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ȚÂRII Cfr MAI MULT CĂRBUNE! ÎNTRECEREA socialistă 
în sprijinul realizării planului

Se lărgește 
orizontul 

mecanizării 
complexe

La I.M. Barbăteni

stăruitoare pentru

In dimineața zilei de ieri, în stratul 7, blocul 2 vest, din cadrul sectorului III al- minei A- ninoasa, Un nou complex de mecanizare a extras primele tone de cărbune. De remarcat faptul că formația care , condusă a lucrările deîl stăpînește, de Gheorghe Vîslă, efectuat' pregătire, transport și montaj a Ilustrîndpentru mecanizarea lucrărilor în subteranul Aninoasei, tot ieri au demarat lucrările pentru montarea unui complex SMA-2 în cadrul sectorului I. Lucrările de montare sînt execu-: tate de ortacii brigăzii conduse de Mihai juc, în colaborare echipa Service de teran a sectorului cano-energetic, nată de ing.PăduraruVasile Oneț. (I.V.)

complexului, orientarea

Gri- cusub- me-coordo- Grigore și maistrul
V

In nici una din primele șapte zile ale lunii în curs, I.M. Bărbăteni n-a extras' cantitățile de cărbune preliminate. In această perioadă, indicatorul de productivitate, în abataje, a fost, în medie, cu 160 kg de cărbune pe post sub cel planificat. Care sînt cauzele nerealizării producției zilnice, ce se are în vedere pentru redresarea situației, cînd va avea loc revirimentul, iată cîteva din întrebările la care am solicitat răspuns din partea inginerului șef ducție al minei, Gheorghe Drăgoi.— Atenția noastrăîndreptată spre revenirea la normal, spre încadrarea în sarcinile de plan. In acest sens, ne preocupăm de asigurarea liniei de front necesare. Așa e cazul panoului nr. 6, din stratul 15, echipat cu susținere individuală și combină de tăiere, care va fi deschis în aceste zile.
— Din discuțiile purtate, 

am înțeles că acest panou 
trebuia deschis în 5 iulie...

— Da, dar datorită u- nor defecțiuni la tamburii și bacurile combinei cuțitele de tăiere nu jungeau la cărbune — întîrziat cu remedierea cestor defecte. A fost greșeala noastră, așa adus combina de IPSRUEEMP, n-am verificat-o în atelier, am introdus-o directsubteran. Apoi, în stratul 15, se lucrează intens la nivelarea vetrei galeriilor de transport, pentru remedierea defecțiunilor intervenite pe fluxul de trails-
Interviu realizat de 
Gheorghe OLTEANU

a- am a- și am la mai ci în

Aeționînd în spiritul sarcinilor și orientărilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea intensificării întrecerii socialiste, pentru creșterea producției de cărbune în Valea Jiului, Consiliul municipal al sindicatelor Petroșani a situat și în acest an în centrul preocupărilor perfecționarea formelor și a cadrului de organizare a întrecerii socialiste. Putem că în acest prim an noului Cincinal de real folos ne-a fost experiența dobîndită sindicatele noastre anii trecuți, atît înce privește popularizarea și cunoașterea sarcinilor de plan, stabilirea și adoptarea în colectivele muncitorești a angajamentelor de întrecere, precum și diversificarea formelor de urmărire a întrecerii, ceea ce a condus la o mai bună cuprindere și mobilizare a oamenilor muncii

spune al un și de dinceea
pro- ing.este

(Continuare în pag. a 2-a)

pentru realizarea dezideratului major — înfăptuirea sarcinilor de plan.Este semnificativ că în urma măsurilor întreprinse de comitetele și grupele sindicale, sub conducerea organizațiilor de partid, numeroase colective muncitorești s-au afirmat prin rezultate superioare, ob- ținînd locuri fruntașe în .întrecere. Un mare număr de colective de sectoare miniere, de producție,, și investiții, precum și numeroase brigăzi din abataje și tire au „Lampa ner“ și re „Laudă muncii", trofee ce au încununat efortu- i ile depuse pentru creșterea extracției de cărbune. Datorită emulației ce domnește între colective, de la un semestru lâ altul și de la un an la altul, rezultatele întrecerii socialiste sînt așteptate cu tot

lucrări de pregă- fost distinse cu și casca dp mi- diploma de onoa-

mai mare interes, iăr consfătuirea în cadrul căreia se înmîneăză trofeele constituie prilejul larg schimb de idei tru generalizarea rienței pozitive.In prezent trofeul nitate fruntașă îl deține colectivul minei Paroșeni și nu întîmplător 1 Pentru activitatea plină de dăruire pe care au desfășurat-o brigăzile conduse de Va- . sile Cojocaru, Francisc Fazekaș, Nicolae Andrașic, Nicolae Popa, Mihai Ștcfu- reac, Vasile Bărbăcaru, mina Paroșeni a cîștigat și pe ramură locul I în 1985, fiind distinsă recent elf Ordinul Muncii clasa I.Cu toate rezultatele obținute și experiența dobîndită, mai ales de colectivele fruntașe — Paroșeni și Lonea — trebuit:.
Dumitru RASCOLEAN, 

secretar al Consiliului 
municipal al sindicatelor

unui pen- expe-de u-

Energie elecîricâ suplimentarăColectivul de energeticieni de la U.E. Paroșeni a reușit să devanseze graficele de reparații curente la cazanul nr. 1, cu nouă zile. Punerea în funcțiune mai repede a acestui cazan și cuplarea lui la sistemul energetic național înseamnă producerea a 8 000 MWh energie electrică suplimentar -sarcinilor de plan și, totodată, începerea reparațiilor curente la cazanul nr.. 3, cu nouă zile mai devreme. De remarcat că pornirea cazanului nr. 1 s-a făcut cu un .grup de electrofiltre modernizat, care are o putere de reținere de 99 la sută. In prezent se lucrează intens pentru finalizarea lucrărilor de 'montare și la cel de-al doilea grup de electrofiltre. Odată montate 'și acestea, etapa.de modernizare a cazanului nr. se va finaliza.

(Continuare în pag. a 2-a)
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economice

despre care șeful rului, Ion Iorga, arepre modul cum s-au fegrat în activitate.

O brigadă fruntașă a 
minei Lupeni: cea con
dusă de Nicolae Vărza- 
ru, din sectorul II. In 
imagine — mineri din 
schimbul condus de Ion 
Pălăuceanu. (Gh. O.)

Pasiuni profesionale 
pe fluxul de producție] atelie- )

Contribuție de seamă 
la creșterea eficiențeiAlăturî de atenția acordată reducerii consumului de materiale tehnologice, combustibili și dife - riți reactivi, la Uzina de preparare a cărbunelui Co- roești s-a acționat și pe linia economisirii de energie electrică. Lucru demonstrat de realizările primului semestru, cînd consumul specific de energie electrică la cărbunele spălat a fost redus cu 1,35 kWh pe tonă, iar la brichete cu 1,43 kWh. Luînd în calcul aceste două elemente, rezultă că, pe șase luni, s-au economisit 2 780 000 kWh în activitatea de preparare a cărbunelui și .378 000 kWh în cea de producere a brichetelor.— Economiile realizate, precizează inginerul e- -

lectromecanic. Horia Tripoil, ar permite funcțio- . narea timp de o lună a instalației de spălare și de o lună și jumătate a celei de brichetate a cărbunelui. Rezultatele înregistrate pe ‘ linia econoraistrii de energie electrică, nu sînt deloc întîmplătoăre. Ele se datorează atît modului in care acționează comisia energetică a uzinei în vederea materializării măsurilor înscrise în programul întocmit special în acest scop, cît și conștiinciozității întregului colectiv de preparatori.Dialogul purtat cu șeful compartimentului electromecanic ne-a permis să reținem cîteva dintre mă- . șurile la care se referea interlocutorul. Utilizarea unor noi tipuri de pompe

de -vid la filtrele de flota- ție (o astfel de pompă înlocuiește două utilaje de tip vechi, mari consumatoare de energie) a condus la reducerea cu 50 ia sută a consumului de energie e- lectrică. Realizarea unui nou circuit cu benzi între instalația de culbutare și separație a permis, pe lingă scurtarea considerabilă a respectivului traseu, înregistrarea unor economii de 25 kW pe oră, ceea ce înseamnă, în 24 de ore, C00 kWh la capitolul economii. La bricheta], electricienii maistrului Gheorghe Durac au efectuat, cu
O. GEORGESCU

O meserie este frumoasă, atunci cînd e făcută cu pasiune. Este un adevăr elementar, căruia i se supune munca de zi cu zi a tricotoarelor și con- fecționerelor de la întreprinderea de tricotaje din Petroșani. Nu vom aduce . /. . - I a"i cestei afirmații indicatori 
1 de producție, ci doar uh 

Ț amănunt care. Ia >fiecare, dintre muncitoa- y rele cu care. am stat de s vorbă mai lucrează, pen- ’ tru plăcerea lor, în tim-
*

ț . .........................................i neapărat în sprijinul . cfirninlii

------- --------- .. . .... nu- $ mai cuvinte de laudă, des. i pre modul cum s-âu in- ’ tegrat în activitate. Ele ț urmează îndeaproape mă- ț iestria experimentatelor Ana Dan» Margareta Milea, I Mila . Co- 1 Răduca ? comună )Anica Ducea::, Ipeti sau Aurelia Răduca :In activitatea <________  .ele „dau", într-un singur l aman unt care, ia prima schimb, mai bine de un / i vedere, poate părea banal; „pogon de tricotaje", căci I ) fiecare dintre

(Continuare in pag. a 2-a)

pul liber, în concedii, cite un pulover „ca la mama acasă", deci, cu ajutorul clasicelor andrele. Dar la locul de muncă folosesc mașini, de înalt randament, cu rezultate pe vîrt“, măsură.In atelierul de tricotaje, de pildă, pasiunea pentru profesiune se află la începuturile materializării ei în fapte de producție, in \ cazul nou încadratelor Ma- Stanciu, Ilodica Emilia -Stratulat,i riana ț State,

| Imagine tample lăIn așteptarea directorului minei I.oneă, care era în subteran, am dat „o raită" pe la sectorul IV, a| fruntașilor. Apoi, cînd l-am văzut pe culoar. în haine de șut, cu obrajii platinați rle praful de cărbune, mi-ain zis să-i las un răgaz pentru baie. Așa că, dup,-: ora 16, am bătut la ușa lui. f emeia de ser- • viciu care mătura biroul m-a lămurit eă tovarășul director a ținut intîi audiențele, apoi s-a dus să facă baie...Cum nu aveam ceva deosebit, ...am. arnînat discuția

i pentru altădată, dar mul- i tă vreme m-a urmărit gin- f dul la inginerul Viorel Boantă, tânărul director• al minei. Un specialist de elită, care nu acceptă1 laudele; eînd e întrebat de tavanul de rezistență,; îi prezintă avantajele, eficiența în urma generalizării acestei metode ; de exploatare, gîndită și pusă în practică, cu rezultate deosebite, in subteranul bonei, dar „uită" întotdeauna să aducă vorba despre contribuția personală lâ realizarea noii tehnologii. O capacitate 'organizatorică deosebită, că mina se află, de trei ani, 'printre colet tivele fruntașe ale Văii Jiului se explică și pfin eficiența stilului de1 organului cplec- ______ conducere, prin directorului la problemelor

I 
II I 
I I
I 
I 
I 
I

atît ar putea măsura mi- l ile de metri' pătrați de ’ panouri pe care le ,t! i- } mit, pe flux, colegelor t lor, confecționerele. Dar ' > pentru aceasta trebuie să'primească, la timp, mate- i ria primă de Ia bobina- > toare, de la cele care, in ț iuțeala mașinilor; „în- < vîrt“, pe acest modern J „fus", mai bine de 70 de kilograme de fire. Și dacă i ținem seama de faptul că * un gratii, din această ma- ț terie primă înseamnă o i lungime a firului de tri- ’
C.T. DIACONU ’

toare, de la cele care, în | muncă al’ tiv de c<I contribuțiaJ rezolvarea problemelor cotidiene si de perspectivă
I

rezolvareaI ale extracției de cărbune.1 Imagine,. care ar fi rămas abstractă, incompletă, da- : că nu l-aș fi cunoscut pe 
omul Viorel Boantă. cel care, venit obosit din subteran, n-a pregetat să ț seț prezinte mai intîi la audien- ,

(Continuare in pag. a 2-a) - t(‘- 1(>n wi.PE
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fUrmare din pag Dsă recunoaștem că activi' tatea sindicatelor, osebi din unitățileIn aceste prime zile din 
«1 doilea semestru al anului, Aninoăsa se înfățișează ca o localitate nimerească aflată în ] ’ dezvoltare economică și soeiăl-ediîitară. Despre activitățile prioritare ale a- ci.stei perioade am : avut Un "dialog cu tovarășa Valentina Cerchez, primarul comunei : ..

— Este vară, deci timpul 
tînd preocupările din do
meniul agricol sînt la or
dinea zilei. Care sînt co
tii donatele activității con
siliului popular în acest 
sens ?■** La Iscroni a început cositul finului Si este o acțiune căreia atît gospodarii cît și consiliul popular îi acordă multă atenție, deoarece acum se for- cantitățile nece- ca produc- Din această în spiritul

țenilor, pentru livrarea lafondul de stat ,ă întregiicantități de lapte de oaie.' Din cei 34 hl stabiliți plină prin plan, mai avem doar +-T.4-*-! ■■ -To 1 G l-i 1 noi-a'o cantitate de 16 bl care va fi livrată în zilele următoare.
Din activitatea 

consiliilor populare

— In Aninoasa s-au 
construit blocuri, cu locuin
țe confortabile, 
bă înfățișarea 
Ce perspective 
cest domeniu ?— Urmărim calitateainvestiții și muncă. Avem patru

care sehim- 
to calității.

sînt în a-pernianent lucrărilor ritmulmează sare de furaje pentru animalele să dea ții sporite.perspectivă,..sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general, al partidului,. Ia Congresul al III- 
■Jea al țărănimii analizăm acest domeniu strwis legat 
d<; realizarea programe- 
lot de «utogospodărire și autdaprovizionare . teritorială. Tot în această perioadă acționăm, cu sprijinul deputaților și al ceță-

de de o- blective importante, cu in- asu-“fluențe nemijlocitepi a creșterii . nivelului de viață al locuitorilor. Mai în- tîi este magazinul general care se află acum în etapa finisajelor interioare,. exîstînd, așadar, garanția intrării în circuitul . comercial în luna viitoare.Iii stadii avansate de construcție mai sînt trei blocuri care . au, în total, 92 de apartamente confortabile. Vor fi terminate tot' în luna august, uimind ca92 familii de mineri

alți oameni ai muncii se mute în Casă nouă. Luci ările de sistematizare vor' continua în Aninoasa. In acest program este prevăzută și construirea unui bloc (cu 24 apartamente), cu farmacie la parter, edificiu social pentru care s-a eliberat amplasamentul și vor începe .lucrările. înfăptuireaElectivelor stabilite. pianul de dezvoltare economică și socială în profil teritorial contribuie, așa cum însăși viața o dove-1 -dește, la ridicarea calității vieții locuitorilor din comuna Aninoasa. Prin pai ticiparea cetățenilor lă, gospodărirea și înfrumusețarea localităților, prinți-o implicare cu responsabilitate a unităților e- cononiice în această acțif une, s-au creat multe Iu* cum sînt în se la produselor ani- la fondul de stat

p-prin

cruri frumoase, în zona Iscroni, dar și Ahin&asâ. Tot ceea ce realizează, pornind de livrările omiiere ...și încheind ; cu investițiile sociale sau cu înfrumusețarea localităților, se înfăptuiește cu cetățenii și pentru cetățeni, pentru crearea unui climat superior do viață.
Tiberiu SI’ATARU

înde* miniere nu se ridică Ia nivelul cerințelor, nu răspunde intru totul situației concrete cu pare se confruntă colectivele miniere, celelal- • te unități din industrie și construcții. Nu putem socoti mulțumitoare tatea sindicală timp cît o seamă de unități miniere, mai ales Lu- peni, Vulcan, Dîlja, Urî- cani, Lîvezeni, numeroase si formații lucru înregistrează neri în urmă. Sînt n ’ri în urmă și la „Vîscoza", Țeșătoria mătase din Lupeni, erele de construcții.ceasta denotă o seamă de neajunsuri și de ordin organizatoric, vizînd asigurarea posturilor în cărbune, realizarea coeficientului de prezență, folosirea timpului de lucru, starea disciplinară, aprovizionarea locurilor de: muncă etc. Or, în toate aceste situații sindicatele pot și trebuie să intervină mai ferm,

mai eficient, pentru remedierea stărilor de lucruri negative, pentru mobilizarea întregului potențial material și uman al unităților la realizarea ritmică a planului la toți indicatorii, ceea ce nu se realizează la nivelul cerin-
activi-atîtaDîlja, precum și s ec to are i'.vdd rămî- rămî-I.F.A. desanti-

întrecerea 
socialistă

In spiritul înaltelor exi- gențe formulate de nara C.C. al P.C.R. iunie a.e„ a programelor de măsuri adoptate de organul municipal de partid, sindicatele din Valea Jiului sînt hotărîte să acționeze cu mai multă râspun- pentru atribuțiile secretarul*'

Eforturi stăruitoare t
redresarea producției

(Urmare din pag. I) — Trebuie să facem' mult mai mult pentru întărirea disciplinei. Aceasta deoarece, în șapte . zile, înregistrăm 212 absențe ne-, .motivate și peste 300 oln- zile- certificate’ medicale. In165 posturi mai puțin debit reale, de întreținere și deservire constituind o altă chestiune de primă urgență, dat fiind că situația respectivă, șe. repercutează negativ asupra cantității ș? calității lucrărilor revizii și reparații,
— Care este eficiența fo

losirii mecanizării 
Bărbăteni ?— Deocamdată, tivitățilc realizate plexul din stratul sub cele planificate, conizăm, insă, să le căm la nivelul celor nțficate. Cu combina stratul 5 avem de g depășim pe post.

— Și 
devenită 
ceste discuții : pe. cînd re
virimentul la I.M. Bărbă
teni?—• Facem eforturi deosebite pentru asigurarea, la timp, a reviziilor parațiilor și pentru pictarea efectivului muncitori calificați, pot să spun e că, la șitul decadei a doua, răni să fim —,1a plan"

port și cr earea unor con- diții optime de circulație ■ și transport în acest strat.
— Dacă am face unaiprin sectoare, care 

situația?*- Sectorul IB arc nus de 399 tone de ne. Aici se stă mai
tur

fimi-un cărbu- : rău Ia lucrările de pregătire, dincauza lipsei de efective și ă faptului că, lucrîndu-se Intr-o zonă nouă, sîrțt ne* tesăre lucrări de degăza- re. In orice caz, la jumătatea celei de a doua de- fi recu- este sub Din a- incep ataca—.
cado, restanța va perată. Sectorul II plan cu 271 tone, ceasta săptămînă pregătirile pentrurea unui nou abataj frontal pe stratul 4, blocul XI. Și aici sînt condiții de revenire la plan, pe la jumă- fațea lunii, f’roblema numărul Unu a sectorului II este prezența la șut. ,La sectorul Iii, care are un plus de 335 tone, există toate premisele de realiza- țre, în continuare, a planului. Greutăți întîmpinăm la plasare, din cauza lipsei de personal calificat, respectiv mineri.

> — Din cele spuse____ .... ___ am 
reținut că una din proble
mele cu care vă confrun
tați o constituie asigurarea 
posturilor direct produc
tive si starea disciplinară.

DE PESTE 3 000 DE ORI SANATATE. Adică lă atlt se ridică numărul oamenilor muncii din Valea Jiu» ■ lui care au beneficiat în semestrul I de bilete de odihnă și tratament prin sindicate. Mai precis : 2300 de mineri și alți oameni 
I ai muncii au beneficiat de ! bilete de familist pentru I tratamente, mai ales în I reumatologie, boli digesti-

I
I
I
I
I

țelof. Nu sînt urmărite peste tot realizările obținute în întrecere și nu se întreprind acțiuni eficiente în sprijinul formațiilor care întîmpină greutăți în realizarea planului. Totodată, organele și organizațiile sindicale, în colaborare cu consiliile oamenilor muncii trebuie să pună un accent mai’ mare pe aplicarea și' generalizarea inițiativelor muncitorești, pe eficiența lor, ca și a întrecerii socialiste în general. Ele trebuie’urmărite cu mai multă con- , secvență, și răspundere.

, dere și inițiativă a-și îndeplini . subliniate de general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul U.G.S.R,,: în organizarea întrecerii, în mobilizarea oamenilor; muncii la înfăptuirea o- biectivelor dezvoltării intensive a economiei naționale.* întrecerea socialistă cuprinde un mare număr de oameni ai muncii, , formații de lucru și coleetive. Ne străduim ca prin multiple forme ce ne stau la indemînă să asigurăm valorificarea tot mai bună a potențialului nostru productiv și prin aceasta■ creșterea eficienței întrecerii socialiste, pentru spo-, rirea producției de cărbune, pentru , realizarea e-xemplară a planului șiangajamentelor pe primul an al noului cincinal. 1 ,

este necesar, asigura? efectivelor la lucrări-subteran, lucrăm cu

Iren Ban — una din
tre cele mai destoinice 
muncitoare a întreprin
derii de tricotaje Petro
șani.

la mina

WWWFi" u

Pasiuni profesionale
(Urmare din pag. I) imaginat scena în care -------------------—-------- admirația suratelor se a-, i mîn-drii profesionale a celei care, împreună cu colege le ei de muncă, au realizat acest nou produs, cu specific aparte, în paleta atît de diversă a producției industriei noastre

1

pnxiuc- cu 13 com-
pla- din jind- să8 tone de cărbune

acum întrebarea 
clasică la a-

și re- eom- de Ce sfîr-, spe- cum se zi*
cardiovasculare etc. .Totodată, peste 1000 de . oameni ai muncii au beneficiat de bilete de o» dilină pe litoral, iar 731a ■munte. ...-•

CTNECLUBUL XI — O- 
RIZONT, de la mina Ani
noasa a realizat un nou 
scurt-metraj pe tema i- 
nițiativelor muncitorești 
aplicate în unitățile mi
niere ale Văii Jiului. No
ua producție urmează să ȘTRAND. Sîntern infer 
fie prezentată la un apro- mâți că, duminică, se

Contribuție de seamă

succes, înlocuirea acționărilor de la uscătoărele de cărbune. „Spunem cu suc» j ces, deoarece motoarele care funcționează acum, pe lingă faptul că înregistrează un consum mai redus de energie electrică, asigură, la un grad mult mai ridicat continuitatea în funcționare; ' : ;. ■■— Se poate aminti și despre finalizarea montării de fotocelule la instalația luni cui arului și la iluminatul exterior, intervine în discuție tehnicianul Liviu Co-

ban. Ceea ce aș dori „să: se rețină este faptul că, și -în continuare, economisirea de energie electrică va fi obiectivul prioritar : al activității comisiei energetice. Membrii acesteia au în vedere și alte modalități și soluții, care,: aplicate, vor conduce la realizarea unor consumuri specifice sub cele planificate. Acționînd în acest mod, asigurăm, și pe mai departe, creșterea eficienței economice a 1 activității desfășurate în uzina noastră.
cu caracter municipal de- fierul Sohodol — Paro- 
dicat generalizării iniția- șeni. Reamenajat, el va 
tivelor muncitorești. ; ț dispune de cabine, du

șuri, terenuri de volei, 
jocuri de șah, mese de te-ANSAMBLUL ARTISTIC „Parîngul" al casei nis și, bineînțeles, de apă, ,dc cultură va- fi prezentduminică la Geoagîu, unde de înot și. plajă. Să fie, va susține un spectacol folcloric pentru oamenii muncii aflați la odihnă.

(A1.II.) .

ca și, sperăm, de amatori

oare, un semn că vara, în 
sfîrșit, sosește ?! (S.B.)

cotat de, 30 de metri, în lătura justificatei medie, este ușor de dedus că bobinatoare cum ar fi Domnica Hribal sau Felicia Moraru „acoperă", într-un singur schimb, o distanță de cel puțin 2100 de kilometri, cu firele pe care le pregătesc, ușoare, în acest fel, pentru mași- nile de tricotat.Pentru Agripinatolache, de la secția de confecții, pasiunea pentru tricotat a căpătat, să spunem, dimensiuni industriale, odată, cu înființarea acestei unități a in- dustriei ușoare în muni- și renume în cipiul nostru. Aici s-a calificat, aici a învățat să mînuiască, în locul andrelelor, mașinile de înalt randament. Mai cu seamă pe cea de croit, cu care, în mai puțin de un minut, dă, în prezent, conturul cerut de model, la cîte zece panouri de tricotaje clintr-o dată. Iar cea mai plăcută surpriză a sa a fost să găsească, în I magazinul sătesc, într-un concediu în comuna natală, tocmai pulovere de Petroșani. Nu este greu de

Pos-

.Instructaj" cuIntr-una din zilele ' cu soare — 4 iulie a.c. —. ospătarii braseriei „Jiul" — efectuau servicii ireproșabile, demne pentru concursul „buna servire", fapt ce ar fi meritat consemnat și exemplificat colegilor de breaslă de la alte unități. Ar fi meritat, dacă un fapt neînsemnat, pentru lucrătorii din unitatea respectivă și trecut cu vederea nu ar fi atras atenția consumatorilor și nu numai lor. ', ' .-șLiniștea orei de prîhz- este sfidată de cinci consumatori. care după salopetele stropite cu var și pline de praf ar părea că

i
1 
ț

IIIntîmplarea a fost mai la începuturi. Pentru că; - la ora actuală, puloverele 1 de Petroșani, purtînd, această se pot întîlni la tîrguri;internaționale de prestigiu, în magazinele de profil din țări cu tradiție ș: fn activitateade industrie ușoară; Drumurile către piețele și partenerii exigenți din Danemarca, Norvegia, U.R.S.S., Anglia, Franța, R.F.G., S.U.A. sau Canada nu au fost ușoare. Dar ele au fost „parcurse1,* tocmai datorită pasiunii pentru profesiune, competenței tehnice pe care o probează, din plin, activitatea colectivului de muncă din întreprinderea de tricotaje Petroșani. Unitate care, în prima junlătafe a anului, și-a depășit cu cinci procente planul de produc- . ție lă export.

tricotajele marcă,

10 la suta remizăignoră programul de lucru, atribuțiile și sarcinile de serviciu. Se așează gălăgioși Ia masă, fac comandă, iar în timp te li se așează tacîmurile, își împart „fișele de protecție a muncii" pe care le semnează și le înmînează maistrului (după toate probabilitățile) întrucîț era singurul de la masa respectivă într-o ținută corespunzătoare.* Cum și-a permis maistrul sau cine ar fi fost să încalce normele de protecție a muncii, să-și instruiască subalternii într-un local de categoria I cu iO la sută remiză. (I. DURA)BIROUL O.J.T. dispune de bilete dihnă și tratament pentru stațiunile de pe litoral. Cei interesați își pot procura bilete pentru serii de 3—18 zile. Color ce se deplasează cu autoturisme li . se asigură în stațiuni 25 litri benzină.

tăm să o vedem pe scenă. (A1.H)
TOMBOLA PENTRU ZI

UA MINERULUI. Comi
tetul sindicatului de la 
IM. Aninoasa a inițiat o 
tombolă pentru completa
rea fondului propriu de 
buget în vederea organiză
rii unor acțiuni pentru co
piii membrilor de sindicat; 
Tragerea va avea Toc Ta 
baiul minerilor, organizat

I
I

„ FORMAȚIE ARTISTICA. Un grup de tineri de la 1CSM1 „Magazinul"
va jiul" au înfîirițtit o nouă de sindicat, de Ziua mi 

piat schimb de experiență deschide ștrandul din car- brigadă artistică. Aștep- nerului

Rubrică realizată de 
Dan STEJARII
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Menținerea în permanență a linei de front active la un nivel superior sarcinilor planificate este o condiție esențială pentru desfășurarea normală a procesului de producție, pentru realizarea integrală și ritmică a prevederilor de plan, pentru depășirea acestora și îndeplinirea angajamentelor. Realizarea în avans a noi capacități de. producție permite, totodată, și o dirijare judicioasă a liniei de o corelare optimă trărilor cu ieșirile funcțiune. Acestea de fapt și unele cele mai importante preocupări ale colectivului nostru, bineînțeles, pe lingă faptul că ne interesăm în mod constant și cu înaltă răspundere de . bunul mers al producți- ei de zi cu zi. Aceste preocupări există la fiecare sector, deși practic toate sectoarele noastre au deja capacități de producție care să le asigure . realizarea și depășirea sarcinilor planificate pînă la sfîrșitul anului. Cî- teva exemple în acest sens. La „ sectorul III, a- vem în funcțiune un abataj dotat cu CMA 5H și ăm început deja montarea celui de al doilea, Intr-un; nou abataj. Sectorul IV finalizează o nouă capacitate de producție, care va fi pusă în

front, a india sînt dintre

funcțiune în primele luni următorii ani, vor fi e- ale anului 1987. Sectorul chipate cu complexe meii a conturat toate lucră- canizate.rile necesare pentru ex- De ce aceste strădanii susținute ? Pentru că dinamica ’ acestui ■, cincinal este deosebită. Pînă în 1990 volumul producției planificate va crește cu 32 la sută, producție care, insistăm, va fi extra-
pion tarea continuă în condițiile eînd în abatajul respectiv va crește lungimea frontului de la 80 la 120 m. Nu vor tivea pierderi de producție pentru că secțiile

Cu un pas 
înaintea prezentului

complexului mecanizat se montează în avans în preabatajul de prelun- deși două de me- un tot..a- ceea
gire. Sectorul I, are în funcțiune abataje complexe susținere și tăiere canizată, pregătește nou abataj frontal, mecanizat, de data ceasta în stratul 14 ce va. constitui o premieră tehnologică la . mina ’ noțistră. Tot In premierăpentru întreprinderea noastră — lucrările de deschidere a stratului 4 (exploatarea va începe în 1988) lucrări prin intermediul cărora vom deschide și stratul 5. Desigur, toate abatajele care vor fi puse în funcțiune in acest an și în

să în întregime mecanizat.Dar, vorbind de atenția și răspunderea cu care este privită perspectiva pregătirii producției itoare, bineînțeles preocupările noastre se limitează doar la asigurarea liniei de front. Împreună cu specialiștii uzinei constructoare” de complexe de mare înălțime de la Timișoara, pe baza experienței noastre . eîștigate în timpul exploatării acestor Utilaje s-au adus unele îmbunătățiri . constructive la tipul CMA MI. De asemenea, ne preocupăm intens de asigurarea forței de muncă, de calificarea, policalificarea și perfecționarea acesteia.

vi- că nu

Este necesar și în acest domeniu să fim eu un pas în fața prezentului, pentru că, normal, crescind producția planificată, de la an la an, numărul capacităților de producție, acestea trebuie plasate cu mineri destoinici, cu o înaltă calificare fără a dijmui, ca să spunem astfel, formațiile omogene, cu stabilitate, ca să nu Ie slăbim forța de mobilizare, puterea de muncă. Pentru o mai bună centralizare a sistemului informațional necesară luării celor .mai adecvate și prompte decizii avem în construcție o nouă stație de dispeceri- zare-coprdonare. Vom ex- » tinde cu această ocazie și televiziunea industrială cu circuit închis. De bunul mers al acestei activități se va ocupa un „.colectiv dintr-un sector anume înființat — sectorul de dispeceri zare telegrizumetrie.Tot acest complex preocupări, pe; caresituăm în. centrul .atenției noastre, va conduce, în mod' cert, la o activitate de producție continuă, la obținerea a noi și importante succese marea acțiune de a economiei năționale mai mult cărbune.

dele
in da tot

Ing. Ioan BESSERMAN, 
directorul I.M. Paroșeni

Ritm intens la pregătiriAvem asigurată linia’de front necesară îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan pînă la sfîrșitul a- nului, în condițiile cînd realizăm la nivelul sectorului poate cele mai ridicate productivități de la mina noastră — 7 tone de cărbune pe post, cu două tone mai mult decît sarcina planificată.Practic, din abatajul unde formația condusă de minerul Ion Diaconu exploatează un complex mecanizat de mare înălțime de tipul CMA 5H —' extragem în medie aproximativ 1000 tone pe zi, cu o productivitate care în iunie s-a menținut constant la 24,3 tone de cărbune pe

post, în primele două decade ale lunii amintite în- registrînd ritmic 27 tone de cărbune pe post. Repet, chiar și în aceste condiții avem asigurată linia de front activă pînă la sfîrșitul anului, dar asta nu înseamnă că nu ne pregătim intens viitoarele capacități de producție. Sîn- tem deja într-o fază a- vansată cu conturarea u- nui nou abataj care va produce începînd din prima parte a anului viitor. Ca să grăbim lucrările de pregătiri am plasat la a- cest Ioc de mUncă una dintre cele mm bune brigăzi; nu numai de la sector, ci chiar de la mină, brigada de pregătiri con

dusă de Geza Kalman, formația este dotată cu o combină de înaintare și preconizăm ca în această lună să obținem o avansare de 130—140 ml într-o galerie armată în TH 5 special de Anina. Această viteză de avansare vrem'să o menținem cît mai constantă pentru a asigura, la timp, viitoarele capacități de producție. Și putem să o facem pentru că destoinicia oamenilor din abataj ne dă răgazul să ne preocupăm și de viitoarele capacități de producție ale sectorului.
Sing. Ionică RAD, 
șeful sectorului IV

Pagină realizată de 
Dorin GHEȚA 

Fotei O. I’ARAlANU

Realizările unui semestru
• Producția extrasa suplimentar;: 31 419 

tone de cărbune.
• Productivitatea muncii planificată a 

fost depășită cu :
- 1723 kg pe post în abataje
- 823 kg pe post în cărbune
- 413 kg pe post în subteran
- 281 kg pe post la nivelul întregii activi

tăți.
• Planul lucrărilor de pregătiri a fost 

realizat în proporție de 104,1 la sută, iar linia 
de front activă în proporție de 116,6 la sută.

• Planul valoric al lucrărilor de investiții 
a fost depășit cu 38,4 la sută.

• Consumul de lemn de mină a fost înde
plinit în proporție de 94,2 la su*n, cu o eco
nomie de 5,8 la sută.

• La eneraîa electrică s-au făcut econo
mii de 0,22 kWh pe tona de cărbune extras.

Mina Paroșeni. In abatajul mecanizat, li se expli
că, în detaliu, ortacilor mai tineri, principiile tehnolo
giei de lucru cu complexul, modul de dirijare a cope- 
rișului.

Preluarea producției 
se va face din. mers

Mineri din 
abatajele 

mecanizate

virgil Beștea (al doilea din dreapta), unul dintre cei mai destoinici mineri 
ai lucrărilor de investiții, împreună cu ortacii din schimbul pe care il conduce. >

La zi, avem un plus care depășește 10 000 de tone în acest an. Ne-am realizat și depășit pro- ductivitățile planificate în cărbune cu 11.37 kg pe post și aceeași depășire o avem și la nivelul întregii activități a sectorului. Aceste rezultate se datoresc formației ■ Conduse de unul dintre cei mai cunoscuți mineri mecanizatori ai Văii Jiului, Ferencz Fazăkaș,- formație care a obținut vîr- furi de productivitate de pînă la și chiar pești' 30 tone de cărbune pe' post. Linia de front o avem și în continuare asigurată.Am început deja montarea unui alt complex de mare înălțime, de tip CMA 5H- Vom începe probele tehnologice și după terminarea acestora încă o perioadă de timp, cele două abataje. . se vor suprapune în producție, iar odată cu epuizarea celui pe care îl exploatează acum brigada lui Ferencz Fazakaș, cel nou îl va prelua pro-

ducția făi’ă nici o dificultate, fără nici o pierdere care să afecteze realizările sectorului. Și cel de al doilea'abataj va avea o lungime a frontului tot de 160 m. Dar o- dată cu aceasta, cu punerea în funcțiune a celui de al doilea abataj me* canizat, nu considerăm că putem sta liniștiți vihd linia de front.diat, două brigăzi pregătiri, care vor în dotare combine înaintări, vor trece conturarea unui alt taj.chiar pînă atunci, pitirea viitoarelor tați cei sau nulproducție, pentru ritmicitatea . și constanță realizărilor, Nu avem voie, nu este, normal să ne gîndim doar la ziua de azi, ci la cea de mime, indiferent cine va culege roadele.

Nu uitafi!• Șeful de schimb cârc efectuează împingerea secțiilor de susținere, trebuie; să stea sub scutul secției, alăturat celui cară se împinge ;
• Se interzice 

cărui muncitor Să 
ționeze sub secția 
se află în curs 
tare.

de

ori- 
sta- 
care 
mu-

pri- I mede avea de la , aba-Cînd va fi gata sau ă- capaei- nu o facem pentruce conduc sectoarele mina ci pentru burners al procesului de.

. Sing, Dorel TAMAS, 
șeful sectorului III

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

• Nu este mutarea mai secții deodată. permisămultor
abata-• I.a capetele 

jelor frontale susținute 
cu ea d r e de
s u s ț i n e r e, respectiv 
în zona' galeriilor colec
toare și de refugiu, pre
siunea se dirijează con
form monografiei de 
susținere, întocmită de 
conducerea sectorului.x • Revizia, repararea sau schimbarea sub- ansamblelor complexului de susținere trebuie Să se execute în prezenta pei scamelor In- săreimlte de conducerea sectorului
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MOSCOVA 10 (Agerpres); Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis- tovarășului Nf.S. Gor- baciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., un cald salut împreună cu cele mai bune urări de sănătate, și fericire, multă putere de muncă în activitatea pe care o desfășoară în fruntea partidului, succes deplin în realizarea hotărîri- lor stabilite de Congresul al .XXVI 1-lea al P.C.U.S.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost transmis din partea tovarășului M.S. Gorbaciov un salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes deplin în activitatea neobosită con
ÎNCETAREA din viată a tovarășului le duan, 
SECRETAR GENERAL AL COMITETULUI CENTRAL AL 

PARTIDULUI COMUNIST DIN VIETNAMHANOI 10 (Agerpres). La Hanoi a fost dat publicității — informează a- genția VNA — un comunicat special al C.C. al P.C. din Vietnam, Adunării Naționale, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al R.S. Vietnam .și Prezidiului C'.C. al Frontului Patriei .din Vietnam, în care se ■anunță că la 10 iulie a încetat din viață, in vîrs- tă de 79 de aiji, după o grea și îndelungată suferință, secretarul general al C.C. al P.C. din Viet

i

M.S. Gorbaciov

colaborare tre P.C.R. stabilește recții ale

sacrată edificării socialismului în România, spre binele și fericirea poporului român.Schimbul de mesaje a avut loc cu ocazia convorbirilor purtate de tovarășul Petru Enache^ membru supleant . al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., aflat în vizită în Uniunea Sovietică la invitația C.C. al P.C.U.S., cu A.N. Iakovlev, secretar al C.C. al P.C.U.S.Cu acest prilej au fost examinate, înțr-o atmosferă de lucru, prietenească, aspecte ale colaborării dintre P.C.R. și P.C.U.S. și a fost semnat planUl de ideologică clin- și P.C.U.S., care principalele di- acestei activități pe anii 1986—1987.

nam, tovarășul Le Duan.In comunicat se relevă că tovarășul Le Duan și-a consacrat întreaga sa viață cauzei eliberării naționale, reunificării .și înaintării țării spre socialism. Strălucit discipol al președintelui Ho Și. Min, tovarășul Le Duan a fost, de asemenea, un remarcabil conducător al partidului și poporului vietnamez, militant consecvent -al mișcării comuniste internaționale, al

«N LU^tf
Schimb de mesaje la nivel înalt 

româno-egipteanCAIRO li) (.Agerpres). Din însărcinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, joi a fost înmînat la Cairo un mesaj de prietenie președintelui Republicii Arabe E- gipt, Mohamed Hosni Mubarak. Totodată, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, â tovarășei Elena Ceaușescu, au fost transmise șefului statului egiptean .și doamnei Suzanne Mubarak un cordial . salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și bunăstare pentru poporul egiptean prieten.
Poziția României 

in rezolvarea problemei NamibieiVIEN.X 10 (Agerpres). Conferința internațională pentru independența imediată a Namibiei, organizată sub auspiciile^ O.N.U., își continuă lucrările.In cadrul dezbaterilor 

mișcării muncitorești și al mișcării de eliberare națională — se arată în comunicat ,încetarea din viață a tovarășului Le Duan reprezintă o mare pierdere pentru partidul și poporul vietnamez, subliniază comunicatul.In legătură cu încetarea din viață a lui Le Duan, în Vietnam a fost declarat doliu național solemn pe o perioadă de 5 zile.

Președintele Mohamed Hosni Mubarak a adresat vii mulțumiri pentru mesajul și uiările primite și a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea sa și a doamnei Suzanne Mubarak, cordiale u- rări de sănătate și fericire personală, de prosperitate, progres -și pace poporului român prieten.Schimbul■ de . mesaje a' fost prilejuit de primirea de către președintele Republicii Arabe Egipt a ministrului român al afacerilor externe, Ilie Văduva, care se află într-o vizită o" ficială la Cairo.
generale, delegația țării noastre a prezentat poziția României privind rolul O.N.U. în dezvoltarea situației critice din Africa australă,, pentru înlăturarea obstacolelor care stau în calea realizării drepturilor legitime ale poporului namibian, pentru abolirea politicii de apartheid și discriminare rasială.România socialistă condamnă cu. fermitate politica obstrucționistă a A- fricii de Sud în problema Namibiei, ocuparea ilegală a acestui teritoriu, precum și actele de agresiune și acțiunile de destabilizare ale regimului rasist de la Pretoria împotriva statelor africane independente.România socialistă, poporul român sprijină cu fermitate dreptul inalienabil al poporului namibian la autodeterminare, pentru un stat liber, independent și unitar, sub conducerea SWAPO, singurul reprezentant legitim, autentic al acestui popor, recunoscut ca atare de către comunitatea internațională.

memento
FILMEPETROȘANI — 7 No

iembrie: Colierul de tur- coaze; Unirea: Căsătorie cu repetiție; Parîngul: Aventuri in Ontario.T.ONEA: Stele de iarnă.VULCAN: Cursa.Li. PENI: Su perpeli tistul.URICANT: Nea Marin miliardar.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
1. R. e. deva -

C. D. E. E. Petroșani
aduce la cunoștința consumatorilor casnici qă 
în trimestrul III anul curent, efectuează numai 
citiri de contoare în vederea emiterii facturilor 
de energie electrică pe calculator.

Incepînd cu trimestrul IV 1986, concomi
tent cu citirea curentă se vor încasa facturile 
aferente trimestrului anterior.

întreprinderea minieră Petrila
INCADREAZA:

- fochist centrală termică autorizat 
pentru cazane presiune medie.

TV.20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economic.20.35 Cîntecul și poeziaacestor ani eroici.Emisiune de versuri și cîntece patriotice, revoluționare.20,45 Cadran mondial, (color).21,00 Serial științific (color). Din tainele mă
rilor.21,2.5 Imagini din R.P. Mongolă (color).21.35 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare.Epoca Ceaușescu.21,50 Telejurnal.

memen

® Duminică, 13 iulie11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor (color).— Telefilmoteca de ghiozdan :
,,Vizitatorii".Episodul 6.12.40 Din cununa cântecului românesc — Muzică popkilară.13,00 Album duminical (parțial color).— Floarea dorului...— Au venit .din toată țara...' — Teatru scurt.— Țărm de argint — prime audiții.— Cotidianul în 600 de secunde.— Telesport. 1— .Lumea minunată âfilmului.—- Secvența telespectatorului.14,45 Partidul inima mereu tînără a patriei15,00 închiderea programului.19,00 Telejurnal.19,20 Țara mea azi - - Epoca Ceaușescu— .Județul Satu Mare în anul 65 al partidului.19.40 Cîntarea României :— - De pe marea scenă ațării, pe micul e- cran — Emisiune realizată în colaborare cu Consiliul Culturii și Educației Socia- liste și cu Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Satu Mare.20,25 Film artistic :
Omul cu acordeonul. Producție a studiou

rilor Mosfilm.21.50 Telejurnal.22,ii(i închiderea piogia- mullii.
Luni, 14 iulie20,00 Telejurnal.20,20 Orizont tehnico-ști- inli f:<:.20,33 Tezaur folcloi ic20.50 Teatru TV : ...Avram Iancu".Prima parte — premieră.21.50 Telejurnal.

nimnmmumnrwtHnummmmuummumMMgUHMMm

PROGRAMUL ȚV
uzzzzzzzzzzzzzzzzzzzx/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzj22,i>0 Închiderea programului.

Marți, 15 iulie20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,35 Teatru TV :
„Avram Iancu" (color). Ultima parte.21,40 Imagini din R.P.D. Coreeană — documentar. (color).21.50 Telejurnal.22,00 Închiderea programului.
Miercuri, 16 iulie20,00 Telejurnal..,20,26 Actualitatea în economie.20,30 Sub tricolor, sub roșu steag :Cântece și versuri pa

triotice, revoluționare.20,45 Congresul marilor deschideri — 21 dc ani de la Congresul IX.21,05 Film serial :
„Expediția dispăru
tă". ■(Color), ‘Producție a> studiourilor sovietice. Ultimul episod.21,50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.

Joi, 17 iulie20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20.35 Congresul al IX-lea al P.C.R. — moment crucial în noua istorie a României.20,55 Noi, primăvara țării:— Program de versuri și eîntece pionierești.21,05 Memoria documentelor.21,25 Invitație în studiourile RadiA-ieviziunii.21.45 Telejurnal.22.00 închiderea (programului.
Vineri, 18 iulie2(),(iu Telejurnal.2i).'.a Congresul aj IX-lea al P.C.R. — moment 

crucial în noua istorie a României.- - Agricultura — ramură de bază a țării.20.45 Cadran mondial21,00 Serial științific:
„Din tainele mărilor".Episodul 8.21.30 Timp al marilor înfăptuiri rcvoluționa-- re: .-- Constanța — O poartă albastră spre lume.21,50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.
Sîmbătă, 19 iulie13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptămî- nă.14.45 Săptămîna politică.15,00 închiderea programului.19,00 (Telejurnal.19,25 Congresul marilor deschideri înnoitoare — Epoca Ceaușescu.— Partid eroic al unei țări de glorii.19.45 Cinstind Congresul IX, sărbătorim o țară.- - Spectacol dedicat celei de-a 21-a aniversări a Congresului al IX-lea al P.C.R.20,15 Film artistic:

„O lumină la etajul 
zece".21,50 Telejurnal.22,00 Concursul dc cîntece muncitorești, patriotice și revoluționare — Selecțiuni din concertul de gală al laure- aților.22.30 închiderea programului.

întreprinderea 
de rețele energetice Deva 

încadrează imediat, pentru
Autocoloana Petroșani

- șofer, categoriile B, C, D, E
Persoanele interesate se pot adresa la 

sediul Centrului Petroșani, telefon 41830 sau 
la IRE Deva biroul POPIR, telefon 15750, in
terior 121.

Mica p u bTatăl Mișu urează fiului Dan Popescu sănătate și succese în viață, la împlinirea vîrstei de 18 ani. „La mulți ani T*. (8482)VIND motocicletă „Jupiter 4", cu ataș, preț convenabil. Informații, Ani - noasa, strada Gh. Doja, 11. (8463)VIND Moskvici 1500. Pe-
ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIILE Lazar și Belea anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață a scumpei lor mamă și 
bunică

LAZAR LUIZA (ZIPPENFENIK)
Inmormîntarea, sîmbătă, 12 iulie, ora 16. Corte

giul pleacă din strada Gli. Lazăr, 15, Petroșani. (8481)

licitatetroșani, Iscroni nr. 350. Ț (8479)PIERDUT legitimație de bibliotecă pe numele Buzata Augustin, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8478)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bor- deuș loan, eliberată de A.U.T.L. Petroșani. O declar nulă. (8480)

COLEGIUL DE REDACȚIE: fosil BALAN. loan DUBEK Duf in GIIF'I A, Ion 
MUSTAȚA. Simion POP — redactor șet. Teodor RUSU redactor șet adjunct. 
Tiberiu SPATARU.

Redacția și administrația > Petroșani, sir. Nicolae Bălcescu, ar. 2, Telefoane <1662, 
secretariat 41663. 42464 secții.
Tiparul t Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. telefon 41365


