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Adunarea activului de partid din
mineritul Văii Jiului

Strungarul loan Chițimia lucrează în „atelierul 
combine", condus de Antoniu Duban, numărîiidu-se 
printre cei mai buni prelucrători.

Ieri, 26 martie, a avut loc în Petroșani, adunarea activului de partid din u- nitățile miniere ale Văii Jiului, care a analizat și stabilit, într-un climat de ■înaltă exigență . comunistă, sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C., consiliilor oamenilor muncii pentru realizarea integrală a prevederilor de plan pe acest an în condiții de deplină siguranță a muncii. Fermitatea cu care au fost abordate principalele probleme ale mineritului din Valea Jiului, soluțiile adoptate și măsurile aprobate sînt cea mai e. locventă dovadă a abnegației și dăruirii cu care acționează organele și organizațiile de partid, sindicat și U.T.C., conducerile colective ale Combinatu
lui minier Valea Jiului și întreprinderilor miniere pentru îndeplinirea celei mai importante sarcini trasate de conducerea partidului și statului nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta-;: rul general ăl partidului, de a da țării cît mai mult cărbune, de tot mai bună calitate, în condiții de eficiență economică sporită.Perticipanții la dezbateri, le care au avut loc au subliniat rolul important pe care îl au în obținerea u- nor producții și productivi

tăți sporite, valorificarea tuturor condițiilor create la întreprinderile miniere, folosirea intensivă, 'eficientă a dotării tehnice, a mecanizării în general și a mecanizării complexe în special, respectării tehnologiilor de lucru, mai buna aplicare a mecanismului economico-financiar, îmbunătățirea ordinii și disciplinei, respectarea cu strictețe a normelor deprotecție a muncii. Totodată, s-au subliniat cu pregnanță sarcinile carele revin organelor și organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C., consiliilor oarde-' ni lor muncii în întărirea răspunderii minerilor, a fiecărui om al muncii în prpcesul de producție, în îndeplinirea sarcinilor.Exigența și - autoexigență au fost caracteristicile principale ale. adunării activului de partid din unitățile miniere ale Văii Jiului, unde s-a pus’ -tin accent deosebit pe formarea și--educarea omului care își desfășoară activitatea în subteran, pe întărirea răspunderii cadrelor de conducere, de control si îndrumare a întregii activități economice, pe creșterea aportului cercetării științifice în soluționarea principalelor probleme care apar în procesul de producție.

Comitetului municipal de partid, comitetelor orășenești și celor din întreprinderile miniere, tuturor organelor și organizațiilor de partid le revine sarcina de a acționa, cu mai multă hotărîre, pentru mobilizarea colectivelor miniere la o activitate susținută pentru modernizarea întreprinderilor existente și dotarea celor care vor fi puse, în curînd, în funcțiune cu utilaje de mare productivitate, pentru întărirea și respectarea disciplinei tehnojogice și de producție, pentru crearea unei puternice opinii de masă împotriva celor care săvîr. șesc abateri, a celor care încalcă normele de pro - tecție a muncii, care nu se integrează, cu toată puterea de muncă și răspundere în viața colectivelor din care fac parte. Au fost criticate cu deosebită fermitate atitudinile de „înțelegere" a unor a- bateri minore, dar care pot avea ebnseclnțe grave în procesul de producție și în siguranța muncii celor care î.și desfășoară activitatea, în subteran, atitudini care mai persistă încă la unii conducători direcți ai procesului de producție.Răspunderea comunistă cu care au fost abordate

principalele probleme din mineritul Văii Jiului; soluțiile propuse ’ și măsurile stabilite evidențiază hotă- rîrea colectivelor miniere de a nu precupeți . nici un efort pentru sporirea continuă a producției de cărbune extras., Adunarea. activului de partid din unitățile miniere ale. Văii Jiului a a- doptat, într-o atmosferă de deplină angajare, țextul unei telegrame adresată Comitetului Central al partidului nostru, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So... cialiste România, prin care își exprimă puternicul lor atașament la întreaga politică a partidului și statului nostru, dorința .lor fierbinte de a răspunde, prin fapte de muncă rodnică, grijii pe care partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu. Minerul: de o- noare al tării, le.o poartă în permanență,1 cadrul lunarii a luat t'.uvîntiil Iov • .râsul Ilie Verdeț, membru al Comitetul:!: Politie Executiv al O/.'. al P.C R., ministrul minelor.

Rezultate bune în 
extracția cărbunelui

In cinstea glorioasei aniversări a partidului, mi- 
'nefii Văii Jiului, mobilizați exemplar în muncă, Ob
țin noi succese pe frontul cărbunelui. Și în ziua de 
26 martie, întreprinderile, miniere Lonea, Dîlja, Pa- 
roșeni, Lupeni și Uricani au depășit sarcinile plani
ficate.

■ LA ZI, MINA LO
NEA A REALIZAT, IN 
LUNA MARTIE, O PRO
DUCȚIE SUPLIMENTA
RA DE 5800 TONE DE 
CĂRBUNE. Tot din zona 
de Est a Văii Jiului, MI
NA DILJA SE ÎNSCRIE 
CU REALIZAREA SU
PLIMENTARA DE 650 
TONE DE CĂRBUNE 
în luna martie.

■ Rezultate deose
bite înregistrează CO
LECTIVUL DE MINERI, 
INGINERI Șl TEHNICI

ENI DE LA PAROȘENI, 
care a extras suplimen
tar/ în această lupă, 
PESTE 6000 TONE DE 
CĂRBUNE.

■ COTE DE VIRF IN 
EXTRACȚIA CĂRBUNE
LUI PENTRU COCS LA 
MINELE LUPENI Șl U- 
RICANI. Prin realizări
le zilnice de peste 7000 
tone, minerii de la Lu
peni au extras, peste 
sarcinile lunii martie, 
4600 tone, iar I.M- U- 
ricani 4400 tone de 
cărbune. (M.B.)

Aloi complexe mecanizate pentru mineriConstructorii de mașini de la I.U.M., Petroșani au început acest an cu rezultate deosebite în muncă. Pe primele două luni din acest an, sarcinile principalilor indicatori economi, co-finariciari au fost realizate și depășite, obținîn- du-se totodată rezultate bune și în această lună, ultima din primul trimestru al anului. Din secția, complexe mecanizate a. uzinei. așa cum ne informa inginerul Virgil Bricu.șeful secției, a fost livrat mine

rilor de la Lupeni primul complex de susținere mecanizată de tipul SMA-2; din acest an, care însumează 67 de secții.Acest tip de complex mecanizat, utilizat deja.de rinele întreprinderi miniere, prezintă numeroase avantaje tehnico și caracteristici superioare, utilizarea sa conducted la realizarea u- nor productivități înalte, de 15 tone pe post, cu vîr. furi de pînă la 25 tone pe post. In aceste zile

a început livrarea, pentru aceeași mină, a încă unui complex de susținere mc. canizată de același tip. Concomitent cu livrarea • complexului, muncitorii ‘ șecției lucrează la ..pregătirea pentru livrare a . altor asemenea utilaje care să fie folosite te subteranul minelor din bazinul nostru carbonifer, contribuind la creșterea necontenită a producției-de căr. bune extras.

Din cuvîntul 
participant ior 
la dezbaterile

< adunării 
activului de 

partid
La I.M. Uricani, în cadrul sectorului II B, schim

bul condus de minerul Ilie Lițcan, din brigada lui 
Gheorghe Radeș, a obținut în luna martie un plus de 
3000 tone cărbune cocsificabîl. Abatajul este echipat 
cu un complex mecanizat SMA-P2H.
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Cu planul trimestrial îndeplinit 
Brigada condusă de Ștefan Alba, 

I. M. Petrilasectorul IV,
bri- 
sar-

■ In cincinalul 1981-1985 
gada a extras suplimentar 
cinilor de 
cărbune.

■ De la

plan 175 000 tone de

începutul acestui ancu hotărîre înfăptuirea sar-. Acționînd i pentrucinilor trasate de conducerea partidului și statului, personal de tovarășul 1 Nicolae CeaușescU, se- I cretaf general al partidului, de a spori "producția 1 de cărbune extras, mi. I nerii din brigada condu
să de Ștefan Alba au 

1 reușit, printr-o bună or
ganizare a muncii în toa
te cele patru abataje pe 
care le exploatează, să 
obțină in acest început de 
an PRODUCTIVITĂȚI

plusul acumulat se ridică la peste 
9000 tone de cărbune.

■ Productivitatea muncii pla
nificată a fost depășită cu 3000 kg 
pe post.

SUPERIOARE SARCI
NILOR PLANIFICATE 
CU 3000 KG PE POST, continuînd în acest fel șirul bunelor rezultate obținut^ în cincinalul trecut, cînd hu extras peste sarcinile de plan 175000 tone de cărbune.
PRIN DEPĂȘIREA PRO

DUCTIVITĂȚII MUNCII 
IN ABATAJ, brigada a 
extras suplimentar sarci
nilor de plan în acest an 
peste 9000 tone de cărbu
ne, REALlZlND IN A- 

CEST FEL PLANUL PRI-

MULUI TRIMESTRU CU 
ZECE ZILE MAI DEVRE
ME. ’S-au remarcat schimburile conduse de Iones.- cu Vasile, Serbări Nicolae, Șipo.ș Ioan, Constantin Vasile și Boyte Iuliu. *Brigada este hotărîtă ca și în viitor să‘ depună ă- celea.și strădanii pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan, astfel îneît și în acest an să se afle pe un Ioc fruntaș în întrecerea socialistă pentru a da țării cît mai mult cărbune

deja.de


2

.iniere pentru realizareaSarcinile colectivelor 
planului la producția de cărbune, 

în condiții de deplină securitate 
R E S C BRT AT)vi uv apiuapc 1 000 000tone de cărbune extras, răspunzînd prin fapte de muncă rodnică sarcinilor trasate de conducerea partidului de a spori producția de materii prime energetice. La baza acestor succese stă .puternica mobi-- - - i din. întreprinderile miniere care au depus eforturi susținute pentru îndeplinirea și depășirea unuia dintre cei mai importanți indicatori — .productivitatea muncii — la care plusurile înregistrate se ridică la 178 kg/post, în abataje și la 296 kg/post în cărbune, ca urmare, a aplicării unor tehnologii de lucru cu ran-Utilajelor din dotare, îmbunătățirii organizării producției și a muncii, folosirii .integrale a timpului de lucru, întăririi ordinii și disciplinei. Rezultate remarcabile au obținut în această directe; minerii de la Paroșeni, Lupeni, Lo- nea și Petrila, unități unde ș-au înregistrat productivități medii în abataje de 10—15 tone pe post, cu vîrfuri de '25 tone pe postLa rezultatele pozitive obținute în a- ceaStă primă parte a anului o contribuție de seamă a avut-o generalizarea sistemului de lucru continuu, acțiune desfășurată sub directa conducere a Comitetului municipal de partid, a comitetelor orășenești și din întreprinderi, a organelor ș.i organizațiilor de partid.' Răspunderea cu care s-a pregătit și materializat trecerea Ia noul program de lucru, a dovedit că organizațiile noastre de partid, dc sindicat și U.T.C,, conducerile colective au o puternică forță de înrîu- rire, de mobilizare, iau capacitatea de soluționare a unor importante probleme de organizare și conducere. Aplicarea a- ceStui piOgram și-a dovedit pe deplin e- ficiența, în primul rînd, prin creșterile ., de producție înregistrate, consecință fi- ' reașcă a mai bunei folosiri-a capacităților de producție, a forței de muncă, a timpului de lucru.Totodată, noul program de lucru oferă minerilor, muncitorilor care i.și desfășoară activitatea în subteran posibilitatea refacerii în condiții mult mai buhe .a potențialului fizic, a folosirii mai instructive și educative a timpului liber dar, în același timp creează condiții optime pentru îmbogățirea cunoștințelor de cultură generală, pentru ridicarea continuă a nivelului de perfecționare profesională dispunînd acum de timpul necesar . pentru o pregătire mai susținută, temeinică.După cum șe știe, întreprinderilor.miniere din Valea Jiului le revine, pentru perioada următoare, o sarcină deosebit de importantă, dublarea producției în scopul satisfacerii, într-o proporție sporită, a necesarului de cărbune pentru siderurgie, și pentru realizarea căreia sînt alocate fonduri în valoare de 37 miliarde Iei.Obiectivele cuprinse și spre realizarea cărora trebuie să-și orienteze preocupările Comitetul municipal de partid, vizează deschiderea' a noi cîmpuri .miniere, dezvoltarea capacităților de .producție la minele existente, punerea în funcțiune a noi unități de preparare, asigurarea, din producție internă, a unei .ga- me sporite de mașini și utilaje miniere cu performanțe tehnice ridicate. In a- celasi timp, dotările social-edilitare ale Văii Jiului' vor cunoaște o puternică dezvoltare în vederea satisfacerii cerințelor de confort și bunăstare a oamenilor muncii.O mare importanță pentru realizarea programului de dublare a producției de cărbune o are îndeplinirea planului de investiții 'stabilit pentru acest an. în care sînt cuprinse obiective de menținere și dezvoltare a capacităților de producție, finalizarea lucrărilor la cele două preparați! aflate în construcție, punerea în funcțiune a noi tronsoane de cale ferată și' altele. Cele 4,8 miliarde lei alocate în acest an pentru investiții., din care utilaje în valoare de 3,1 miliarde lei,, vor conduce la sporirea potențialului productiv al unităților miniere, vor a- sigura o bază temeinică programului de creștere a producției de cărbune pentru cocs și energetic.Și în acest domeniu de activitate colectivele miniere, sub conducerea organizațiilor de partid, au obținut rezultate bune,

Li

După cum este cunoscut îri zilele de 2’1 și 22 martie la mina Vulcan au avut loc două grave accidente colective, După p r o d u c ere a exploziilor, conducerile minei și Combinatului Minier Valea Jiului au întreprins primele măsuri de salvare a personalului din zonă și de lichidare ă avariilor. S-a acționat operativ pentru evacuarea persoa- aerajului locurilor de muncă, pentru înlăturarea efectelor exploziei și crearea condițiilor necesare reluării activității de producție.In paralel cu măsurile tehnice luate pentru înlăturarea efectelor exploziilor s-a acționat cu promptitudine pentru a- cordarea primului ajutor celor accidentați. In același timp, conducerea partidului, organele locale au luat măsuri de ajutorare materială și morală a familiilor celor afectați de evenimentele carp au avut loc. >Și .în aceste momente grele, tovarășul ■ Nicolae Ceaușescu,-secretarul general al partidului a fost alături de minerii Văii Jiului, de familiile Care au avut de suferit din cauza accidentului, transmințîn- dli-le condoleanțe, cuvinte de îmbărbătare. Totodată, potrivit indicațiilor conducerii de partid a fost constituită o comisie de partid și de stat pentru stabilirea cauzelor accidentului, precum și' pentru aplicarea tuturor măsurilor necesare în vederea înlăturării urmărilor acestuia, pentru reluarea activității de producție și îmbunătățirea stării de securitate a muncii' în doate unitățile miniere ale Văii Jiului.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid în acest început de an al noului cincinal, minerii Văii Jiului, printr.o mobilizare susținută, au obținut rezultate care au ridicat pe noi trepte de prestigiu acest important bazin carbonifer al țării. I.a producția de cărbune net planul a fost depășit cu 11 500 tone, depășire datorată în principal sporirii productivității -muncii, extinderii metodelor avansate de exploatare, creșterii gradului de folosire a mijloacelor mecanizate, .mai bunei organizări a întregii activități din sectoarele miniere atît în subteran cît și la suprafață, folosirii mai \ depline a forței de muncă și a timpului •de lucru. Rezultate bune s-au obținut si la producția de cărbune pentru cocs unde s-a înregistrat un plus de peste 27 000 tone, iar Ia cărbunele energetic un spor de peste 60 000 tone. Față de aceeași perioadă a anului, trecut, s-au extras c-u' 300 000 tone cărbune brut mai mult. In obținerea acestor realizări o contribuție deosebită și-au adus-o comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderile miniere ale Văii Jiului care și-au însușit întru totul importantele sarcini trasate de ccTnducerea partidului și statului nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Minerul de Onoare al Văii Jiului, de a asigura țării tot mai mult cărbune, de tot mai - bună calitate, în condiții de eficiență economică ridicată. Colectivele de oameni ai muncii de la întreprinderile miniere Paroșeni, Lonea, . Vulcan, Lupeni, Urinarii și Dîlja s-au remarcat prin constanța realizărilor și ritmicitatea depășirilor, demonstrînd că, acolo unde s-au luat din timp măsuri temeinice pentru asigurarea condițiilor optime de lucru, pentru dotarea corespunzătoare cu mijloacele de mecanizare necesare îndeplinirii planului, plasarea judicioasă ă fronturilor de lucru se ' pot obține rezultate superioare, la nivelul cerințelor. De fapt toate întreprinderile miniere ale Văii Jiului, chiar și cele ale căror rezultate nu s-au ridicat încă la nivelul sarcinilor planificate,' au obținut realizări superioare celor înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce evidențiază că au existat preocupări constante din partea organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C;, a conducerilor colective din întreprinderile miniere și a combinatului pentru o pregătire temeinică a producției acestui an în vederea creșterii producției de cărbune.Puternic stimulați de rezultatele obținute în primele două luni ale anului, minerii Văii Jiului, printr-o activitate rodnică, acționînd cu înaltă răspundere muncitorească sub directa îndrumare și cu sprijinul nemijlocit al organizațiilor de partid au creat condiții pentru ca în aceâstă lună să se obțină un adevărat

(T E Xrecbrd de producție. T Paproape
* ti li » , U VVUVUUlA-a }A.1.0Va” • •■ . .'■nelor accidentate și jpehtr u restabij iireâ zare $ tuturor oamenilor muncii

lectivele din unitățile miniere, anul 1986 trebuie să constituie o perioadă de acumulări, de realizări dintre cele mai bune în creșterea producției de cărbune, care să asigure o temeinică bază pentru îndeplinirea prevederilor întregului cincinal 1986—1990, Comitetul municipal de partid, comitetele orășenești și din întreprinderi, organele și organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C:, trebuie să orienteze direcțiile prioritare de acțiune spre realizarea integrală a planului' de 12,7 milioane tone de cărbune brut din care să se obțină 3,9 milioane tone cărbune pentru siderurgie și 5 milioane tone huilă energetică. Obținerea acestor importante niveluri de producție presupune din partea organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C.;, a Consiliilor oamenilor muncii din întreprinderile miniere o susținută activitate de realizare a capacităților prevăzute, exploatarea lor eu productivități sporite, mai buna utilizare a mașinilor și instalațiilor din dotare, optimizarea repartizării forței de muncă în activitățile direct productive și auxiliare,- temeinica, pregătire a personalului; Competență, răspundere sporită în organizarea și conducerea Întregului proces de producție.Este necesar ca organele și organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C., consiliile oamenilor muncii să se preocupe intens de asigurarea și pregătirea forței de muncă, astfel încît în acest ați să poată fi plasați în lucrările miniere 5 100 mineri, 2 900 ajutori mineri, 8 500 vagonetari, 5 400 electrolăcătuși și 400 artificieri.In realizarea acestei sarcini un -rol i important revine organizațiilor de sindicat si U.T.C. care sub îndrumarea organizațiilor de partid vor trebui să se preocupe mai stăruitor de recrutarea, stabilizarea și calificarea personalului muncitor. ■ . ■Ansamblul mijloacelor și ' formelor muncii politico-organizatorice trebuie concentrat spre soluționarea problemelor care condiționează realizarea sarcinilor de plan, îmbunătățirea stării de disciplină, încadrarea strictă în normele de protecție, a muncii. . .. ț.întreaga activitate politico-organizato- rică, de conducere, să fie subordonată cerințelor, exigențelor etapei pe care o ’'..; aprevederilor de plan, să determine . o mai puternică angajare a fiecărui om al muncii la îndeplinirea^sarcinilor de producție. InAcest scop, organele și organizațiile de partid, trebuie să aibă în centrul preocupărilor întărirea vieții interne de partid, creșterea rolului adunărilor . ■ generale în analizarea și stabilirea celor mai eficiente măsuri în vederea ridicării pe noi trepte calitative a muncii politico-educative, pentru perfecționarea continuă a întregii activități de. producție.Țipînd seama de stadiul realizării sarcinilor de plan pe primul trimestru al anului și a evenimentelor ce au avut loc la mina Vulcan, a concluziilor ce se vor stabili de către comisia centrală de partid și de stat privind cauzele care au generat gravul accident de la Vulcan, urmează ca biroul Comitetului municipal de partid împreună, cu conducerea Combinatului să definitiveze pînă la 10 aprilie a.c. programul de măsuri care să conducă Ia îmbunătățirea activității productive' în condiții de deplină securitate a . muncii.Acest program dc măsuri va fi amplu dezbătut în toate organizațiile'de partid, sindicat și U.T.C., cu toți oamenii muncii din toate întreprinderile miniere ale Văii. Jiului.Exprimînd sentimentele de înaltă stimă si prețuire ale tuturor minerilor Văii Jiului față de iubitul și stimatul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, Minerul de Onoare al țării, devotamentul nețărmurit față de politica înțeleaptă a parti, dului șî statului nostru, minerii și-au manifestat, și cu acest prilej, liotărîrea fermă, de a-și spori contribuția Ia dezvoltarea bazei de materii prime a țării, la înălțarea patriei noastre socialiste pe culmile' tot mai -înalte ale progresului și civilizației. ...
Petroșani, 26 martie 1986.
BIROUL COMITETULUI MUNICIPAL ’ 

DE PARTID

sarcinile planificate, de la începutul a- nului, fiind realizate și depășite.Ih scopul asigurării desfășurării normale a procesului de producție, în condiții de securitate, prin grija permanentă a partidului și statului nostru, u- nităților miniere.din Valea Jiului li s-au alocat importante fonduri a căror valoare se ridică la 66 milioane lei pentru realizarea aerajului minelor, dotare de protecție a muncii, echipament de protecție și de lucru, instruirea și perfecționarea personalului.Aceste fonduri întregesc și dezvoltă- - - ---- baza materială creată în anii precedenți.damente a mai bunei folosiri a Numai în anul 1985 au fost alocate fonduri de 63 milioane lei folosite, în principal, .pentru asigurarea de dispozitive și instalații menite să conducă la creșterea potențialului profilactic și de intervenție la focurile endogene, combaterea surselor și a altor situații generatoare de accidente.Importanța zestrei tehnice din acest domeniu de activitate, care a intrat în dotarea unităților miniere, nu poate fi valorificată în mod corespunzător fără o activitate susținută din partea organelor și organizațiilor de .partid, de sindicat și U.T.C., a consiliilor oamenilor . muncii, care trebuie orientată spre Respectarea cu strictețe a normelor de protecție a muncii, ă întronării unui climat de ordine și disciplină la fiecare loc de muncă și de către fiecare om care își desfășoară activitatea în subteran.Numărul mare de accidente care au avut loc în cursul anului trecut și în a- - cest an, existența unor situații generatoare de accidente, abaterile de la normele și instrucțiunile de protecție a muncii, manifestările de indisciplină, ne- fihalizărea programelor de măsuri stabilite în scopul îmbunătățirii stării de securitate, pun în evidență neajunsurile care mai există în acest important do- ■ meniu de, activitate, dar și faptul că u- nele comitete de partid din cadrul întreprinderilor miniere ’ nu au abordat cu mai multă răspundere această problematică deosebit de importantă pentru desfășurarea normală a procesului de producție. In același timp, consiliile oamenilor muncii deși au analizat periodic parcurgem, realizării în întregime Activitatea de protecție a muncii nu au stabilit colo mai eficiente măsuri pentru îmbunătățirea situației, iar în alte cazuri nu s-a urmărit cu exigență și fermitate materializarea lor.Nu se acționează cu toată răspunderea cuvenită nici în domeniul exploatării și întreținerii instalațiilor electromecanice unde’ cu ocazia, controalelor efectuate S-au constatat unele neajunsuri în efectuarea, la timp și de calitate, â lucrărilor de revizii și reparații cu caracter preventiv a utilajelor din dotare.O pondere însemnată în producerea accidentelor o reprezintă și neajunsurile manifestate în respectarea tehnologiilor de lucru, a monografiilor de-armare.Această situație impune mai multă perseverență din partea Comitetului municipal de partid, a organelor și organizațiilor de partid orășenești și din întreprinderile miniere, a conducerilor unităților miniere .pentru eliminarea acestor deficiențe, pentru creșterea simțului de răspundere al fiecărui om al muncii, al tuturor cadrelor cu atribuții de conducere, a organelor de control pentru schimbarea mentalității și îmbunătățirea radicală a muncii în acest domeniu.De asemenea, este necesară activizarea’ echipelor de inspectori obștești de protecție a muncii care au un rol deosebit în depistarea la timp a abaterilor de la normele și instrucțiunile de protecție a muncii, în prevenirea situațiilor generatoare de accidente.Pentru instaurarea unui climat de ordine și- disciplină în fiecare- întreprindere, la fiecare loc de muncă, organizațiile de partid, de masă și obștești trebuie să folosească cu mai multă insistență munca politică de Ia om la om, crearea unei opinii de masă împotriva celor care . săvârșesc abateri de la normele și instrucțiunile de protecție a muncii, față cei care încalcă disciplina muncii, nesocotesc tehnologiile de lucru.Pentru organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii, pentru toate co-
opinii de masă împotriva celor care. să-deși
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IOAN BE- 
directorul 

șeni:,'ătit încă din o a anului pre-1 1986 l-am de_ depășiri ritmi- lucției de căr- listrînd, la zi, 15 000 de tone, enefieiarii u- tehnice deose- rea mijloacele întreprinde-2 miliarde lei, rea 1,3 miliar- ltă utilaje' și n afara utila- lamentelor șitehnologice, Însemnată o ■ile legate reasigurarea u-■ securități a ustrîndu-se și l grija pe carepartidului și ersonal tovară- <lae Ceaușescu, în permanen. linerilor.dat și vom a- ontinuare cea importanță pu- ' depline în ,tei dotări mru a asigu- *ea producției : în condiții de porită și de mritate a niun- uontinua să- ne de finalizarea tive importan- rnenținerea și r capacităților .ie în perspec-■ următori.dorii noastre ; .ginstea de a
■ i- ."drept unita- n industria car- >-au întreprins nivel de unita- lat și ministerunitatea să fie continuare cu instalații adec-3 asigurăm cons' partid și de >m face totul ' n rezultate vom ob- onfinnăm ini' ni s-a acordat, Join cum se cu- urilor pe dare i statul le fac :voltarea și mo- industriei car- reritc condiții și n pentru a oblate economice■ permită a con- i loc fruntaș însocialistă |X* iosind integral l tehnic și U- du-ne, în pri- pe rezolvarea e- problemelor de af de cărbune, accidentelor de 'ntru că numai i de securitate pot obține pro- i productivități

Din cuvîntul participanțiior ia dezbaterită protecția muncii în brigada noastră. Săptămânal participăm la prelucrarea normelor, care se face de către maiștri și ingineri din cadrul compartimentului de specialitate. Respectarea monografiilor de armare, urmărirea periodică a metanului, stropirea abata- jului, punerea în funcțiune a ventilatoarelor, semnalarea celor mai mici nereguli, sînt preocupări de căpătîi ale ortacilor din brigadă. Avem artificieri buni, recrutați chiar din rîndul brigăzii. Ei sînt șî ajutorii maiștrilor pe care îi țin la curent cu tot ce mișcă în abataje. Cu asemenea 'oameni, cu o asemenea atmosferă de disciplină minerească ne realizăm noi sarcinile în deplină securitate a muncii.Permiteți.mi ea în cadrul ! acestei adunări să formulez cîteva propuneri. La nivelul combinatului să se găsească soluția elaborării unui program de reprofilare a galeriilor și căilor de acces supuse presionărilor. Și, tot ca o propunere, aș zice că, ar fi binevenită stimularea morală și materială a brigăzilor, și formațiilor de lucru care execută aceste reprofilări, precum și ă șefilor* de schimb și șefilor de brigadă.In fața adunării, reînnoirii angajamentul asumat în adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii’ de a extrage peste sarcinile planificate 10 000 tone de cărbune.

transportoare de pacitate și alte moderne care mare ea- utilaje asigură creșterea producției și productivității muncii. Creșterea gradului de mecanizare ă activității din subteran asigură reducerea efortului fizic și sporirea gradului de securitate â omului și a zăcă- mîntului.Pentru realizarea unui microclimat corespunzător activității . din subteran' dispunem de 6 stații principale de ventilație cu o capacitate instalată de 26 mii mc aer/minut, fapt ce asigură realizarea •tuturor parametrilor pre- văzuți de norme.;.Pe .lingă dotările amintite dispunem de 3 instalații de telegrizumetrie care controlează în permanență conținutul de metan și alte gaze,' în- tr-un număr de 98 de puncte din lucrările mi. niere, iar din acestea 34 sînt prevăzute pentru decuplarea alimentării cu energie, electrică a utilajelor din zonă la depășirea concentrațiilor pre- reglate.In scopul diminuării conținutului de metan din zăcămînt și atmosfera subterană, avem o stație de degazare centrală ■ cu' funcționare permanentă care extrage din zăcămînt între 7000 și 10 000 mc de metan în 24 de ore, metan care este folosit încă din 1968 în mare parte la încălzirea apei pentru baie și a grupurilor sociale, realizîndu- se astfel importante economii.Activitatea din subte-

munci în minele Lonea, Petrila, Dîlja, Livezeni. Pregătirea lor se face în cadrul centrului de ■' instruire. Dispunem de toată dotarea materială pentru ca această instruire a oamenilor nou-încadrați să se facă în cele mai bune condiții, la un înalt nivel calitativ. în . „Mina școală".Nou încadrații, ca urmare a hotărîrii conducerii întreprinderii, participă, o zi, în fiecare lună, la acțiuni de instruire pe probleme de protecție a muncii care se desfășoară în cabinetul special amenajat, în cabinetul de protecție a muncii al minei. Practica ne-a determinat să încetățenim la mina Dîlja raportul măsurătorilor de gaze în fiecare dimineață. Este foarte important ea a- cești oameni să aibă credit total, pentru că ei răspund de viața oamenilor. Concluziile care se desprind în urma măsurărilor de gaze în subteran stau la baza deciziilor în producție, pentru siguranța muncii oamenilor. ..—Personal, lucrez în subteranele Văii Jiului de 30 de ani. Am parcurs toate etapele meseriei. Experiența m-a învățat că minerul, cînd se știe a- părat, cînd viața lui e sigură, lucrează calm, concentrat și productivitatea muncii sporește. Trebuie să lucrăm preventiv în continuu.Doresc să închei prin a

Avem la mina Lonea un colectiv harnic și.pri- ceput, mineri destoinici care, asemenea tuturor minerilor din Valea Jiului, prin dăruire și bărbăție minerească au știut, întotdeauna, să depășească greutățile, să se mobilizeze plenar, sub îndrumarea organizațiilor de partid; pentru realiza
rea sarcinilor de plan. Am încheiat anul .1985 cu rezultate econom ico- firianciare bune: p&>tc14 900 tone în plus.In acest an, la zi, am depășit planul la producția de cărbune cu peste 12 000 tone, depășire obținută -pe seama creșterii productivității muncii. Ne angajăm ca în cinstea aniversării a 65 de ani de la crearea P:C.R. să extragem, suplimentar, 15 000 tone de cărbune.Sîntem conștienți că rezultatele muncii noastre puteau fi mai bune dacă organizația departid, c.o.m., valorificau din plin întreg potențialul uman și material e~ xistent la Unitatea noastră. Mă refer în special la folosirea intensivă a dotării tehnice, încadrarea în indicatorii de calitate a producției, creșterea responsabilității politice și profesionale a fiecărui comunist și om; al muncii față de sarcinile concrete încredințate.In aceste direcții ’ considerăm ca necesar șă acționeze organizațiile de partid, sindicat și U.T.C,. cadrele de conducere de la mina noastră, desfă- șurînd o muncă politi- co-educativă și organizatorică susținută în rîndul tuturor oamenilor muncii, pentru materializarea cu maximă eficiență a măsurilor stabilite de către conducerea superioară de partid și de stat.Complexitatea sarcinilor ce le avem de îndeplinit impune creșterea continuă a rolului și .influenței organizațiilor de partid, prin implicarea concretă și nemijlocită a acestora la întărireacombativității, și a spiritului nar la locul de exigenței revoluțio- muncă, a-

N ALBA. 
>f de briga- 
M. Petrilâ:ul unei brigăzi ■ila care numă- mineri. De la anului, am ex- oducție supli- le peste 10 000 ■ărbune, prin- ; ^«oductivității 3 tone pe post, it am extras su- 36 000 tone de Hum. a fost po- ;punsul e unul cu oameni de rin muncă, dis- ■espectarea nor- protecție amă refer la eî- leme legate de care este privi.

Ing. AURELIAN 
GROSU, inginer șef 
cu securitatea mi
nieră, I.M. Lupeni:Minerii de la Lupeni, mobilizați exemplar de îndemnurile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, conștienți de marile sarcini și răspunderi ce stau în fața lor, sînt hotărîți să realizeze sarcinile de plan la producția de cărbune în condițiile unei, depline securități a muncii și zăcămîntului.In unitatea noastră au fost create condițiile teh- nico-materiale și organizatorice pentru realizarea acestui deziderat, beneficiind de o dotare tehnică de vîrf a cărei valoare se ridică la 3,8 miliarde Iei în care se regăsesc complexe mecanizate, combine de abataj, combine de înaintare,

ran și de la suprafață este dirijată și supravegheată prin mijloace moderne audiovizuale de telemeca- nică și . telemășură, centralizate, pe calculatoare de proces timplasate în- tr-un dispecerat modern, pus în funcțiune în 1985.Considerăm că asigurarea condițiilor optime la fiecare loc de muncă stă în puterea și capacitatea colectivului nostru și sîntem ferm hotărîți să luăm toate măsurile necesare pentru îndeplinirea indicatorilor de plan. în deplină securitate.
EMERIC „ NAGY, 

maistru, I.M. Dîlja:Colectivul nostru, al minerilor de la mina Dîlja, poartă o inare responsabilitate pentru minori iul Văii Jiului, și anume —• pregătirea, pentru a intra în subteran, a cadrelor tinere care vor

colo unde se hotărăște și se înfăptuiește producția.asigura activul de partid din municipiu, că .; vom face totul ca să ne realizăm sarcinile de plan în condiții de deplină siguranță a muncii.
ILIE PĂDUCEL, 

secretarul comitetu
lui de partid al I.M. 
Lonea:Organizația noastră de partid, care numără peste 1000 de comuniști, toți oamenii muncii de la mina Lonea se preocupă intens de organizarea superioară a producției și a . muncii, perfecționarea tehnologiilor de lucru, a forței de muncă, întărirea ordinii și disciplinei, îmbunătățirea stării de securitate în subteran, de reducerea cheltuielilor, pentru a asigura o calitate superioară întregii activități politice și eco- nomicc.

Comuniștii, toți oamenii muncii de la mina Lonea înțeleg acum mai mult ca oricînd, necesitatea și cerința . firească, de a extrage și livra patriei cărbune tot mai mult-, de calitate superioară, în condiții de eficiență și deplină securitate a muncii.In încheiere, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de la mina Lonea, asigurăm conducerea partidului că vom face totul pentru continuarea în ritm susținut a realizării producției de cărbune a- tît de necesar economiei noastre naționale.
ȘTEFAN DUCEAG, 

artificier la I.M. Li
vezeni:In. activitatea colectivelor minerești contribuția artificierilor are o importanță deosebită, atît

prin operațiile specifice muncii noastre cît și prin faptul că, lucrînd cu explozivi, este necesar să cunoaștem tehnologia de muncă dovedind o permanentă responsabilitate, deoarece noi nu trebuie, nu avem voie să greșim niciodată.Eu lucrez ca artificier la întreprinderea miM?ră Livezeni de aproape 6- ani. Deoarece, din proprie experiență, cunosc ce semnificații are pentru munca noastră res- r pectarea normelor de protecție a muncii, doresc șă fac unele precizări: încarnetul meu îmi notez de 3 ori, concluziile veri- rificărilor din abataj: înainte de încărcarea găuri- k>r după încărcare și după pușcare. Consider că este absolut necesară prezența maiștrilor minieri la locul de muncă atunci cînd se face puș- ca.rea. In al doilea rînd, este vorba despre materialul de burat. întreprinderile trebuie să aprovizioneze locurile de muncă cu lut, cu material argi- los adus de la suprafață, ' astfel în.cît să nu mai fim nevoiți să folosim . material din vatra galeriei, înainte de a intra în subteran, noi, artificierii trebuie să cunoaștem toate dispozițiile de pușcare, specifice fiecărui loc de muncă și, nu în ultimul rînd, starea locurilor de muncă. Folosesc prilejul pentru a supune antenției Plenarei activului'- departid o problemă cucare ne confruntăm și a- jiunie ^umărul insuficient de artificieri.
IOAN STOI, pre

ședintele comitetu
lui de sindicat de la 
I.M. Uricani:Sub conducerea comitetului de partid, organul de conducere colecti- - vă, organizațiile de masă' și obștești din cadrul minei au adoptat un vast program de măsuri itacni- te să pună în valoare întreaga capacitate umană și tehnică a colectivului. Măsurile și-au atins țelul. O demonstrează rezultatele obținute: aproape5 000 tone plus în februarie și alte 4600 la zi. Vo'rn închfia primul trimestru cu plus 2600 de tone.Un rol deosebit în obținerea acestor rezultate l-a avut și îmbunătățirea permanentă a microclimatului de muncă. Prin programul general de exploatare avem asigurate telecontrolul metanului și debitele necesare de aer la toate locurile de muncă. S-a pUs un accent. deosebit pe instructajul introductiv al nou-încădraților, continuat, firesc, cu cel periodic.Inspectorii obștești din cadrul grupelor sindicale au efectuat jntroale încrucișate în cadrul sectoarelor și formațiilor de lucru, au inițiat măsuri prompte, pentru înlăturarea aspectelor negative, iar cînd competența în rezolvare i-a depășit, s-au .

adresat organului de coite! ducere colectivă, comitetului sindicatului sau compartimentului de protecție a muncii.Pentru perioada următoare ne preocupă punerea' în funcțiune a stației centrale de degazare, a stației de înnămolire de la puțul Est și corelarea punerii în funcțiune a primelor capacități de producție din strateie 17-—18, blocul zero, concomitent cu noua stație de ventilatoare „Sterminoș", pentru asigurarea unui aeraj corespunzător.Măsurile tehnice pentru îmbunătățirea microclimatului de muncă din subteran, peiitru care sînt alocate în acest an 5 000 000 lei, trebuie să se conjuge armonios cu activitatea permanentă de conștientizare a oamenilor muncii din întreprinderea noastră, pentru respectarea normelor de protecție a muncii.
CONSTANTIN PO

PA, miner șef de bri
gadă, Erou al Mun
cii Socialiste, I.M. 
Lupeni:In cincinalul trecut, brigada pe care o conduc a extras 123 000 tone de; cărbune peste sarcinile 'planificate. Avem în formația pe care o conduc, mineri capabili, ca- re.și cunosc temeinic meseria și, fără nici un fel de reținere, pot afirma că brigada noastră jgste o adevărată familie, în care sîntem uniți și la bine și greu. Sînt mulți, la noi în brigadă, care și-au a_ dus să lucreze la mină, un frate, un vecin de la ei de la țară, un văr sau copiii.Muncind cu astfel de oameni și rezultatele sînt pe măsură. De la începutul anului, am ajuns la 6500 tone de cărbune peste plan, cantitate pe care am realizat-o prin suplimentarea productivității muncii cu 2 tone pe post.Și la mina noastră se face mult pentru cunoașterea normelor de protecție a muncii. Poate — zic eu — ar trebui ca în perioada celor 10 zile de instructaj să se facă mult mai mult pentru însușirea, cum se zice, „ca la carte", a normelor de. protecție a muncii în subteran.Și în continuare, vom menține la cote ridicate ștacheta hărniciei, cu toate că se întrezărește o falie care ne întretaie stratul și, normal, va trebui să împușcăm, să perforăm, să facem operații în plus.- Asta va necesita multă manoperă-, dar vom căuta ca productivitatea muncii să fie, cel puțin, cu pînă la 200 kg de cărbune pe post peste cea planificată.Sîntem conștienți . că, raportînd lună de lună cantități superioare de cărbune celor înscrise în graficul de plan, răspundem chemării țării, .partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre. tarul general al partidului, Minerul nostru de o- noare, de a contribui astfel la progresul societății, la creșterea' bunăstării tuturor, dînd țării, industriei noastre socialiste, tot mai mult cărbune, de tot mai . bună calitate, în condiții de eficiență e- conomică ridicată și deplină siguranță a muncii. . ■ ,



FILME
Schimb da masaje între tovarășul
Nicolas Ceausescu și tovarășul 

Kim Ir SenPHENIAN 26 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise, miercuri, tova. râsului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, și tovarășei Kim Săng E un mesaj de prietenie, călduroase salutări și urări de noi și mari succese în opera de edificare a socialismului, în realizarea dezideratului vital a! națiunii coreene — reunificarea pașnică și independentă a patriei.Mulțumind pentru mesaj, tovarășul Kim Ir Sen a rugat să se transmită tova
încheierea lucrărilor Plenarei C.C. al P.C. FrancezPARIS 26 (Agerpres). — La Paris s-au încheiat lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Francez.In cadrul dezbaterilor, pe marginea raportului prezentat de Paul Laurent, membru al Biroului Po. lltic, secretar al C.C. al P.C.F., au fost analizate re

rășului NicolaeCeaușescu, precum și tovarășei Elena Ceaușescu, în nunlele său și al tovarășei Kim Săng E, un salut frățesc, urări de sănătate și fericire personală, precum și de noi și mari victorii în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Kim Ir Sen a tovarășului Ion Din- că, membru al Comitetului Politic Executiv al C.G. al P.C.R., prim viceprim. ministru al guvernului, președintele părții ronaâne în Comisia mixtă intergu- vernamentală de colabora, re economică și 'tehnico, științifică, prezent la Phenian cu prilejul desfășurării lucrărilor celei de-a Xll-a sesiuni a comisiei.
zultatele alegerilor pentru Adunarea Națională și organele locale. Participanții la plenară au examinat situația politică din țară, creată ca urmare a venirii la putere a unui guvern format de partidele de dreapta, și au adoptat o rezoluție în legătură cu a- ceasta.

Declarația Agenției Române de 
Presă „Agerpres" în legătură cu 

atacarea de către flota a VI-a 
americană a unor obiective de pe 

teritoriul LibieiAgenția Română de Presă „Agerpres" este împuternicită să declare următoarele :Opinia publică din țara noastră a luat cunoștință cu profundă îngrijorare de agravarea situației din Me- diterana, ca urmare a incidentelor armate din 
z o na Golfului Sir- 
ta, care face parte din, apele teritoriale ale Jamahiriei Arabe Libie. ne Populare Socialiste și unde S.U.A. desfășoară manevre militare aero-nava- le. Atacurile săvîrșite de flota a Vl-a americană a- supra unor obiective de pe teritoriul Libiei reprezintă acte inadmisibile, prin care se încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a unui stat inde
pendent. Poporul român 
condâriină și respinge cu hotărîre asemenea acte, care contravin normelor de drept internațional, de conviețuire pașnică între state și care nu fac decît să învenineze și mai mult atmosfera internațională, generînd noi primejdii dintre cele mai serioase la 

adresa nării și securității întregii lumi.Poporul român cere să ■înceteze de' urgență operațiunile militare din Medi- terana, să se pună capăt o- ricăror acțiuni de provocare la adresa Libiei, a independenței, securității și integrității sale teritoriale. Trebuie să se dea dovadă de înaltă răspundere pentru interesele generale ale păcii, să se facă totul pentru a se opri escaladarea conflictului și a confruntării militare din Gol. ful Sirta I Este o cerință imperioasă pentru cauza destinderii și păcii că, în general, să înceteze orice manevre militare în apele internaționale. Mările și a- pele internaționale nu trebuie folosite în scopuri de război, de pregătiri militare, ci numai și numai în scopuri pașnice ! "Apreciind că în actualele împrejurări internaționale, deosebit de grave, este mai necesar ca oricînd să se facă totul, pentru ca spiritul rațional, constructiv să călăuzească acțiunile 

I

tuturor statelor, România se pronunță pentru renunțarea definitivă la acte de forță și de amenințare cu folosirea forței în relațiile internaționale, pentru rezolvarea exclusiv pe cale pașnică, prin tratative, ‘ a tuturor problemelor litigioase.In spiritul politicii sale consecvente de pace și colaborare, România va continua să acționeze — împreună cu celelalte țări și forțe iubitoare de pace — pentru lichidarea conflictelor și focarelor de tensiune, pentru soluționarea politică a tuturor problemelor ce apar, militînd pentru, respectarea 'cu strictețe, în raporturile dintre state, a principiilor independenței, suveranității naționale, egalității și neamestecului în treburile interne, pentru instaurarea unui climat trainic de colaborare, înțelegere și securitate - internațională.
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PETROȘANI — 7 No

iembrie: Un comisar a- cuză; Unirea: Adela: Pa- 
rîngul: Comoara din lacul de argint.PETRII.A: Nick Carter superdetectiv.LONEA: Actorul și sălbaticii, I—II.VULCAN — Luceafă
rul: Vară scurtă.LUPENI — Cultural: Cu cărțile, pe față.URICANI: Legend.a călărețului singuratic.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

TV.

I

20,0020,2020,35
Telejurnal, Actualitatea în economie.Tinerețea noastră — tinerețea. Epocii Ceaușescu.(color).— Emisiune . concurs. Pârtiei pă reprezentativele județelor Cluj, Galați, Teleorman, și Vrancea. 21,50 Telejurnal.

! ii.iaua
întreprinderea de prospecțiuni 

geologice și geofizice
cu sediul în București, 

strada Caransebeș nr.1, telefon 657040, 
interior 150 și 184

încadrează pentru lucrări miniere și de foraje 
cu sondeze, în zona Zărnești - Făgăraș 

(județul Brașov), următorul personal:

■ maiștri minieri
■ artificieri subteran

_ ■-mineri
Personalului muncitor i se acordă spor de 

șantier, precum si alte drepturi conform Legii 
nr. 57/1974.

Solicitanții se pot adresa și la sediul bri
găzii din comuna Sinea Veche, județul Brașov, 
telefon 86. * ‘

Spitalul municipal Petroșani
încadrează

prin transfer sau direct

— tehnician, cu profil electromecanic 
sau construcții

— zugrav-zidar-vopsitor

— fochist, cu autorizație ISCIK de me
die presiune

— liftier, cu autorizație ISCIR pentru
1 persoane

încadrarea și retribuirea se fac în baza 
Legii nr. 12/1971 și Legii nr. &7/1974.

Relații suplimentare se pot obține la se
diul Spitalului municipal Petroșani din stra
da Republicii nr. 137 A, telefon 42360, inte
rior 139.

r întreprindere a 
„Vîscoza"* Lupeni

INCADREAZA 
direct sau prin transfer

■ muncitori necalificați pentru a-i califi
ca în meseria de fochist.

Informații suplimentare la biroul PIR al 
unității, telefon 957'60451.

"an un t;
In ziua de 31 martie 1986, datorită urtor 

lucrări pe linia C.F.R. Simeria - Petroșani, se 
fac următoarele anulări de trenuri:

- tren accelerat 242 este anulat pe dis- 
fanța Deva - Petroșani;

- trenul personal 2025, cu plecarea din 
Petroșani la ora 7,50, va circula normal numai 
pînă în stația Baru Mare;

- tren personal 2702, cu plecarea din Si
meria de la ora 7,05, va circula normal numai 
pînă în stația Băiești; ■

- tren personal 2703, cu plecarea din Pe
troșani la ora 12,20, este anulat pe 'distanța 
Petroșani - Subcetate.

Uzina electrică Paroșeni
încadrează de urgență, direct sau prin transfer:

- doi impiegați de mișcare

- trei mecanici LDE și abur
- trei mecanici ajutori și fochîști

- un șef manevră
- trei manevranți vagoane.
Informații suplimentare la sediul uzinei, 

Biroul PIR.

Mica publicitate „VIND Dacia 1300 cu îmbunătățiri. Vulcan, strada Republicii, 71 A, bloc D7, sc. II, et. II, .ap. 47. (6237)VIND motociclete IFA ' 350 cu ataș și MZ 250. •Informații, Petrila. strada Victoriei 18/2. (6228)VIND Dacia 1300 și stație amplificare- „Vermo- na“ 60 W, perfectă stare, convenabil. «Informații strada Stadionului 68, Lu- peni. (0220) ’
VIND Dacia 1300 îmbunătățită. Strada Republi

cii bloc 97/5, telefon 43930. (6208)CAUT garsonieră sau a- partament în Petroșani, Vulcan, Lupeni. Informații 43949. (6206)PIERDUT legitimație de control, eliberată deA.U.T.L. Petroșani pe numele Constantin Aurel. O declar nulă. (6207). PIERDUT legitimație de serviciu pe humele Faur Deminescu Marinei, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (6229)
ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată mulțumește rudelor, colegi
lor, prietenilor și tuturor celor care au fost alături 
de noi în marea durere pricinuită de pierderea ce. 
lui mai drag și iubiF-soț, tată, bunic și socru

Ing. PĂTRAȘCU MIHAI
om de aleasă cultură si mare noblețe sufletească.

(6243)

.SOȚIA Maria mulțumește celor care au fost ală
turi de ea Ia încercarea grea suferită prin pierderea 
soțului iubit

ing. drd. BANA FRANCISC
• ■ 7 . . ' ' ; (6242)

SOȚIA și copiii anunță că la 27 martie se îm
plinește un an de la decesul scumpului nostru soț 
si tată

Ec. PETRESCU ION
Nu îl vom uita niciodată. (6200)

CU adincă durere în suflet reamintim că în 
25 martie 1986, s-au împlinit 2 ani de cînd scumpul 
nostru tată, sot, bunic

Dr. MARTINA OSCAR 
medic primar, ne-a părăsit pentru totdeauna.

Nu te vom uita niciodată. Familia. (6169)

PIOS omagiu, la împlinirea a cinci ani de la 
dispariția mult regretatei

MIOARA UNGUREANU
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