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Cu planul pe opt luni îndeplinit

întreprinderea
> 24 000 tone de cărbune extra

se peste plan de ia începutul anului 
♦ In abatajele cu tavan de rezisten
ță și grinzi îngropate în vatră pro
ductivitatea muncii a (ost în mod con
stant depășită ♦ Cele mai mari pro
ductivități, 2000 kg de cărbune peCinstind prin fapte de muncă glorioasa aniversare a Revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă de la 23 August, colectivul întreprinderii miniere Lonea raportează îndeplinirea planului pe opt luni la producția de cărbune. De la începutul anului pînă ieri, din abatajele minei au fost extrase 24 000 tone de cărbune peste sarcinile de plan. Aceasta înseamnă că de astăzi, minerii de la Lonea au realizat o producție de 1000 de tone de cărbune în contul sarcinilor de plan pe luna septembrie.întreaga producție suplimentară a fost realizată

minieră Lonea
post peste prevederi au fost reali
zate de minerii din brigada lui An
ton Florea ♦ Din abatajele secto
rului IV au fost expediate 5247 to
ne de cărbune peste prevederi în 
cinstea zilei de 23 August.în abatajele în care se aplică tehnologia tavanului de rezistență și grinzi îngropate în vatră, obți- nîndu-se în mod constant productivități în cărbune mai mari decît cele planificate. Cea mai mare depășire a productivității muncii, de 2000 kg de cărbune pe post, au realizat-o minerii din brigada condusă de Anton Florea din sectorul IV.In cadrul aceluiași sector, minerii din brigăzile conduse de Grigore Mîndruț, Gheorghe Lipsa și Ion Bo- teanu și-au depășit lună de lună sarcinile de plan.

contribuind la realizarea unei producții suplimentare de 5247 tone de cărbune peste sarcinile de plan din luna august, îndeosebi în perioada 12—22 august cînd ș-a desfășurat 
decada producției record în cinstea glorioasei aniversări a Eliberării patriei.La îndeplinirea sarcini- icr de plan pe opt luni înainte de termen au conți" buit în mod deosebit colectivele sectoarelor III, VI. și X carieră. Printre brigăzile care s-au evidențiat în întrecere se numără cele conduse de Iosif Bucur,

V. STRÂUȚ

(Continuare în pag, a 3-a)

Petroșani, în zi de sărbătoare. l oto: Gh. OLTEANU

Un August 
purpuriuSărbătorim un AUGUST deschizător de ere Prinos al împlinirii spre' pure înnoiri La ceas de libertate, la ceas de împlinire Noi nu uităm vitejii care ne-au fost martiri. Le dăruim din inimi omagiul nostru sfînt : Destinul nou al țării azi se răsfrînge-n noi Și doruri din străbuni, eternul legămînt Se-nalță-n noi fierbinte din jertfe de eroi. Azi făurim o Eră din țeluri purpurii, 

O Epocă de aur se-nalță peste țară Conduși - de. Ceaușescu, muncim în libertate Spre a cinsti prin muncă a țării nouă vatră.
Rahcla BARCAN

Oameni la datorie

ZILE DE PRODUCȚIE RECORDZilele de 23 și 24 august au constituit, pentru colectivele de muncă din unitățile economice ale Văii Jiului, zile de producție record, dedicate marii noastre sărbători naționale.• Alături de împlinirile minerilor, la loc de frunte se situează rezultatele obținute de muncitorii de ’ la I.P.S.R.U.E.E.M. Astfel, în cadrul secției de stîlpi hidraulici Vulcan valoarea producției marfă depășește o Jumătate de milion de ■ lei, întreprinderilor miniere beneficiare fiindu-le livrate, suplimentar, stîlpi hidraulici, armături și subansamble pentru utilaje. Dintre strungarii și lăcătușii prezcnți la datorie consemnăm pe Vasile Bîră. Ioan Cornea. Dumitru Iureșel, Ludovic Matitiș, Ioan Gal. Nicolae Iamb. La atelierul de prelucrări mecanice I.ivezeni au fost executate reparații in valoare dc aproape 200 (li)ij do lei. De asemenea, secțiile de bobinaj și servițe au efectuat lucrări în regim de urgență, la utilajele miniere, remareîndu- se, în acest sens, brigăzile conduse de Vladislav Șelu, Ioan Pop, Nicolae Ilă buc.• Int.r-o altă întreprindere constructoare de mașini,' I.U.M.P.. valoarea producției marfă realizată

în cele două zile a depășit un milion de lei.• Și la întreprinderea de tricotaje Petroșani bilanțul de producție al Zilei . de 23 August este fructuos. In cadrul atelierului de tricotat, au fost pregătite, în cele trei schimburi, 700 de panouri, destinate confecționării puloverelor pentru export. S-au remarcat muncitoarele de la secția „Diamant" a atelierului, între care cităm pe Felicia Victoria, Varvara Ber- cea, Maricica Blănaru. Maria Man și Veronica Andrei.'• Și energeticienii de la UE. Paroșeni au fost prezcnți la datorie. Coletc- livele de muncitori de sub coordonarea maiștrilor Caro] Dornic (secția de combustibil), Mircea Șeitan (secția cazane) au asigurat buna funcționai o a color trei grupuri energetice,’ care au furnizat cantități sporite de energie electrică și termică. De asemenea, echipe specializate au lucrat. în ritm intens, la repararea turbinei și. cazanului grupului energetic nr. 4, supuse modernizării. S-a finalizat, în același timp, izolarea cazanului nr. 2. S-au evidențiat, la executarea acestor lucrări. Ion Saltelichi, Iosif Barna, Gheorghe Florescu, Traian Albu. Ferdinand O- prișan. (S.B.)
în pag. a 3-a SPORT • SPORT

Cu gîndiiri de aleasă cinstire, de angajare pentru progresul și inllorirea patriei
Valea Jiului a sărbătorit Ziua de 23 AUGUST

petroșani

Cîntec, bucurie pe plai străbunMinerii de la Livezeni și Dîlja, constructorii de mașini de la l.U.M.P. și I.P.S.R.U.E.E.M., confec- ționerele și tricotoarele de la întreprinderea de tricotaje. constructorii, mii de oameni ai muncii aflați în zi de odihnă și sărbătoare au urcat ieri „Dealul institutului" la „Brădeț", atrăgătoare zonă de agrement 
a reședinței de municipiu.Pe scenă, artiștii amatori, membri ai formațiilor casei de cultură s-au întrecut în a dărui oamenilor momente de bucurie, cîntec și joc. La înălțime 
• fost și de’ data aceasta, 

ansamblul „Parîngul": folclor autentic, vervă, cîn- tece executate cu finețe interpretativă, așa cum dorim să-i vedem și să-i ascultăm de fiecare dată.Astfel, în această zi de sărbătoare pentru întreaga țară, cîntecul s-a înfrățit cu bucuria oamenilor, a împlinirilor din viața noastră ,a fiecăruia. Ziua de 23 August a cunoscut din plin atmosfera sârbă-
II. DOBROGEANU 

(Continuare în pag. a 2-a)

VULCAN

Voie buna, 
veselieIn ziua de sîmbătă, 23 August, locul de agrement „La Brazi" din Vulcan a cunoscut animația specifică zilelor de sărbătoare. Încă de la primele ore ale dimineții, zeci și zeci de locuitori ai orașului puteau fi văzuți îndreptîn- du-se spre această frumoasă bază de agrement, astfel că, pe la prînz, spațiul din jurul cabanei și întregul perimetru al agrementului • erau pline de oameni.

O. GEORGESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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LupeniMarea aniversare a Eliberării patriei, eViinimen- tul-simbol al libertății noastre, a oferit’ și1 lă Lupeni un minunat prilej de a sărbători succesele obținute de oamenii muncii din diferite unități economice ale orașului.In decorul natural, de a- leasă frumusețe al- bazei de agrement „Brăița", 'exo- . dul a început încă de la > primele ore ale dimineții. Beneficiind de o vreme frumoasă, oamenii muncii veniți aici au putut petrece o zi intr-adevăr sărbătorească. Veselia, buna dispoziție, satisfacția de a petrece. o zi în mijlocul naturii — iată care au fost >in linii mari principalele coordonate ale ambianței în care i-am întîlnit pe oamenii muncii la care dorim sa ne referim in a- ceste rînduri.Veniți eu familiile, minerii Constantin Popa, Dio- nisie Zoia și Victor Rusu (I.M. Lupeni), Dumitru Ur-

Sărbătoarea împlinirilorneții, înainte de sosirea primilor oaspeți, unitățile au oferit cantități impresionante de mici, paștramă, pui, bere, răcoritoare, dulciuri, fructe.— servirea fiind promptă: și la nivelul cerințelor.Mai puține cuvinte bune la adresa programului cultural-artistic ce a avut ioc pe scena amenajată aici. In« concluzie — o ambianță deosebită care s-a conturat și la încheierea zilei cînd, grupuri-grupuri, oaspeții agrementului părăseau această bază care ș-a dovedit — din nou —. o gazdă excelentă.

sU, Miron Uță, Sorel Ur- su, Constantin Durnea, Pompei Tomolea și Ha- ralambie Enache (I.M. Bărbăteni), alături de alți ■oameni ai muncii, Dumitru Savu și Emil Vitan — stația C.F.R., Nicolae Stavilă (I.F.A. Vîscoza), Sandu Tudor și Dan Grigore (T.C.H.), Stefan Ratz, Ianos Hatfa- ludi, loan Baba, Elefterie Ganță și Pavel Panțîru (U- zina de preparare a cărbunelui) au rămas cu amintirea unei zile de autentică sărbătoare. A veseliei, a bunăstării — rod al succeselor dobîndite de ei toți în marele act de creație în care sînt înfrățiți: MUNCA.Pentru ca cei prezenți pe imensele platouri agrementului, să aiț, dispoziție tot ceea ce este necesar, și de data a- ecasta I.C.S. Mixtă Lupeni s-a preocupat cu răspundere de buna organizare a activității. Prezente încă le ia primele ore ale dimi-

i ale aibă Ia le

Voie bună, veselie
(Urmare din pag. I) ci lor, băuturilor răcoritoare și dulciurilor. Practic, aproape toate unitățile comerciale de pe raza orașului au fosț prezente.Atmosfera de voie bună a fost întreținută de fanfara minerilor, de orchestra, dansatorii și soliștii de mu-

Printre: cei prezenți, puteau fi yăzuți mineri șefi de brigadă de Ia minele Paroșeniiși Vulcan, împreună cu ortaci din formațiile lor, preparatori, energeti- eieni, constructori de uti- ___________ ________laj. minier. ..... „Ne simțim zjcă' populară de la clu- ioarte bine, vremea e ex- ■ "celentă.. lă fel și aprovizionarea"; ne spunea minerul Constantin Ciobăneii:. 'Ii la I.M. Paroșeni.. .. „Acum o oră am ieșit din schimbul J și i-anvziș soției, haide,-Uiă;. copiii să mergem la Brazi, ne relata Dumitru.. Agache, șef de. echipa/lă Uzina de prepa- . rare a cărbunelui C'oroești.• " Și -pot să vă spun că ; A ne' simțim foarte bine".Intr-adevăr, miile de locuitori ai Vulcanului, care au petrecut ore plăcute la baza' de agrement. a orașului. s-au simțit bme Această pentru că, la dispoziția lor. au stat 33 plinele de desfacere a berii, mi-

bul muncitoresc. Cu ropote de aplauze a fost răsplătită evoluția îndrăgitului grup vocal-instrumcntal „Armonic-Grup".La locul de agrement din Vulcan s-a petrecut minu-nat. Este părerea miilor de locuitori ai orașului, care, în această zi de sărbătoare, au găsit aici, alături de cadrul .. natural deosebit de plăcut, tot ce a fost nevoie pentru a se' simți bi

PetrilaLa Petrila, ca pretutindeni în Valea Jiului, după tradiție, cîntecul și voia bună au dat acestei zile de sărbătoare strălucire. In zona de agrement „Mîndra" entuziasmul a fost la el a- casă. Mii de oameni ai muncii din oraș, mineri de la întreprinderile Petrila și Lonea, preparatori, forestieri, constructori și-au dat întîlnire, pe platoul de pe malul Jiului de Est.„E sărbătoarea muncii, sărbătoarea libertății noastre. Avem o viață frumoasă, demnă. Trăim în- tr-o țară ' minunată în ca- ' re poporul sub înțeleaptă conducere a partidului, făurește zi de zi noi și noi

Ambianță și bunăși spirî- sărbătoa-

TATAR

URICANI

Muzică ușoară și de promenada la bazele 
agrement. Foto: Gh. OLTEANU

»bunuri materiale tuale. La ceas de__________re, gîndurilc noastre, ale minerilor Văii Jiului aduc un fierbinte omagiu celor care au luptat pînă la sacrificiu pentru ca noi să trăim aceste zile însorite, în pace, în demnitate. Vrem să dăm patriei cît mai mult cărbune, vrem ca din munca noastră să rodească măi multă lumină, pentru că lumina izvorîtă din adîncurile muntelui înseamnă lumină în inimi, lumină, în privirile copiilor. Iată cuvîntul nostru, al minerilor, în zi de sărbătoare". Sînt gînduri pe care ni le-au împărtășit Chiriac Pricope — miner, șef de schimb, Nicu Tudo- se — miner, Gheorghe Radu — șef de echipă la stația de salvare, toți oameni ai muncii la I.M. Petrila.Aceleași gînduri, aceleași

Cîntec, bucurie
(Urmare din pag. I)

a

Tiini.ș (Autoservice Paro-

tocească pe care împlinirile 
muncii libere, demne 
oaincniloi Van Jiului 
astăzi au generat-o.Mențiohăfn la. loc ei nsie efortUr 1 le făcute unitățile comerciali» pen tru ea fiecare diritre prezenți la „Brădet" să bucure de însorita August' sărbătoresc.

>• -șggg W.

PROMPTITUDINE Despre un aspect, pe care :ne face plăcere sări, remarcăm, ne informează loan Pop, conducătorul auto <le pe autofurgoneta 21-HD-2713, pentru distribuirea presei în municipiu; zilele 
l cute, aflat în drum, j tovehiculul a avut o I fecțiune. Auzind că I vorba de distribuirea pre- 
I sei, mecanicul' auto loan

tre~ au- de- este :

, ......... să-ș; ia din timp măsurileșeni) a intervenit prompt necesare (Al. H) iplăturîn.d defecțiunea și ’asigtirînd în acest fel circulația autovehiculului. eu presa. Felicitări I (AL T.)UNIFORME ȘCOLARE. Deși sântem încă în tuna august, unitățile: I.CtS.M.l. Petroșani, I.C.S.M.. Lupeni și Vulcan au pus în Vânzare întreaga zite cît și lare. Anulgamă de rechi- uniforme șeo- de învățământ se apropie cu pași repezi spre a evita aglomerația, este bine ca părințiiși

TEATRU DE PĂPUȘI. Se va afla în turneu, în Valea Jiului în această săp- tămînă Teatrul de păpuși din Oradea care, în zilele de 28, 29 și 30 august va prezenta la Vulcan, Petroșani și Lupeni un spectacol intitulat..:. „Să mă credeți pe cuvînt". Spectacolul este destinat adulțildr și va începe, în fiecare zi a turneului, la ora 19, (Al. H.) ' " .TEATRU. „Naționalul" din Tg. Mureș va prezenta

în ziua de 30 august în sala Casei de cultură a sindicatelor un spectacol cu piesa „A douăsprezecea noapte" de W. Shakespeare. Spectacolul va fi interpretat în limba maghiară și va începe la ora 19. (A) . II.)NOU-NAȘCUȚI. Din du-, pă-amiaza zilei de 22 august pînă . ieri dimineața la maternitatea Spitalului municipal din Petroșani s-au născut 7 copii, numai fetițe. Printre fericitele mame Milița Coroană (soțul este miner la I.M. Dîl- ja), al patrulea copil, Ma--

dispozițiecalde cuvinte le-au rostit și ortacii lui Ștefan Alba, Anton Florea, Grigore Mândruț, Ion Chițu, șefi de brigadă ce, prin muncă și dăruire și-au transformat numele în renume.La Petrila, bucuria cântecului a irumpt pe scena în aer liber. -Am ascultat - muzică de' promenadă, cu fanfara dirijată de Alexandru Roman, muzică u- șoară, folk și populară, program artistic de aproape 8 ore pe care l-au susținut formațiile din Petrila.Un cuvînt de apreciere pentru toți care s-au reușit să dea acestei un farmec aparte, între ei aflîndu-se mai ales lucrători comerciali — oameni aflați și de această dată, la înălțime.
H. ALEXĂNDRESCU

clubuluifrumoasă cei străduit și au zile

Cu sentimentulBaza de agrement. Ster- minos din Uricani a fostdin nou gazdă primitoare, încă de la primele ore a- le dimineții am întîlnit mineri, oameni ai muncii care împreună „cu familiile au venit să cinstească marea sărbătoare. • Cîntecui^șțșl buna dispoziție i-au întîm- pinat pe minerii de la I.M. Valea de Brazi și Cariera Cîmpu lui Ncag. Primul cit care am discutat, ing. Silviu Constantinescu, directorul carierei, ne-a spus: „Am venit aici cu oamenii muncii și cu mîndrie putem raporta realizarea planului pînă in această zi, în proporție de 101,7 la sută cu un plus de 850 tone cărbune la zi. Evidențieri: brigada nr. 1 condusă de Constantin Toncea care a realizat în cinstea zilei de 23 August, planul pe întreg anul 1986. Debrigada nr. 3 condusă sing. Ioan Pleșa care crează la definitivarea instalației <le presdrtare a cărbunelui, maistrul principal Ioan Șoncolosi, muncitorii specialiști Mihai Bo- Dumitru Cojocea,

asemenea de lu-

■ Constantin Bîșcă, Liviu Suteu, Iordan Barbu".După amiază am întîl- nit alțe grupuri de mineri de la I.M. Uricani care de dimineață au fost la locurile de muncă*. Astfel am întâlnit pe ing. Florian Dumitru, șeful sectorului I, împreună cu cîțiva din colaboratorii săi : Gheorghe Vasîi, șef brigadă, Petru Marcu șef schimb, Gheor- ghe Curteariu cu întreg schimbul, Gheorghe Du- mi trică ajutor miner. l-am întîlnit pe șefii de brigadă Laurențiu Kele- men sectorul II, Georgică Ojoc, sectorul III A, Andrei Tdkeș sectorul IV, maistrul Carol Nagy, veniți. Împreună cu, familiile .-4 lâ baza de agrement. ’ 'De dimineață și pînă seara tîrziu atmosfera de voie bună a fost întreținută de formația vocal-instrumen- tală „Melodic".La întreaga desfășurare a acestei sărbători au .contribuit printr-un bogat' și diversificat fond de marfă unitățile comerciale.
Florin BEJAN

ANINOAȘA

Valea ChiciuriiAceeași bucurie și menii muncii din comuna, mineri de la- I.M. Aninoa- sa s-au îndreptat spre baza de agr zmeni de la Valea Chiciurii, unde cîntecul, voia bună și satisfacția pentru rodnicele împliniri: în muncă au dominat. . Printre ' cei prezenți,

atmosferă de la Aninoașa. Oâ-

ria Drăguță (soțul miner la I.M. Aninoașa), tot al patrulea copil, ing. Alina Borca (I.C.P.M.C. — primul copil). Nașterile - au fost supravegheate de e- chipa de gardă dr. loan Rădulescu, moașa Doina Breben, dr. Elvira Platon și moașa Daniela Bodescu. (T. Spătaru)
Rubrică realizată de 

Alexandru TĂTAR

i- ■
I

I
I
I

A ■inîmpreună cu familiile Ia măreața sărbătoare a hărniciei oamenilor s-au aflat ortacii lui Vasile Florea, ' Mihai Podaru, Traian Cer-. na, mineri harnici, oameni cu aleasă conștiință muncitorească, bărbați ce se înfățișează la sărbătoarea Eliberării patriei cu noi succ&e în muncă, pe frontul cărbunelui.Pe scenă, în aer liber, o serbare câmpenească la care ne-am reîntâlnit x cu cîntecul și jocul, artiști a- matori din formațiile clubului muncitoresc fiind din nou în mijlocul oamenilor. Pe aceeași treaptă a hărniciei, contribuind din plin la crearea atmosferei de sărbătoare, reprezentanții comerțului care au făcut totul pentru ca toți participant ii să se bucure din plin de soarele acestui Au
gust al bucuriei, al împlinirilor în anul 42 al libertății noastre.

Al. HORAȚIU
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împliniriCea de-a 42-â aniversare a glorioasei eliberări a patriei a prilejuit pentru Oamenii muncii din orașul Lupeni bilanț bogat în realizări, cu profunde semnificații. In perioada din anii construcției socialiste, dar îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului care a inaugurat pe întreg cuprinsul patriei o epocă de mari prefaceri economice și sociale, de dinamism fără precedent, intrată. în conștiința națiunii sub semnificativa denumire' de „Epoca Nicolae Ceaușescu", orașul Lupeni a cunoscut o dezvoltare Vertiginoasă. Aplicarea consecventă a politicii de industrializare socialistă a condus la modernizarea accentuată și creșterea capacităților de extracție a cărbunelui de la mina Lupeni, deschiderea de noi capacități la I.M. Bărbătehi, dezvoltarea considerabilă a capacităților de preparare a cărbunelui, apariția unei moderne platforme industriale pe vatra vechii întreprinderi „Vîscoza", unde s-a construit țesătoria de mătase și noua instalație, modernă, de preparare a firelor celulozice, cons- ■ truirea fabricii de, pline și a morii pentru grîu, extinderea gamei de prestări de servicii către populație. In • prezent valoarea producției industriale realizată la ni- . velul orașului într-un singur an este dc peste 2 miliarde. lei.

cu putereAn de an, ea rezultat ai dezvoltării activității ■ din industrie a crescut și o- ra.șul, s-a ridicat necontenit nivelul calității vieții. Aii fost construite noi cartiere de blocuri, peste 10 000 de apartamente, în întregime termoficate,- liceul de chimie industrială, două școli generale, două grădinițe, un cine'ma- tograf, noul oficiu P.T.T.R. prin care orașul a fost racordată la rețeaua telefo-
LUPENI

nică interurbană automată, spațiile comerciale s-au extins cu peste 5000 mp. A prins contur noul centru civic al orașului, unde s-au dat în folosință numai în ultimii ani complexul de alimentație publică, o cantină restaurant și se află în construcție o modernă . hală-' agroalimentară, noul magazin universal și .alte importante obiective de investiții.Pentru acest an, zestrea edilitară, ă localității va spori cu 244 de apartameri-. te, , se prevăd importante lucrări de sistematizare, de gospodărie , locativă, de termoficâre, de extindere a bulevardelor. Sînt lucrări care vor conferi orașului noi valențe urbanistice, ctitorii care vor dăinui pește ani. Dezvoltarea urba-

Ie simbolnistică va fi continuată în ritm susținut, concomitent cu creșterea și diversificarea activității din economie și industrie. In cu- rînd va fi pusă în funcțiune noua mină Lupeni Sud. se prevede, de asemenea creșterea capacităților - de producție la I.M. Lupeni și I.M. Bărbăteni. Numai în primul semestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut la nivelul orașului producția de cărbune a sporit cu 150 000 de tone. "t , rOamenii muncii din o- rașul nostru, conștienți de îndatoririle ce le revin, thîndri de înfăptuirile de pînă acum, își îndreaptă gîndurile de profundă stimă și recunoștință față de partid, față de ctitorul României moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cel mai iubit și stimat fiu al poporului, hotă- rîți să muncească cu abnegație și dăruire pentru sporirea producției de cărbune, pentru realizarea sarcinilor de plan în condiții de eficiență economică sporită, fiind convinși că prin faptele lor de muncă își aduc contribuția la înfăptuirea mărețelor idealuri de bunăstare și pace, înscrise în istoricele documente ale Congresului al XlII-lea al partidului.
Ing. Mircea DRAGA, 

vicepreședinte al Consiliului 
popular al orașului Lupeni

Cu planul pe opt luni
(Urmare din pag. 1)

Grigore Fatol, Vasile Gai
ță, Iosif Halassi, Francisc 
Adamecz și formația coordonată de sing. Ileana 
Grunță din carieră. < -' 'Prin faptele sale de muncă demne de laudă, colec
tivul I.M. Lonea, colectiv care a lansat însuflețitoa- rea chemare la întrecere adresată la începutul a- nului tuturor colectivelor

în. cronica întrecerii socialiste, a succeselor dedicate marii sărbători naționale a poporului român, brigăzile de producție ale sectorului III de la I.M. Vulcan înscriu o nouă filă de hărnicie minerească: atingerea parametrilor de plan ai celor opt luni din acest an. ; :
O contribuție însemnată la obținerea acestui succes au avut-o minerii din brigada condusă de
Activitate intensă, rodnică pe calea feratăAflați mereu în. primele rînduri ale muncii, zi de. "zi, clipă de clipă, feroviarii din municipiul nostru au înscris și în aceste zile noi fapte ale vredniciei.Sub conducerea șefilor fie tură din cadrul R.C.M. Petroșani, Joan N.eagu și Teofil Spînu, s-au ' aflat Ia datorie ' Veghind activitatea . feroviară impie- gații de mișcare Traian O- prean'I (Lupeni) Ștefan I- 

unităților miniere din ramura industriei cărbunelui confirmă hotărârea de a da țării cît mai mult cărbune, de a se situa și în acest an, pentru al doilea an consecutiv printre colectivele fruntașe. Această hotărîre este Confirmată și de faptul că angajamentul anual, de ă extrage suplimentar 24 000 de tone de cărbune a fost reînnoit la 25 000 tone. Rezultatele dobîndite în în-
Sectorul III al I. M. VulcanGheorghe Paduraru. Prin creșterea randamentelor pe post —- indicator de eficiență a activității . care înregistrează valori . cu pînă la 1,2'tone mai mari decît nivelurile prevăzute —, prin folosirea la parametri maximi a utilajelor din dotare, ei au fost primii care au ajuns ..pe linia de sosire11 a producției celor opt luni. Prin avansul astfel cîștigat, vor putea să pășească. înseptembrie, cu un plus de 

van (Is.croni), loan Vlâicu (Livezeni), Tiberiu Polhak și Gheorghe Motea (Petroșani) .șefii de manevră Ser- ghei Voica și Țenceșor Bă- iuț, picherul Ion Spana- che, manevrantul Iulian Suciu, Elena Vîrbănescu — revizor ace Petroșani, lăcătușul de revizie Nicolae Damineșcu, mecanicii de locomotivă Ion P.opeșcu si Sabin Trufaș, operatorii Gheorghe Sucitu, Gheor

îndeplinittrecere de harnicul colectiv al minei Lonea au la bază mobilizarea exemplară, sub conducerea organizației de partid, promovarea susținută a unor tehnologii de lucru adecvate, condițiilor de zăcămînt, buna organizare a pro- ; ducției și a muncii ; pe; schimburi, asigurarea unor condiții optime de tran- . sport a producției și de aprovizionare a brigăziloi din subteran.
peste 7 000 tone dc cărbune.Sînt, de asemenea, notabile și împlinirile consemnate în activitatea brigăzilor conduse de Petru. Bălan și Ioan Bud. Prin, sporirea cu 800 și, respectiv, 700 kg a randamentelor pe post, ei au devansat calendarul producției,. ceea ce le va permite să obțină, la finele acestei luni, o producție suplimentară de cile 2 000 to-' ne de cărbune.

ghe Andrei, Ilie Chirii ăi.și Petre Botezatu. . Datorită activității desfășurate in zilele de 23 și 24 august" au fost pregătite . și ex-' pediate din Valea Jiului 30 trenuri de cărbune cu un tonaj total de 60 000 tone asigurîndu-se totodată, introducerea la fronturile de încărcare din preparați! a unui număr de 1000 vagoane goale. (T. Alexandru)
SPORT s SPORT ■ SPORT SPORT » SPORT SFORT

FOTBAL, DIVIZIA B

Victorie, dinA.S. PAROSENI VULCAN — ARMĂTURA ZALĂU 3—1 (3—0). CU o tribună în plus, ridicată în răstimpul omologării promovării, cu acejași suporteri entuziaști, Ă.S. Paro- șeni Vulcan a debutat cu dreptul în ‘ eșalonul ’ secund, în urmă prestației de excepție din prima repriză. „Grefa" veteranilor de la Jiul — Homan, P. Grigore, Sălăgean, Buzdu- ga (revenit la echipa care l-a. lansat), a reușit deci, proaspăta divizionară . B ’ are acum și un excelent dispecer, l-am numit -. pe Crăciun, în fine titularii care au luptat cu dăruire pentru promovare își merită cu prisosință locul, mai mult pe banca rezervelor așteaptă . fotbaliști valoroși, precum Mâtula sau Lăzăroiu.Filmul partidei ilustrează superioritatea din start a gazdelor, după reglarea tirului (Barbu ,— min. 2, - Băltaru — 2, Buzduga — 4), în min. 5 s-a petrecut prima modificare a tabelei de marcaj — după un perfect un-doi în viteză între Baltaru și Crăciun, extrema stîngă a Paroșe- nilor a expediat balonul eu „latul" în dreapta lui Alexe. Oaspeții răspund rar, cu șuturi imprecise, prin Nagy (8), N. Marin (10), dar nu reușesc să stăvilească ofensiva minerilor. In min. 13 un șut senzațional de la 25 metri, ex-
DIVIZIA A, REZULTATE TEHNICEDinamo — Gloria Buzău 10—2 (6—0); Victoria București — Flacăra Autome- canica Moreni 2—1 (0—0); S.C. Bacău -— Rapid 2—1 -(2—0) ; Univ. Cj.-Napoca — Jiul Petroșani 3—1 (3—1); Universitatea Craiova — "'.O. Argeș Pitești 2—2 

prima repriză pediat cu stîngul de Baltaru e deviat de vinciul drept, arbitrul claiovean Busuioc, furat de - faza, nu validează golul. După alte , ocazii irosite de Crăciun (23) și Baltaru (28), gazdele se desprind — pătruns pe aripă dreaptă Sălăgean trimite spre Barbu, centrarea lui este interceptată de Crăciun, care ridică balonul peste Pe- trean și apoi îl învinge pe Alexe: 2—0 (29). Suporterii aplaudă dezlănțuirea și. rafinamentul . combinațiilor spectaculose ■ ale propriilor l'avoriți, scorul se ridică la proporțiile forfaitului în min. 38, cînd,. la o fază banală, Vișan este' ăcroșat fără balon' de N. Marin. Lovitura de pedeapsă este transformată cu siguranță de P. Grigore, deși Alexe intuise direcția șutului:; 3—0.După pauză, la adăpos- . tul liniștitorului. scor, fotbaliștii din Vulcan nu mai au aplombul care îneînta- l se trrounele, ipierde din claritate, fapt de care profită adversarii lor. Desigur învingătorii au avut mai multe ocazii. In min. 76, la o lovitură liberă, zidul gazdelor s-a „ruinat", în fața unei combinații dintre N. Marin și Predeariu ultimul redu- cînd din handicap: 3—1. Așadar, victorie comodă, dar, atenție o partidă durează 90 de minute! (I.V.)
(1—2); F.C. Olt. — IM. Brașov 3—1 (2—1); Chimia Rm. Vîlcea — Sportul studențesc 2—1 (0—0); Petrolul, Ploiești — Oțelul Galați . 0—0............Partida Steaua — Corvi- nul Hunedoara a fost a- mînată.

O prestigioasă izbîndă sportivă
„Cupa Munților Auriferi" în posesia

alpiniștilor din PetrilaDe la corespondentul izbutit să șe prezinte .eu o . nostjîq sportiv, Vasile A- frumoasa comportare- — torni, ne-a parvenit o veș- adevărată performanță în te îmbucurătoare. In zile- cucerirea de trofee — în le de 16 șî 17 august, al- competiție ceea ce r face' Văii Jiului: cîștigarea „Cti- ~ pei 'Munților Auriferi". Dar iată, rezultatele înregistrate în întrecerea alpiniștilor:
LA PROBA DE ESCA-

rezultatele meritorii obținute în „Cupa Munților Auriferi",, certifică o bu- ' nă pregătire fizică și tehni-piniștii din echipa ce __ o cinste culorilor asociației, ceea ce antrenează în cadrul Asociației sportive „Jiul" Petrila au participat la „Cupa Munților Auriferi", desfășurată în Cheile Crăciu- nești din masivul Apuseni. ___ ___________ _____ ___.Competiție ..de; anvergură,...'laDA 'LA COARDĂ DUB-nbihirializată în cămpiona- . natul națiohal de cățărare, această ’ pasionantă ’ întrecere sportivă a .' în- . drăznelii și. curajului . —pentru i cucerirea i.'pereților, abrupți de stîncă; organizată ele ., A.S. „Sănătatea", Deva, s-a bucurat de . o largă participare a alpiniștilor clin înti'eaga țară. :In compania celor ,15 „echipe participante repre- zentînd asociațiile sportive de la Brașov, Oradea, Cluj-Napoca, București, Glieorgliieni, Turda, Timișoara, Tg, Mureș, Bacău, Hunedoara și din alte zone cu tradiție, alpiniștii. din Petrila s-au străduit și au
Sîmbătă, 23 August s-a disputat la Lonea un. frumos și atractiv meci de. fotbal între cunoscutele e- chipe „Parîngul" și Preparatorul Petrila, contînd pentru „Cupa Eliberării". Ambele echipe au demonstrat pe parcursul ’celor, 90 de: minute că au o bună pregătire sportivă, fizică și telmico-tactică. Fazele dinamice petrecute la ambele porți au smuls ropote de aplauze în tribune. Meciul a fost cîștigat de re

' LĂi' alpiniștii de’ la Pe- trila s-au clasat pe următoarele ■ locuri fruntașe: ■ .
Locul I, pe echipe se

niori prin ; Vasile Atomi, Vasile Nagy; Locul I pe 
echipe de tineret: Mircea Bodescu, Iosif Barabaș, Ioan Băltărețu și Ștefan muș; Locul II. pe echipe 
mixte: Dumitru Rîzca, A- drian Rîzca și Poll Szblosi

L A CĂȚĂR A RE SENI
ORI. CRONOMETRATĂ 
INDIVIDUAL:

Locul III: Vasilei.'ir la tineret, același loc Ill a fost ocupat de Mircea Bodescu.Dincolo de performanța sportivă in sine stabilită,
prezentativa minerilor din Lonea cu scorul de 2—1, prin golurile înscrise de Mtintoi șî Bădău. Pentru .oaspeți a înscris. Coroianu.Dincolo de rezultatul înregistrat pe tabela de marcaj. întîlnirea 'sportivă a oferit 'in spectacol agreabil care a întregit, peisajul manifestărilor dedica- te glorioasei aniversări a Eliberării patriei. ’

Vasile BELDIE, 
corespondent

că a alpiniștilor din Petrila _____„> acum, în plin sezon ■ de cățărare, le prilejuiește un îndreptățit op- privind participarea la viitoarele competițiitimișin
BĂLAN

Alpinismul — curaj, indemînare, perseverență 
și o temeinică pregătire sportivă.

sportive; în primul rînd, trecerea cu brio a multi- , plelor și exigentelor probe in finala Campionatului .republican de alpinisni ce va avea loc în luna septembrie în masivul Domo- glet din zona .Herculane,



LUNI, 25 AUGUST 1986

Manifestări peste hotare dedicate RomânieiMOSCOVA 24 (Agei'pres) La Kiev a avut loc adunarea festivă a reprezentanților oamenilor muncii din oraș.In alocuțiunile rostite au fost puse în evidență rolul de organizator și conducător al P.C.R. în înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944 și evocate profundele transformări politice, economice, sociale, științifice și culturale în viața poporului român, succesele obținute în construcția socialistă, îndeosebi în perioada de după Congresul al IX-lea al P.C.R., cînd în fruntea partidului ,și statului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. Relevîndu-se însemnătatea întîlnirilor ro- mâno-sovietlce la nivel înalt ,s-a subliniat influența determinantă pe care acestea o au asupra dezvoltării și diversificării pe multiple planuri a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două partide, țări și popoare.Cu același prilej, la Kiev s-a inaugurat „Decada cărții Republicii Socialiste România**, sînt organizate alte manifestări . social- culturale prilejuite de a- niversarea Zilei naționale a poporului român.O adunare festivă, cu același prilej, a avut loc și în capitala R.S.S. Armene, Erevan.
☆SOFIA 24 (Agerpres). I.a combinatul „Elpromenergo** din Sofia, a avut loc o a- dunare festivă dedicată celei de-a 42-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă.Despre semnificația evenimentul aniversat au vorbit Stoian Penkov, vicepreședinte al Asociației de prietenie bulgaro-române, și ambasadorul României la Sofia. S-au scos în evidență puternica dezvoltare economică și socială a României în anii socialismului, realizările remarcabile dobîndite de. popo- rul român, în special în

Reuniunea „Grupului 
celor 77“CAIRO 24 (Agerpres). La Cairo s-au încheiat lucrările reuniunii „Grupului celor 77“ privind cooperarea economică între țările în curs de dezvoltare. Documentul , final principal adoptat de reuniune și intitulat „Declarația de la Cairo" reafirmă angajamentul țărilor membre ale grupului de a promova cooperarea economică dintre ele și stabilește direcțiile de acțiune în vederea dezvoltării acestei cooperări.

Namibia - dreptul la 
independentaLUSAKA 24 (Agerpres). Vorbind în cadrul unei manifestări consacrate celei de-a 10-a aniversări a Institutului O.N U. pentru Namibia, -președintele Zambiei. Kenneth Kaun- da. și președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (SWAPO), Sam Nujoma. au condamnat țările occidentale pentru sprijinul față de R.S.A în refuzul acesteia de a acorda independența Namibiei. 

perioada inaugurată de congresul al IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea partidului și a statului nostru a fost ales tovarășul -Nicolae . Ceaușescu, sub -a cărui conducere comuniștii și oamenii muncii, întregul nostru popot transpun cu succes în viață programul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. .Vorbitorii au subliniat rolul determinant pe care 11 au întîlnirile și convorbirile tradiționale dintre tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Todor Jiv- kov, secretar general al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, în dezvoltarea ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-bulgarc.
☆BUDAPESTA 23 (Agerpres). Cu prilejul marii noastre sărbători naționale, la ambasada țării noastre din Budapesta a fost organizată o gală a filmului românesc.Cu această ocazie a fost organizată o expoziție de carte social-politică, la loc de frunte fiind expuse lucrări din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
☆BERLTN 24 (Agerprcs). Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională antiimpe- rial’.stă și antifascistă la ambasada țării .noastre din Berlin a avut ioc o conferință de presă. S-a evidențiat însemnătatea a- cestui eveniment. în istoria poporului nostru, contribuția esențială a P.C.R., care a mobilizat toate forțele progresiste din Româ

PENTRU A DOUA OARA în vara aceasta, masivul Tanneron, situat în sud-estul Franței, pe Coasta de Azur, este în flăcări — informează agenția France Presse. Peste 4 000 ha de rușinoase și foioase au ars, iar flăcările au ajuns în apropierea orașului Cannes. Un mort, circa 20 de răniți, în specia) pompieri, zeci de case avariate, peste 1000 de evacuați—iată bilanțul acestui incendiu, alimentat de un mistral ' puternic. Seceta, căldura și vîntul, dar și piromani au provocat focuri, în urmă cu o lună, care au distrus 2 300 ha din Tanneron, în partea sudică.POLITIA DE COASTA americană a blocat, timp de două zile, portul New York, în încercarea de a descoperi eventuale vase la bordul cărora se transportă stupefiante. Este prima blocadă a portului menționat, de la războiul dintre Statele Unite și Marea Britanii, din 1815 Se pare insă că indiscrețiile au făcut ca. operațiunea să nu aibă prea multe șanse de succes - după cum a declarat însuși primarul 

nia la lupta antifascistă. S-au scos în evidență mările transformări revoluționare petrecute in viața țării, a poporului, subli- niindu-se îndeosebi rezultatele deosebite obținute după cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, cînd în fruntea partidului și a stalului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, care prin activitatea sa teoretică și practică a determinat un impuls permanent dezvoltării pe toate planurile a țării noastre, a conlucrării sale active pe plap internațional, creșterii prestigiului României socialiste pe toate meridianele lumii,.VIENA 24 (Agerpres). La Viena a avut loc o aduna-, re festivă organizată de Asociația de prietenie Austria — RPmânia și Ambasada Republicii Socialiste România.In alocuțiunile rostite cu acest prilej a fost scoasă în evidență contribuția pe care au avut-o armata romană, întregul nostru popor, la înfrîngerea Germaniei naziste, precum și la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a ■ unei părți din teritoriul Austriei.Un loc important a fost rezervat relevării mărețelor victorii obținute de poporul nostru în anii e- dificării societății socialiste, îndeosebi în perioada de după Congresul al IX- lea, de cînd la conducerea partidului și statului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. S-a subliniat, totodată, contribuția președintelui României la crearea unui climat, de pace și bună înțelegere între popoare.
&PHENIAN 24 (Agerpres). Sub auspiciile Comitetului municipal Phenian al Partidului Muncii din Coreea și ale Asociației de prietenie coreeano—română, în capitala R.P.D. Coreene a avut loc o adunare festivă orașului, Edward Koch. O- ricum ,1a această acțiune de amploare în lupta împotriva traficanților de droguri au participat 15 vase ale gărzilor de coastă, patru vedete ale poliției newyorkeze și două ale serviciilor de vamă americane.ASTRONOMII BRITANICI au descoperit un nou quasar, situat la o depărtare de Terra cuprinsă între 9 și 18 milioane de ani- lumină. Prin aceasta, el devine corpul ceresc cel mai îndepărtat din Univers cunoscut pînă acum. După cum apreciază astronomii de la Universitatea din Cambridge, qua- sarul ar avea aproximativ vîrsta Universului nostru. Noul corp celest a fost descoperit pe baza uncr fotografii luate cu ajutorul u- nui telescop. în AustraliaAUTOR1TATILE COLUMBIENE au lansat o vastă operațiune de luptă antidrog — a declarat, Ia Bogota, un purtător de cu- vînt al Ministerului Apărării. citat de agenția France Presse. Operațiunea —. îndeplinită de armată și poliție — vizează îndeosebi descoperirea și distrugerea laboratoarelor clandestine de fabricarea stupefiantelor, confiscarea depozitelor de cocaină, și- 

consacrată Zilei naționale a României.Importanța evenimentului aniversat, succesele remarcabile obținute de poporul român sub conducerea Partidului Comunist, îndeosebi în ultimele două decenii, de cînd în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și cursul continuu ascendent al relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate româno-core- ene au fost, evocate de O Mun Han, vicepreședinte al Asociației de prietenie coreeano-române, și de Constantin Iftodi, ambasadorul României la . Phenian.
BEIJING 24 (Agerpres). La Beijing a avut loc o recepție organizată de Asociația de Prietenie a Poporului Chinez cu Străinătatea și Asociația de Prietenie China — România.Despre semnificația e- venimentului de la 23 August a vorbit Li Jiahg, membru al Comisiei Centrale Consultative a P.G. Chinez, președintele Asociației de prietenie China— România, care a evocat Istoria luptei revoluționare a poporului român pentru dobîndirea eliberării naționale și sociale. Vorbitorul s-a referit pe larg la marile succese înregistrate de poporul român în construcția socialistă, în special după Congresul al IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Poporul chinez, a spus vorbitorul, se bucură sincer de aceste succese și dorește ca poporul român prieten să facă și în viitor, progrese importante în e- dificarea economico-socială multilaterală a patriei sale.De asemenea, în marea sală de Spectacole a Palatului de cultură al naționalităților din Beijing a avut loc gala filmului românesc.lichidarea rețelelor de tra- ficanți.NIVELUL atins de șomaj în Franța în luna iulie (2 474 000 persoane aflate în căutare de lucru, adică 10,5 la sută din populația activă a țării) constituie un motiv de vie preocupare. Ministrul afacerilor sociale și âl muncii, Philippe Seguin, nu a ezitat să traseze un tablou și mai sumbru al situației din sfera ocupării mîinii de lucru, precizînd că „cifra- record a șomajului din iulie . fi p -obs i d<; iș < în august**, transmite a- genția France Presse.RATA INFLAȚIEI în Africa de Sud a înregistrat luna trecută o sensibilă creștere, atingînd 18,2 procente față de 16,9 procente în iunie. După cum relevă economiștii, va fi extrem de dificilă o diminuare a ratei inflației pînă la sfîrșitul anului. Potrivit estimărilor inițiale. rata inflației nu ar fi trebuit să depășească 15—16 la sută în 1986, Purtind în inimi aceeași nemărginită durere, 

mama, fratele Mihăiță, amintesc împlinirea unui an 
de la dispariția fulgerătoare a dragului lor

NAGY CAROL
Veșnic neuitat. (8698)

LICEUL INDUSTRIAL MINIER 
PETROȘANI 

face înscrieri pentru 
admiterea in treapta a ll-a de liceu, 

cursuri de zi și seral, 
la următoarele profiluri :

- mine (zi) 77 locuri (băieți)
- mecanic de mină (zi) 5 locuri (băieți)
- construcții, sqcția maghiară (zi)

4 locuri (băieți + fete)
- electrician mină (zi) 15 locuri (băieți)
- mine (seral) 11 locuri (băieți)
- electrician de mină (seral)

15 locuri (băieți) 
De asemenea, se fac înscrieri pentru 

ȘCOALA PROFESIONALA, cu durata de 1 an 
și jumătate la profilurile

- miner 200 locuri (băieți)
- constructor structuri

33 locuri (băieți + fete) 
înscrierile pentru treapta a ll-a se fac pî

nă în data de 28 august, iar concursul de ad
mitere va avea loc în perioada 29-31 august. 

La școala profesională, înscrierile se fac 
pînă în ziua de 6 septembrie 1986.

Toți elevii care nu au efectuat munca pa
triotică se vor prezenta la școală în ziua de 1 
septembrie 1986-

LICEUL INDUSTRIAL NR. 1 
LUPENI

face înscrieri, în perioada 20-28 august 1986, 
pentru

admitere în treapta a ll-a de liceu și școală 
profesională,

Ia următoarele profile :
• LICEU INDUSTRIAL - curs de zi:
- profilul mine - curs seral :
- profilul mine, mecanică și electrotehnică
• ȘCOALA PROFESIONALĂ - cur» de zi
Se fac înscrieri, în perioada 29 august - 6 

septembrie, 1986 la profilul mine.
Informații suplimentare se pot obține de 

la secretariatul liceului, telefon 60779 sau 
60530.

întreprinderea 
minieră Livezeni 
încadrează direct sau prin transfer :

- 3 paznici (bărbați) pentru obiective spe
ciale

- 2 gestionari (bărbați)
Retribuirea se face conform Legii nr. 

57/1974.
informații suplimentare la biroul perso

nal, telefon 43462 $au 43822.

••••••••••••••••••••••••••••
Mica publicitateSOȚIA Lucica împreună cu copiii Ciprian, Ionuț și, Alexandra urează scumpului lor Șzaraz Istvan Janos (Dedy), mulți ani fericiți!PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Paduraru Eudochîa, eliberată de I.C. Vulcan. O' declar nulă. (8697)

ANUNȚURI

Timișan Petru mulțumește rudelor, colegilor, 
vecinilor, prietenilor și tuturor celor care au fost a- 
lături la încercarea greș pricinuită de pierderea 
scumpei sale soții

înv. TIMIȘAN EMILIA
Nu o voi uita niciodată. (8695) '

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ciocîl- tea Lilioara, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (8696)PIERDUT legitimație de Serviciu pe numele Chela- ru Doina, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă, (8694)
DE FAMILIE

COLICU L DF RfDACIIF : l.is.f BAI.AN. lean DUBI K Dorm CHI | A Ion 
MUSTAJA. Si muon POP — redactor »ef Teodor RUSU — redactor jet adjunct 
Liberia SPATARU.
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