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ÎN iNTÎMPINAREA GLORIOASEI 
ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII PATRIEI

întreprinderea de utilaj minier din Petroșani — o unitate constructoare de 
mașini, care în anii Epocii Nicolae Ceaușescu s-a înscris pe două coordonate 
de bază: modernizarea producției și integrarea deplină în cerințele mineritului 

contemporan.

Zi rodnică în abatajele minelorMarea sărbătoare a poporului nostru — 23 August — este întimpinată de minerii Văi Jiului cu rezultate de seamă obținute în întrecerea pentru a li- naționalevra economiei cantități sporite de cărbune. Acest lucru este demonstrat și de cele 689 tone de cărbune, care . reprezintă producția extrasă suplimentar, în ziua de. 11 august, de -șase întreprinderi miniere: Lenea, Anindasa, Lupeni, U- ricani, Valea de Brazi și cariera Cîmpu lui Neag.încă de la început impune o remarcă: partea vestică a Văii lui a fost extrasă cea ridicată producție supli- . nientară peste sarcinile de plan ale zilei — 487. tone de cărbune.

preliminarului cifrată la ..171 tone de cărbune. Mai adăugăm un amănunt: de la începutul lunii în curs, mina a acumulat o producție suplimentară ce totalizează 716 tone de cărbune.

se dinJiu-mai

Utilaje
pentru export

• Gel mai însemnat spor aparține minerilor de la Uricani: 176 tone de cărbune. Este un fapt de muncă ce denotă că, prin- tr-o mobilizare de excepție a tuturor forțelor tehnice și umane de care dispune mina, minusul din a- ceastă lună poate și trebuie să fie recuperat.

• 140 tone de cărbune au realizat, împreună, suplimentar sarcinilor de plan , ale zilei, I.M. Lupeni și Cariera Cîmpu lui NeagA+ Din partea estică a bazinului nostru carbonifer consemnăm din nou ritmicitate în realizarea și depășirea sarcinilor de plan dc care dă dovadă harnicul colectiv al I.M. Lonea. Prin producția extrasă suplimentar sarcinilor preliminate in ziua de 11 august, minerii dc la Lonea au majorat la 1015 tone'de cărbune plusul acestei luni.

Cu pasiune, cu înaltăPe eroul acestor rîn- urmă cu 37 de ani. Lucrez duri nu . l-am descoperit ' aici, la .-.S.S.H., din 1970. întîmplator. Drumurile După ce am absolvit scoa- prin la; profesională, din ’ Lu----- -- peni, în 1964, am deprins de ptimele taine ale mese-I-am 1’iei, la locul meu dcLa „șaibă", cum

răspundere

Pe liniile de fabricație ale întreprinderii de utilaj minier Petroșani s-au finalizat și vor fi expediate, în cursul .acestei săptă- mîni, unor beneficiari de peste hotare, o combină de abataj CA 2, cu transportor TRCA2.S și două foreze electrohid raulice, pentru săpat suitori. Utilajele au fost deja recepționate în cadrul unității, de Către reprezentanții partenerilor externi, ele întrunind a-’ precierea acestora. Merite pentru calitatea execuției revin întregului colectiv de muncă, îndeosebi secției MAP, unde s-au efectuatmai marc parteIn perioada de pe fluxul' de al întreprinderii fi livrate la instalații miniere. CU pre cădere subansamble de susțineri mecanizate. 4S.B.)

• Prima zi a celei dc a doua decade din august s-a concretizat, la întreprinderea minieră Valea Brazi, într-o depășire
+ Vești bune și din centrul bazinului carbonifer. Este vorba de mina Ani- noasa, al cărei colectiv și-a depășit sarcinile de plan aferente zilei de 11 august cu 118 tone de cărbune. 

(Gheorghe AI.TEANID

ta S.S.II, Vulcan, alături de „gazdă" noastră, secretarul comitetului c... partid. Ion Ioana, destăinuit intenția de a , muncă scrie despre un comunist cu care întreprinderea se mîndrește. Fără să stea mult pe gînduri, a răspuns: „Nimic mai simplu; vă duc la un astfel dc om, la secția ventile".Aurel lonescu a rămas surprins. „De ce eu ?“ Nu am încercat să-i explic. Modestiei lui. bunul simț pe care-1 degaja mi-au fost deajuns pentru a intra în posesia datelor personale. El, cu disciplina de elev crescut la școala muncii, a parcurs întreaga sa biografie în cîteva cuvinte. „Sînt născut în

COMUNISTUL 
vocația dc a fi 

mereu in fruntose spune... Au fost anii cei mai frumoși. Am < iu- tăt să mă fiecare piesă însuflețit. In am înțeles căne învățată, dublată de pasiune, aduce adpvărata recompensă: satisfacția datoriei împlinite".

apropii de ca de ceva felul acesta meseria bi-

Se afirmă o nouă formație: brigada condusă de Miron 
Bărbăteni.

. pentru 
îndeplinirea integrală a planului și recuperarea restanțelor
I.M. Bărbăteni întărirea disciplinei-condiție esențială
A ' 1' :’ î ■ - -

;. In finalul discuției pur
tate luna trecută cu inginerul șef producție al mi
nei Bărbăteni, ing. Gheorghe Drăgoi, apărută în numărul 10 519 din 11 iulie al ziarului sub titlul „La 
I.M. Bărbăteni — Eforturi 
stăruitoare pentru redresa
rea producției", interlocutorul nostru spunea: „Fa
cem eforturi deosebite pen 
tru asigurarea, lă timp, 

a reviziilor și reparațiilor 
și. pentru completarea e- 
fectivului de muncitori ca
lificați. Ce pot să spun e 
că, la sfîrșitul decadei a 

doua, sperăm să fim — cum 
se zice — la plan".Revăzînd situația înde* plinirii sarcinilor de plan în luna a șaptea de către unitățile G.M.V.J., am eonii ărbălertila sfirșituL luminos dc pestestatat că I.M. acumulase, nii, un r 6400 tone de cai bune. Nici

în prunele zile din august nu s-a stat mai bine: în șase zile trecute din Luna în curs, restanța acumulată se cifra la 2 055 tone de cărbune. Vizavi de a- ceastă situație," am. discutat din nou, în ziua de 7 august, cu inginerul șef al minei.
— Așadar, tovarășe in

giner șef, ce v-a împiedi
cat să vă țineți de promi
siune ? De ce productivită
ți le realizate cu comple
xul din stratul 13 și com
bina din stratul 5 nu s-au 
ridicat la nivelele planifi
cate, pentru că, revăzînd 
însemnările din discuția 
anterioară, am reținut că 
ați scontat pe acest lucru?— . La complexul din stratul 13 am întîmpinat greutăți în realizarea ciclului de producție planificat datorită gradului înalt de uzură a transport6'i?U-.,

»I îI
Același , l

...1982, Printre absolvenții școlii de maiștri din Valea Sadului, un nume: Aurel lonescu. A__,care în 1980 intra în rîil- j durile comuniștilor de la S.S.II. Căsătorit, avînd o fetiță în vîrstă de doi ani, actualul șef de echipă de la secția ventile se bucură de aprecieri deosebite, rod al activității depuse. Cea mai bună descriere ne-ă făcul-o maistrul Alexandru Constantin: „Este unul dintre „stîlpii" secției noastre ■ de... stîlpi hidraulici. Ele-, men tele de cea mai ridicată precizie și tehnicitate din componența stîi- pilor hidraulici iau naștere aici sub mina lui Aurel lonescu. Conștiincios, exemplu pentru tovarășii de muncă, permanent printre fruntașii întreprinderii". (Al. TATAR)

Fermitate și exigență 
în respectarea normelor de 

minierăsecuritateO condiție nu numai o- bligatorie, așa cum este stipulată prin acte normative și legile țarii, dar și absolut necesară desfășurări continue, deplină siguranță a muncii. a procesului de producție o constituie respectarea cu fermitate și exigență sporită a normelor de protecție a muncii. Cum s-au realizat aceste deziderate în primul semestru ai anului la mina Vulcan a fost constatai prin numeroasele controale c- fectuate de organele G.C.M.Ă.E.S., ale Ministerului Muncii, Ministerului Minelor. Petrolului și Geologiei și ale C.M.V.J. Cu aceste prilejuri au fost e- vidențiate unele realizări, dar și multe deficiențe, care din păcate, s-au repetat de la un control la altul. 7 ' ' .■Analiza temeinică a a- cestor cauze a determinat și principalele direcții spre care ya trebui să-și orienteze preocupările nu numai organele și compartimentele dc specialitate din cadrul minei ci și conducerea unității, toți oame-

iineiîn
nii muncii care își desfășoară activitatea în. subteran.. O primă condiție ar fi stabilirea cadrelor tehnice. din compartimentul de ■ protecție a muncii. Schimbarea a trei cadre cu studii superioare miniere intr-un singur semestru — semestrul 1 1986 - te de natură să continuitate în întreprinse ca să 1 vorbim că pînă șfi temeinic în problemele specifice domeniului, Ie schimbă. Rămînind în același domeniu' al activității com- . partimentului respectiv este necesar ca munca, acțiunile întreprinse să fie organizate și să se desfășoare în bază unui program lunar, care să cuprindă acțiuni concrete pentru perioada respectivă, în funcție de necesitățile întreprinderii. ale sectoarelor cil activități subterane și nu generalități după cum s-a constatat cu ocazia controalelor .efectuate. Dar
Ing. Traian AVRAMtESCU. 

inspector șef al grape» 
Petroșani a I.S.T.l’.M.

Hunedoara

— nu eș- asigure acțiunile nu mai intre

defecțiuni ani avut combina care exploa- stratul 5, cărora liDese și la tează se adaugă cele înregistrate ,.......... .... ............... .......... r......... pe fluxul de transportoare,funcționa corespunzător, că- fapt ce se observă în pro- zînd'de pe transportor îri- ducțivitățile mici cu 400spre frontul de lucru. A- pîna la 800 kg pe post de-ceasta a îngreunat încărca- cit cele planificate, rea căr.bupelui la tăiere, — Din nou, deci, defec In depozit, nefiind piese de țiuni, funcționări necores- s c h i m b, a trebuit să aducem scocuri vechi de la Paroșeni și Uricarii. Iar asta, plus montajul, ne-ău luat timp. Și toate problemele cu care ne-am confruntat au condus la- o scădere considerabilă a productivității muncii. Tot la sectorul IA, am întîmpinat greutăți la pornirea panoului 5, din stratul 15, blocul X. Aici. datorită friabilițății rocilor . clin a- cpperiș, s-au înregistrat frecvente căderi , de roci.

lui și a susținerii abatajului. Acestora li se adaugă și creșterea înclinării stratului, motiv pentru care combina nu a mai pututzînd ’de pe transportor înspre frontul de lucru. A-
punzătoare ale utilajelor. O 
cauză ar fi, după cum spu
neați și dumneavoastră, pe 
care o admitem și noi, 
lipsa unor piese de schimb. 
Dar reviziile și reparațiile 
— cînd aceste piese sînt a- 
dusc — le fac oamenii, me
seriașii minei. Iar func
ționarea utilajelor la pa
rametrii proiectați, acolo

(Continuare in pag a 2 aj

IN ZIARUL DE AZI

Intcrviu realizat de 
Glicorghe OLTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

• „Premii" și .„corigente" în pregătirea unită
ților de învățămînt pentru noul an școlar • Vă 
informăm (In pag. a 2-a)

• VIAȚA COLECTIVULUI - Astăzi, Prepa- 
rația Coroești • Oaspeți ai Văii Jiului - Mine
rilor, cîntecele mele • Belșug de produse, so
licitudine și promptitudine în servire la locurile 
de agrement (In pag. a 3-a)
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o situa-

Raitkanchată

REZULTATE BUNE.

aici s-a 
multă

înseam- minusul

Anchetă realizată de 
Mircea BUJORESCU

(Urmare din pag. I)

pentru 
rîț- 

de

Foto: O GEORGE

Controlul de calitate, asigurat, printre altele de muncitoarele Niculina Ră- 
deanu. Violeta Baciu și Maria Maltei (în fotografie) constituie una dintre ac
tivitățile de importanță deosebită în atelierul confecții din cadrul întreprin

derii de tricotaje Petroșani. Foto: Al. TĂTAR

Imagini întîlnite, duminică. Ia toate locurile 
de agrement din Valea Jiului.

minei Vulcan și avem convingerea că vor constitui punctul de plecare al u- nor acțiuni energice |x>n- tru îmbunătățirea activității de protecție a muncii omului și zăcămintuluj. condiție esențială îndepl i n irea in teg ral ă, sarcinilor centru minusului

cu mult sub cel înregistrat anul trecut, pentru aceeași perioadă, iar măsurile stabilite d< <r g mele de specialiștii Inspecției de stat pentru protecția muncii ar fi fost îndeplinite în totalitate, aerajul parțial ar fi fost a 'gurat în bune condiții la toate locurile de muncă, ar fi fost eliminate acumulările periculoase de metan și de praf exploziv de cărbune sau, oricum, ar fi fost în număr mult mâi mic, nu ar fi fost a- bateri de la tehnologia minieră, întreținerea lucrărilor ar fi fost la nivelul exigențelor impuse de creșterea continuă a producției de cărbune extras, revizia, întreținerea și repararea instalațiilor electromecanice ar fi avut un craii mai ridicat de calitate. .Toate aceste aspecte sînt cunoscute de conducerea.

la de în-141 aIntr-un alt joc, reprezentativă a

BUDAPESTA 12 (Agerpres). Proba feminină de 1 500 m din cadrul concursului internațional de atletism de la Budapesta, contând pentru „Marele Premiu — I.A.A.F.", a fost < ,! g ,i i le Ivana ’ al ti < va Cehoslovacia) — 4'01“84/100, urmată de Doina Melinte (România) — 4'01”95/100, iikol tereva (Bul ria) — 4’03”98/100, Yvette Bietsch (R.D. Germană) — 4'05"12/100. Margareta Kes- zc ‘ (România) — 4‘05”29/100 și Regina Jacobs (S.U.A.) — 4T7”70/100. In cursa feminină de 800 m, Cristina Matei (România) s-a situat pe locul doi, cu timpul

re în proba feminină 50 m liber cu timpul 34”58/100.Printre participante s numărat și celebra înot toare australiană Dai Fraser, medaliată cu ■ în proba de 100 m liber iu trei Olimpiade: Melbourne — 1956, Roma — 19<5O și Tokio — 1964.

nucă a plan, cuperarea cumulat în primul semestru anului, pentru a da ță-, economiei noastre so- tot mai mult căr- de tot mai bună In fond, acesta es- nostru, unicul nos- al celor care ne activitatea în

TOKIO 12 (Agerpres). . Tokio s-a desfășurat un original concurs de nata- ție, pe diverse categorii de vîrstă, la care au participat foști campioni și recordmani din 19 țări ale lumii.In ciuda trecerii anilor, concurenții se află într-o formă sportivă de invidiat obținînd rezultate remarcabile. /Astfel, fostul campion olimpic de la Montreal — 1976, americanul Jim Montgomery (astăzi în vîrstă de 31 de ani), a câștigat proba de 200 ni liber în 1’55”48/10O, iar fosta recordmană japoneză Michiko Kimara (35 de ani) a terminat învîngătoa- 
de de

al rii, cialiste bune și calitate, te țelul tru țel desfășurăm domeniul extracției de cărbune — fie eă lucrăm în activitatea. de protecție a muncii, fie direct în procesul de producție. — să dăm cărbune mai mult, dar în condiții de deplină siguranță a muncii.

O constatare — în majoritatea școlilor generale și liceelor din Valea Jiului au fost finalizate lucrările de reparații curente, zugrăveli și igienizări. Profesoara Valeria Boța, inspector școlar județean, ne-a oferit cîteva exemple de mobilizare efectivă a elevilor, cadrelor didacti
ce ,și a comitetelor cetățenești de părinți, pentru realizarea, în termen și de calitate, a acestor lucrări. .Astfel, aflăm că la Liceul industrial nr. 1 din Lupeni, cursanții. de Iți școala de maiștri și ai școlii profesionale au avut de executat lucrări „în antrepriză", adică le-a fost repartizată cite o clasă, pe care au avut obligația să o predea „la cheie". Lucrările s-au. desfășurat conform graficelor și la școlile generale nr. 1, 6 și 5 din Petroșani, 
la Liceul economic și de drept administrativ. De asemenea, la Școala generală ni. 4, unde lucrările care au apartinut școlii au fost executate integral. După cum ne informează tovarășa Olimpia Butuza, director coordonator pentru grădinițe, la toate grădinițele cu program normal, cu unele mici excepții, au fost finalizate lucrările de reparații, localurile fiind pregătite să-și primească mieii „beneficiari".

LONDRA 12 (Agerpres). Cea de-a 6-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șah, ce se desfășoară la Londra între marii maeștri sovietici Gări Kasparov și Anatoli Karpov, s-a întrerupt la mutarea a 41-a.In prezent scorul meciului este egal: 2,5--2,5 puncte (1).

de 1’59”45/100, fiind precedată de Gaby Bussmann (R. F. Germania) — 1'58”42/100. La săritura în înălțime masculin, primul loc a fost ocupat de americanul Jim Howard — 2,33, m, urmat de Patrick Sjoeberg (Suedia), Krisz- tof Krawczyk (Polonia) și Sorin Matei (România) —■ toți trei eu 2,3.1 m.

MOSCOVA 12 (Agerpres). In cadrul turneului inter- națipnal de rugby de Moscova, selecționata tineret a României a vins cu scorul de 19— (6—7) formația secundă V.I1..S.S ’primaU.R.S.S. a întrecut cu 24—11 (4—11) echipa Poloniei.

în subteran, depinde dc 
cei care le exploatează. -Si
tuația pe care nc-ați pre- entaf s denotă că la «■aji- 
toiul disciplină există o 
fisură. Nu cumva 
acționat cu prea 
blîndețe ? Pentru 
observăm — este 
tie care se perpetuează...— Dacă vă referiți la absențele. nemotivate...

— La acestea, și la con- -i nța pi >f< don «• . 
lor care execută d iversele 
revizii și reparații,—lată, în șase zile, numărul absențelor vale s-a ridicat: Ii eă am face un c înmulțit cu 5 — productivitate a medie —: face 195 cărbune, ceea ce nă jumătate din de pînă acum. In ce privește faptul eă un utilaj bine întreținut, cu reviziile și reparațiile făcute la timp și de calitate,'dă Randamentele scontate mă declar de acord. Insă la mi-

COLOCVIU. Muzeul mineritului, în colaborare cu Casa de cultură a sindicatelor, va organiza în dă- de 15 august, la ora un colocviu pe teme istorie, sub genericul.| ..42 de ani de la Revoluția de eliberare socială și l națională, antifascistă și I antiimperialistă de la 23 I August 1944".

ETN OGRA FI CA. Eugen I Jerbei, animatorul cine- clubuiui minei Aninoasa ne informează că entuziaștii cineamători de încheiat peliculă dedicată biceiuri nă. ,TURNEU. Grupul „Acustic "al Casei de cultură a s indicatelor șani se pînd de astăzi, artistic pe litoral, de ei este și Corina Chirilic, împreună cu care va

susține, un recital la Mamaia, în cadrul tradiționalului Festival al muzicii ușoare românești. (Al. H.)aici au filmările pentru o de scurt metraj, interesantelor o- folclorice din zo-
din , află, în l’etro- înce- turneu Alături

GASTRONOMICA, tru colectivul, cantinei Petrila, ocuparea, mestrul I, a în întrecerea tre unitățile I.A.C.C.V.J., imbold în
Pen-I.M.sein tîi din-

cele 7 500 de porții de mîncare, oferite zilnic minerilor de la Petrila, Lonea și Dîlja, să fie cît mai gustoase și servile într-o ambianță atrăgătoare. (Gh. O.)
ni se precizează, recordul... canicular ăl anului. o

., în locului socialistă de profil ale constituie un activitate. _ A- ftest fapt este demonstrat cu prisosință de strădania lucrătoarelor coordonate de Elena Șerbăneseu. Măiestria lor culinară face ea

CANICULA. Vara și-a adus aminte, în sfîrșit, și de Valea Jiului. Ieri, termometrele au înregistrat 28 de grade, cea mai mare temperatură a lunii fiind — după cum ne informează meteorologul Ernest Sărtory — consemnată în data de 5 august (30 de grade), ea constituind, cum

CURĂȚENIE. De la < vreme, aspectul gării — această „carte de ; vizită" feroviară a municipiului nostru — nu prea se împacă bine cu ideea de curățenie. Este o notă nu tocmai... gospodărească pentru cei însărcinați cu asigurarea, aici, a unui climat civilizat, dar și pentru aceia dintre călători, care... nu au ochi să vadă nici măcar coșurile de hîrtii plasate pe peroane.

CEAS;.. RAU. De mai A bine de două săptâmîni, | ceasul de la Oficiul nicipal de poștă și comunicații indică ora 12,15. Și .dimineața, și la prînz și joia. Pînă se va repara, să ne consolăm cu ideea că, într-o zi, arată, totuși, de două ori ora exactă. (M.B.)•
Rubrică realizată de

C.T. DIACONI'
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VIAȚA COLECTIVULUI
Astăzi, Preparatia Coroești *

Minerilor, cintecele mele

Telex 
producțieDe la începutul anului, preparatorii au depășit planul la producția de cărbune spălat pentru cocs cu mai bine- de 25 000 de tone. + In aceeași perioa

dă, indicele de recupera
re în special sau cocs a 
fost mai mare decît nive
lul planificat cu 3,2 la su
tă. Tot pe cele șapte luni ale anului, producția de turte șlam a înregistrat 
o creștere, față de prevederi, cu mai bine de 13 000 de tone. + In pri
ma jumătate a acestui an 
s-a încheiat programul de 
modernizare a instalațiilor 
uzinei, care a avut drept 
scop și efect perfecționa
rea fluxului pentru cărbu
nele de clasa granulome- 
trică între 0—10 mm. + Activitatea de producție pe timpul sezonului rece este pregătită de pe acum, după un . program amplu și riguros urmărit. Primele măsuri au și început să se concretizeze. + Contro
lul calității este o devi
ză permanentă: din jumă
tate în jumătate de oră 
se iau probe și, în funcție 
de analize, sînt concreti 
zate măsurile necesare.

Interviu fulger

„Cărbunele e meseria noastră"
— Tovarășe inginer Fran- 

cisc Appel. incinta uzinei 
pe care o conduceți arată 
ca un parc. Sînteți, cum
va, și horticultori ?— Nu, meseria noastră este cărbunele, valorificarea lui superioară, pentru a-i face mai apt scopurilor industriale cărora le este destinat Asia nu înseamnă că nu ne. plac și florile, frumosul.

— De fapt, toate locuri
le de muncă din uzină am 
remarcat că strălucesc prin 
curățenie...— Unul din indicatorii de bază ai activității este cărbunele spălat. Cit mai bine și cit mai mult.- Așa că...

-*■ Cofoeștiul este o uzi
nă de cărbune. Ce ar în
semna asta ?— Ca înheo uzină, „intră", pe o parte cărbunele. ca materie primă .și ie-. se, pe alta, tot cărbune, ca produs. Aceasta ar fi, sini-. pi ifici nd, schema!

— Și care este diferen
ța între „ieșiri" și „intrări"?— Enormă. Cărbunele brut, scos din starea lui naturală, este adus la condiția de materie primă pentru industrie. Purificat, prin separarea sterilului. Sfărîinat la dimensiuni mici, (noi le spunem clase granulometrice). Sau tran

sformat în brichete. Ca în ' orice uzină modernă, din „subproduse" se obțin produse utile, Turtele.de șlam, . în cazul nostru. Ca să dau o imagine sintetizatoare a- supra activității, pot afirma că la noi cărbunele „învață" să devină cocs. Adică „pline" pentru siderurgie.
— Am văzut, la loc de 

cinste, o distincție. Am a- 
vut și „indiscreția" să mă 
interesez despre ce e vor
ba...— In 1085 ani obținut locul r pe întreprinderea de preparare a cărbunelui din Valea Jiului.- Dacă ați privit mai atent, probabil, că ați, observat un loc gol. Urmează să-1 completăm, . anul acesta...

— Adică ?— Sîntem hotărîți să fim din nou fruntași. Rezultatele din prima jumătate. a anului ne arată că am făcut o jumătate de pas spre acest țel. împlinirile din iulie și din august certifică faptul că ne „mișcăm" bine spre... finiș. Lo- . cui întîi este cel cu care s-a obișnuit colectivul nostru, de muncă. Iar obișnuința este a doua natură.
— Și care ar fi prima?— Responsabilitatea fă* ță de ceea ce facem.

„Poștașul" piesă ce aparține compozitorului Va- sile Veselovschi.
— Proiecte ?. — In primul rând, „Mamaia 1986". Doi compozitori de valoare, Mihai Constantinescu și Dan Ștefănică, mi-au încredin-

pare averifi-
prefe-

de gpiauze cil fiecare
fost spec-

Sensurile unei modernizăriEvenimentul tehnic al a- nului ia Coroești îl constituie modernizarea unei linii de preparare. Operațiune pe cit de necesară, pe atît de pretențioasă, de dificilă din punct de vedere profesional. Pe scurt: au fost înlocuite echipamentele de concentrare pentru clasa 0—10 mm. A- ceasta înseamnă că se poate obține mai mult cărbune pentru cocs, eă gradul de recuperare a producției a crescut. Dai' să nu anticipăm...Pentru că, refâcînd a- cum, .după ce totul s-ă încheiat cu bine, „bătălia" pentru modernizare, desprindem cîteva sensuri...

Cel al organizării optime : lucrările au fost fă-. cute în așa fel îneît să nu stingherească cu nimic activitatea de pro
ducție curentă...Cel al eficienței: vechi- 

»>• dații u fost d< mon ta pies cu pis ă i recuperat absolut tot ce putea fi refolosit. Nimic din ceea ce putea fi util n-a ieșit pe poarta întreprinderiiCel al înaltului profesionalism: totul a fost e- xecutat de oamenii uzinei. Cu competență, cu rigoare tehnică. Oameni în fața cărora merită „să-ți scoți pălăria" -*- și directorul, inginer Francisc Appel, ne

1

î

CORNELIA VORVO- 
RliA.M.. Premiul 1 la Festivalul muzicii ușoare românești de la Mamaia — ediția 19851 Solistă a Teatrului satiric muzical „Constantin Tănase". O voce plăcută, timbrată, sensibilitate muzicală, ținuta scenică agreabilă. A slîrnit ropote la Petroșani, nouă apariție.

— Cum a 
lacolul ?— Ca interpretă, uț-am simțit din nou „în lâTgul meu", in fața publicului din Valea Jiului. Vin pentru a treia oară aici și de fiecare dată redescopăr un public cald, fin cunoscător — minerii Văii Jiului.

— Ați primit aplauze 
la scenă deschisă.— In bună parte aceste aplauze sînt., desigur, a- <1 resale compozitorilor, textierilor, instrumentiștilor care au asigurat a- companiamentul. Am a- les eîntece frumoase, „Un telefon", „Revino", precum și o primă audiție

Oaspeți 
ai Văii Jiuîui

noi 
. in- 
Am„E- nou

țat partiturile unor creații, pentru a le terpreta în concurs, propus, de asemenea, lectrecordului", undisc, primul meu l.p. după discul „single" deja e- ditat. '
— Ce Vi se pare mai 

important, linia melo
dică sau textul?—Muzica și iar muzica. De ce ? In sala de concert, publicul ascultă linia melodică și de abia apoi aprofundează textul.

de unde concluzia că muzica primează.
—- Afirmația se

fi îndrăzneață.— Nu. O poale că fiecare.
— Interpreți

rați ?— Aura Urziceanu, Kate Busch, Olivia Newton John.
— Formații îndrăgite?— „Holograph". Cîntă curat, are un stil propriu, original,
— Dar dv. vă conside

rați o 
nală ?— Nu modestie nu imit deauna încerc să fiu să nu împrumut, preluat de la ceilalți tot ce mi se pare a fi de valoare, dar totdeauna cere să fiu eu.

— Pentru minerii 
Văii Jiului ?— Din toată inima,, cîn- tecele mele.

interprelă origi-sînt lipsită de cînd afirm că pe nimeni. Tot-eu. Amîn-
Interviu eon^mnat de 

Horațiu AlaEXANDRESCU
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I ABelșug de produse, solicitudine și promptitudine în servire

Scorul...Inginera Viorica Ciocan, șei a biroului tehnic, care n i t și imal i'i ite i un ui gl id compete . l, îe-a voi - b.r între altele, des re preocuparea pentru epurarea apei în procesul de producție. Un element expresiv: cantitatea mare de turte. de șlam, care nu sînt altceva decît „impurități"' ce altădată poluau. Alt element: funcționarea op-

puritățiiUrnă a stației de filtre. In sfîrșit, un al treilea: măsurătorile min uțîoase de laborator, care arată că „suspensiile" din apa deversată sînt cu mult siib limita legală admisă. Cu alte cuvinte, ca să ne exprimăm în limbajul specialiștilor, scorul. epurării este în favoarea purității apei.

roagă să notănr 'întocmai. Oameni care poartă nume ea Nicolăe Trestean., un specialist de clasă în „probleme de 6 kilovolți", partea electrică a acestor instalații; Aurel Nicoară, lăcătușul cu mîini de aur, 
pentru care turbosuflan- tele și mașinile de zețaj, vitale într-o preparație, nu au secret; .Frederic Csasar, electronistul de care ține tot ee înseamnă automatizare în procesul de producție; Eugen Galinschi, strungarul care „citește" un desen cu aceeași ușurință cu care alții citesc o firmă; Ion Cîmpcanu, cel care strunește atît de bine locomotivele Diesel hidraulice de parcă el le-ar fi fabricat; Ștefan Perdi, căruia, nimic din ce înseamnă bricheta j nu-5 este străin ; Dumitru Agaehe, : cel care reglează „din ochi" o mașină de zețaj, atit. de bine de parcă ar avea in priviri micrometre.Și atiția alții.

. De Ziua minerului, la Brădet, punctul de agrement al orașului Petroșani, lucrătorii din unitățile comerciale prezente la a- ceastă .sărbătoare a celor, ce muncesc în adîncul pă- inintului au depus eforturi deosebite pentru a crea un mediu ambiant cit mai plăcui, pentru a oferi celor veniți la iarbă verde cit mai multe .produse.La punctele de. deșface- re a fructelor activitatea 
s-a desfășurat sub directa îndrumare a șefului sucursalei Petroșani legume- fructe, Aurel Amza, care’ ne-a declarat: „Intre 4 și 10 august, ne-am străduit să facem o aprovizionare cît mai bună și cît mai diversă a întregii Văi. Cîteva cifre ilustrative privind cantitățile oferite cumpărătorilor: K5t> tone pepeni. 28 tone struguri, 10 tone pere, 27 tone mere, 15 tone ardei gras, 8 tone castraveți; 20 tone vinete și S5 tone tomate. Astăzi (10 august n.n.) prin trei puncte de desfacere coordonate de șefii de unități Constantin Văcaru, Susa- na Petrișor și Ion Savencu.

am pus la dispoziția celor veniți la „Brădet" 17 tone de pepeni, struguri, mere, pere- si prune.— Cum merge? l-am întrebat pe Constantin . Văcaru, unul din șefii de u- nitate prezenți la agrement..— Fără probleme. Ne bucurăm că putem, oferi oamenilor ce își doresc. Ne străduim să fim amabili cu toată lumea» In fond, e .sărbătoare.La c o t e î n a 1 t e de solicitudine, promptitudine în servire, dar și de aprovizionare s-ă desfășurat și activitatea lucrătorilor din alimentația pu- bl ică.— In acest an, poate mai mult decît în oricare altul, organizarea activității noastre nu cred că a lăsat loc țjentru reproșuri. Am oferit consumatorilor friptură de pasăre, ficat, cremvur.ști, răcoritoare, apă minerală, mici, bere, produse de patiserie și cofetărie. Toate din belșug.Precizarea o face șeful unității „Brădet", Constantin Teslici.
— Cile puncle de desfa

cere ați avut ?

— Trei puncte în aer liber și localul. .Servirea a fost acoperită , de UI lucrători dintre care aș remarca în mod deosebit pe Maria Chirițoiu, Nistor Armean, Vasile Steț și Gyon- gy Șuba. La punctele de desfacere, produsele au fost preparate pe grătar cu mangal. Ușor nu a fost să tranșezi, să prepari și să vinzi timp de 9 ore în continuu, dar mulțumirea noastră este mare atunci cînd știm că și consumatorii sînt mulțumiți. Și sperăm că au fost.Și asemenea celor prezenți la punctul de agrement „Brădet" din Petroșani -— dintre care mai amintim colectivele unităților de alimentație publică „Parîngul", „Cerna", „Centrai", „Bulevard", .„Carul cu bere", „Cantina-res- taurant" și cofetăria „Hermes" — și-au desfășurat activitatea toți lucrătorii comerciali care au participat prin punctele de desfacere organizate la locurile unde s-a sărbătorit Ziua minerului. (Tudor 
Ml NTLAM )

Rubrică realizată de

< . T. D1ACONU

ZIG-ZAG BO ZIG ZAG ' ZIG-ZAG
+ Cursurile de policalificare fac ca 

noțiunea de „preparatori" să capete noi 
valențe. Și pe cele specifice profesiunii 
de electrician, brichctator etc. Orizontul 
meseriei se lărgește, în folosul producției 
și al oamenilor. it Prin muncă patriotică, preparatorii de la Coroești grăbesc ritmul de execuție a unei investiții în valoare de peste două milioane și jumătate de lei: viitorul grup social ai uzinei. Vă cuprinde, între altele, vestiare, un punct alimentar, băi, spălătorie, călcătorie, ma

gazii. Ajutorul dat constructorului (1ACMM) a fost consistent: aprovizionarea cu materiale, amenajarea căilor de acces, evacuarea molozului, executarea părții de zidărie. Șe speră că în toamnă va. fi tăiată panglica inaugurală. Pe 
scenele artistice ale Vulcanului apar de
seori, in spectacole pentru oamenii mun
cii, formațiile de amatori de la Coroești: 
orchestra de muzică ușoară "Armonia", 
grupurile de dansuri populare și brigada 
artistică.

Din nou, «’interul, jocul, voia bună au lost pr<’z<’iile, d«‘ Ziua înmeru-
lui, la toate locurile «le agrement din municipiul nostru.

loto: Gh. OLILANU

Turtele.de
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Noi demersuri pentru retragerea 
rachetelor nucleare din EuropaBONN 12 (Agerpres). Intr-o declarație comună a organizațiilor sindicale din R.F. Germania și R.D. Germană, dată publicității la Bonn, se subliniază necesitatea retragerii tuturor rachetelor nucleare de pe teritoriul european pînă în anul 2000 — relatează TASS. Reprezentanții organizațiilor sindicale din cele două țări — se arată 

în document — cer cu fermitate din partea statelor zeîiîa
• lor

experimentarea și amplasarea în Europa occidentală a noi li puri de arme nucleare, să nu se admită militarizarea spațiului cosmic, să fie sprijinită ideea creării pe teritoriul; continentului european de zone libere de' arme nucleare și chimice.
occidentale constructiv reducerii clasice, să

să aborde- și proble- armamente-renunțe la
• WASHINGTON 12 (A- gerpres). Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A. a aprobat, cu unele reduceri, alocațiile în vederea achiziționării deBRUXELLES 12 (Ager

pres). Potrivit estimărilor oficiale, ponderea surselor 
i de energie regenerabile în i consumul general de vectori de energie primară în I țările C.E.E. va crește în i anul 2000 de trei ori față de nivelul actual și va re- < prezentă aproximativ 5 la 

. i sută. In perioada 1978— 
1985 au fost alocate fon-' I duri substanțiale pentru - / finanțarea a 531 proiecte1 privind punerea în valoare a biomasei, energiei solare și geotermale, energiei eoliene și hidroenergiei.S-a calculat că, pe sea-■ ma folosirii biomasei, de Țitdă, la sfîrșitul secolului se pot asigura aproape 2 la sută din necesitățile totale de energie ale Comunității (vest) europene, concomitent cu obținerea u- nor produse secundare prețioase, între care îngrășăminte și ingrediente pentru hrana animalelor.

■ărSTOCKHOLM 12 (Agerpres). Relevînd importan-

Agendă 
energetică cercetării în programulța energetic de perspectivă al Suediei, „La Revue dc L’Eriergie" precizează că, pe această bază, au fost dezvoltate și teștate noi tehnologii pentru economisirea energiei — pompe de căldură, sisteme de energie solară și de depozita- . re a acesteia. Stocarea e- nergiei în sisteme latente și chimice este, pentru moment, costisitoare, nefiind rentabilă decît pe termen scurt. Incepînd din 1979, s-au construit mai multe uzine-pilot și de experimentare, pentru a se testa tehnici „la scară naturală", între care stocarea în apă (peșteri, puțuri, mine) îh pămînt (gropi în rocă, conducte în argilă și turbă) și chiar în ape freatice.Consiliul suedez de cercetări pentru conslruc-

PENTRU O EUROPĂ A PĂCII ȘI SECURITĂȚII

Reuniunea 
permanentDHAKA 12 (Agerpres). La Dhaka s-au deschis lucrările primei reuniuni ministeriale a Consiliului permanent al Asociației Asiei de Sud pentru Cooperare Regională (SAARC). Miniștrii de externe ai celor șapte țări membre — Bhutan, India, Nepal, Pakistan. Sri Lanka, Bangladesh și Maldive — vor e- labora ordinea de zi și u- rachete . intercontinentale de tip MX, în cadrul bugetului militar al S.U.A. pe anul 1987 — relatează agenția TASS.ții, care răspunde de a- cest domeniu, are în plan o serie de alte proiecte ambițioase pentru anii următori, arată publicația citată.

&PHENIAN 12 (Agerpres). In șirul marilor proiecte de construcție ce sînt transpuse în prezent în viață în R.P.D. Coreeană se înscriu și mai multe mine de cărbune.Astfel, în bazinul carbonifer Anju se lucrează la construcția minelor Sosa, Soho, Hwapung, Chongnara și a altor exploatări care vor permite sporirea considerabilă a producției, ■Agenția ACTC menționează că la ora actuală în numai 20 de zile se realizează producția întregului an 1957, iar prin extinderea, pe scară largă, a capacităților de producție a- le bazinului carbonifer, va atinge o producție 70—190 milioane tonean.
se depe

Consiliului 
al SA ARC

(Indes-Ban- ' Mo-
nele recomandări pentru reuniunea. la nivel înalt, a. SAA.RC, de la 10 noiembrie, din Bangalore d i a).Reuniunea a ...fost chisă de președintele :gladeshu-lui Hossain hammad Ershad, în calitatea sa de președinte în exercițiu al organizației, 

i care a chemat țările membre, afectate de sărăcie, maladii și conflicte să pună bazele unei „noi etape de cooperare și orientare spre acțiuni concrete de dezvoltare", arată Agenția China Nouă.
Ripostă hotărîtă a 

fontelor armate 
angolezeLUANDA 12 (Agerpres). Intr-un comunicat al Ministerului Apărării al An- golei, difuzat de agenția angoleză ANGOP; citată de Reuter, se arată că forțele armate angoleze au respins atacul declanșat de 

trupele sud-af ricane, în 
cursul zilelor de duminică și luni, asupra regiunii Cuito Ctianavale, din provincia Cuando ‘ Cubango.Potrivit anunțului, forțele angoleze au scos din luptă 40 de militari sud- africâni și au capturat patru dintre aceștia.Doi soldați angolezi și 23 de persoane din rîndul localnicilor și-au pierdut viața..+ IN URMA coliziunii dintre două autocare, care circulau între orașele ni- -geriene Bendel și Agbor, 72 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 30 au fost grav rănite, 'transmite agenția Reuter,

SIBentru ocuparea locurilor rămase libere după concursul de admitere în învățămîntul superior din iulie 1986, se va’organiza un nou concurs în perioada 1—6 septembrie a.c. în
scrierea candidaților se va face în perioada 25—28 au- gusț_1986.Condițiile de înscriere și disciplinele de concurs sînt cele stabilite pentru concursul de admitere din iulie 1986 și care au fost publicate în revista învă- țămîntului superior „Forum" nr. 2 și 3 din acestan.Instituțiile de învățămînt superior la care se va susține concurs de admitere sînt următoarele:

Institutul Politehnic din 
București pentru profilu
rile: Mecanic, Electric, E- nergetic, Metalurgic, Chimie și Mecano-chimic; In
stitutul Politehnic din 
Cluj-Napoca pentru profilul Construcții; Institutul 
Politehnic din Iași pentru profilurile: Mecanic, Metalurgic, Electric, Energetic, Chimie și Construcții; 
Institutul Politehnic din 
Timișoara pentru profilurile: Mecanic și Construc
ții; Institutul de Petrol și 
Gaze din Ploiești pentru profilurile: Petrol și Chimie; Institutul de Construc
ții din București pentru profilurile; Construcții și Mecanic; Universitatea din 
București pentru profilul Matematică; "Universitatea 
din Brașov pentru profilurile: Mecanic, Metalurgic și Forestier; Universitatea 
din Cluj-Napoca pentru profilurile: Fizică și Economic; Universitatea din 
Craiova pentru profilurile: Mecanic, Electric și Economic ; Universitatea din Ga
lați pentru profilurile : Mecanic,- Metalurgic și. Construcții; Universitatea 
din Iași pentru profilurile: Matematică, Fizică și 

u

Economic; Institutul Agro
nomic din București pentru profilul Construcții; 
Academia de Studii Eco
nomice din București pentru profilul Economic.Concursul de admitere se organizează numai pentru învățămîntul seral și fură frecvență.Forma de specializările și de locuri pentru care organizează concurs fi. afișate la fiecare stituție de învățămînt' . perior în parte.

învățămînt,numărulse vor in- su-
★ au-

re- 
îrr

in perioada 29—3.1 gust 1986 se va organiza un nou concurs de admitere în clasa a Xl-a de liceu (treapta a Il-a), cursuri de 
zi și seratej pentru locurile rămase neocupate . la unele profiluri. înscrierea candidaților se va face în perioada 20—28 august' a.c.Probele scrise se vor susține în zilele de 29, 30 și 31 august, iar afișarea zultatelor se va face 3—4 septembrie 1986.De asemenea, în ziua de 7 septembrie a.c. se va or
ganiza un nou concurs de admitere și la școala profesională, cursuri de zi și serale, pentru locurile rămase neocupate la unele profiluri. înscrierea candidaților se va face în perioada 20 august — 6 septembrie 1986.Probele de concurs se vor susține în ziua de 7 septembrie, iar afișarea rezultatelor se va face în 8—9 septembrie a.c.Informații suplimentare se pot obține de la unitățile de învățămînt care organizează concursul de admitere în licee și școli profesionale, precum și de la inspectoratele școlare județene și al municipiului București.

„România, ca țară europeană, acționează consecvent pentru înfăptuirea securității în Europa, corisi- derînd că aceasta are o importanță fundamentală pentru pace și destindere în întreaga lume. Realizarea securității europene trebuie să conducă, în ultimă instanță, la organizarea relațiilor dintre statele continentului pe baza deplinei egalități în drepturi, la intensificarea colaborării reciproc avantajoase, o- ferind totodată fiecărui stat garanția, deplină de a se afla la adăpost de orice primejdie de agresiune din afară sau de amestec în treburile, interne".

să se creadă că armele, o dată proiectate, construite ‘și amplasate,. vor sta în arsenale doar ca piese de muzeu. Pe lingă factorul de presiune pe care îl comportă, ele prezintă și riscul permanent al folosirii într-uri posibil război ni-. este
Adopții cursei înarmă-' tilor pretind că armele ar fi absolut necesare pen- ,. tru consolidarea securității în lume, și deci și pe bătrînul nostru continent suprasaturat cu arsenale. Dar, ținînd cont de paritatea actuală a foițelor militare, acest „argument" nu convinge. Dimpotrivă, el este dezmințit de experiență și realitatea lumii astăzi, noile rectă care tateaPe tot mai clar sînt contraindicate arsenalele militare, mai cu scamă cele nucleare. O afirmă răspicat SIPRI, care, plecînd de la proporțiile dătătoare de ' coșmaruri ce caracterizează acum cursa înarmărilor, a ajuns la concluzia că noile arme „nu pot apăra continentul, dar pot să-1 distrugă". Ceea ce nu este un eufemism, de vreme ce :• statele semnatare ale Actului final de la Helsinki dispun de 50% din efectivele militare de pe glob; de 62% din aviOa-

NICOLAE CEAUȘESCUnele utilizabile în misiuni de luptă; de circa 70% clin tancuri;• în spațiul european sînt amplasate peste 10 000 de arme nucleare tactice,
de că di-cucare dovedesc arme sînt sursa 

a problemelor se confruntă securi- internațională. zi ce trece. devine că Europei ii

abține în ce privește staționarea de noi trupe și armamente pe teritoriul altor state, de a reduce în rhod gradual și retrage toate trupele străine în interiorul frontierelor naționale, de a desființa bazele . militare, cu prioritate.. pe cele nucleare, de pe a- de că

FILME

20,00 Telejurnal.— In întimpinaiea marii sărbători na- - ționale.20,20 Actualitatea în e- conomie.20,30 Columna lui F Au-' gust:— Cînteee și versuri patriotice, revoi u- . ționare..20,40 Tribuna TV:—-1 Emisiune de dezbateri politico .ideologice.Film serial: „Străi
nul".Ecranizare după romanul cu același titlu de Titus Po- povici. Prima parte.21,50" Telejurnal,

No- în- Hallo Artista,micitor. Pericolul mereu 'prezent. Ce se va întîmpla în cazul război?cutremurător: o ....„.................... . .salvă de rachete nucleare me împotriva statelor ne- trasă doar de pe subma- posesoare de arme nuclea- rinele staționate în peri- re. Totodată, convinsă de metrul european poale necesitatea dezarmării nu- 
... p . - - , cleare si generale, țarașterge dc pe fața pammtu- noastr- • (.ere sâ se trea.că la reducerea efectivelor și a cheltuielilor militare eu cel puțin 50% pînă în anul 2000.O Europă a păcii și securității, pe o planetă a păcii și securității. Acesta . este dezideratul suprem al. poporului nostru, al tuturor popoarelor europene, .............- popoarelor garanție în;; poate emana înarmărilor.

teritoriul altor state; cordarea de garanții Răspunsul este către statele nucleare ■ător; o singură nu vor folosi asemenea arunui
PETROȘANI — 7 

iembrie: Cobra se toarce; Unirea: taxi; Parîngul: dolarii și ardelenii.PETRILA: Hangar '18. l.ONEA: S-.v pierdut un” “ ' te’ • ■' . ..
— Luccafă- în Ontario.

Cultural:

elefant.
• VULCAN 

rul: Aventuri LUPENI — Alice.URICANI: re decisivă. .- Confrunta-
21,00

Anul International al păcii■cu încărcături variind în jurul a 15 kilotonc, cu o rază medie de acțiune de cîtcva zeci sau sute de kilometri.Printr-o simplă adunare, arsenalul nuctear așezat pe umerii Europei înglobează o forță explozivă de 2,7 milioane de ori mai mare decît cea a bombei a- tomice lansate la Hiroshima. Cifrele seci, au darul de a fi și cele mai elocvente: pentru uciderea u- nui om sînt suficiente 15 grame de explozibil. La această oră, pentru fiecare locuitor al Europei revin 73 tone 1Să fie Europa un soi de vitrină pentru simpla expunere a armelor, de la cele „clasice", la mezinele „familiei" nucleare? Ar fi o iluzie periculoașă

lui, în cîtcva secunde, peste 50 000 localități importante.Conștientă de pericolul ce pîndește continentul nostru, România socialistă a avertizat și avertizează că destinderea și înarmarea nu pot coexista, iar pretenția de a miza soarta lumii pe amplificarea arsenalelor militare nu poate fi decît o iluzie riscantă, complet lipsită de fundament logic. Ca țară europeană, România este profund interesată ca deasupra continentului nostru și a întregii lumi să nu mai planeze umbra războiului, ca Europa devină un continent păcii și securității.Pentru aceasta, noastră propune o serie de măsuri, între care angajamentul statelor de a se

al tuturor Terrei. Iar o acest sens nu dc la cursa Singura garanție reală poate fi dată de dezarmare, în primul rînd de dezarmarea eu- nu cu maisă alțarii

nucleară. Securitatea ropeană și mondială poate fi compatibilă armele mai vechi saunoi și, cu atît mai puțin, cu arsenalele nucleare. Din acestea nu poate izvorî de- cît deșertul radioactiv al unei atotstăpinitoare morți.
Eugenia MARINESCU

N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- ' parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara. memento

Mica P uCORNELIA, Alexandru și sora Veronica -- Maria u- rează scumpei lor Nicoleta Pasternak „La multi ani" și fericire cu ocazia îm- ‘plinirii vîrstei de 18 ani. (8646)PENTRU Nicoleta „La multi ani" și multă fericire din partea lui Bela și Beți. (8647)SCHIMB apartament do
uă camere, etaj II, Aleea 
Florilor cu apartament 3 camere zona Petroșapi- Nord -sau Hermes. Telefon 42839, după ora 18. (8642)
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b I i c i t a t ePIERDUT diplomă electromecanic școala profesională pe numele Matyas Ludovic, eliberată de Liceul industrial minier Petroșani în anul 1985. O declar nulă. (8645)PIERDUT pe numele eliberat de mine nul. (8644)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Prodan Vasile, eliberată de P reparația Lupeni. O declar nulă. (8648) j

carnet student Mphai Vasile .. ... Institutul de Petroșani. II declar
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