați 
că nu le puseseră din timp 
la dispoziția brigăzii), dar 
Constantin Ene și oame
nii lui au învățat de mai 
mult timp că ele pot fi 
învinse. Prin mobilizare, 
disciplină și dăruire în 
muncă. 

tea cunoaște o singură no
tă dominantă : răspunde
rea pentru plan, pentru 
calitatea lucrărilor, a revi
ziilor tehnice și reparați
ilor executate în atelierele 
proprii. Intrat în practica 
muncii de partid, „momen
tul economic" susținut de 
șeful brigăzii ing. Constan
tini Șuvar, prilejuiește de 
fiecare dată o informare 
„la obiect" asupra sarcini
lor prioritare ale comuniș
tilor, ale întregului colectiv 
de muncă. Analizele între
prinse de b.o.b. și exigen
țele trasate de membrii co
mitetului de partid care 
participă la dezbaterile or
ganizației sînt completate 

în spirit constructiv de co
muniștii Ilie Cărăcăleanu, 
Emil Pop, Florea Buldur, 
Ioan Bit, Marin Ciocazan, 
Marin ParaschiV și alții. 
In general, dezbaterile sînt 
orientate spre înlăturarea 
lipsurilor din munca bi
roului, a organizației, spre 
adoptarea de măsuri care 
să asigure mai buna valo
rificare â potențialului în
tregului colectiv de muncă.

• REZULTATELE obți
nute de comitetul de partid 
ar fi mult îmbogățite dacă 
ar acționa cu aceeași stă
ruință și spre întărirea nu
merică și calitativă a rîn- 
durilor celor două organi
zații de bază. Atît brigada 
de la Livezeni cît și colec
tivul SUT au efective nu
meroase de muncitori, cu o 
proporție redusă de mem
bri de partid. Primireg de 
noi membri — și intensi
ficarea acțiunilor specifice 
pentru integrarea lor în e- 
xigențele organizațiilor — 
constituie pentru cele două 
birouri, dar și pentru co
mitetul de partid o îndato
rire care nu poate să lip
sească de pe agenda prio
rităților. (I. MUSTAȚA)

*

Utecistul Gheorghe Moldovan, strungar la SSH 
Vulcan, este un tînăr dornic să se depășească pe si
ne, după cum ne mărturisea. Dovadă : în august, 
a realizat o depășire de plan de peste 30 la sută.

l oto : Gh. OLTEANU

La stația telegrizumetrică a I.M. Livezeni, ing. Ma
riana Bobîrcă verifică situația metanului din subteran. 

Foto : Al. TATAR

Folosirea intensivă a dotării tehnice
(Urmare din pag. I)

ținute de brigăzile condu
se de Mihai Blaga, Laszlo 
Matyus și Constantin Ene 
care folosesc complexe me
canizate de tipul SMA-2. 
In contrast cu rezultatele 
bune ale sectorului III, sec
toarele IV, VI și VII, deși 
folosesc complexe mecani
zate, au obținut producții 
sub posibilități. Rezultatele 
obținute de aceste colecti
ve în primele opt luni ne- 
fiind nici pe departe cele 
scontate. Cele aproape 
70 000 tone de cărbune rea
lizate de la începutul a- 
cestui an de aceste sectoa

re „vorbesc" despre insufi
cienta folosire intensivă a 
tehnicii de vîrf, deși con
dițiile de muncă, bazate pe 
mecanizare sînt asemănă
toare cu cele ale sectoru
lui III.

I.M. PAROȘENI

Producții și 
productivități sporite

încă de la deschidere, 
mina Paroșeni a folosit ce
le mai noi tehnologii de 
lucru în subteran. Astăzi, 
peste 80 la sută din pro
ducția extrasă zilnic este 
obținută din abataje echi
pate cu tăiere și susținere 
mecanizată. Fiecare din 
cele patru sectoare de pro
ducție ale minei folosesc 
în abataje complexe de 
susținere mecanizată cu 
care productivjtățile rea
lizate s-au situat constant 
la un nivel superior sar
cinilor planificate. Gavrilă 
Mesaroș și ortacii lui au 
obținui constant producti
vități de 13—14 tone pe 
post, cu 2000 kg mai mult 
decît' sarcinile planificate, 
contribuind din plin la ce
le peste 25 0U0 tone de căr
bune extras suplimentar 
de către sectorul I, iar bri
gada condusă de Vasile 
Cojocaru, din același sec
tor, care a pus în funcțiu
ne numai de aproximativ 
două luni un abataj echi
pat cu complex mecanizat 
de tipul SMA-2, obține 
productivități la fel de 
mari. Același tip de com
plex îl folosesc în abataj 
și ortacii lui Nicolae An- 
drașic .pare se înscriu și 
ei cu rezultate bune în 
muncă. Deși brigăzile con
duse de Constantin Ciobă- 
noiu și ♦FranciSf Fazacas 
nu au realizat continuu 
productivități de 19 tone

Piese
de schimb 

vechi — 
resurse noi

(Urmare diD pag. I)

execută la acestea repara
ții curente și capitale. Va
loarea acestora numai pe 
opt luni depășește 5 mili
oane lei. De menționat că 
peste 50 la sută din piesele 
de schimb și subansamble- 
le necesare reparațiilor cu; 
rente sînt recuperate, re-’ 
condiționate sau confecțio
nate de colectivul atelie
rului. La bunele realizări 
obțipute în acest an au par
ticipat toți meseriașii ate
lierului, coordonați cu com
petență profesională de șe
ful atelierului, maistrul spe
cialist Gheorghe Robică, 
atelier din cadrul căruia 
s-au remarcat echipele con
duse de Simion Bocănici, 
Livia Marc, loan Madarasz, 
Dumitru Vîlceanu, Nicolae 
Bîrlida, Gheorghe Hogman 
și Aladar PtzI.

Pe post cît este prevăzut 
să se obțină cu complexe 
de tipul CMA-5H, ei au 
realizat in ultima vreme 
1 i—ÎS tone pe post ur- 
mînd, ca pînă la sfirșltul 
lunii septembrie, aceasta 
să se ridice la nivelul sar
cinilor planificate.

LA I.M. LIVEZENI

Realizări 
de neinvidiat

Deși mina Livezeni dis
pune de o bogată zestre 
tehnică, rezultatele .-bți- 
nute în primele opt luni 
nu se ridică la nivelul sar
cinilor planificate. Ba mai 
mult, minusul înregistrat 
este deosebit de marc. In 
inventarul minei se află 
opt complexe de susținere 
mecanizată, dar în funcțiune 
sînt numai trei, iar pro
ducțiile și productivjtățile 
obținute cu ele nu sînt de
loc de invidiat. In lunile 
iulie și august au fost pla
nificate să se extragă din 
cele trei abataje frontale 
echipate cu tăiere și sus
ținere mecanizată peste 
100 000 tone de cărbune, 
însă, datorită produetivi- 
tătilor mici realizate (6,2 
tone brigada condusă de 
Dumitru Perju, 4,6 tone 
brigada condusă de Mihai 
Bucevschi și 7,6 tone bri
gada lui Cristea Valăche), 
din aceste abataje nu s-au 
extras decît 30 000 tone de 
cărbune. Aceste realizări 
slabe, cu mult sUb posibi
lități, trebuie să dea de 
gîndit atît minerilor din 
cele trei brigăzi, cît și 
conducerilor sectoarelor și 
a minei care au datoria de 
a crea toate condițiile pen
tru realizarea sari inilor 
de plan la nivelul zestrei 
tehnice bogate de. care 
dispun.

r
va infopmcm
MANIFESTĂRI. Mîine, 

la ora 18, brigada științifi
că a Casei de cultură a 
sindicatelor se va deplasa 
la ACM Petroșani pentru 
a susține un dialog pe te
ma „Poluarea mediului în
conjurător și metode de 
combatere". La aceeași o- 
ră, la căminul de nefami- 
liști al minei Livezeni, iu
bitorii literaturii clasice 
românești sînt invitați să

asiste la medalionul lite
rar „George .Coșbuc", poet 
al satului

CABINET. Un 
de - meseriași 
CFR Petroșani 
și dotat, sub 
instructorului 
Stămatoiu, un 
nic pentru 
sonalului de mișcare și co
mercial. In dotarea cabi
netului intră lumino-sehe- 
me, machete, o linie minia
turizată de cale ferată cu 
semnalizare electrodinami- 
că etc.

MENȚIUNE. La sfîrșitul

românesc".
i colectiv 
ai Stației 

â amenajat 
îndrumarea 

Gheorghe 
cabinet teh- 

instruirea per-

săptămînii trecute s-a des
fășurat, la Călan, festiva- 
lul-concurs „Potcoava -de 
argint", manifestare la care 
spectacolul susținut de bri
gada artistică „Anotimpuri", 
de la Clubul sindicatelor 
Aninoasa, a fost apreciat 
cu o meritată mențiune. 
(T.S.)

PREMIERĂ. Noua stagi
une a Teatrului de stat 
„Valea Jiului" din ■ Petro
șani se deschide astăzi cu 
premiera cunoscutei piese 
a dramaturgiei, interbelice 
„Omul cu mîrțoaga", de 
Gheorghe Ciprian. In dis

tribuție figurează : Nicolae 
Ghcrghe, Dumitru Drăcca, 
Mihai Clita, Mireeă Pâni- 
șoară. Alexandru Cod rea
rm și alții, regia este asi
gurată de Marcel Șoma, în 
vreme ce scenografia este 
semnată de Aurel Florcâ.

SALVAMONT. Răspun- 
zînd invitației salvamontiș- 
tilpr polonezi, echipa „Sal- 
vamont" din Lupeni a ple
cat ieri în Polonia. Schim
bul de experiență durează 
10 zile, echipa fiind condu
să de medicul acesteia, dr. 
Liviu Dulghinescu. (I.B.)

MODERNIZĂRI. Cabana

Cîmpu lui Neag este supu
să, în aceste zile, unor 
ample lucrări de igieniza
re. Se execută lucrări de
vopsitorie, zugrăveli și izo
lații. Cabana continuă to
tuși să fie deschisă turiști
lor, existînd și posibilități 
de cazare. (Gb.O.)

UNDE SINT PUNGILE? 
La unitatea de legume- 
fructe din cartierul „7 No
iembrie" din Petfila, orice 
sortiment de marfă, de la 
fulgii de cartofi pînă la 
prune sau gustoșii struguri, 
se vinde fără pungi de hîr
tie. Se oferă pungi de plas-

tic de 2 lei bucata. Vînza- 
rea se face, dar... unde sînt 
pungile de hîrtie ? (I.D.B.)

CINEMATECA. Pelicula
amerieană „Spionaj în de- f 
șert" figurează astăzi pe f 
afișul tradiționalelor seri , 
de cinematecă, găzduite de 1 
cinematograful • „7 Noiem
brie" din reședința noastră 
de municipiu.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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Toomno, în unitățile de alimentație publică

Un „client4’ pretențios, care este 
satisfăcut cu rigoarea cuvenită

Dacii toamna se numără 
bobocii (și evident, zicala 
nu este valabilă doar pen
tru sectoarele... avicole), 
atunci, în același anotimp, 
în unitățile de alimentație 
publică numărătoarea vi
zează cantitățile de legume 
Și alimente conservate, pu
se la păstrare, însilozate.

Unitatea 318, restauran
tul cu autoservire „Cerna". 
Aici, toamna gospodă
rească a început încă din 
iulie cînd au fost puși la 
conservat castraveți, după 
gustoasa rețetă „ca 'a ma
ma de acasă", de persona
lul c< ndus de șefa unită
ții, tovarășa Ioana Bărbu- 
lescu. De altfel, este exem
plară (demnă de urmat) 
preocuparea de aici pen
tru întregirea „zestrei" că
mărilor de iarnă, în spiri
tul de autentice gospodine. 
Nu se rezumă la ceea ce 
pot livra fabricile de pro
fil, unitățile CLF : conser
varea și chiar semiprepa- 
rareă se face de către lu
crătoarele comerciale. Și 
este destul de lungă lista 
pentru meniurile pe tim
pul .iernii i ardei gras la 
sare, verdeață la sare, ar
dei iute conservat, roșii în 
bulion, salată de varză ro
șie,. pâslă de ardei capia. 
etc. Pe scurt, cele două în
căpătoare spații de con
servare și depozitare au 
primit, deja, o mare parte 
din • produsele necesare. 
Au fost aduși și cartofii, 
diiect de la furnizor, ur
mează să „intre", la vre
mea cuvenită, gogonelele. 
Dar eforturile de aprovi
zionare pentru iarnă nu se 
opresc aici : au fost deja 
făcute comenzi — și există

certitudinea onorării lor — 
cu fabricile producătoare, 
pentru conserve.

Situații similare se în
tâlnesc și la alte două uni
tăți de alimentație publi
că din Petroșani — la res
taurantul „Bulevard" (res
ponsabil, Valeria Poena- 
ru) și la cantina-restauraut 
(resp. Dumitru. Ceaureanu). 
Cu alte cuvinte, toamna 
este întâmpinată, din punc
tul de vedere al însilozări- 
Ibr, așa cum se cuvine.

Mai este însă, un aspect, 
cel puțin tot atît de impor
tant ca acela al pregătirii 
pentru listele de meniuri; 
este vorba despre asigura
rea unui climat (la pro
priu) propice în aceste u- 
nităti, în sezonul rece.. Și 
în acest sens, există un 
program ce - se derulează 
cu consecvența cu care 
mercur ii' termometrelor 
scade : după cum ne infor
mează tovarășul Laurian 
Gașpar. tehnician principal 
la serviciul administrativ 
al I.C.S.A.—A.P., toate 
cele 46 de unități își pri
mesc cantitățile de cărbu
ne necesare încălzirii pe 
timpul iernii în 30 dintre 
ele, aprovizionarea a fost 
încheiată). Spațiile au fost 
izolate din punct de vede
re termic, s-au înlocuit, a- 
colo unde a fost cazul, bur
lanele, instalațiile sanitare, 
cele electrice — prin stră
dania celor 15 meseriași 
specializați ai unității. A- 
șadar, în unitățile de a- 
limentație publică din Pe
troșani toamna este satis
făcută cu rigoarea cuvenită 
unui „client" pretențios ce 
este. Și e bine așa 1

C.T. DIACONU

miOCRITICĂ

PE ADRESA
I. M. PETRILA

Printre
La sfîrșitul lunii martie 

a anului curent, la I.M. A- 
ninoasa a avut loc, din 
inițiativa comitetului de 
sindicat pe întreprindere, 
o „judecată muncitorească".

Timpul a trecut de la 
..judecata muncitorească" 
de atunci, dar unii nu au 
învățat nimic. Numărul 
absentomanilor a crescut, 
în situația cînd noul pro
gram, de lucru continuu, a 
reglementat timpul de o- 
dihnă pentru refacerea po
tențialului psiho-fizic.

Zilele trecute colectivul 
de conducere de Ia mina 
Aninoasa a spus un NU 
hotărît absentomanilor : 
joi, 5 septembrie, la fie
care schimb, în sala de 
apel, înainte de începerea 
pontajului, au fost citați 
cei care, începînd cu ziua 
respectivă, pentru absen
țe nemotivate, li s-a desfă
cut contractul de muncă. 
Peste 80 de absentomani 
îmbrăcați de șut, cu cape
tele plecate, fac cale în
toarsă spre vestiare. Multi 
s-au înghesuit la intrarea 
în biroul directorului pen
tru a-și lua un ultim anga
jament. Oare a cîta oară ? 
Numai că, de data aceasta, 
directorul unității a fost 
ferm pe poziție nefăcînd 
nici un rabat. Este cazul 
ca acest lucru să-l înțe
leagă toate colectivele de 
conducere ale tuturor în
treprinderilor miniere din 
bazin. Zilele următoare, 
prin cantitățile zilnice me
dii extrase, s-a demonstrat 
că, prin plecarea celor 80 
de absentomani, mina A- 
ninoasa nu a pierdut, ci 
din contră, a cîștigat. Ace
eași cantitate de cărbune

Pasari99

este extrasă cu torță 
muncă mai redusă, 
disciplmată

Să facem cunoști nț: 
cîteva dintre aceste „păsări 
călătoare-": Iuliu Peter, 30 
ani, încadrat în anul 1971 
la I.M. Aninoasa, munceș
te pînă în martie 1973, cînd 
pentru absențe nemotivate 
i se desface contractul de 
muncă. Se reîncadrează în 
același an, luna iunie, mt 
la Aninoasa, dar pentru 
același motiv pleacă în 
1976. Un an stă „pe tușă".

le călătoare**
de 

dai
tractul de muncă. Pleacă 
la I.A.C.M.M., stă pînă în 
iunie, cînd după desfacerea 
contractului de muncă re
vine la I.M. Aninoasa un
de pentru același motiv 
pleacă în luna septembrie. 
După o lună însă, se înca
drează din nou la E.G.C.L., 
reușește să stea un an după 
care cu același „diagnostic" 
merge la I.A.C.M.M., stă 
pînă în august 1975 cînd 
revine din nou la I.M. A- 
ninoasa. Rezistă pînă în 
anul 1983 cînd începe din

Judecata muncitoreasci
la I. M. Aninoasa

după care se încadrează la 
cooperativa „Unirea". Nu-i 
convine munca și după 
două luni, cu art. 130 lit. i 
din C.M. pleacă. Unde cre
deți ? Tot la I.M. Aninoa
sa. Stă trei ani, pînă în ia
nuarie 1981, cînd din nou i 
se desface contractul de 
muncă. Curios, în aceeași 
lună, la numai cîteva zile, 
este reîncadrat tot la mina 
Aninoasa, pînă în martie 
1985, cînd pleacă pentru 
același motiv, revine în 
iunie și rezistă pînă în
septembrie. O fi el de vină, 
dar și cei care l-au înca
drat de repetate ori. Andrei 
Pocs. Se încadrează pentru 
prima dată la E.G.C.L. Pe
troșani în anul 1972. In fe
bruarie 1973 vine la I.M. 
Aninoasa, lucrează numai 
cîteva zile și pentru ab
sențe nemotivate, în ace
eași lună, i se desface con

nou circuitul E.G.C.L.— 
I.A.G.M.M.—mina Aninoasa, 
unde nu stă mai mult de 
un an la fiecare întreprin
dere. Spațiul ziarului nos
tru nu ne permite să mai 
dăm în continuare multe 
asemenea exemple, dar 
totuși mai amintim pe Pe
tru Rebei, de trei ori înca
drat la mina Aninoasa din 
anul 1968, Fane Dorel To- 
toi, încadrat de șase ori la 
I.M. Aninoasa în numai doi 
ani. Să vedem cîteva din 
numeroasele motivații cu 
care s-a venit să fie în
duplecat conducătorul uni
tății. Dumitru Durnea, 20 
de nemotivate în 1985, de 
mai multe ori încadrat la 
I.M. Aninoasa. Nu știe 
ce să mai facă ; are destu
le greutăți, un copil mic, 
soția nu lucrează, mari su
me de bani împrumutați 
de la CAR. întreabă pe di

rector : ce să se facă el, pe 
* unde s-o apuce ? Cînd a 

intrat în birt a întrebat pe 
cineva ? Dacă prietenii 
l-au reținut în birt, atunci 
tot pe ei să-i întrebe — a 
fost răspunsul directorului. 
Vicolae Enciu, miner cu 
vechime, bine „clădit", dar 
de cînd i-a plecat soția la 
băi, timp de 15 zile a uitat 
să mai facă șut. Om in toa
tă firea, începe să plîngă 
în fața comisiei de audien
țe, ba mai mult, și amenin
ță că-și pune capăt zilelor 
„dacă nu-i înțeles". Gheor- 
gbe Bîrlea, de mai multe 
ori încadrat la I.M. Ani
noasa începe să plîngă că 
i-a murit soția, tăticul e 
în spital, „nu știu ce să 
mă mai fac". Și și-a îngro
pat necazul în alcool, lă- 
sîndu-și baltă serviciul. 
Singur se poate ajuta: re- 
nunțînd la pahar, mîinile 
n-o să-i măi tremure și 
atunci o să poată munci.

Iată doar cîteva exem
ple de oameni apți de 
muncă, ce au înțeles în
tru totul greșit grija și in
teresul pe care societatea 
socialistă le-o poartă oa
menilor, condițiile mate
riale și sociale.

Pentru acești oameni ca
re cred că pentru ei legis
lația muncii are doar un 
caracter facultativ, condu
cerile întreprinderilor tre
buie să adopte cu intransi
gență măsuri pentru a-i 
face să înțeleagă că mine
ritul, importanța economi
că a mineritului, cer » 
disciplină fermă, un mod 
de lucru exemplar, o înca
drare riguroasă în norme-; 
le de muncă și viață.

Gheorghe SPINU

Gospodărirea materialelor, a utilajelor și instalațiilor
obligație a tuturor întreprinderilor miniere!

Lingă gardul exte
rior, rămășițele unei 
benzi transportoare re
clamă să fie băgate... 
în seamă !

Continuăm astăzi seria raidurilor-foto pe teme 
gospodărești, în incinta unităților miniere, cu con
statările făcute la mina Petrila. O curte cu... trei 
gospodari (I.M. Petrila, preparația Petrila și IACMM 
Petroșani — executant al unor lucrări de investiții!). 
In general aspecte care denotă interes pentru buna 
gospodărire. Semnalînd cîteva aspecte, nu dorim 
altceva decît să facem un apel gospodarilor minei 
Petrila de a elimina lipsurile (e drept, puține !) care 
încă mai persistă. Să-i dăm deci euvîntul... apara
tului de fotografiat.

Surprinde singurătatea acestei remorci părăsite în 
curtea minei...

Foto-anchetâ realizată 
de Al. TATAR

Acest mod de a „depozita" se parc că aparține 
IACMM Petroșani. Cel puțin așa afirmă „gazdele" 
— I.M. Petrila...
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Vizita oficială de prietenie in țara noastră 
a președintelui Republicii Indonezia, 

generalul Suharto
Președintele Nicolae Ceausescu și tovarășa Elena Ceaușescu 

s-au reîntîînit, ieri, cu președintele Suharto 
și doamna Tien Suharto

(Urmare din pag. I)

complexelor probleme ce 
confruntă epoca noastră.

Cei dc< șefi de stat și-au 
exprimat dorința de a con
tinua dialogul româno-in- 
donezian la nivel înalt, a-

preciind că aceasta repre
zintă o contribuție impor
tantă la dezvoltarea relați
ilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări 
și popoare, la cauza des
tinderii și păcii, cooperării 
și înțelegerii internaționa

le, a progresului și inde
pendenței popoarelor.

☆
Schimbul de păreri pri

vind dezvoltarea raportu
rilor bilaterale pe diverse 
planuri, precum și în legă

tură cu o serie de proble
me ale actualității interna
ționale a continuat în ca
drul unui dineu.

Convorbirile și dineul 
au decurs într-o atmosferă 
de cordialitate, înțelegere 
și stimă reciprocă.

la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste
In cursul după-amiezii, 

5reședințele Republicii In_ 
onezia, generalul Suhar

to, și doamna Tien Suhar
to au vizitat Muzeul de is- 
toi •ie al Republicii Socia
liste România.

Vizita a început în sălile 
ițind se păstrează valoroase 
Oovezi ale locuirii neîntre
rupte, din cele mai vechi 
timpuri, a teritoriului car- 
|>ato-danubiano-pontic. Ex
ponatele din epocile pie
trei, fierului și bronzului 
pun în lumină evoluția în

deletnicirilor locuitorilor a- 
cestui spațiu geografic, î- 
nalta civilizație creată pe 
pămîntul românesc.

S-a vizitat în continuare 
expoziția „Dovezi ale dra
gostei, înaltei stime și 
profundei prețuiri de care 
se bucură președintele 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, ale 
amplelor relații de priete
nie și colaborare dintre 
poporul român și popoare
le altor țări". S-au străbă

tut, de asemenea, sălile 
unde sînt expuse înaltele 
distincții conferite tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și o- 
biectele de artă oferite cu 
prilejul fructuoaselor solii 
de pace, prietenie și cola
borare ale poporului ro
mân în diferite țări ale 
lumii.

Au fost vizitate apoi La- 
pidariumul, unde se află 
expusă o copie a Columnei

România
lui Traian, impunătoare 
mărturie a formării popo
rului român, precum și te
zaurul, ce conține piese de 
excepțională valoare artis
tică și istorică.

La încheierea vizitei, t- 
nalții oaspeți indonezieni 
au consemnat aprecieri elo
gioase în cartea de onoare 
a muzeului.

Șeful statului indonezian 
și doamna Tien Suharto au 
fost salutați cu multă căl
dură de numeroși bucu- 
reșteni.

ț yCupa UEFA“

Dinaino—Vardar Skoplie 2-1

I

P stadionul Dinamo din 
Capitală s-a disputat mier
curi meciul dintre 
tJinamo București 
inația iugoslavă 
£ko plic, contînd 
primul tur al 
jUEFA" la fotbal.

Partida s-a încheiat cu

echipa 
și for- 
Vardar 
pentru 
„Cupei

rezultatul de 2—1 (1—1) în 
favoarea echipei Dinamo, 
prin .olurile marcate de 
Rednic și Augustin, res
pectiv Ringov.

Scorul a fost deschis de
oaspețî în minutul 10 în 
urma unui contraatac fruc
tificat de Ringov. In minu
tul 29, fotbaliștii dinamo- 
viști obțin egalarea: Red- • 
pic preia o pasă de la Za
re, pătrunde decis în ca
reul de 16 m și cu un șut 
plasat trimite balonul în

plasa porții lui Groșev. Du
pă numai 5 minute de la 
reluare, la o acțiune de atac 
a formației Dinamo, un 
fundaș iugoslav a lovit 
mingea cu mîna în interio
rul careului de 16 m și ar
bitrul a dictat prompt pe
nalty. Lovitura de la 11 m 
a f s' transformată precis 
de Augustin, scorul deve
nind 2—1 pentru echipa 
bucureșteană.

Pînă la sfîrșitul meciului 
jucătorii de la Dinamo au 
beneficiat de două ocazii 
bune de a marca, dar Au
gustin (min 60) și Rednic 
(m>n. 89) au ratat din po
ziții favorabile.

Jocul retur se va desfă
șura, la 2 octombrie, la 
Skoplie.

(Agerpres)

Rugbi, divizia B

La prima evoluție în deplasare, 
un succes categoric

POLITEHNICA II TI
MIȘOARA — UTILAJUL 
0—18 (0—0). La cea de-a 
doua sa prezență pe scena 
rugbiului de performanță, 
cincisprezecele constructo
rilor de mașini din Petro
șani a obținut un nesperat, 
dar categoric și meritat 
succes în dauna echipei se
cunde a Politehnicii din 
Timișoara. Elevii antreno- 
rului-jucător Victor Băloi, 
dovedesc astfel o pregătire 
din ce în ce mai bună, ca
re conferă tinerilor debu- 
tanți în sportul cu balonul 
oval perspective din cele 
mai frumoase.

După un debut furtunos 
al gazdelor, bine stopat de 
defensiva oaspete, din rîn- 
durile căreia a excelat prin

placajele sale Francisc Me- 
zofeni, jocul se echilibrea
ză. După pauză, oaspeții 
pun stăpînire pe joc, for- 
țînd deschiderea scorului. 
Pe fondul unei pregătiri 
fizice superioare și cu o 
deosebită dorință de afir
mare, rugbiștii dg la Utila
jul punctează spectaculos 
prin Otto Mezofeni (eseu), 
Grivei (eseu), Hanciuc (do
uă drop-goluri și o trans
formare) și Dan Vasile 
(transformare).

Veleitățile etalate în a- 
cest debut de campionat 
își așteaptă confirmarea în 
meciurile viitoare. Dumi
nică Utilajul primește re
plica ex-divizionarei A din 
Cu gir.

N. LOBONȚ

TELEX |ffl TELEX S TELEX
MADRID 18 (Agerpres). 

Cel de-al- 12-lea campionat 
mondial de gimnastică rit
mică modernă se va desfă
șura între 10 și 13 octom
brie în orașul spaniol Val
ladolid și va reuni sportive 
din 35 de țări ale lumii. 
Printre acestea se numără 
Bulgaria, Australia, Bra
zilia, Canada, Cehoslova
cia, R.P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană, Cuba, R.D. Ger
mană, Franța, Italia, Ja
ponia, Noua Zeelandă, Po
lonia, România, U.R.S.S. 
și S.U.A.

☆

PARIS 18 (Agerpres). Fe
derația’ Internațională de 
Rugby a stabilit calendarul

„Cupei FIRA“, campiona
tul european ediția 1985— 
1986. Echipa României va 
susține primul meci anul 
acesta la 20 octombrie pe 
teren propriu cu selecțio
nata U.R.S.S., iar la 7 de
cembrie va întîlni în de
plasare reprezentativa Ita
liei. Anul viitor, echipa 
României va juca succesiv 
cu Portugalia (22 februa
rie), cu Franța (13 aprilie), 
cis Spania sau Tunisia (1 
mai). Intîlnirea de baraj 
dintre formațiile Spaniei și 
Tunisiei pentru promova
rea în grupa A se va dis
puta la 12 octombrie, în 
localitatea franceză Lave- 
lanet.

FOTBAL
Campionatul republican, juniori I, 

seria a Vlll-a

Start cu
TRICOLORUL HUNE

DOARA — JIUL PETRO
ȘANI 1—5. Start și în
campionatul republican I 
al juniorilor, în seria a 
VIII-a. Confirmîndu-și va
loarea de „tradițională" a- 
nimatoare a întrecerilor, 
„Jiul" Petroșani a învins 
în deplasare pe Tricolorul 
(Centrul Olimpic) Hune
doara. Ca și în preceden
tele ediții ale campionatu
lui, priceputul și ambițio
sul antrenor Romulus Le- 
ca aliniază o formație o- 
mogenă, cu personalități 
fotbalistice distincte, deși 
a renunțat la o serie de 
titulari, datorită depăși
rii categoriei de vîrstă. La

dreptul
Hunedoara, nut s-a pus la 
îndoială victoria oaspeți
lor, care au punctat prin 
Ceacusta (2), Popoviciu (2) 
și Oaidă, primind un sin
gur gol.

Debutul cu dreptul al 
cîștigătoarei de anul tre
cut a seriei promite o
nou„ campanie pentru cîș- 
tigarea primului loc șik
astfel prezența juniorilor I 
din Vale în topul celor mai 
bune 12 formații din țară, 
performanță care ar para
fa fericit atenția de care 
se bucură în ultimii ani 
propria pepinieră de fot
baliști la „Jiul" Petroșani.
(I.V.)

COLEGIUL DE REDACțlE : losil BALAN, loan DUBEK, Dorin GHETA, Ion MUS1AJA. 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPATARU-

întreprinderea
minieră Uricani

încadrează direct sau prin transfer $

♦ fochiști autorizați pentru cazane de
înaltă presiune

♦ paznic obiective speciale
Retribuția și condițiile de încadrare sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și 57/1974.

Fabrica de morărit 
și panificație 

Petroșani 
încadrează

— economist
Condiții : persoana să fie încadrată în 

una din unitățile economice aparținătoare 
Consiliului Popular Municipal Petroșani, 

încadrarea conform Legii nr. 57/1974. 
Relații suplimentare la Biroul plan.per

sonal, telefon 42673 sau 43134.

Liceul industrial
Petrila

strada Republicii
anunță că se fac înscrieri pentru anul 

școlar 1985—1986, la Școala profesională, în 
meseriile :

— prelucrări prin așchiere
— forjor tratamentist
— turnători formatori
înscrierile se fac pînă în data de 22 sep

tembrie 1985.

Liceul industrial nr. 1 
Lupeni

FACE ÎNSCRIERI

pentru școala profesională la meseriile de 
miner, pentru anul școlar 1985—1986

Examenele au loc în datele de 23 și 24 
septembrie 1985 în cadrul liceului.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație bi

bliotecă (periodice) nr. 6790, 
eliberată de Institutul de 
Mine Petroșani. O declar 
nulă. (1962)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 2659, 
eliberată de Institutul de 
Mine Petroșani. O declar 
nulă. (1970)

ANUNȚURI DE FAMILIE

COPLEȘIȚI DE DURERE, soțul Mihai Tocaci 
și mama Iuliana Moțoc anunță stingerea din viața 
după o scurtă suferință a celei care a fost 

dr. ing. LUCIA MOȚOC TOCACI 
Inmormîntarea vineri, 20 septembrie, ora 14. (1971)

CU NESPUSĂ durere fratele, cumnata și ne
poții deplîng moartea prematură a ,

dr. ing. LUCIA MOȚOC TOCACI
Ii vom păstra veșnic vie amintirea. (1972)

COLEGII din Catedra de fizică și electrotehnică 
sînt alături de prof. dr. Tocaci Mihai Cristian la 
încercarea grea datorată pierderii soției sale

dr. ing. LUCIA MOȚOC TOCACI (1975)

FAMILIA anunță împlinirea a 6 săptămîni de 
la dispariția scumpului lor

ACS ALEXANDRU
Nu-1 vom uita niciodată. (1968)
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