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I recizie și rapiditate— fără nici un rabat la calitatea produselor, iată 
caracterizează colectivul întreprinderii de tricotaje din Petroșani. Imagine din 
atelierele de producție ale întreprinderii. Foto : Gh. OLTEANU
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ȚÂRII Cft MAI MULT CĂRBUNE

< l.M. VALEA DE BRAZI Productivități

Două reușite minerești
La mina Valea de Brazi a început numărătoarea 

inversă. Fiecare zi, dar mai ales fiecare lucrare mi
nieră apropie momentul inaugural al primului aba
taj. Minerii, constructorii, montorii au intensificat 
ritmul lucrărilor, dedicînd succesele lor evenimentu
lui de amplă rezonanță politică pe care întregul po
por Ăl va aniversa în aceste zile: împlinirea a 21 de 
ani -de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, 
care a inaugurat cea mai rodnică etapă a dezvoltării 
socialiste st patriei. Avem noi vești despre reușitele 
minerești de la această mină :Simultan, s-au încheiat Gherman, Ioan Tudora. două lucrări de impor- In continuare, brigada tanță majoră pentru con- va aplica o tehnologie în turarea sistemului de raj general ăl minei' punerea în funcțiune a primelor capacități producție — străpungerea în puțul 7, la orizontul 400, a galeriei de aeraj, executată de brigada condusă de minerul Gheor- ghe Cercel, și terminarea lucrărilor de amenajare a puțului de aeraj nr. 7 de către minerii brigăzii conduse de Emetic Szabo.■ Execuția ambelor lucrări a prezentat o complexitate - -- inși ce-

II mi- Permanent, în preocupările comuniștilor

ae-și premieră în Valea Jiului: betonarea întregului traseu prin folosirea unei instalații complexe, proiectată de ICITPMH, după experiența cîștigată, noua tehnologie urmînd a fi extinsă la deschiderea noilor câmpuri miniere din Valea Jiului.Concomitent cu terminarea galeriei, brigada lui Emeric Szabo a executat în condiții calitative foarte bune amenajarea primului puț finalizat la Valea de Brazi, un puț de 500 m adîncime, care va asigura aerajul aripei ves- - tice a minei. Dintre minerii care au lucrat la săparea și amenajarea puțului s-au remarcat .* Gherasim Tamaș, Cori- ■ stantin Grigoriu, Ionel . Ardeleanu, Nicolae Trqa- • nă, Vasile Cojan.Terminarea celor două obiective de investiții, corelată cu finalizarea de ______ „.K. lucrătorii brigăzii Dintre componenții bri- a 4-a a IACMM a lucră-

deosebită, punînd fa cercare îndemînarea priceperea minerilor lor două brigăzi.

de

sporiteColectivul sectorului de la întreprindereanieră Vulcan — care a încheiat primul semestru al anului cu o producție su- ; plimentară de peste o mie tone ,de cărbune — continuă și în această lună seria bunelor rezultate. Cu plusul înregistrat în data de 14 iulie cantitatea de cărbune extrasă suplimentar se ridică la mai bine de 600 de tone. De subliniat că sporurile au fost obținute prin creșterea productivității muncii, acest indicator fiind depășit de ortacii din brigada condusă de Iosif Costea eu 2 tone pe post. Randamente superioare celor planificate au obținut și minerii brigăzile coordonate loan Tamaș și Pavel rescu. (S.B.)
din de Ciu-

întărirea numerică și calitativă 
a rîndurilor partidului

al cu în
irizațiilor de partid preocuparea sporită

Galeria de aeraj pe o
' a: fost executată în f orma-: țiuni de roci diverse, so-’i licitând adoptarea de mă- î suri speciale care au per- : mis realizarea undr viteze medii lunare de avan-' sare de 10 ml, cu vîrfuri : de peste 100 m. în gale- rie cu uri profil de 14 mp.găzii care au dat cu. suc- rilor de montaj Ia stația ces un exâmeri' aVcompe- tenței profesionale s-au numărat minerii specializați în lucrări de deschideri — Costache PicU, Șandor Madaraș, I____

lungime de 1000 m

de ventilatoare, va permite din zilele următoare crearea noilor circuite de aeraj ale minei, creș- ____ , terea debitului de aer în loan subteran. (Ioan DUBEK)__________________________________________

Acționînd. în lumina sarcinilor izvorîte din documentele Congresului XIII-lea al partidului privire la primireapartid, organele și organizațiile de partid din Valea Jiului au imprimat acestei activități,, un caracter și dinamic.'- Primirea partid este condusă, mai multă competență, a- sigurîndu-i-se orientarea în . perspectivă, orientare ce are în vedere un număr -însemnat de oameni ai muncii,, care, prin exemplul lor de . responsabilitate și dăruire patriotică constituie exemple demne pen-■ tru colectivele în care lucrează.Ceea ce caracterizează activitatea majorității orga-
alia cuExistau temeri ca, după două reorganizări consecutive, sectorul II al minei Aninoasa nu va prinde, prea devreme, ritmul planului.— In stratul trei, ne pune în temă ing. Gheor- ghe Negruț, înregistrăm condiții grele de Aun^ — temperaturi ridicate, podi- tura distrusă, stratul . friabil, cum se întâmplă mai totdeauna după focuri endogene. Grija pentru oameni, pentru abataje primează și totuși, confrun- tîndu-se cu aceste condiții dificile, brigăzile conduse de Constantin Broască și Mihai Iura s-au achitat în

„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU

viu în cu

este pentru pregătirea temeinică a celor ce solicită primirea în partid, grija permanentă pentru calitățile morale, politice și. . profesionale ale acestora. In practică birourilor organizațiilor de bază de la întreprinderile miniere Paroșerii, Lonea, Pe- trila, Dîlja, IUMP,, IMP, Cooperativa meșteșugărească „Unirea" și ICSA— AP s-a încetățenit preocuparea pentru cunoașterea temeinică și din timp a .nivelului de pregătire profesională și culturală,. portarea în familie și tate, . participarea., la obștească a celor.ce mează a fi primiți partid. Cunoscîndu-i
inertiamod exemplar de sarcinile încredințate.Reorganizările din martie și aprilie. greutățile obiective .au determinat revalorificarea potențialului forței de muncă, s-a pus accent, nu numai pe omogenizarea formațiilor, dar, mai ales, pe promovarea unor conducători ai locurilor de muncă energici, buni organizatori, capabili să învingă inerția care cuprinsese colectivul,— De . cînd a luat în primire „camera" din stratul 5, Radu Pîrciu a demonstrat că nu a înșelat încrederea investită. în el de organizația de partid,

_com-. socie* viața-tir- în din
conducerea sectorului, subliniază ing. Vălică Rusii, secretarul comitetului de partid, adjunct al șefului de sector., Cu productivități medii de 7,2 tone pe post, față de b planificate, brigada a realizat' 6 avansare lunară de 120 m. „Statul său major" — șefii țle schimb, pricepuții Gheorghc Stolnicii, Cristaclie, Nicolae — s-a întărit prin

m ineri Tudor Blagupromovarea tânărului Emil Dra- gpm ir..

timp, organele și, organiza- ■ țiile de partid au avut, posibilitatea să acționezecu stăruință în Vederea pregătirii și îndrumării lor, pentru însușirea de către aceștia a prevederilor .statutare, a politicii ■ partidului șj -statului. S-a dovedit utilă si eficientă practica folosita de organizațiile de partid nr. 2A și 8 aeraj l.M. Dilja, mecanic șef și turnătorie de la IUMP. AP Centru, alimentara Aeroport din. cadrul ICSA - AP, depou nr. 3 și revizie nr. 3 din cadrul Complexului CER de a repartiza comuniștilor cu experiență politică și profesională pe cei care solicită primirea în partid. Evidențiem grija manifestată de organizațiile .de partid nr. ,*î) l.M Paroscni, confecții Vulcan 5A și 11 investiții I.M..141- peni, nr. 4 ateliere, 1 spălare de la Preoafația Lu- p.eni, nr. .'IA și 3B l.M. U- ricani, SUT Iscroni din ca-.. cirul IACMM, de a încadra în Cercuri* si cursuri . de studiere a Statutului P-.C.R. pentru pregătirea polîtico- ioeologîca a celor cu posi-
Vasile CGCHECI '

(Continuare in pag. a 2-a)

In pagina a 3-a

(Continuare. în pag a 2-a)

Ion V ULPE
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M U NC I I

Pentru a ilustra mărețele prefaceri înregistrate în Valea Jiului, în perioa
da inaugurată de Congresul al IX-lea, din realitățile noastre social-economice 
am „decupat" imagini grăitoare, pline de semnificații, in stingă : aspect de 
muncă din citadela utilajului minier de la IUM Petroșani, uzină modernă, 
creată la indicația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Noua clădire a Teatrului de stat „ValeaJiului" (dreapta) constituie 
o elocventă dovadă a grijii conducerii partidului și statului pentru îmbogăți
rea permanentă a vieții spirituale din municipiul minerilor.
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Ce înseamnă clubul în viața unui colectiv muncitoresc am aflat, de curînd, ia Lonea. , participînd la o după-amiază culturală, ca oaspeți neinvitați, dar bine primiți de minetâi acestei întreprinderi fruntașe a Văii Jiului. însuși aspectul clubului, atmosfera specifică actului de cultură, ordinea existentă peste tot, bogăția activităților dovedesc că întregul consiliu do conducere al clubului, activiștii culturali ^nt pasionați, oameni care pun în actul de cultură multă dragoste, dînd dovadă lăudabile inițiative.La club, minerii au ' dispoziție tot ceea: ce este necesar pentru ca, în zi de binemeritată odihnă, săparticipe la acțiuni cultural-educative Variate, a-tractive. Actul de cultură vine, în acest fel, în sprijinul producției ; este un a-, idevăr pe care organizațiile 

de partid, cele de sindicat și U.T.C., toți activiștii' cu atribuții în domeniul culturii îl cunosc și îl aplică foarte bine în practică.Dovada acestor preocupări atente ? „Nu este zi — ne spunea Zoltan Pop. directorul clubului — ca președintele comitetului 
de sindicat. Nicolae Golea, și secretarul comitetului U.T.C.;. loșif Bodesc, să nu treacă, mă- : car. o oră. pe: la club, inte-

resîndu-se de activități, de necesitățile materiale, de ceea ce ar mai trebui făcut pentru ca viața spirituală a minerilor să nu fie mai prejos de producție". Și rezultatele se văd, începînd cu aspectul clubului, cu propaganda vizuală dinamică, mobilizatoare, sugestivă. Chiar la inlrare, cel ce vine la club are posibilitatea să cunoască realizările și perspectivele e- conomico-sociale ale jude-

nunte despre lor artistică. „Am recent pentru „Fiii lei", iar din 20 iulie întreprinde un turneumunicipiului,

dela

activitatea cîntat Petri- vom în localitățile municipiului, unde vom interpreta creațiile proprii ale grupului". Și apoi adaugă : „Beneficiem de excelente condiții de pregătire artistică, fapt ce ne obligă. Vrem ca în etapele superioare de concurs ale Festivalului național „Cîntarea României"
Pentru mineri, în zi libera

țului, împlinirile, din viața colectivului muncitoresc ele la Lonea. La loc de cinsje . se află panoul fruntașilor în întrecerea socialistă, minerii Andrei Antal , Grigore Mîndruț, An - ton Florea si ceilalți, împreună cu brigăzile lor -- precum si fruntași) vieții culturale, implicit ai activității clubului.Intrăm în sălile de repetiții ale formațiilor artistice. Marcel Munteanu și formația de muzică ușoară „Raid-rock" realizează sonor, împreună o. nouă partitură. „Ne.-ar mai trebui 2—3 microfoane competitive, pentru ca zestrea noastră tehnică să fie impecabilă". ne spune .Marcel :: Munteanu. Aflăm arriă-

să ne prezentăm cît mai bine. Aceeași dorință îi animă și pe interpreții folk Claudiu Lapșanschi, Virgil Sțratulat, . instrumentistul George, Câlțea, dirijorul tarafului, Petre Cio- banu. dansator, instructorul grupului de dans modern. „Ne străduim: să creăm, și.o formație vocală", ne-a mai spus Zoltan.Pop. Nu udaț i că de la mina Lonea, un număr însemnat de mineri' participă la fanfara reunită: a orașului Petrila. iar alții sînt membri ai 'Tot ului , „Freamătul a- dîncului". De altfel, la Lonea există o. bogată tracii ție 'culturală ; și în noua ediție a Festivalului națio- „Gîntarea României"nai
Cu sacoșa prin piața din PetroșaniSintem în plin sezon de vară, vrerrie a legumelor și fructelor. Iată de.ee în vinerea trecută, încă de dimineața, sute și sute de locuitori din . Valea Jiului se îndreptau spre piața din Petroșani. Tarabele, pline cu roșii, ardei și ceapă, varză, rădăcinoase și fruc

te, miere, brîriză și flori, chiar și unitățile comerciale, (de trei săptămîni au fost ' amenajate 5 chioșcuri aparținând ICSMI Petroșani, cu program în fiecare zi de vineri și dumini-

ieste să ne convingă că lașa este. 11 credem, dumnealui îi cunoaște și pe oameni, și exigențele IEste lesne de observat (după . grai, temperament sau... după mașini) de pe. unde sînt cei care vînd legume și fructe. Marfa este frumoasă, nimic de zis, numai că ei consideră doar orientative prețurile demercurial afișate de Administrația piețelor. Și, să fie vorba întră noi, admi
eă) si ale cooperației sînt ANCHEȚA NOASTRĂVizitate în continuu... Chiar și cei care vîtid peștișori decorativi pentru . acvarii, papagali și hrană pentru 
ei, își au clienții lor. Pen - tru că așa este Ia piață: unii vînd, alții cumpără. Dar cum se vinde ? împreună cu locotenentul Minai Livadaru și plut. mai. floria Drăgulea de la Miliția municipală, am căutat să aflăm ce și cum se vinde.— Cu cit dați roșiile ?— 11 lei. ni se răspunde.' Dar ardeiul gras ?— 1 leu bucata (o excepție, pentru că în . general șe vînd cu 2—4 lei).Primul este Constantin - Florea. producător,, dintr-o ., comună din județul Dolj, al doilea — Ioan Varga tot producător, din comuna Baciu, județul Cluj. Clienții erau pe-aproape și au cumpărat cu cît a spus pre- cupețul. Chiar cu 1 leu bucata vindea 7 Cu puțin peste prețul stabilit de •„mercurial" ? Tovarășul Iu- liu Dalcoș, șeful Administrației piețelor, se strădu-

nistrația s-ar. putea strădui mai mult pentru ca prețurile să fie rezonabile, determinate de cum prevede Iul". Gheorghe Novaci, vindea 60 lei kg, prețul lului" — 42 lei și nu fusese observat părători. Pe jumătate își un autocamion spoită cartofi. Sînt de la CAP Clopotiva.. „Am adus 1500 kg •aitofi, ne spunea lean G- nanu. șoferul mașinii. Se vînd'. la prețul stabilit, i..ică 3,75 lei".Dar ce se găseste în unitățile 1CSLF ? Pentru că o bogată și ritmică aprovizionare a lor are un e- fect de reglare a prețului pieții. La unitatea nr. 2 erau roșii, ceapă, varză, cartofi, varză murată și castraveți. „Na- aprovizionăm de la depozit sau direct de la unitățile agiico-

muncă, așa „mercuria- Vințan, din.biânză cu I „mercuria-decît de cum- la ora zece și face apariția care* trun-

I
I
I
I
L

DEZBATERE. La întreprinderea minieră Live- Zeni, -vineri, începînd cu ora 12,30, sub genericul „Pentru patrie și partid", va avea loc o dezbatere pe tema „Epoca Nicolae Ceausescu" — 21 de ani ai devenirii noastre comuniste". Dezbaterea este organizată în colaborare cu Casa de cultură a sindicatelor,, .-

TABAKA. La Liceul industrial minier din Petroșani se deschide mîine tabăra de pregătire a tineretului pentru patriei, la care elevi din liceele piului. De-a lungul

clubul va fi reprezentat de 15 formații, dintre care nu vor lipsi fluierașii, re- cânoscuți la nivel județean.Gazdele ne invită să vizităm sala de spectacole, recent renovată; care se află într-o clădire alăturată. E- legantă, amenajată cu rafinament și bun gust, în- tr-un cuvînt — condiții excelente pentru diferite genuri de spectacole. Nu ne mirăm că la fiecare spectacol,, la Lonea, sala, este plină. ..Plariul încasărilor . este realizat în proporție de 150 la sută, iar oamenii vm la club, după cum am constatat, cu mult interes pentru actul de cultură. Cei care se ocupă de timpul liber, al minerilor, de organizarea cît mai bună a acțiunilor sînt animați de pasiune. Iată o dovadă certă că la Lonea, implicarea clubului în viața harnicului colectiv de mineri nu mai este un deziderat, o promisiune, ci o realitate.

le, ne spunea Leontina Vă- caru. Acum șeful de. unitate, este in județul Dolj,, după caise". In apropiere, unitatea nr. 5 a ICSLF (șef de unitate Suzana Pe- tfișor),. avea ceapă, cartofi, varză, morcovi, mere, gulii. dovlecei.Așadar, dacă cei mai multi producători își etalează marfa, alții preferă s-o țină în sacoșă. Cum era Jezsenszki Ioan, un bărbos tînăr și bine legat, tinichigiu la Combinatul chimic „Victoria", județul Brașov.. A fost condamnat cu citi va ani în .urmă și a beneficiat ele clemența legilor noastre socialiste. Ce căuta în Petroșani ?— Am venit să... învăț, ne zicea cu priviri neliniștite.Avea și de ce să fie neliniștit pentru că în marea lui sacoșă se aflau .37 saci nylon, 11 saci din pînză aibă, 8 plase. Despre proveniența lor n-a reușit să convingă vigilența lucrătorilor de miliție.La fel de vigilenți (cu prețul legumelor și fructelor, evident), trebuie să fie și lucrătorii de la Administrația piețelor, iar unitățile de legume și fructe să fi» bine aprovizionate în fiecare zi, așa cum au lest vneri.
T. SPÂȚARU
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(Urmare din pag. 1)bilități de a deveni membri de partid.Există O preocupare în
și față de îndrumarea celor nou primiți. Astfel, încă în adunarea de primire, birourile organizațiilor de bază le încredințează sarcini, ajutîndu-i apoi să le ducă la îndeplinire. Periodic aceștia sînt chemați să raporteze asupra modului în care se achită de sarcini. Merită evidențiată preocuparea manifestată: în acest sens de organizațiile de partid de la I.M. Petrila, I.M. Paroșeni. I.M. Dîlja, IUMP și ICSA— AP care au obținut rezultate meritorii în întărirea rîndurilor lor.Organizațiile de partid completa- vor trebui să acorde și pe viitor o atenție sporită pregătirii corespunzătoare a adunărilor de primire în partid, realizării sarcinilor încredințate celor nou primiți, crescând în a- cclași timp exigențele față au de calitățile politice și mo- al pri-

decevederea repartizării sarcini concrete celor■ solicită primirea în partid în rîndul organizațiilor de mașă și obștești, fapt card a dus la sporirea răspunderii, la familiarizarea viitorilor comuniști cu sarcinile politice și economice cu care se confruntă organizațiile de partid. Pe aceleași linie se înscriu și măsurile luate în vederea îndrumării oamenilor muncii- pentru calificare și policalificare, pentru , ' ' 
rea studiilor.Se poate aprecia că s-a manifestat mai multă preocupare în vederea asigurării unui conținut corespunzător adunărilor generale unde se iau în dezbatere cererile celor care <__ .solicitat primirea în partid. rale ale fiecărui om Organizațiile de bază ma- muncii care solicită o grijă deosebită mireâ în partid.Horatiu ALEXANDRESCU

Ecliipa condusă de operatoarea Elena Grigore, lucrează la banda de clau- 
baj a secției de preparare a cuarțului (Uricani), obținînd de la începutul anu
lui rezultate superioare în'producție. Foto : Ioan PRICOPI

BĂ TALIA CU INERȚIA
(Urmare din pag I)Intr-unui din frontalele stratului 3a fost transferat ca șef de brigadă Mihai Iura, în locul lUi, în abatajul cameră, a fost promovat Stan Rotaru. In mai puțin de 15 zile formația lui Iura a avansat 20 m. Altădată aceeași : brigadă reușea 15 m pe lună. Ortacii lui Ion Hoțea au depășit cu 5 m sarcinile lunii trecute, ei conturează un suitor în steril; plusul formației de pregătiri a lui Ion Moca, măsoară, pe aceeași perioadă 20 ml, galeria de bază a ortacilor iui Ștefan Vlașin măsoară cu 9 m mai mult decît prevederile Iui iunie.— Nu se putea tolera la nesfirșit indisciplina, se explică secretarul comitetului de partid pe sector. Am sancționat chiar doi maiștri pentru ncîndepli-

RĂSPUNDEM CITITORILOR• FAZAKAS ENDRE, Vulcan : Numai cu ceea ce ne-ați trimis, „Parada proverbelor prelucrate", nu este convingătoare ca formă și conținut. La aceasta concură în primul rînd unele „poante" prea „ușoare".

nirea sarcinilor de . serviciu, pe Csaba Santa și Marin, Sandu. Am lărgit apoi climatul de exigență la nivelul întregului colectiv. Practic, din iunie nemotivatele au scăzut, față de luna precedentă cu 260 ; s-a micșorat numărul foilor de poală.Sentimentul de responsabilitate muncitorească a crescut,-atunci cînd s-au pus pe prim plan nu numai sarcinile ce revin unei formații ci și necesitatea îndeplinirii;: lor ; prevederile acordului global au devenit ferme prin convențiile încheiate de brigăzi cu conducerea- sectorului, care implică șf angajamentele. Urmărirea zilnică a îndeplinirii acestor dori a fost personalului neresc, care s-a în eforturile colectivului, asigurînd Asistență tehnică pe toate schimburile. S-au continuat astfel noi soluții tehnologice, între care săparea suitoarelor mai a- proape de strat, se scurtează astfel durata lucrărilor și lungimea lor, a traseului

preve- încredințată tehnico-ingi- implicat

de transport. Așadar, omogenizarea formațiilor, promovarea în fruntea lor a unor vrednici mineri, experiență, au Ia optimizarea întregului colectiv. In consecință, în aprilie sectorul a făcut planul, în iunie a raportat un plus de 170 tone de cărbune.— Demarajul bun, conchide inginerul Negrul, ne-a mobilizat mâi ales că măsurile întreprinse au „bătaie lungă",. Devansul pregătirilor ne‘ permite nu numai să respectăm perspectiva planificată, în august sînt programate să pornească două abataje pe înclinare cu front scurt în stratul doi. ci mai mult, să apropiem această perspectivă cu două săptă- mîni. ,Iată cum, concis, la o- biect, s-a desfășurat campania redresării în cadrul sectorului II al minei Ani- noasa, în fond o autentică lecție deschisă pe tema atributelor și împlinirii prin sine a înaltei responsabilități muncitorești, a vrednicilor bărbați din subteran.

cucontribuit moralului

lor și șoimilor patriei din nilor și a municipiu se deschid mii- c... .... '.. . ne cluburile de vacanță. . tonarea Aleii Brazilor,In programele stabilite lungime de 500-deapărarea sînt incluse acțiuni participă, muniei- celor două săptămîni, tinerii vor lua parte la acțiuni culturale, sportive, de orientare turistică,, precum... și la alte manifestări specifice profilului taberei.

turistice, sportive și cultural-educative. Figurează, de a- semenea acțiuni de recon- diționare a materialului didactic și de întreținere a spațiilor de învățămînt.

„Un bărbat și mai multe femei". Din distribuție, Patricia Grigoriu și Clau- diu BlcoriȚ.i constructorilorde căi ferate constă în bc-înmetri.Contribuția cetățenilor la îmbogățirea zestrei edi- . .......... .............. ........litar-gospodărești se mate- pa de fotbal-copii, a rializează și în finalizarea - ...stației de călători cap de linie a cursei Petroșani —Uricani. (I.D.)PRIN CONTRIBUȚIE CETĂȚENEASCA. O nouă lucrare gospodărească este CLUBURI DE VACAN- în curs de execuție la U- ȚA. In toate unitățile șco- ricani. Lucrarea, realiza-lare și în casele pionieri- tă cu contribuția cetățe-
TEATRU. Pe litoral, între 1 și 10 august, Teatrul de stat „Valea Jiului" va prezenta în toate stațiunile, spectacole coupe cu piesele „Anonimul Venetian" și

CANTONAMENT. Echi- clu- bului „Jiul" s-a întors recent dintr-un cantonament care a avut loc în stațiunea „Căciulata" din județul Vîlcea. Elevii, conduși de profesorul Ștefan Trifa, au efectuat un amplu program de pregătire fizică. Iată o nouă dovadă a preocupărilor susținute pe care clubul „Jiul" le are față

dc viitorul fotbalului; Valea Jiului.CINEMATECA. La cine matograful „7 Noiembriedin Petroșani cinemateca ne invită în zilele de 16 și 17 iulie la vizionarea peliculei „Texas, dincolo 'de rîu". (I.V.)
I
I

Rubrică realizată de 
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I REALIZAREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE !
I ÎN CONDIȚII DE DEPUNĂ SIGURANȚĂ A MUNCII |

La I. M. Aninoasa

Prevenirea focurilor de minăExperiența a demonstrat și la mina Aninoasa este mai ușor și mai cient, sub toate aspectele, să se acționeze preventiv în ce privește apariția focurilor de mină. Intr-o perioadă relativ recentă, aceste fenomene au produs serioase, perturbații în activitatea de producție, sco- țînd pur și simplu, din exploatare, capacități importante de cărbune, făcînd dificilă sau chiar punînd sub semnul-întrebării descinderea de noi abataje în zonele afectate.In prezent, însă, ca. urmare a unei acțiuni perseverente de continuare, permanente a focurilor poate afirma că la Aninoasa fenomenul este sub controlul specialiștilor. Un e- xemplu recent, din a ti tea . altele cite se pot da : am terminat de exploatat un abataj frontal din vecinătatea unei șcarpe și am fă- < : cut instrumentația nece* sară pentru prevenirea fenomenelor de autoîncălzi- re. Pentru aceasta, am perforat găuri și le-am umplut cu soluție de apă sărată, am pulverizat substanțe chimice antipirogene, am

că efi-

lichidare și, în prin măsuri de prevenire endogene se

trecut la podlrea șcarpei. Subliniem faptul că este vorba de un procedeu în premieră la mina Aninoasa — folosit cu bune rezultate de mai bine de trei luni, procedeu aflat în continuă perfecționare. De altfel, pe aceeași linie — a* ceea a găsirii unor soluții proprii, eficiente, menite să rezolve probleme specifice ale prevenirii apariției focurilor de mină — am mai putea cita și conceperea, executarea și utilizarea unui microgenerator de spumă. Bazat pe efectul de ejectare a substanței, instalația a fost proiectată de specialiști ai minei, în colaborare cu colegi de la Centrul de cercetare pentru securffăte minieră, și confecționată în atelierul nostru. Beneficiind de o schemă relativ simplă de funcționare, care îi asigură un grad mărit de fiabilita- are ceea de

mină. Pc lingă acest crogenerator, ’avem în dotare și un alt tip, de mare capacitate (80 metri cubi de spumă pe minut), destinat stingerii focurilor din subteran sau de la suprafață.Un alt aspect de actualitate în prevenirea focurilor de mină îl constituie lucrările de înnămolire cu cenușă de termocentrală în spațiile exploatate din zona stratului 3. blocul II — acțiune care își dovedește eficiența, de vreme ce nu se semnalează fenomene de încălzire. De asemenea, continuăm forajele ...pentru înnămolire, în vederea a- sanării focului endogen din stratul 3 blocul 1.Am semnalat doar cî- teva aspecte, mai importante și de strictă actualitate în ce privește prevenirea apariției ; focurilor de mină. Această activitate este, însă, mult mai complexă, des- fășurîndu-se pe multiple planuri, pe măsura importanței ei în asigurarea securității muncii și zăcă- jnîntului, a activității dei sjgu-
te, microgeneratorul și o greutate redusă, ce îl face foarte ușor folosit în toate locurile de muncă-din subteran. De ------- ---------------- -fapt, aceste calități au fost producție în deplină deja probate pînă acum, ranță.. respectiva ' ' ................utilizată în numeroase cazuri, pentru rea apariției focurilorinstalație fiind............ ;a- preîntîmpina- de

binecu- desfă- de pro- siguran- Valea însem-
Este un adevăr noscut că, pentru șurarea activității dueție în deplină ță, ia minele din Jiului sînt alocate nate fonduri financiare. O bună parte dintre aceste sume sînt destinate înzestrării cu utilaje dintre cele mai moderne, rod al muncii de concepție a specialiștilor din industria constructoare de mașini.Ce asemenea instalații eficiente se află pe -fluxul de producție al uneia dintre unitățile în nomenclatorul căreia intră și astfel de utilaje — este vorba de IPSRUEEM — iată punctul de plecare al investigației noastre într-una din secțiile amintitei unități. Maistrul Francisc Matyus, șeful atelierului de prototipuri ne prezintă cîteva dintre aceste produse, care sînt premiere pe fluxul de fabricație. Stingătorul mobil cu praf, conceput și executat în două variante (de 125 de kilograme și de 50 de kilograme), prezintă avantajul că poate fi ușor manipulat pe căile, de acces din subteran, iar probele la care a fost supus pe standurile unității demonstrează o bună funcționare, în condiții de fiabilitate sporită. O altă noutate' o constituie dispozitivul de stingere eu degajare mecanică automată : el vă echipa tran-

sportoarele, în vederea prevenirii incendiilor ce pot apărea din pricina blocării benzilor și deci a aprinderii acestora datorită frecării. Interlocutorul subliniază faptul că dispozitivul va avea o mare utilizare în activitatea minerilor, dată fiind frecvența incidentelor tehnice de această natură, în care apare pericolul de aprindere a benzilor transportoare. Tot în faza de prototip — urmînd să se facă verificările la standurile de probă — se găsește și generatorul de e- crari spiral, care are menirea să creeze „un. ecran de apă“, eficient în stingerea incendiilor.Pentru moderni zarea stalațiilor din sistemul de aeraj al minei Valea Brazi, într-un alt atelier al IPSRUEEMP, cel de automatizări, au fost concepute, în premieră, trei dulapuri de acționare destinate stației de ventilatoare. Lucrarea a fost executată regim de urgență, așa cit, intr-un timp relativ scurt, beneficiarul este in măsură să aibă la dispoziție aceste instalații, care poartă, semnăturile de . muncă, ale inginerului Mihai Mihuț, subinginerului Florin Busuioc, maiștrilor Gheorghe Bîtcă, și Martin Ciclovan, ale electricianului Cristian Petrișor.
Pagină realizată la cererea C.M.V.J.

La I.M. Bărbăteni

Gheorghe RANCEA, 
inginer șef cu securitatea 

minieră, I.M. Aninoasa

Mecanici, 
nu uitați!

Este interzisă funcțio
narea mașinii de 
fracție atunci cînd

• I rînele de mane
vră, de siguranță sau 
de cuplare nu funcțio
nează normal ;

• Indicatorul de a- 
dîncime și limitatoarele 
de cursă sînt defecte

• Instalațiile de sem
nalizare și cele de tele
fonie nu Sînt în perfec
tă stare de funcționare;

• Dispozitivele de si
guranță din turnul pu
țului prezintă defec
țiuni ;

• Cablurile și colivi
ile de extracție nu sa
tisfac condițiile stabi
lite prin norme.

eX'

1

Se impun măsuri mai ferme pentru 
asigurarea aerajului în subteran au fost schemă de aeraj nu aveau aeraj■ sau5,.Ea sfîrșitul luniia.c,, un .colectiv de specialiști din cadrul Combinatului minier Valea Jiului a șfectuat un control complex la I.M. Bărbăteni. Cu acest prilej, au fost vizate și condițiile de aeraj general, de asigurare a debitelor de aer la locurile de muncă, în conformitate cu normativele în vigoare. In principal, s-a constatat că, ; pe stațiile principale ventilație și pe circuite, debitele de- aer au fost a- sigurate la nivelul necesarului calculat pe luna

iunie panourile 4 și 5 — găsite coloane de insuficient etanșate prelungite. In panoul blocul X a doua coloană de aeraj nu era prelungitei și av^a o improvizație : tu- lor cu cerneală săti pastă buri flexibile intercalate |" între tuburile metalice. Pe stratul 3, în preabatajul direcționalei nr. 17, erau lipsă șapte tuburi de aspirație^ și cinci tuburi refulare. De asemenea, abatajele cameră nr. 15 16 din stratul 3 blocul și nr. 2 vest blocul X___________________ . Ioanele de aeraj aveau iunie. In ceea ce plivește țiuni neetanșate. aerajul parțial au fost puse In toate cazurile de in evidență unele neajun-. călcare a normelor de .. suri, abateri de la normativele în vigoare, încălcări ale disciplinei de producție. Bunăoară pe circuitul de aeraj din blocul XI, stratul 5 nu a fost asigurată rezerva de 15 la sută, iar în unele zone se impune reprofilarea .galeriilor presionate de pe calea ‘ de evacuare a aerului viciat. In galeria de bază —

menționate datele întocmirii ; acestora, parametrii e- raU Înscriși cu „ creionul. Oi’, în mod expres, se prevede înscrierea parametri-

de de în siXIco- por-în-- protecție a muncii privind aeraj ul parțial la locurile de muncă, s-a oprit activitatea. pentru deficiențele constatate au fost sancționați contravențional maiștrii mecanici din cadrul sectoarelor IB. II și III.Cu privire la normativele de aeraj subteran s-a mai constatat că la nivelul sectoarelor machetele

de pix.Din analiza celor- 23 de cazuri de încălcare a dispozițiilor de lucru privind aerajul și acumulările de metan in concentrații de peste 2 la siită, s-a desprins ca o concluzie generală, că toate cazurile au fost, cercetate. Celor s-au făcut vinoyați de nerespectarea NDPM li s-au aplicat sancțiuni disciplinara;’Măsurile stabilite de comisia de control la fața locului s-au dovedit binevenite. Să nu se uite nici un moment că respectarea riguroasă ă normelor de protecție a muncii în toate întreprinderile 'miniere, la toate locurile, de muncă reprezintă o sarcină deosebit de importantă.

in-

C. TOMESCU

de

V.S. FENESANU
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Din țările socialiste j

Încheierea întîlnirii prietenești 
dintre reprezentanți ai 
tineretului din Republica 
Socialistă România și ai 

tineretului din R.P.D. Coreeană

MOSCOVA
LA ÎNCHEIEREA FORUMULUI INTERNAȚIONAL 

AL OAMENILOR DE ȘTIINȚA

PHENIAN 15 (Agerpres). — - La Phenian s-au încheiat manifestările din cadrul întîlnirii dintre reprezentanți tineretului român și tineretului coreean, s-au desfășurat în prietenă în perioada iulie a.c.Un, moment cu ample și profunde semnificații în ansamblul întîlnirii l-a constituit prezentarea mesajelor adresate pârtiei- panților de către tovarășul Nicolae Ccaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și de către tovarășul Kim Ir Sen. șecretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democra
te Coreene, elocvente mărturii ale atenției și grijii deosebite pe care parti

prieteneștiai ai care tara 8—15

dele din țările noastre le acordă tinerei generații. , Programul manifestărilor, extrem de bogat. a cuprins întîlniri și discuții cu reprezentanți ai conducerii organizațiilor de tineret, studenți și copii din țara socialistă prietenă, cu tineri din Phenian și din alte localități, un seminar bilateral, expuneri ale unor lectori ai U.T.C., vizite la obiective economice, social-culturale și de învățămînt, organizarea unei expoziții de fotografii, spectacole ale gru- , purilor artjstice român și coreean etc.Intîlnirea prietenească a avut un pronunțat caracter de lucru, înscriin- du-se prin rezultatele sale, .ca o nouă și semnificativă contribuție la amplificarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre organizațiile de tineret din cele două țâri.

MOSCOVA 15 (Agerpres) — Mihail Gorbaeiov, secretar general al C.C. al P.C/U.S., a' avut o întrevedere cu un grup de oameni de știință sovietici și străini care au participat, la Moscova, la lucrările unui forum internațional al oamenilor de ști - ință pehtru încetarea ex

in-periențelor nucleare, formează agenția TAȘS. Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a reafirmat, cu acest prilej,1 propunerile făcute de Uniunea Sovietică în domeniul dezarmării și importanța pe care o acordă U.R.S.S. morato- riului asupra interzicerii experiențelor nucleare.
La Hanoi, au avut loc

Funerariile lui Le Duanrii de doliu, în acordurile Internaționalei, sicriul cu corpul neînsuflețit al lui

APROXIMATIV 3 600 dc muncitori de culoare de la uzinele Toyota din dfașul Durban, în estul Republicii Sud-Africane, riscă să-și piardă locurile de muncă dacă nu vor relua lucrul în 24 de ore. Muncitorii se află în grevă de joia trecută, cerînd îmbunătățirea. condițiilor de muncă și viață.POTRIVIT unui nou bi- îa.nț al atentatului terorist, comis luni dimineața în centrul Madridului, numărul morților se ridi- 
Cff la nouă — informează agenția France Presse. Victimele erau membri ai Gărzii civile din Spania. Poliția susține că atentatul a fost comis de un comando al ramurii militare a organizației separatis
te basce — ETA. .O ECHIPA de oceano- grafi și alți specialiști a- mericani a început, la bordul navei dc cercetări ..Atlantis 11“ — o nouă tentativă de explorare a epavei vaporului „Titanic", aflată la o adîncime de 3 950 metri în Atlanticul de nord, în apropierea

IIA NOI 15 (Agerpres). — Agenția VNA informează că, la Hanoi, au avut loc, marți, funeraliile lui Le Le Duan a fost așezat pe Duan. ’’In aceeași zi, în Sala Congreselor din piața istorică Ba Dinh, a capitalei R.S. Vietnam, în cadrul funeraliilor naționale a avut loc o adunare de doliu, la care a luat cu- vîntul tovarășul Truong Chinli, șecretar general al C.C. al Partidului Comunist din Vietnam, președintele Consiliului de Stat al R.S. Vietnam.După încheierea adună-

un afet de tun. Cortegiul funebru a parcurs străzile, capitalei, cu steagurile co- borîte în berna. Zeci de mii de oameni ai muncii și-au luat un ultim rămas bun de la fostul conducă-, tor al Partidului Comunist din Vietnam.

AEROPORTUL Fiumici- no din Roma a fost închis traficului timp de două ore, ca urmare a inundațiilor provocate de o furtună violentă ce s-a abătut luni asupra Romei și a mai multor zone din regiunea Lazio. Dificultăți s-au înregistrat și în ce privește zborurile de pe aeroportul Ciampino. -In zona aeroportului Leonardo da Vinci, de asemenea, din Roma, un fulger care a lovit un avion japonez „Boeing 747“ a obligat echipajul să procedeze la o aterizare forțată, care, din fericire, nu s-a soldat cu nici un incident. ■ ; \IN CADRUL Festivalului artistic Internațional al Tineretului și Păcii, desfășurat recent în orașul marocan Marrakech, țara noastră a participat cu o expoziție de grafică contemporană, care s-a bucurat de o bună apreciere din partea numeroșilor deceniu — respectiv 2,16 vizitatori. De asemenea, a__ rezultă că pî- fost urmărit c.u interesnă în anul 2025 vor trebui create 1,5 miliarde noi locuri de muncă. ,

coastelor Insulei Terra Nova (Newfoundland) — relatează agenția UPI. Conducătorul expediției, Robert Ballard, de la Institutul de oceanografie din Woods Hole, statul Massachusetts, a'\făcut cunoscut căî a efectuat, împreună cu alți doi cercetători, la bordul U- nui submersibil de construcție specială, 6'imersiu- ne de recunoaștere de șase ore în apropierea epavei.POTRIVIT unui studiu elaborat de Biroul Internațional al Muncii (BIT), dacă în anul 2000 populația activă a lumii șe va ridica la 2,75 miliarde persoane, în anul 2025 ea va depăși 3,6 miliarde persoane. Comparând aceste. cifre cu estimările pentru jumătatea actualului deceniu respectiv 2.16 miliarde — rezultă că pî-

Noul guvern olandez 
a depus jurămîntulHAG A 15 (Agerpres). ' — După depunerea jurămîn- tului de către membrii noului guvern olandez, premierul Ruud Libbers a declarat. într-un interviu a- cordat agenției France Presse, că țara sa speră în continuare ca desfășurarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune ale NATO în Europa occidten- tală să fie, dacă nu erijată, cel puțin redusă prin realizarea unui acord la negocierile pentru dezarmare de la Geneva.In context, premierul Lubbers a relevat că O- landa va respecta angajamentul de a amplasa 48 de rachete pe teritoriul său, dar își rezervă dreptul de a reveni asupra acestui angajament în cazul ajungerii ia un acord Ia negocierile Smintite. ' ?" A ’'

MOSCOVA (Agerpres). — — In republicile Estonia, Lituania și Letonia au început lucrările de amenajare a unei suprafețe de un milionhectare, adică a șaptea parte din terenurile irigate și drenate, care, potrivit hotărârilor celui de-al XXVII- lea Congres al P.C.U.S., urmează să fie introduse în circuitul agricol pînă în anul 1990. Valorificarea a- cestor terenuri, subliniază agenția TASS, este necesară pentru asigurarea din recolte proprii a cesarului de cereale și tini furajere al celor republici baltice.
☆PRAGA (Agerpres).La Praga a început testarea noilor' tramvaie articulate „kț-8-d5", cu 54 de locuri pe scaune șl -273 locuri în picioare. Tramvaiul este dotat cu un sistem tiristorizat de transmisie care permite economisirea a aproximativ 25 la sută din energia pe ca- _______ i___ , ________re o consumau modelele bă un 'rol ’ decisiv în asi- vechi. Pînă în anul 1990, în orașele cehoslovace vor funcționa 196 de a- semenea vagoane, iar producția lor de serie va în - cepe în anul 1992.

BELGRAD (Agerpres). —' In primele șase luni ale anului, la mină de cupru

ne- cul- trei

programul românesc filme documentare și muzică, prezentate timpul festivalului. de de în

. Boțim,- din localitatea goslavă Radoviș, s-au tras peste 2,3 milioane ne minereu de Cupru, reprezentând o depășire a obiectivelor planificare de 5 la sută — transmite’ a- genția Taniug.Totodată, agenția iugoslavă de știri informea- com- ■ cel- va de mai

iu- ex- to-

ză că, anul acesta, plexul minier Bor — mai mare din țară — produce 156 000 tone cupru, cu 10 la sută mult decît în 1985.
☆PHENIAN (Agerpres). — Un nou obiectiv economic de primă importanță se construiește în apropierea orașului Sunchon, din R.P.D. Coreeană. Rezultat al bogatei experierițe obținute de specialiștii coreeni în producția de fire și fibre sintetice, Combinatul chimic de la Sunchon, prevăzut a intra în funcțiune în 1988, va deschide noi perspective industriei chimice din a- ceastă țară, urmînd să ai- UX î_ —i*gurărea cu cantități însemnate de materii prime pehtru unitățile industriei textile. Aici se vă produce cu precădere vina- lon, fibră sintetică realizată după o formulă pusă la punct de oamenii de știință din R.P.D. Coreeană, avînd la bază cărbunele și roca de calciu. ’ ’ .' .

memen
TV.

al PRETORIA 15 (Agerpres)? — La chemarea sindicatului muncitorilor de culoare din Republica Sud- Africariă („COSATU"), luni s-a desfășurat în nenumărate regiuni Sud-africane o „zi de acțiune" în semn de protest față de impunerea stării de urgență, la 12 ilftie a.c., și întemnițarea a mii de sindicaliști.

FILMEPETROȘANI - 
iembrie: Texas, de rîu; Unirea: rea : Parîngul: din linia întîi, I-II.PETR1LA : Doctorițele.LONEA: Steaua dimineții.VULCAN: Rîpa, LII.LUPENI: Urmărit.URICANI; Lungul drum către sine.

— 7 No-dincolo Moșteni- Noi, cei

N.R. Eventualele modificări intervenite în pro.* gramareâ filmelor, aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara. ‘

20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în nomie.20,35 Sub tricolor, roșu steag — tece și versuri trioțice, revoluționare (colori. Congresul deschideri toare : Principiile echității— ferm aplicate în viață.Film serial: 
„Expediția dispă
rută".Ultimul episod. • ;: (color). ' Telejurnal, î progra-

20,45
eco-sub eîri- pa-marilor înnoi-eticii și socialiste

21,5022,00 închiderea mului.
memento

SPORT 0 SPORT 0 SPORT ® SPORT * SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORTPHENIAN 15 (Agerpres). — La turneul de box armatelor prietene, fâșurat pe ringul lui sporturilor din al des-: palatu- Phe- nian, în limitele categoriei supergrea, pe locul întîi s-a clasat pugilistul Teodor Pârjol, care l-a întrecut în finală pe Istvan Szokora (Ungaria), pe primul loc s-a situat și Marcel Marcu. învingător la categoria semigrea, după ce a dispus în finală de Vcselin Kolev (Bulgaria). Din echipa română au mai urcat pe podiumul de pre- - miere Costin Stanca (categ. pană), Viorel Mihăilă (categ. ușoară), clasați pe locul doi. Ion Guzganu (categ. cocoș) și Gheorghe Preda (categ. grea), clasați pe locul trei. Au participat peste 100 de pugiliști din 8 țări.

românTot

lui de tir al armatelor prietene de la Budapesta a fost ciștigată de Grișin (U.R.S.S.) cu 574 puncte, urmat de Pottek (R.D.G.) —- 563 puncte și Babii (România) — 562 puncte. In proba feminină de pistol standard . învingătoare (U.R.S.S.) - .urmată de Pek Zcn (R.P.D. Coreeană) — puncte, Taciuc (România) ■-A 583 puncte.

Mihai Aldulea și Nicolae Manolache.Cursa va începe cu o etapă „prolog" ce va a- yca loc pe străzile orașului Sofia contracronome- tru individual, pe un circuit de 6,2 km.
(Ungaria) s-a încheiat victoria selecționatei nici, care a cîștigat meciurile disputate : cu Polonia, 72—65 Bulgaria, 51—48 cu garia și 78-61 cu U.R.S.S.

cu Romă» toate 72—55cuUn- echipa

*BUDAPESTA preș). — Proba liber din cadrul 15 (Ager- de pistol coneursu-

a terminat Țurisceva 585 > puncte, i Suk 583
☆SOFIA 15 (Agerpres). — Cea de-a 36-a ediție a Tuiului ciclist al Bulgariei se va desfășura. între 16—27 iulie, în H etape, pe un traseu * însumând 1 475 km. I.a întrecere vor lua parte alergători din 12 țări, intre care și România. reprezentată de o formație de tineret, avind în componență pe Cornel Nicolae, Adrian Florea. Va- silc Buduroi. Mihai Orosz,

„A.,Localitatea Bad kircheim va găzdui 18 și 20 iulie meciul tenis dintre ' Austriei și României, con- tînd pentru semifinalele zonei europene (grupa A) ale competiției internaționale .„Cupa Davis".Din echipa țării noastre fac parte următorii jucători ; Florin Segărcea- nu, Andrei Dîrz.u, Adrian Marcu și Mihai Vanță.

Klein- între de formațiile
☆

☆BUDAPESTA 15- (Agerpres). — Turneul internațional de baschet pentru junioare deț la Șalgotarjan

ATENA 15 (Agerpres). -- Pe stadionul olimpic din Atena încep astăzi întrecerile primei ediții a campionatelor mondiale de atletism pentru juniori, la care și-au anunțat participarea sportivi și sportive din 150 de țări.Din lotul României fac parte, printre alții, campion ele europene Ana Pă- durean (1 500 m) și Cleopatra Pălăcin (3 000 m), Luminița Zaițuc (800 m). Alina Astafei (săritura în înălțime), Mirela Belu (săritura în lungime), sprintera Corina Roșioru și a- runcâtorul de ciocan Ion Livni Gabriel.
COLEGUL Dt RED U III- i iosil BALAN loan DUBIK Dorm GlIEfA fon 

MUSJAțA Simion POP — redactor șei Teodor RUSU — redactor șef adjunct Tiberm SPĂTĂRII

VIND Skoda S 100. Infor- Virgil, eliberată de T.M, Dîlja. O declar nulă. (8500)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bălan Maria, eliberată de Prepa- rația Coroești. O declar nulă. (8501)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Agoston Mihai, eliberată de I.M. Pa- roșeni. O declar nulă. (8508)
DE FAMILIE

mâții, telefon 41786. (8503) ’ VIND Fiat 125, preț convenabil. Lupeni, stradaCalea Brăii, 57, Telefon60352. (8504)VIND urgent, Dacia 1300, preț convenabil. Lupeni. A- leea Liliacului, bloc 3/25. (8506)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bîicu
ANUNȚURI 1

Colectivul APTA din IPSRUEEM Petroșani este 
alături de ing. Huron Wilhelm, în mare durere pri
cinuită de decesul soacrei sale

ANTONESCU ELENA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (8509)

Se împlinesc șase luni de la dispariția scumpa 
lui nostril "

ing. GUȚAN BORIS î
Sora și fiul. (8507) I »

Cu aceeași profundă durere și nestins dor, amintim 
celor care l-au cunoscut și iubit, că azi se împlinește 
un an de cînd iubitul nostru sot, tată si bunic motroc constantin’ 
s-a stins din viață, Iăsîndu-ne inimile îndoliate, 

Flori- și lacrimi pe mormântul său. Margareta, 
soție, Liviu și Remus — fii. Elena — fiică. Ștefan 
— ginere și Răz’van și Adriana — nepoți, (8505)

I Redacția și administrația : Petroșani, str. Nicolae Bătcescu or 2, t elefoane 41662
secretariat 41663 42464 secții.
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