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In întîmpinarea Zilei minerului 
șiaaniversării eliberării patriei

Succese în abataje„Decada producțiilor combină de tăiere ci
Cu planul pe 

opt luni îndeplinii 
BRIGADA CONDUSĂ DE 

ȘTEFAN ALBA
I.M. FETRILA

• PESTE 34 200 TONE DE CĂRBUNE ex
tras suplimentar de la începutul anului. • Pro
ductivitatea muncii PLANIFICATA A FOST DE
PĂȘITĂ CU 3270 KG de cărbune pe post. In 
cinci zile din august, plus 512 TONE DE CĂR
BUNE.Cifrele prezentate vorbesc de la sine despre o vestită formație de mineri, coordonată de un brigadier destoinic, Ștefan Alba, din sectorul IV al I.M. Petrila. Despre munca . șefului de brigadă și a oamenilor cu care lucrează în cele trei abataje frontale — și aici trebuie- menționate neapărat numele șefilor de schimb Nicolae Șer- ban, Vasile Herineanu, Anton Bakoș, Carol Bârfi ta, Iordache Porumb,

Vulcan, azi... Foto : Șt. NEMECSEK

Mihai Dumitru, Mihai Gavrilă și Ion Alupoaie— stau mărturie -și realizările anilor precedent!— ale cincinalului trecut— cînd. sarcinile de plan ale brigăzii au fost depășite cu peste 176 000 tone de cărbune.Buna organizare a muncii, pe fondul unui climat de ordine și disciplină, înseamnă pentru această formație de elită a minei Petrila și a Văii.
(Continuare în pag. a 2 a) 

record", ne prilejuiește să consemnăm de la o zi la alta, noi rezultate înregistrate în abatajele minelor, succese pe care oamenii muncii din subteran le dedică Zilei minerului și marii , sărbători. de la 23 August.• In ziua de 5 august, 
minele Paroșeni și Lupeni au extras, împreună, o producție suplimentară de 272 tone de cărbune.• Pentru tînărul colectiv de la Valea de 
Brazi, data de 5 august s-a înscris ea o zi memorabilă nu. numai datorită inaugurării* primeix capacități de producție — abatajul frontal cu susținere mecanizată și 

și prin intrarea sa în rîndul unităților fruntașe ale Combinatului Minier Valea1 Jiului. In această zi, minerii de la 
Valea de Brazi au livrat 56 tone de cărbune peste sarcinile de plan.• Prin producția extrasă supli men tar în 5 august — minerii de la Lo. 
nea majorează la 650 tone de cărbune plusul înregistrat pe luna *■ în curs.• Cu sarcinile de’ plan depășite în ziua la care ne referim se prezintă și un alt colectiv de muncă din municipiul nostru, cel al I.M. Ani.
noasa. (Gh. O.)

Miercuri, la Cluj-Napoca, s-au încheiat lucrările celui dc-al XlIT-lea Forum național al pionierilor — amplă manifestare poli- tico-educativă a autocon- ducerii și democrației pionierești — care a avut loc sub deviza „In epoca de aur muncim șl învățăm, cutezători spre comunism înaintăm !".Lucrările Forumului s.au constituit într-o noua și înflăcărată manifestarea dragostei și recunoștinței pe care cea. mai tînără generație a României socialiste le nutrește față de partid și popor, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pre. ședințele Republicii Socialiste România, cel . mai iubit .și stimat părinte șf îndrumător al copiilor și tineretului, față de tovarășa Elena Ceaușescu, -pentru
Carnetul de partid 

simbol al împlinirii 
și maturității politiceSemnificativă expresie a preocupării organelor și organizațiilor de partid dip Valea Jiului pentru întărirea numerică și calitativă a rîndurilor partidului,- la Petroșani, în cadrul unei adunări festive des-, fășurată în sala Teatrului de. stat, a avut loc înmî-. narea carnetului de membru al Partidului Comunist Român unui număr de peste 250 de : oameni ai muncii — mineri, preparatori, energeticieni, constructori de utilaje și obiective de investiții," tineri, și tinere din unități ale industriei ușoare, cadre de cercetători, student i.La adunare a participat tovarășul Dragoș Romu- luț, secretar al Comitetului municipal de partid, care al prezentat o utilă și interesantă expunere privind calitatea de membru de partid.Evenimentul — - de largă rezonanță politică în conștiința noilor membri de partid — s-a înscris în acțiunile de omagiere a tradiției revoluționare din Valea Jiului, a luptelor 

minunatele condiții de viață și educație de care se bucui ă în țara noastre în anii luminoși ai Epocii Nicolae Ceaușescu.- In cadrul Forumului au fost aleși pionieri membri ai Consiliului Național . al Organizației Pionierilor, locțiitorii președintelui Consiliului Național al Organizației Pionierilor, membrii Comisiei de cenzori și au fost desemnați . pionie- .rii care fac parte din Co. misia .Organizației .Șoimii Patriei.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm și vibrantă . angajare patriotică, participanții la Forumul național al pionierilor au adresai o telegranîă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti- dului. Comunist. Român, președintele Republicii. Socialiste România.
(Agerpres)

muncitorești care au avut loc acum 57 de ani, în fi august 1929, cînd. eroicul detașament de mineri de la Lupeni a înfruntat o- presiunlle unui regim f inuman, de exploatare1 crâncenă a maselor, proletare. Jertfa plină do eroism a celor căztiți pentru cauza dreaptă a minerilor a rămas încrustată în istorie, devenind peste ani, un semn ăl maturizării politice a minerilor Văii Jiului. l.i. o dIn această zi de august în care cu. pios omagiu minerii din întreaga , țară își cinstesc înaintașii, succesele în producție și împlinirile profesionale Capătă, prin încărcătura lor emoțională, o semnificație aparte. Mărețele înfăptuiri petrecute în. Valea Jiului constituie dovada înfăptuirii neabătute a politicii partidului, a <>-• biecțiyelor dezvoltării, multilaterale a patriei — o- biective care, an. de an, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Ro-
Gh. CHIRVASĂ

(Continuare in pag. a 2-a)
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Artă și precizie, 
dragoste și pasiune1 Z»u cîtcva zile în Ur- 1 intram în a-telierul de prelu-1 crări mecanice de la SSII I Vulcan. La sectorul fre- 1 ze îl găsim pe maistrul Traian Marcu cu șuble- rul în mină măsurînd suprafața interioară a unui cilindru. După ce dă cîteva indicații celui, ne ,Vă aflat! la

Ion Forai sînt cei care t execută suprafețele oglin- ’ dă de la stîlpii de susți- ț here individuală și de i la p’ompe“. fȘeful de formație la 1 cei 33 de ani ai lui " al devenit- veteranul echi- i pși. Lucrînd , în secție I ______ ________ ____ încă de la deschiderea ț punctul cel mai. ’.fierbin-. acesteia -a acumulat mul- i te“ al secției. Aici se e- tă experiență, pe care oj xecută lucrări de 1 - artă împărtășește tinerilor din l echipa jurul său. Pentru cei 11 t ’ oameni . din echipă ma-I ____  ___ __   ...______ șinile de hornuit, alezat ț lui nostru. Fiecare piesă și frezat nu mal prezin-1 care trebuie executată tă secrete. Aproape fie- ’ multă pricepere. Se care dintre ei știe să lui ț 
Ghcorghe BOȚEA |

care executa piesa spune : ............... "
și precizie, iar este formată din oameni care fac cinste atelieru.

*
ț
i ........ -........................... —........’ rebut ar însemna consum (Continuare în pag. a 2-a) ț

cerelucrează la cote precise unde micronii sînt unitățile de măsură. Orice -

V*
d-o:yi deinutil de metal și muncă, deoarece oamenii din formația condusa de ț

Adunări generale ale oamenilor muncii

Realizări remarcabile pe șantierele rețelelor feroviare nifere ale. Văii Jiului și confecțiilor metalice și aii jUdețului . Gorj. In acest for materiale de care de. context a fost raportat pinde bunul mers al lu- un important succes al crărîlor la toate punctele.
Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din cadrul Antreprizei de construcții căi ferate Petroșani a analizat. cu exigență și răspundere pe bază de, bilanț, rezultatele activității din primul semestru și a jalonat principalele măsuri ce se impun pentru realizarea exemplară a indicatorilor planului anual de investi? ții. In primul semestru al anului, cele 4 brigăzi ale Antreprizei au continuat în ritmuri susținute lucrările de construcții și montaje de căi ferate și drumuri betonate, prin care se dezvoltă capacitățile de, transport a cărbunelui din bazinele carbo-

ACCF Petroșani

constructorilor feroviari: punerea în funcțiune a tronsonului de cale ferată dublă electrificată1 dintre localitățile Pui și Baru.1Pentru realizarea ' lucrărilor de construcții și montaje, consiliul oamenilor muncii, conducerile. brigăzilor au acționat cu ho- tărîre în vederea . asigurării sorturilor de agregate de balastieră, a betoane! br, 

de lucru, care sînt dispersate pe zeci de kilometri.Deși a fost realizat . un mare volum de lucrări, a căror valoare depășește 203 milioane lei, în comparație cu sarcinile de plan s-au cohstatat unele ră- mîneri.în urmă la producția..netă și la producția globală. Dar rămînerile în urmă sînt mici, pot fi recuperate în următoarele 

luni. Realizarea și.: depăși? rea siircinilor de plan la productivitatea muncii, reducerea cheltuielilor materiale cu 2,7 Lei la 1000 lei producție, demonstrează răspunderea cu care acționează colectivul pentru sporirea eficienței economice, capacitatea de care dispune pentru recuperarea restanțelor șl îmbunătățirea activității de vi- îtor.O însemnată rezervă de producție o constituie.-perfecționarea activității de coordonare la nivelul brigăzilor. Din- cele 4 : bri-
Viorel Ș I RA» T(Continuare în pag a 2?a)
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Carnetul de partid
(Urmare din pag. Dmân, a secretarului său genefal, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au prins viață, ridicînd munca minerilor, viața celor ce extrag cărbunele din adîncuri, la cote cantitative și Calitati

ve superioare.: Privind astăzi în jurul nostru, dar mai ales cobo- rînd în abataje, la locurile de muncă ale minerilor, a- vem cea mai grăitoare dovadă a modului m care partidul și statul nostru se preocupă de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor din străvechiul nostru bazin carbonifer. Valea Jiului este astăzi , o zonă cu profunde mutații calitative, o așezare cu orașe moderne, locuințe confortabile, .. cu locuri de muncă . în care mecanizarea și automatizarea s-au impus cu, . impetuozitate. Realizările din domeniul Vieții . economice și sociale au fost însoțite de profunde mutații în conștiin- . ța politică si revoluționară a oamenilor acestor locuri, încărcate de istorie, în care politica partidului se înfăptuiește cu pilduitoare abnegație și dăruire patriotică, muncitorească.In acest cadru general, 
de emulație creatoare, personalitatea umapă se

împlinește în multilateralitatea ei. aducînd o con. tribuție hotărîtoare la a- firmarea spiritului revoluționar. Pe acest fond, de continuă îmbogățire a tradiției revoluționare a Văii Jiului, Iii preajma zilei de sărbătoare a minerilor, un mare număr de oameni ai muncii, . cu inimile pline, de emoție și bucurie, cu sufletele v i b r 1 n d de încărcătură patriotică au trăit momentul intrării în rândurile membrilor de partid, pentru a continua la un nivel superior, activitatea consacrată înfăptuirii obiectivelor celui de-al XllI-iea Congres al partidului, a sarcinilor și indicațiilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Carnetul de partid, simbol al împlinirii și maturității politice, expresie a înaltelor calități mpral-politice și profesionale, de revoluționari, consfințește astfel încrederea: de cațe se bucură în fața organizațiilor de partid acești oameni înaintați, a- nimați de botărîrea nestrămutată de a munci mai mult, mai bine, mai eficient.Festivitatea s-a . încheiat cu un bogat spectacol, prezentat de formații artistice din Valea Jiului, laureate ale Festivalului, național „Cîn.area României".

Manifestări politico-educativeMinerii Văii Jiului, toți oamenii muncii din municipiu vor sărbători la sfîr- șitul săptămînii „Ziua minerului’*, aducînd un înalt omagiu împlinirii a 57 de ani de la eroicele lupte ale clasei muncitoare de lă Lupeni, din august 1929. ' „Ziuă minerului" se con. stituie ca o vibrantă cinstire adusă muncii, vredniciei minerești, în bătălia pentru a da patriei ,cît mai mult cărbune cocsifi- cabil și ■ energetic.In zilele premergătoare acestei sărbători continuă seria ele manifestări poli, tico-educative și cultural- artistice omagiale.

ni ai bine tradițiile de luptă ale minerilor, ale comuniștilor din Valea Jiului, mărețele înfăptuiri din viața națiunii în epoca cțe aur - a devenirii noastre, „Epoca N i c o l a eCeaușescu“.• „57 de ani de la eroicele lupte ale1 minerilor de la Lupeni din. August 1929“ se intitulează simpozionul care va avea loc astăzi la Compania de pompieri din Petroșani și care va fi organizat cu sprijinul Muzeului mineritului și Casei de cultură.

Oaspeți din regiunea Donețk 
în Valea Jiului

sere.

• Ierț, la Pețtoșahi, holul. Casei de cultură sindicatelor a avut vernisajul expoziției de filatelie1 omagială a membrilor cercului filatelic „Minerul". Panourile expuse cuprind mătCik poștale și intre,-uri filatelice și re- prezintir aspecte ale muncii minerilor ...Văii Jiului, împlinirile din viața eco- homico-socială a municipiului în anii edificării societății socialiste lateral dezvoltate.

in a loc

rn-ulți-
cletașa-cjin. .Va?-v.U• Numeroase mente de pion,ieri lea Jiului întreprind zile .la Muzeul mineritului,din dorința de a cunoaște

Artă și precizie, dragoste și pasiune
(Urmare din pag f)creze pe oricare dintre 

I acestea, după cum situația o cere.

, Conștienți că . .ză o muncă deosebită . ei au înțeles cu toții trebuie să existe plină, că prezența. căruia la locul de că este obligatorie

prestea- ---  r,'-j ca disci- f ie- mun- pen- țru buna desfășurare a I procesului de producție. | Și, în echipa lui Ion Fo- i rai nu sînt acte de iiț- ' disciplină sau absențe l nemotivate. Ba mai mult, | fiecare dintre ei a răs- ■. puns prezent atunci cînd

a fost nevoie, rămînînd te și pasiune pentru a peste orele de program ș realiza- piese de cea maibțrnă calitate care să se bucure de o bună apreciere din partea benefi- ăflam ea- '-iacilor.buni, răs- Sînt mîndri că zilnic categoric: pleacă spre abatajele din cei unsprezece!", 
i este vorba de șe.■ echipă Ion Forai.

pentru a executa anumite, lucrăți care nu sufereau ainînare.Ineercînd să re .sînt cei mai punsul a fost „Toți < Fie că fiii de wiupc: ..iwi; < wțw, sau de Ionel Cibian, Ion Beș] iu, Adrian glie Kylyn, Ion Mihala- che. Marin Patra (mezinul formației), Ion Albert, Vasile Gaiță, • Arpad Mozeș. Cu toții ' lucrează cu aceeași dragoS-

Valea Jiului în medie 100 de stîlpi hidraulici la realizarea cărora și-au adus și ei contribuția. 'Prin munca lor și a celorlalți muncitori din Secție s-a reușit în acest an să se livreze suplimentar ,a- proape 2600 de stîlpi hidraulici și alte utilaje pentru activitatea subteran.
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• Din seria de manifestări artistice rețin atenția spectacolele Ansamblului artistic. „Rapsodia română" care vor avea Ioc în. sălile de apel și așezămintele de cultură din Valea Jiului, concertele de folclor ce vor fi susținute pentru fruntașii în producție — minerii din localitățile municipiului.• Sîmbătă, pe stadionul „Jiul", un amplu -și atractiv spectacol cultural- sporti v cu participarea u- nor interpreți de frunte ai Teatrului „Constantin Tănase" din București. De la ora 15 pe .stadion, tinerețe, voie bună, muzică, semne ale bucuriei de a munci și trăi în Valea Jiului, care, după tradiție, la început de August îmbracă haina de sărbătoare.
1 U, DOBROGEANU

Mihailovna, prim-secretar al Comitetului raional de partid Jovtnevîi din orașul Jdanov, Buga Nicolai Ionovici, prim-secretar al ambasadei U.R.S.S.România. .1,După primirea la secre- . tariatul Comitetului ....tapai Petroșani ăl P.C.R. de către tovarășul. loan Resign, prim-secretar al Comitetului municipal de partid, de ceilalți membri aj secretariatului, delegația a făcut o vizită în munici- 1 piu, .prilej cu care a - ; noscut ' realizările

înmuni-

In cadrul legăturilor de strînsă prietenie dintre județul 'nostru și regiunea Donețk, Uniunea Sovietică, ieri s-ă aflat în Valea Jiului o delegație compusă din tovarășii Bezlepkina Liudmila Feodorovna, cretar ăl Comitetuluigional de partid Donețk, Gefcașcenko Vladimir Dmi- trievici, • prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Kramotorsc, Zagurșkii Victor Pavlovici, secretar II al Comitetului piu, prilej cu care a cu. orășțnesc de partid Artio- noscut -realizările mai movsck, Volcovâ Tamara multor colective de muncă.

Realizări
(Urmare din pag O
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Pe baza propunerilor, a«" dunarea generală a aprobat un program do măsuri politico-organizatorice și tehnico-economice de a cărui înfăptuire trebuie Să Se ocupe îndeaproape conducerea Antreprizei, nece- pentru realizarea lucrărilor de,: construcții și montaje în condiții de eficiență economică sporită.Prin întreaga ci desfășurare adunarea generală a exprimat hotărîrea constructorilor de a finaliza în mod exemplar obiectivele de investiții ce !c-au fost încredințate, în con. diții de calitate ireproșabilă și la termenele prevăzute, de a contribui prin aceasta la înfăptuirea programului prioritar de punere în valoare a zăcămintelor de cărbune. ■

condițiile în care nu realizat producția globală și cea netă, a spus printre altele ing. Adrian Aided, șeful brigăzii nr. 1 Banița, pune în evidență faptul că la nivelul conducerii antreprizei n-a e- xistat preocuparea sară pentru coordonarea judicioasă a activității".I crc.ș- produetivității mun- accelerarea vitezei tiea" balastieră, prefabrica- disci plinei ca-

.gâzi, , doar cea din Uricani, condusă de ing. Gheprghe Eneseu și-a realizat și depășit sarcini le de plan. Pe bună dreptate s-a subliniat in darea de seamă că ridicarea celorlalte trei brigăzi- la nivelul celei din Uricani trebuie să constituie o preocupare majoră la nivelul conducerii Antreprizei în cel de-al doileasemestru al anului.Participanții la dezbateri1 au demonstrat în cuvîntul lor posibilitățile reale de îmbunătățire a activității. „Depășirea cu 2,5 milioane lei a sarcinilor de plan la producția proprie de agregate de balastieră, prefabricate din beton . armat și confecții metalice,

Octavian Simota, Popescu, Ghedr-

Ti mi

cu pe în

Cu planul
(Urmare din pag D

Petroșan i și 31 In alimentația eurile fruntașe colectivelor de366 și 365 din Petroșaaî și306 din Petri la. (MB.)

FRUNTAȘI IN ÎNTRECEREA
SOCIALISTĂ

Ample lucrări pe șantierul viitoarei căi ferate Lupeni •— Uricani.
Foto : Al. TĂTAR

Jiului, depășirea 1 constantă a indicatorului de productivitate a muncii și pe această bază, ținerea producțiilor plimentare de ob- su- plimentare de cărbune. Numai în primele șapte luni, productivitateamuncii realizată de minerii brigăzii a fost cu .3270 kg pe post supe- post s.a

rioară celei planificate, ceea ce a condus la obținerea unui spor de producție, în această perioadă, de 34 268 tone de cărbune. Acest bogat .bilanț poate fi completat eu rezultatele lunii august, dedicate Zilei minerului și marii sărbători de la 23 August: depășirea productivității muncii 720 kg de cărbune concretizat.

îndeplinitprimele cinci zile luna in curs, într-un spor de producție de 512 tone de cărbune.Acestea sînt cîteva da. te despre o brigadă ă- aflată într-o permanentă întrecere cu timpul, cu sine însăși. O întrecere din care minerii lui Ștefan Alba ies învingători (Gb. OLTEAN.U)

Propuneri vizînd tcrea cii, punere în manoperă a gregatelar de betoaiielor și telor, întărirea .și ridicarea nivelului litativ al lucrărilor executate au mai făcut în cadrul dezbaterilor tovarășii Dorii Mbcanu, Ion Barbu, Gheor- ghe Encseu, Victor Cosnm- niuc, Gabriela Oristeâ Ion Gheorghc.

Semicentenar
Promoția 1936 a Li

ceului din Petroșani a sărbătorit în ziua de 4 august semicentenarul absolvirii. Au fost prezenti 20 de absolvenți ai liceului — astăzi pensionari — locuitori ai o- rașelor București, Ploiești, ...Cluj-Napoca,1 Sibiu, Timișoara ș.a. (Al, 11.)
Au fost • desemnați f r u n ta ș i i în in. trecerea socialistă pe semestrul I, din cadrul ICSA și AP. In sectorul alimentari primele locuri au fost ocupate de colectivele ma-

gazjnelor nr. 16,din Lonea. publică, lo- au revenit la unitățile

■ PREGĂTIRE PROFE,• SIONALĂ. Rînă ia sfîrși-900 lacu-' tul acestui an, peste oameni ai muncii de mina Petrila vor fi prinși în diferite forme de calificare și perfecționare. Dintre aceștia, 150 vor fi pregătiți pentru meseria de miner, iar 50 vor deveni electricieni ele mină.MATERIALE REFOLOSIBILE. De la sing. Vașile

Diaconu, șeful Centrului . de colectare și valorificare a mațerialelbr refolosibile Petroșani,, aflăm că în luna iulie au fost recuperate și valorificate materiale în valoare de peste 4,4 milioane lei, cu 150 000 lei peste sarcinile planificatei i1 -PROTECȚIA- 1 MUNCII.. La I.M.. Loncă-, întreprindere fruntașă în mineritul . Văii Jiului, au fost alocate în acest an, aproape 3 milioane lei, pentru asigurarea tuturor . condițiilor de protecție a muncii.

SPLIMENTARE. In vederea fâcili.tării transportului pentru cetățenii din localitățile vestice ale Văii Jiului care doresc să participe, sîmbătă 9 ; august, la manifestările cultural-sportive de pe stadionul „Jiul" din Petroșani (cu începere de la. ora 15), din Lupeni va pleca — la oră 13,45 — un tren personal. Seara, spre Lupeni, trenul va pleca la ora 21,43. Reamintim celor care se deplasează cu aceste trenuri că procurarea biletelor de călătorie este . obligatorie. Din Lupeni și Vulcan se pot cbmpăra legitimații de . călătorie dus-întors, care oferă posibilitatea urcării —:lâ întoarcere —> din punctul de oprire Lunca Jiului. (Gh. O.)EX LIBRIS. Biblioteca orășenească din Brad a găzduit luni Vernisajul ex- poziției de ex libris „Colecții din Valea Jiului". Expoziția, făcând parte

din, manifestările „Festivalul Zarandului", cuprinde lucrări din colecțiile clubului muncitoresc Vulcan, ale cunoscuților artiști plastici Dafinel Dui- ncă, Iosif Tellmann, chița Bădeliță și Ioșif Bocșa, fiind la dispoziția iubitorilor artei pînă în ziua de 10 august. (I.V.)DEPĂȘIRI DE PLAN. Unitatea 73-imprimerie, a Cooperativei „Unirea" din Petroșani, amplasată în cartierul Aeroport la parterul blocului J2 de pe strada Aviatorilor, își' depășește

Voi-
a

lunar sarcinile, de produc-, | : ție, imprimînd. fețe de me- I se și batiste în culori, I. nuanțe și sortimente dife- | rite. Este meritul colectivului condus de Rodica Pă- vâloiu, din care? fac parte Măria Boantă, Nela Ștoi- chin și Claudia Radulescu.
I
I
I

Rubrică realizată de
Mircea BUJORESCU
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Cînd exista spirit de bun gospodar
rezultatele sînt pe măsurăîn

.șd\.
Investigtad modul care, la I.M. Lupeni, acționează pe linia reducerii consumului de energie electriclâ, constatăm (și nu este pentru prima oară) că planul de măsuri privind încadrarea în normele de consum energetice pe anul ta curs nu a fost întocmit spre a fi anexat Intr-un dosar și apoi dat Uitării. Dimpotrivă, prevederile, măsurile cuprinse ta acest plan au stat și stau permanent în atenția celor datori s.o facă. Dovadă, situația pe care ne-o prezintă inginerul Marcel Chertes, din cadr ul compartimentului energetic. Notârti că, în condițiile reducerii consumului specific cu 4,6 kWh pe tona de cărbune extras, economiile realizate în. primul semestru totalizează 69 965 kWh.Pe luna în curs, cînd consumul specific a fost cu 3,9 kWh mai . mic dccît cel planificat, economiile se cifrează la peste 29 000 kWh. Dintr-o privire, sesizăm că . ce s-a economisit în luna iulie este superior economiilor primului mestru al anului.

— Făptui este explicabil prin mai buna activitate o* maiștrilor electromecanici, orientată spre folosirea optimă a timpului de lucru de cătrelectricieni și lăcătuși în vederea rezolvării pro-e-
ECONOMISIREA — CEA

MAI IEFTINĂ SURSĂ’
DE ENERGIE

blemelor privind reducerea consumului de energie electrică, combustibili și carburanți, precizează irig. Chertes. O altă explicație o constituie operativitatea cu care se acționează pentru remedierea deranjament ce apare alimentarea cu lectrică sau și etalonarea de măsurare a .de energic . electrică,mică și aer comprimat, o-, perațiuni efectuate chipele PRAM

oricărui în energie e- verificarea aparatelor consumului ter-
e-tri. de ale IPSiWEEMI’. în . colabo- nbștri,

la stațiile Lupeni-Nord Carolina.Este O posibilă explicație la care adăugăm modul serios de întocmire și urmărire a graficelor de revizii și reparații ale utilajelor mari consumatoare de energie. Numeroși kilowați-oră au fost înscriși în contul economiilor, datorită reparațiilor efectuate la timp și de calitate de către formațiile conduse de maistrul Dumitru Făihiș, la compresoarele din stațiile uzină și Planir.Nu putem încheia fără a amînți și despre utilizarea metanului, captat din subteran, la producerea ' de energie termică și' cuptorul de forjă și tamente termice. Și la cest capitol, o cifră jm- . prcșlmantă î. 997 595 metri cubi de metan captat și valorificat în activitățile menționate mai sus. cifră' care, adăugată care reprezintă ile de energic vorbește mult despre ritul de bun gospodar : xistent la mina Lupeni.

izvoarele*4 JiuluiOptimism la

la tra.a-
OCelei economi- electricâ, spi- e.rare cu meseriașii Gheorgbe OLTEANU

RĂSPUNDEM
CITITORILORDUMITRU POPESCU, Petroșani; Chiar dacă întrebările sînt puse în numele unui grup de pensionari, aveați obligația legală de a menționa adresa reală și nu o adresă care nu există în municipiul, nostru. Cu alte cuvinte, ne-ați trimis, o anonimă... semnată și ne-ați. pus drumuri. pe.

Din scrisorile sosite la redacție
„Pe acoperișul blocului 

au crescut mesteceni44

II ie SERBAN 
jurist

Mă numesc Alexandru Bîrsan, dornici liez în orașul Lupeni, strada T. Vla- di m: rescu nr.’ 24, bloc D3, etaj X, ăp. 61 și .sînt ț tar cadrat la Uzina de preparare a cărbunelui Lupeni, în funcția de lăcătuș secția funicular. Dețin apartament din data 29 decembrie 1979.
la un de

Incepînd din primăvara anului 1932, în bucătăria .și baia apartamentului meu se poate face. duș în toată regala, atunci Cînd 
afară plouă. La 5—10 minute după ce afară începe ploaia, plouă și în bucătăria și baia mea, și cu toate că afară ploaia’se prește, la mine în

SFATUL MEDICULUI

Despre lambriaza duodenalăIn ultima vreme, această boală devine tot mai frecventă și reprezintă o problemă de sănătate publică, 
a cărei combatere necesită cunoștințe din partea întregii populații. Ea este provocată de un parazit ce se numește ciarclia-lam- bria. Acest parazit se 
seamănă eu o pară; dimensiuni de 10—20 eroni și se prezintă 
două forme.■ - fprma vegetativă icște în duoden, căile -tiare și intestinul

a- 
are mi- 
subtră- bi- omului, de aici eliminîndu-se sub formă ovoidă, ce măsoară 10—13 microni. Rezervorul de infecție îl reprezintă omul bolnav șau purtătorul sănătos de paraziți, care elimină chisturile o- dată cu dejecțiile. Aceste C h i s t u r i rezistă d e s t u 1 de mult în mediul extern, la umezeală chiar pînă la mai multe luni. Sînt. distruse de.căldură, la peste 64 de grade. Depunerea dejecțiilor în afara grupurilor, sal.; nitare, cu intervenția ulterioară a diferiților factori (muște,’ șoareci. vîntj . etc), duce la disiminarea lor pe alimente sau apă. Folosirea ca îngrășăinin- ;țe în grădinile de zarzavaturi'a dejecțiilor netratate ale omului, duce de asemenea la răspîndirea pa-, razitului. Transmiterea prin contact direct de la omul bolnav la cel sănătos este posibilă, Ginul se; infestează, ingerînd turile infecțibase ale zituiui de pe mîini, eu alimentele sau contaminată. In organism ele se dezvoltă îmbolnăvind practul intestinal. în special duodenul și căile;,; biliare. Boala este mai frecventă la copii, dar a- .

rată tendința de creștere și la adulți. Se mani festă prin grețuri, vărsături diaree, anemie, pierdere pon
derală. In practică diagnosticul se poate pune numai prin efectuarea Unui sondaj duodenal la nivelul cabinetelor de specialitate. Tratamentul poate duce la simptomatologiei dar navul are șanse de a mine purtător cronic.

Profilaxia acestei

incomplet dispariția bol. ră-

chis- pâra. odată apa

boli vizează : măsuri îndreptate împotriva rezervorului de infecție ; depistarea celor parazitari prin tubaj duodenal ț tratamentulmedicamentos și verificarea suficienței tratamentului în mod repetat; distrugerea rozătoarelor, care pot reprezenta și rezervor și vehicul în răspindi- rea bolii. Alte măsuri îndreptate împotriva medului de răspîndire a bolii sînt corecta construire și întreținere a grupurilor sanitare, precum și dezinfec. ția lor periodică cu lizor sau fenol în zonele necanalizate; iriactivarea de- ... jectelor;; înaintea utilizărilor ca îngrășămînt pentru grădinile de zarzavat; punerea Ia adăpost a alimentelor de eventuala lor contamiriare distrugerea muștelor prin diverse metode. Se impun și de protecție a receptive, prin contactului cu ceitați,. spălarea fructelor și a zarzavaturilor, : întreți- ; nerea igienică a inîinjlpr, i -ă.spin d i rea măsurii or educație sanitară,

o- casă mai continuă încă 2—3 ore. Lucrul cel mai curios: de- ‘ asupra uscătoriilor, pe bloc, se mai află ceva ce* nu cred să fi existat în proiectul clădirii: un mesteacăn destul de mărișor, care are înălțimea de -— 1-4-V». m. Șî copăcelul . crește mereu.’ 1 :< . .... ;De patra ani am tot bătut drumurile la EGCL Lupeni, am solicitat și a- ■ jutorul întreprinderii, dar ‘ degeaba, ales numaica promisiuni. Iar apartamentul se degradează tot mai rău. De aceea apelez din nou la EGCL Lupeni, prin intermediul ziarului.

Cu prilejul jocului dintre reprezentativa de copii a Jiului și aceea a Minerului Aninoașa; la întoarcerea; din cantonamentulde la Căciula ta, precum și la selecțiile din săptămîna trecută, l-am revăzut la lucru pe antrenorul Teodor Trifa, în compania unor subiecți de vîrstă mică. L-am febor- . dat---— Care este sensul acțiunilor pe care le-ați întreprins în ultima vreme ?— împlinesc zilele a- cestea doi- ani de muncă la acest club, timp în care am verificat în practică multe idei care mă preocupau încă din: facultate. Am așteptat cu răbdare momentul în cate să selecționez șl să pregătesc copii de ytastă școlară care, supuși unui proces dirijat să ne conducă, spre obiectivul pus în fala centrului nostru.— Acești , doi ani v-au elucidat în ceea ce priveș. te potențialul tinerilor din municipiul nostru?— Desigur, am tras din toate acțiunile desfășurate concluziile de rigoare și pot afirma că avem în acest sens rezerve serioase. Știam acest lucru din experiența celor doisprezece ani cit m-am ocupat la Aninoașa de copii și juniori.— Urmărind., realizările generale ale centrului, rezultatele fiecăreia dintre grupele mari, respectiv grupa , de juniori republicani (Romulus Leca), precum .și cele de juniori II care au evoluat în campionatul județean pentru Utilajul Petroșani, Minerul Aninoașa, și Preparatorul Petrila putem afirma că s-au atins, în mare parte din deziderate.— Am reușit sa ne mobilizăm, antrenori și jucători, să facem totul pentru a îmbunătăți procesul

de ănlrenamenț și de participare la jocuri de așa manieră tacit să dobta- dim vălisare șl personalitate, aparițiile. „jucătorilor noștri -să constituie a- devărlite copii ale jocului marilor echipe, cu acțiuni ofensive ta plină viteză, e- ficiente și spectaculoase, remareîndu-se prin evoluțiile constant bune din fiecare echipă cîțiva jucători apți; de a fi supusi unui examinator fără părtinire, fotbalul de performanță. Ghițan, Timof- te, Tudorache, Oaidă. Dodii și Krautil .au intrat deja în vederile antrenorilor Gigi Multescu sau Romulus Leca, locul lor poate fi luat de Codescu, Pă- dureânu, Panaitet Rancea, Doroș, Moraru, Pană, Ciu- câ, Gavris, Lăzărota, Șto- ian, Oprița, Hăbeanu, Ungur ea nu, iar ăl acestora de Component.ii grupelor de juniori III-: Căldărar, Cris- tesen, Căpitanu, Bădoi, Boboțan, Nicolcea, Gagy, Vereczi. Roman, „Spatele*'

este asigurat prin intermediul grupelor de copii dintre care se evidențiază Rețjede,. Coră,. - Frunioca, .Torsan, Miftaî, Despa, Paralescu, Jugănaru,Drăgăneseu, laixu, Că- tuț. Toate acestea demonstrează preocuparea permanentă a tehnicienilor centrului pentru continua întărire și împrospătare a loturilor.— Facem deci. în continuare, tuturor copiilor din Valea Jiului care iubesc jocul cu balonul ro; tund invitația de a trece '■pe' la stadion, unde au în orice zi posibilitatea de a fi testați și eventual încadrați în grupele lor : de vîrstă?'-— ti așteptăm în orice moment în matca noastră familie hotărî ta sâ i. ridice stacpeta calității pentru afirmarea fotbalului nostru ajuns din nou în cele mai bune echipe în prima divizie a țării.
Interviu realizat de 
Alexandru TĂTAR ’

ț,"

.■

Aspect de la una din preselecțiile pentru pepi. 
ttiera „Jiului**, Foto: R. TAVIAN

măsuri populației evitareaparazi-

Dr. Imre KOROZSI, 
medic șef policlinică 

Spitalul municipal 
Petroșani

BĂILE HERCULANE 6 (Agerpres). — In runda Dana" a doua a turneului internațional feminin ii" de la Băile Herculane, tî- năra maestră Cristina Bădulescu a tavins-o pe Margareta Mureșan, Eugenia (iliindă pe Marlen Petrova (Bulgaria), Elisa- beta Pplihroniade - RusuĂ pierdut ia Smaranda Boi- cu, lădia Semenova (URSS) a cîștigat la Ivonna Swieczik . (Polonia), . Gisela Fischdick (R.F. Germa-

aia) la Ligia Jic.in.an, iar partidele Annett Wagner 
(R.D. Germană) — Gabriela Olărașu - Stanciu și  i Nuțll — Svetlana . Matveeva, (IHSS) -s.au înde șah. ■ cheiat remiză.In clasament conduceCristina Băduleseu, eu 2 de Sma-Svetlana1,5 pune.punete, urmată ran da Boi cu și Matveeva cu cite 
te.

☆

nală de Fotbal a luat în studiu propunerea federației de .specialitate din . Brazilia de a se organiza în anul 1989 un turneu cu participarea Celor șase e- ehipe victorioase la cele 1,3 ediții ale campionatu- lui mondial și anume Italia, Biaiilia, Argentina, Uruguay. R.F. Germania și Anglia. In cazul cînd va fi organizat, turneul va purta denumirea „CupaMavelange"6re.RIO DE. JANEIRO i-gerpres). — Potrivit brazilie- Internâtio-Alexandru BIRSAN, 
Lupeni



Carnet cultural

Consultări sovieto-americane(Ager- trans-Iă loc sovieto-ameri-
j WASHINGTON 6 preș). — După cum mite agenția TASS, Washington au avut consultări ' ’cane cu privire la realizarea acordului. general dintre URSS și SUA 'referitor la contactele, schimburile și colaborarea în domeniile științei, tehnicii, învățămîntului, culturii, medicinii și sportului și a programului . de câlaborare și schimburi bilaterale pe perioada 1986- 1988. In cadrul consultărilor, menționează agenția citată, părțile au relevat activitatea schimburilor în domeniile amintite, după întîlnirea sovieto-ameri- cană la nivel înalt de la Geneva. Au fost semnate 13 acorduri fie lucru, inclusiv cu privire la schimburile de expoziții de artă fflfai muzeele URSS și SUA și la colaborarea în dome, niul învățămîntului. S-a convenit reluarea, după o îndelungată întrerupere a activității Comisiei co-

mune sovieto-americane în domeniul ocrotirii sănătății.La încheierea tratativelor a fost semnat un protocol.
MOSCOVA. 6 (Agerpres) — La 11—12 august. ' la Moscova Vor avea loc consultări de lucru sovieto- americane la nivel de ex- perțî in problemele armelor cosmice și nuclea- ; re, relatează agenția TASS. Aceste consultări au loc în cadrul pregătirii în- țilnirii miniștrilor de externe ai celor două țări.

Noi demersuri pentru 
reconciliere națională A in ine■ MANILA 6 (Agerpres).. f— La Manila au avut loc convorbiri preliminare între reprezentanți ai guvernului filipinez, Frontului Național Democratic și Partidului Comunist din . Filipine, s-a anunțat oficial in capitala 'neză, informează China Nouă. .Intr-o declarație ță ’presei, Ramon i . - ' ' ’ -lui, a arătat că. „au fost discutate în termeni gene-

filipi- agențiâfăcu-... ,______ , ____Mitra,reprezentant al guvernu- a arătat că.

.. răii problema unei încetări a ciocnirilor armate, precum și alte subiecte importanțe11, El za precizat, totodată, că părțile au hotărîț să aibă o nouă în- tîlnire în curînd și să bilească o agendă de cru.După cum se știe, ședințele Filipinelor/
sta- lur

Nota de protest a R.P.D. CoreenePHENIAN 6 (Agerpres). — Agenția ACTC transmite Că, în ziua de 5 august, o unitate militară șud-coreeană .a comis o gravă provocare, desehi- zînd focul cu • mitraliere și arme automate asupra u- nui post al armatei populare a RPD Coreene, în

zona demilitarizată.In legătură cu aceasta, reprezentantul RPD Coreene în Comisia militară■ de armistițiu din Coreea a remis părții sud-coreene o notă de protest, cerîn- du-i. .să ia măsuri pentru ca asemenea acte să nu . se mai producă.

pre- ._____ „ ........... Co.razon Aquino, a lansat o propunere, oficală, în luna martie, pentru inițierea ele convorbiri între gu. verii, FND și PC din Fili- pine asupra unui acord de încetare a focului pe întreg teritoriul . țării, în vederea realizării ■ reconcilierii naționale,

ROMA 6 (Agerpres). —• La Roccella Jonica, . în regiunea italiană Calabria, a fost inaugurat cel de-al VlII-lea Festival 'Cinematografic care și-a propus ca temă, anul acesta, prezentarea de către cea de-a șaptea artă a realităților arabe.*BERLIN 6 (Agerpres).— Muzeele de artă din R.D. Germană aii înregistrat a. nul trecut un număr record de 11.3 milioane de vizitatori, numai institu

țiile de cultură de acest gen din Berlin primind 3,2 milioane de amatori de artă, relevă agenția , ADN. Recordul precedent . în materie 11 milioane ■ — datează din 1984.Din totalul de 602 mtlzee existente în R.D.G., 79 sînt muzee de artă, și numărul lor a crescut cu nouă în Intervalul 1981- 1985. Fondurile. lor se îmbogățesc continuu—- în ultimii cinci ani au fosta- chiziționate 1 500 ■ picturi, 944 sculpturi. și aproape 26 000 lucrări de grafică.

După 41 ani Ce ne învață Hiroshima !

memento

TOKIO 6 (Agerpres). — Etapa de la Hiroshima a Conferinței. anuale internaționale itinerante pentru interzicerea armelor nucleare s.a transformat într-o amplă manifestație în favoarea păcii. La • acest forum au participat peste 10 000 ’de activiști ai■ mișcărilor pentru pace din Japonia, precum și reprezentanți din alte 30 de țări ale lumii și ai u- nor organizații internaționale. La Hiroshima a avut loc un amplu miting, or. ganizat în sala marelui•. complex sportiv din a- cest oraș japonez — pri-■ tea localitate a lumii, care' în urmă cu 41 de ani a cunoscut grozăviile bombardamentului atomic.
☆.LONDRA 6 (Agerpres).— Un grup de cunoscute personalități politice și activiști pe. tărîm social din Mărea Britanie au dat publicității un apel în care cer guvernului Marii

fie marcată îm- 41 de ani de . la atomic orașe-Britanii să plinirea a bombardamentul american asupra lor Hiroshima și Nagasaki printr-o declarație publică privind dorința Angliei dc a relua, împreună cu URSS și SUA, negocierile referitoare la interzicerea totală și generală a experiențelor nucleare. relatează agenția TASS.
☆STOCKHOLM 6 (Agerpres). — In organizarea Forumului păcii al mișcării muncitorești suedeze, la Stockholm a avut loc o reuniune cu terna: „Ce ne învață Hiroshima. Pot înceta ' oare experiențele nucleare?11.După cum relatează â- genția TASS, vorbitorii la reuniune au subliniat pericolul pe care îl comportă cursa înarmărilor nucleare.In. fața celor prezenți 

au luat cuvîntul și membrii grupului de elevi ai

claselor superioare ale u. nor școli suedeze , care au .participat la concursul „Nu linei noi Hiroshime l-Vrem să trăim în pace !“, și care au fost premiați cu o excursie în acest oraș nipon — victimă a bombardamentului nuclear.

EXPEDIȚIA unională „NEVO-86" a Asociației de geografie a Academiei de știință a URSS a încheiat /acțiunea, de întocmire a hărții generale a monumentelor arhitecturale situate de-a lungul drumului antic „de la varegi la greci11. Pentru a stabili renumitul traseu care făcea legătura între Peninsulă Scandinavă, și Bizanț, pâr- • ticipanții la expediție au parcurs pe jos, cu nave fluviale sau cu elicopterul aproximativ 6 000 km.

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie : Al patruleagard lîngă debarcader; U- 
nirea: ;. Contrabandiștii din Santa Lucia; parîn. 
gul: Despărțire temporară, I-II.PETRILA : Trenul de Kraljevo.I.ONEA: Superpolițis-"tul.VULCAN— Luceafărul: Din prea multă dragoste.LUPENI — Cultural : Noi, cei din linia întîi.URIC A NI: Cobra seîntoarce.

N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
IV.20,00 Telejurnal.— In întîmpinarea marii sărbători naționale.20,20 Actualitatea în economie.20.35 Epopeea libertății patriei noastre.20,55 Invitație în studio, urile Radiotelevi- ziynii (color).21.35 Spiritul revoluționar în acțiune.— Reportaj.21,50 Telejurnal. . a ? ■

PeLONDRA 6 (Agerpres). — Sub lozinci ca „Să fie interzise experiențele nucleare!“ „.Tragedia de la Hiroshima și Nagasaki nu trebuie să se repete I11, în . întreaga Marea Britanie s-au desfășurat, la .6 august, manifestații anti-1 războinice de masă, rela- tează agenția TASS. .La mitingul care a avut loc la Londra pentru comemorarea ? victimelor, bombardamentelor ato-mice de la . Hiroshima și Nagasaki vorbitorii au subliniat’ pericolul pe care . ■ îl comportă cursa înarmărilor nucleare și necesitatea încetării acesteia. '/

NEOZEELANDEZA Me- da Mc Kenzie, în vîrstă de 24 ani, a devenit prima femeie din lume cate , a reușit să traverseze înot lacul Erie, de la Dunkirk (statul New York), la Col- borne (Canada). Parcurgerea „traseului11 de circa 40 km a durat peste 20 de ore, în. condiții adesea dificile, ’ determinate de’ cu.. realii care îndreaptă o parte a apelor lacului spre fluviul Niagara. De altfel, din același motiv, anul trecut, Mc Kenzie ă trebuit să abandoneze tentativa de realizare a performanței, după ce a î. notat continuu 23 de ore,
S.U.:In ultima vreme, scrie cotidianul „Die Presse11, reputația oamenilor de a- faceri americani .pare să sufere. Un sondaj' efectuat de „New York. Times11/ CBS a relevat că 55 la sută dintre cei chestionați se îndoiesc de corectitudinea managerilor de firme americane. Anul trecut, Amitai Etzeoni, profesor la Universitatea „George Washington11, a analizat mai atent 500 de companii industriale din țară — cele mai mari — și a constatat că, în ultimii zece ani, a- proape două treimi dintre ele au fost implicate in practici- comerciale ilegale.Firmele respective au fost alese pentru studiul recent dat. publicității pe baza listei pentru anul 1984 ^Fortune — 500 Companies1*, elaborată anual de revista economică a- mericană „Fortune11 ; la realizarea acestei liste s-au folosit sentințe date de tribunale, expertize făcute de revizori • economiști, decizii ale ministerelor e- nergiei și apărării, precum și documente publicate chiar de firme.

Tot mai puțini manageri imaculațiIn .perioada analizată s-a constatat că 62 la sută dintre cele 500 de companii s-au făcut vinovate cel puțin de comiterea unei infracțiuni, 42 la sută de comiterea a cel puțin două, iar 15 la șută. ău fost implicate în cinci sau mai multe delicte. Acuzațiile cuprind o sferă largă: încălcări de patent, falsifi

S.U.A,. au fost marcate anul trecut de un adevărat Val de delicte în viața economică. Iată numai câteva exemple : „GeneralElectric11 a fost amendată cu două milioane de dolari, fiindcă, la una dintre firmele sale subordonate ș-a ■ constatat falsificarea fișelor de pontaj. „E.F. Hutton11 a fost acuzată de
Din lumea capitalului

cări de acorduri, stabilire ilegală de prețuri și scum- 2000 de cazuri de fals; firma „Eli Lilly11 a omis să anunțe autorităților mai multe cazuri de deces determinate de medicamen-piri, falsificare a bilanțului, evaziune fiscală, mituire în relațiile comerciale interne și externe. tul „Oraflex" al cărei pro-Ar fi greșit să se consi- ducătoare era, iar reputata „Bank of Boston11 a mu-dcre că măcar cele mai mari companii sînt „neprihănite11 — acestea a. vînd teoretic menirea de a constitui un exemplu pentru lumea comercială a S.U.A. S-a constatat că cele 100 mari concerne se fac vinovate de mai multe cazuri de falsuri (55 -la sută) decîț toate celelalte laolaltă. -

șamalizat o serie dc tranzacții de mai mare amploare.Comiterea de fraude s-a simplificat, între altele, prin mărirea uneori de necuprins a companiilor și folosirea computerelor pe scară largă. i.Avocatul newyorkez Ralph Nacler datează. c-

xăct creșterea delincventei „gulerelor albe11: 1980. El reproșează 'actualei administrații că s.a declarat fățiș în favoarea unei e- conomii ' libere. Foarte mulți alt apreciat această poziție ca un semnal, și au considerat că cel puțin partea oficială nu va interveni cu fermitate. La o concluzie asemănătoare a a- juns și profesorul Etzeoni: „In cazul dezvăluirii unei fraude, sancțiunea dată este penibilă raportat la acumulările firmei. cam 25 000 de dolari pentru o companie care realizează . anual miliarde11.Mulți manageri sînt conștienți. că, în perspecti- vă, proasta reputație va avea . un efect negativ a- supra firmelor. Practicile comerciale imorale dăunează, potrivit opiniei lor, nu numai managementului și concernelor, ci încurajează angajații și furnizorii în acte necinstite. Apoi arc de suferit și firma a cărei conducere este apreciată ea fiind incorectă ; își pierde prestigiul, clien- ții și profiturile, conchide cotidianul' „Die Presse1*, ■:/.
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ÎNTREPRINDEREA MINIERA LONEA 
PILIER

ORGANIZEAZĂ CONCURS *

în ziua de 11 august 1986
pentru ocuparea următoarelor posturi pentru 

sectorul de investiții :
- adjuncți șef sector

-maiștrii minieri

- inginer topometru

inginer A.P.M.
încadrează și muncitori calificați și neca

lificați pentru activitatea de subteran.

Informații suplimentare la sediul întreprin
derii, str. Jieț, oraș Petrila, telefon prin centra- 
la l.M. Livezeni.
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Mica publ i c i ta teVIND Dacia 1300 și piese Fiat 1300. Lupeni, Sal. cîmilor nr. 1, telefon 60509 intre orele 7—10, 20—22. (8630); PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cioi’ăs-
cu Petronel, eliberată de I.M. Bărbăteni. O declar nulă. (8626)PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Biro Alexandru II, eliberată de I.M. Livezeni. O declar nulă. (8628)

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL Spitalului municipal Petroșani 
este alături de familia dr. David în greaua pierdere 
suferită prin decesul celui care a fost un bun tată 
și socru. (8632)

COLECTIVUL secției de fizioterapie este alături 
de colega lor David Xenia în greaua pierdere sufe
rită prin decesul tatălui. (8629)

COLECTIVUL serviciului administrativ al 
IPSRUEEM Petroșani este alături de familia greu 
încercată prin pierderea prematură a scumpului lor 
fiu

VIRTOPEANU GRAȚIAN A
Transmite sincere condoleanțe familiei îndolia

te. (8631)
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Redacția și administrația Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr, 2. Telefoane 41662, 
secretariat; 41663, 42464, secții.
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


