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LA I.M. ANINOASA

Mecanizarea 
trebuie pusă la lucru!

ca . în au-

extragere a la nivelul înclin prelimi-.
și firesc, as- 

ale unui se regă- cuveni-

Pornim, în această investigație, ele la un fapt îmbucurător, desprins din activitatea minerilor de la Aninoasa : de cîtăvă vreme, bilanțurile de producție înregistrează, cote superioare prevederilor planului, ceea ce face minusurile -acumulate prima parte a luniigust să fie diminuate, pre- conizîndu-se recuperarea totală a nerealizărilor. Problema esențială care ' se pune acum este, deci : ce , nasuri se întreprind ca un , asemenea .reviriment să devină o permanență, cum se acționează pentru stabilizarea, de durată, a rit- . murilor decărbunelui, lijcatorilor pâr?Cum este pactele decisive ♦asemenea efort sese, CU efectele te, în munca brigăzilor din cel 'mai mare sector al minei — sectorul I. Activitatea de aici se află într-o etapă semnificativă pentru bunul mers al producției : în cîteva zile, o importantă capacitate de producție —- este vorba de abatajul frontal, dotat cu
Zi rodnică în abataje

1150 tone 
peste planIn 26 august, șapte întreprinderi miniere — .LO- 

NEA. ANINOASA. DIL- 
JA. PAROSENI. LUPENI, 
CRIC ANI. VALEA DE 
BRAZI și CARIERA 
ClMPU LUI NEAG — Iau realizat, împreună, 1150 lone de cărbune peste sarcinile preliminate. 1

S P O KT
— ,iCupa Eliberă

rii" la fotbal și șah.
■ — ■■■ Telex. • ■ >•(In pag. a 4-a)

• Cel mai însemnat plus 
— 479 tone de cărbune — 
a fost realizat de MINERII 
DE LA LUPENI. Acți- onînd cu hărnicie și competență, colectivul aces- ei întreprinderi a livrat, n numai două zile, peste 600 tone de cărbune mai mult decît era planificat, ceea ce constituie un te-’ mei sigur că, din minusul acumulat în această lună, va fi recuperată o semnată cantitate cărbune.

228 tone de cărbune 
peste preliminarul zilei a 
extras si COLECTIVUL 
MINEI ANINOASA. Adăugate celor 231 tone, care reprezintă producția extrasă suplimentar în zilele de 24 și 25 august, rezultă că, în trei zile, din abatajele minei Aninoasa au fost livrate, peste prevederi, 459 tone de cărbune. Un argument sigur că există toate con- 

un complex mecanizat. SMA 2, încredințat minerilor . de sub conducerea. lui Vasile Florea — va ieși din exploatare, prin epuizarea zăcământului. „Minerii lui Florea au depus eforturi deosebite în această perioadă, ne declară ing. Nicu Nicorici, adjuncta! șefului de sector. Deși aii ajuns la hotar, aflîndu-se, deci, într-o zonă foarte frământată din punct de vedere tectonic, ei s-au menținut, totuși, Ia nivelul re-
fe O. T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

Tîrziu, cînd liniștea minier va porni pestenopții coborîsc demult numai cîtcva minute, pe asupra orașului, la poar- calea ferată, spre Conta de nord a Petroșaniu- stanța și apoi, în calalui, acolo unde metalul unuia dintre cargourileprinde viață sub mîini- "le încercate ale constructorilor de mașini, transformîndu-se în moderne utilaje miniere, am pătruns într-o lume fremătătoare. o lume a muncii și abnegației, pe care privind de-afară, nu o poți bănui.In hala de' montaj, ă- nimație. Oameni grăbiți, . oameni pentru care secundele și minutele își au o încărcătură aparte. Citesc pe fețele lor. încordarea, deși e noapte, aici, în atelierul de montaj, ne aflăm în plină zi. „E gata" — spune cineva. „Drum bun, spre Constanța, spre marea poartă maritimă a țării l“. Un zîmbet luminează chipurile celor pre- zenți. Ne apropiem. Strîngeri de mîini, priviri în care bucuria succesului înlătură urmele oboselii. Un nou utilaj (Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigada condusă de 
Ludovic Fulop, o for
mație de frunte în sec
torul I al I.M. Petrila.

Foto: Al. TĂTAR
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pentru re dresarea producției
LA I.M. DIIJA

Indiseiplirta diminuează capacitatea 
de muncă a sectorului IIIîntrebările constituie un pliciți pentru Nicol ae Toader de la sectorul III al- minei Dîlja. „Cifrele" nu sînt la zi, pentru că a fost vreo două \ gație. Iată

reporterului adevărat su- normatorul
săptămâni în delude ce a trebuit să apelăm telefonie, ba la planificare, ba lă programare etc. Stăruința noastră, cu pierderea de timp de rigoare, a fost însă încununată de succes. Sectorul raportează restanțe îngrijorătoare — 1600 tone cărbune pe primele 7 luni, alte 1.300 la zi, pe august.— Brigada lui Valerian Maxim a trecut pe stra- 
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flotei noastre comerciale, va purta peste mări mesajul de colaborare fructuoasă al României socialiste cu popoarele lumii.„Am încheiat cu succes o primă etapă a livrărilor de utilaj minier la export. Următoarea e- tapă, la sfîrșitul anului" — ne spune inginerul Njcolâe Bird, inginer șef cu pregătirea fabricației, prezent în atelier la această oră tîrzie a nopții.Lingă noi, în mijlocul muncitorilor, Marian , Martinescu, inginer șef al secției MAP și sing. Filip Alicu. „Ceea ce ve- | deți pregătit pentru a reprezenta înaltul potențial tehnic-creator al indus- i triei românești contempo- /
If. DOBROGEANU | 

tul 5, nu s-a acomodat eu tehnologia, în august, față de 4,86 tone pe post, obține doar 2.56. S-a rupt: eoperișul, dintr-o lucrare veche au apărut infiltrații de apă.Tot. dintr-o „cameră" din- stratul 5, brigada lui Ni- colae Cozma obține productivități medii cu 2 tone sub cele planificate,, formațiile din stratul 3, conduse de Laurențiu Bur- lui și Nicolac Țoma se a-- propie în această lună de plan, ba chiar cea de-a doua își depășește randamentul cerut cu 0,780 tone pe post. Pe sector, dată fiind plasarea zilnică cu 6 posturi in minus în abataje,, indicele de productivitate înregistrează, in august, un spor de 592 kg pe post.— Adevărata cauză a nerealizărilor — fiindcă a- provizionarea s-a îmbună-
Organul de conducere colectivă, ; 
implicat plenar în realizarea 

obiectivelor transportului feroviarDinamica realizărilor colectivelor de oameni ai muncii din cadrul unităților și subunităților a- parținînd de Regulatorul de Circulație și MișcarePetroșani al C.F.R. < constituie expresia concretă adezvoltării multilaterale a Văii Jiului, în principal a creșterii substanțiale a ■ producției de cărbune. In 198,5, ultimul an al cincinalului trecut, față do 1981, s-au înregistrat cupeste 500 000 mai ■ mulți ddplinirii optime a calatori transportați și - .. 1.cu peste 1,3 milioane tone mărfuri. Colectivele de fe- . royiari care aparțin » de R.C.M. Petroșani au reușit, perfecționîndu-și continuu activitatea, să facă . față prompt exigențelor pe care puternica efervescență economică a Văii Jiului, ca de altfel â între-

ÎN ZIARUL DE AZI

Tinerețea, p stare de spirit- 
Rubrica „Vă. informăm". (In pa : a 2-a)

PROTECȚIA MUNCII
pas cu înfăptuirea programului deîn

mecanizare, de ridicare a nivelului tehnic 
din minerit

— O ampla acțiune de întărire 
fecționare a activității de prevenire 
(lentelor.

— Lucrări avînd drept obiectivS * 7

și per
ii acci-

crește
rea siguranței în activitatea din abataje.

— La I.M. Lupeni: Condiții optime 
muncă.

— Noi dispozitive contra focurilor 
dogene și incendiilor din subteran.(In pag. a
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tații simțitor, cu fluxul de benzi nu mai avem necazuri deeit la banda 38-39 din sectorul II — este IN- D1SCI PLINA, accentuează maistrul principal specialist Conici I’rațâ, adjunct al șefului de sector. E- ■xistă o (alegorie de oameni care, indiferent pe ce post ar fi, șuiera de... nemotivate.Concret, șeful de schimb Constantin Maxim (fratele șefului de brigadă) are nu mai puțin de 45 de nemotivate în anul trecut, în șapte luni, pe 1986, a totalizat doar . 44. Un alt șef de schimb Bikfalvi. din brigada de pregătiri condusă de Vasile Muntean, a a- juns la 33 nemotivate, a- jlltorul miner Vasile Clii-
lon VULPE

(Continuare in pag. a 2-a)

gii țări, le-a impus. In acest sens un rol de maxima importanță revine conducerilor colective ale unităților feroviare care acționează în spiritul democrației socialiste și a căror misiune fundamentală ră- rnine aceea a asigurării în-
Consiliile oamenilor 
muncii în acțiuneauto- condueerii și autogestiu- riii muncitorești — ca- modalitate ele acțiune concretă, fermă, în sprijinul perfecționării continue a activității economi-, eo-sociale.In acest-sens, în fața organizației de partid și c.o.ni. din/ cadrul R.C.M. Petroșani stau în continuare o serie de probleme a căror rezolvare implică concentrarea eforturilor tuturor factorilor po- litico-organizatorici și teh- nico-economici; este vorba de optimizarea permanentă a. transportului pe calea ferată, creșterea vitezei comerciale a trenurilor (ie marfă, reducerea timpului de staționare a vagoanelor la încărcare și descărcare.Ponderea transporturilor de marfă o va constitui in acest an cărbunele cocsificabil și energetic necesar economici naționa-
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Construcții de locuințe. 
— un reper cotidian în 
peisajul social al muni
cipiului nostru.

le. Pentru a face față <•« succes creșterii volumului • de marfă ce urmează a fi transportat în acest an și următorii, consiliul oamenilor muncii pune in prim-planul acțiunilor creșterea eficienței economice a . activității feroviare, obiectiv ce se va realiza pe baza creșterii' productivității muncii, a re- , ducerii consumurilor de combustibil ■ și energie. /Intre obiectivele imediate' ale activității organizației de partid și orga- , nului de conducere colectivă se numără si elimina- , rea întârzierilor nejustîfe- cate ale trenurilor . de marfă " si cățltori atît pe linia Simeriă ,— Petroșani- t irgu Jiu. cit si pe linia Petroșani — Lupeni, terminarea lucrărilor la linia -petroșani;! —- Lupeni î Bărbăteni, electrificarea ei pe. toată lungimea, ceea ce va duce la optimizarea . transportului de mărfuri, și călători, pe această rută și economisirea anuală a peste 209 tone motorină. Sarcina. noastră fundamentală rămîrie ' transportul cărbunelui extras’ de unitățile miniere din Valea jiului către benefici*
Ing. Victor ILOIU, 

șeful Regulatorului de Cir
culație și Mișcare din 
Complexul C.F.K. Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)
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sede

de- pa-

a- a- re-

de evacuare ; se creează, pe

noi în- pen- taJe

nul este bine gîndit, indisciplina și lipsalocurile de muncă Acțiunea de istabili* a nou-încadraților su-Mai mult, efectul ei

august, îmi nu
ciudată, de tole- chiar de în-

dar ce dau nu exi-expe- în

A fi tînăr azi, într-o Valb a Jiului la fel de tînără ca și tine înseam-

zile, a- a
.. .- alt’din altă formație,

Mecanizarea trebuie pusă la lueru!

THE REJEA 
o stare de spiritceste rînduri au fost scrise pentru acei oameni ai timpului nostru socialist, care, nă a cunoaște, a învăța, aici, în Valea Jiului, „la izvoarele luminii", cum se exprima odată un vizitator, oriunde s-ar afla, în abataje, sau în modernele cetăți de beton și sticlă ale. industriei constructoare . de mașini, în cariere și pre* parații, plămădind nea sau îmbinînd < rile curcubeului în

riac (32 n.) continuă să absenteze și după ce i s-a, desfăcut contractul de muncă și apoi reprimit. Artificierul Sever Cristea are . 8 nemotivate și exemplele pot continua. Dialo-

pîi- culo- i tricotaje și confecții ce ne oa.ș spirit 
tinerețea. ., în Va- pretutin-

a pătrunde zi de zi, în amfiteatre, laboratoare, ateliere școală, cabinete i și săli de clasă, noi tai- / ne, adăugind gîndirii ta-y le noi bogății pentru că, i iată, viața însăși o cere.Dar, a fi tînăr, azi, j în România socialistă l înseamnă să pui, în tot ] ceea ce faci, iubire. Să > nu ți se pară greu cu- i vîntul acesta. Fără iu-1 bire, în muncă, în viață, ' fără acel romantism re- | voluționar pe care nu nu- i mai tu, tinere, îl ai, ceea ce I x faci ar părea searbăd, ț lipsit de trăire. Iar azi, I aici, în Valea Jiului, ca ’ pretutindeni în țară, ț trăim și muncim cu ade- i "vărat liberi și demni. ?Fără această iubite de ț muncă, de oameni, ari dispare din limba noas- | trâ cuvîntul prietenie, de ț care. \au atîta nevoie, ca J și tine, toți oamenii pla- ț netei.Azi, aici, la îngemănarea Jiurilor și pretutindeni în țară, simțim laolaltă, muncim laolaltă, aici tinerețea este o stare de spirit, , iar noi. generația ce purtăm numele Eroului între e- roii de frunte ai neamului, „Generația Nicolae Ceailșescu", pășim a- vîntat, prin timp, spre

piețe pot continua, uiaio- J gul nostru a fost întrerupt 
de șeful de schimb Gheor- ghe Mâholache, din briga-a-„cuA venit la mină în

zi nemotivată,• Soare pierde retribuția de 201 lei, o zi din concediu, alocația copiilor și gratifi- cațiile. Darj cît pierde pentru acest lucru întreaga brigadă, sectorul?— Am stat de nenumărate ori de vorbă cu nemo- tivații, revine în discuție

ansamblul. minei; încest ăh, au fost primiți 229 nou-încadrați, dar au părăsit ’.262 !zareferă.se prelungește nedorit a- supra calificării forței de muncă.

farmecă privirea, trăsătură comună, spune o stare de care-i unește :A fi tînăr azi, lea Jiului, ca ; deni în țară, înseamnă să muncești cu dăruire pentru a făuri noi și bunuri materiale, scamnă să faci totul tru ca rodul muncii să se adauge în fiecare zi la ceea ce durăm în anii libertății noastre, pe drumul ferm al venirii comuniste a triei.A fi tînăr în Valea lui de astăzi înseamnă a ști să smulgi din adîncuri lumina și căldura, zăgăzuite prin timp. în a- dîncuri, spre a le dărui într-un gest prometeic plin de noblețea muncii, oamenilor. A fi tînăr înseamnă să lupți împotriva a tot ceea ce este vechi, perimat, prăfuit, să comunism, in acești ani aduci pretutindeni noul, ai tinereții noastre, revo- să lupți pentru ca noul luționare. să se impună în dialectica vieții

ga lui Maxim, dar, un .bonat la absențele , ziua".haine de sărbătoare,— Am venit după un bon. ..— Cîte iiemotivate, întreabă adjunctul șefului de sector.— .Patru pe le-am făcut treptat, i-au angajamentul că mai fac.Zîmbetul cinic se— pește pe buze, în

Indisciplina diminuează 
capacitatea de muncă

to* fața aritmeticii. Opt nemotivate .în primele 7 luni, plus 4 în august egal 12 cînd schimbul lui n-a vut conducător sau fost înlocuit cu lin miner i .. " ..care, firesc, nu poate cu» noaste toate problemele a* batajului. Dar, la rînd, așteaptă tînărul miner Ion Soare. De asemenea, 8 plus 4 nemotivate.—■ Sînt obligat să lipsesc. Și soția are serviciu, nu mă mai descurc altfel cu copiii.Un Simplu calcul demonstrează netemeinicia ar- 'Umentelor. Pentru fieca-

adjunctul șefului de sector, ba chiar le-am planificat zilele libere, după retribuție, să aibă timp să se “-1—-- ..... ... . _. j.|U>ei putere, 3—-4 zi-distreze (?!). lși mai cu de la * le.Optică rare, ba curajare a indisciplinei. Dovadă, numai în primele 1 1’8 zile ale lui august, s-au înregistrat 160 de nemotivate (aproximativ 960 tone de cărbune pierdut), la un efectiv al sectorului de 170 oameni. O altă cauză a neonorării sarcinilor de plan (de angajamente nu mai vorbim 1) este fluctuația forței de muncă; pe

— Nu e vorbă, menționează maistrul Cornel Piața, calificăm oameni, mulți dintre ei, după obțin diploma, nu randamentul scontat, se ridică la nivelul gențelor. Lipsa de riență se oglindește tonele minus. Un exemplu — abatajele cameră lui Coșma și Maxițri aceleași condiții, pe celași strat, cu indici proape similari, dar zultatele diferă. De altfel, fluctuația efectivului și nemotivatele atrag nerit- micitatea îndeplinirii sarcinilor de plan ■— minus 1000 în ianuarie, minus 950

în martie, minus 150 șî, respectiv, 200 în iunie și iulie, dar plus 200 în februarie, în aprilie și mai,> dovadă elocventă că planul este bine gîndit, căindisciplina și lipsa deorganizare dijmuiesc serios capacitatea colectivului. Colectiv, care are multi' mineri cu experiență, meseriași buni; aici muncesc 79 de mefnbri de partid (44,2. la sută din efectiv).Concluzia este clară. Planul este realist, și realizabil, dar colectivul de muncă nu-și folosește în* țreaga capacitate, unele a- bateri grave sînt privite cu îngăduință, blazarea a- fectează de mai multă vreme, calitatea muncii. Stă în puterea colectivului să-și facă ordine „în propria ogradă", să-i disciplineze pe cei certați cu normele eticii și echității socialisto, să-i înlăture pe cei ce nu înțeleg acest lucru. Pentru aceasta este însă nevoie ca cele patru organizații de bază ale sec- - torului să-și trăiască cu adevărat viața, să desfășoare activitate susținută, permanentă la înălțimea sarcinilor încredințate.

transportului
Obiectivele |

II. ALEXANDRESCU

(Urmare din pag. I)

O nouă
(Urmare din pag. I)

ari. pentru îndeplinirea ei optimă, se vor , extinde navetizafea transportului către combinatul siderurgic Hunedoara și Călău, concomitent cu utilizarea la maximum a puterii de remorcaje a locomotivelor, formarea trenurilor de. marfă la lungimile și tonajele prevăzute, obiective ce implică o mai bună organizare a muncii, o conducere, și un control riguros al întregii activități. Nu în ultimul rînd organele de conducere colectivă din subunitățilei RCM Petroșani,unitățile și aparținînd îndruma- i te îndeaproape de organizațiile de partid, se preocupă asiduu de gospodărirea judicioasă a parcului de vagoane, mii ițind pentru întărirea colective și f ConstituieI ment ferm : ganizațiilor de partid
răspunderii individuale.un arigaja- hotărîrea or- . Și. c.o.m., a tuturor oamenilor muncii feroviari de a face totul pentru plinirea exemplară a sarcinilor, răspunzînd fapte de muncă țelor pe care 1986—1990 le impune activității de transport.

înde*prin oxigen - cincinalul

rane este rodul muncii și dăruirii întregului nostru Colectiv. Fiecare . — muncitor, maistru, inginer, proiectant — am pus în aceste Utilaje cîte ceva din noi. Am izbîndit în primul rînd asupra noastră. Unii, chiar dintre noi, la înce-. putui anului, au clătinat din cap a neîncredere cînd se vorbea de export. Se îndoiau că vom reuși. U- tilajele pe care partenerii externi le-au recepționat au primit numai laude. Am izbîndit, repet, asupra

I 
I

O muncitoare frun
tașă in Uzina de pre
parare Lupeni este și 
Floarea Ușurelu. lat-o, 
surprinsă de fotorepor
ter, verificînd panoul 
de comandă al mașinii 
de zețaj.

Foto: Al. TĂTAR

tor pe coperișul stratului, pentru evacuarea u- tilajului ce va fi demontat și apoi amplasat intr-un alt abataj.Desigur, după cum poăte deduce, efectele
alinărilor anterioare a-- cestei situații. „Iată, deci, că brigada — și nu este vorba numai de aceasta — șî-a făcut datoria. Ce vor întreprinde, însă, conduce- producție, roadele concre- rile tehnice a sectorului și a minei, pentru ca ieșirea din exploatare a complexului să nu se repercuteze negativ în nivelul re- ■ aiizărllor de producție ?In ; primul rînd, ni se precizează, brigăzii lui Florea, care a a- ade.vărață „exper- mî.nuirea utilaje- înalt randament, îi alt.
Vasile juns o fă" în lor de va fi încredințat un abataj frontal, echipat cu complex mecanizat. Situat în acclâși bloc (nr. II), el este, în prezent, exploatat. de brigada de . sub conducerea lui Mihai_____ _ ______ Grijuc.Măsura va oferi posfbili- a doua Speciali- de-tatea ca această brigadă,. care s-a zat în montarea și montarea complexelor mecanizate, să treacă la . pregătirea unei alte capacități, prin reciclarea • complexului folosit, pînă acum, de Vasile Florea. S-a /stabilit, deja, programul de lucru —- care prevede, între altele, executarea unui sui-

tizate în cantități sporite de cărbune, pa urmare a finalizării acestui program, vor apărea mai tîrziu. In această situație, singura cale de menținere a. ritmului înalt de extracție ra- mine folosirea intensivă a liniei de front actuale, care este suficientă, chiar și în condițiile epuizării a- batajului mecanizat. In acest sens, este de subliniat că, și pînă acum, în sector au fost obținute randamente superioare celor planificate — de la 450 de kilograme în plus pe post în cazul brigăzilor conduse de Iosif Prisecan și Vasile Burlec, pînă la 2130.de kilograme* pe post, realizate suplimentai', ; în cazul brigăzii lui Vasile Floi;ea. Prin măsurile preconizate la nivelul sectorului (asigurarea cu. piese de schimb, cu materiale, îmbunătățirea în continuare a activității de reparații, menținerea în bună stare de funcționare

a fluxului producției) mai departe, condiții pentru sporirea productivității muncii, L
O altă pîrghie importantă în stabilizarea revirimentului o constituie brigăzile de pregătiri. Uy-. singur exemplu, condu* dent: ortacii lui Ilie Steț, care au dat în producție cu 8 zile îmai devreme un abataj frontal, au contribuit, în felul acesta, la ob- a cel puțin 1600 cărbune peste pre- din grafice, toc- seama acestei la- intrate în exploa- avans.

ținerea tone de vederile mai pe pacități tare în .............Concluziile investigației noastre, extinse la nivelul întregii activități din mină, subliniază un aspect lăudabil: la sfîrșitul lunii august, bilanțul de producție va fi la nivelul prevederilor planului; Cît despre luna sep- . tembrie, inginerul Ion Dăbuleanu, directorul minei, .subliniază că, măsurile pe care luat, chiar dacă nu intra în exploatare noi capacități, avem posibilitatea să ne realizăm indicatorii producției fizice de cărbune". ,
„prin le-amvor

filă în cartea vrednicieipoarta întreprinderiineîncrederii. l.U.M. Petroșani a intrat în circuitul firmelor competitive pe plan internațional; este o recunoaștere a muncii, fără îndoială un succes. Ca orice succes, și acesta s-a obținut greu, dar" de păstrat va fi și mai greu, ra, pentru că fiecare realizare implică o nouă treaptă ă exigenței. Noi sîntem hotărîți să-l păstrăm" — 
ne spune inginerul rian Martinescu.. Dintre cei care gîndesc la fel și ale căror fapte de muncă se găsesc în fiecare nou utilaj minier, ieșit pe

Ma-

poarta întreprinderii, se numără brigăzile lui Iosif Rus și Simion Pascu din ' ” l de mecanică* ReTon de Ma- ; Nicolae Bălănescu, Nicolae Bolea, Roland Ve- reș din atelierul de mg- ' canică grea, Toan Fănic,Ștefan Căprici, Pavel Alicu din atelierul de montaj, • precum și maiștrii Pamfil Negru și Hans Klooss.Marea familie a constructorilor de utilaj mi-

atelierul de strunguri, Constantin trilă, Matei Cîrlig, Raicu, din atelierul mecanică-freze, Ion;

nier. după ore de muncă îndelungată, cunoaște satisfacția împlinirii.Filip Alicu, ne însoțește la plecarea din uzină. Freamătul strungurilor ră- mîne în urmă. Pe nesimțite discuția alunecă spre ceea ce urmează. Un utilaj pleacă spre adîncurile minei, altul îi va lua lo- cul în hala de montaj.
Șub cerul înstelat al unei nopți de vară, aici, la I.U.M.P., s-a scris încă o filă în istoria de peste trei sferturi de veac a întreprinderii, filă ce va râmîne în cartea de aur a vredniciei constructorilor de mașini miniere din Valea Jiului.

1150 tone i
(Urmare din pag. I)dițiiie de recuperare, pînă la sfîrșitul lunii,, a întregii restanțe.• Menținînd un ritm ridicat de producție, me

canizatorii
CIMPU LUI
majorat, prin cele 146 
ne livrate suplimentar 
Ziua de 26 august, la 
tone de cărbune cantita
tea extrasă suplimentar în cea de-a opta lună anului. .1-
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NEAG, au 

ta
in
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„TROFEUL MINERU- cursul dotat cu „Trofeul LUT*. Mîine, în Petroșani, minerului". Acțiunea ; de- la Liceul industrial minier, se va desfășura con-
IN DIRECT. O echipă a Radioteleviziunii se a- 
în prezent în Valea Jiului, unde lucrează intens 

realizarea unei emisiuni radio „în direct", „De 
la 1 la 3". Știri, reportaje, interviuri, comentarii,
muzică, o emisiune despre oamenii Văii Jiului de 
astăzi, plenar angajați în obținerea unei producții 

. sporite de cărbune. Emisiunea se va transmite vi-
I neri, la radio, pe programul I, inccpînd cu ora 13.
I (Al.ll.) *

37 mijloace de transport _____________  __ de mare capacitate, marează de la'ora 11, cu asigură transportul conți- cient și prompt ;.l rialului lemnos de munte.DONATORI, rea sîngelui de brii familiilor sau tovarășii de muncă ai bolnavilor gravi, spitale, todă eficientă și de... mă a Laboratorului recol tare sîngelui In acest trai, 5 938

proba scrisă și va nua, după-amiază, Ia casa de cultură. Sînt invitați să participe toți cei ce doresc să-i vadă pe câștigători. Pe lîngă „Trofeul minerului", câștigătorilor, pe probe, li se vor acorda diplome și premii. (V.S.)AUTOREMORCI. Coloana Iscroni a UMTCF Deva și-a îmbogățit parcul de transport cu două auto- rcmorci de cîie 16 lone. Coloana dispune acum de

care efi- al mate- din vîrfRecupera- la mem-ihternați în constituie o ihe- ini- de și conservare a din Petroșani, an s-au înregis- donatori onori-

fici, fiind depășite ■ prevederile de recoltare cu 220 litri sînge-yiață. Cei salvați mulțumesc din inimă noilor lor rudedesînge!CINEMATECA. ' „Sere- ' nada străzii", peliculă de mare succes a studiourilor R.F.G., de prin deceniul : șapte, figurează, astăzi» pe afișul serilor de cinematecă, organizate de cinematograful „7 Noiembrie" din reședința noastră municipiu. Cinefilii viziona acest film de orele 16 sau 18.
Rubrică realizată de 

Ion VULPE

DE SEZON. Magazinul universal „Jiul" din Petroșani oferă deja solici- tanților confecții pentru femei, bărbați și copii, destinate sezonului de toamnă. O utilă expoziție de confecții din lînă, în raionul de artizanat, ușurează alegerea modelului dorit.
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La I. M. Lupeni

PROTECȚIA M
în pas cu înfăptuirea programului
de ridicare a nivelului tehnic

Printr-o recentă dispoziție dată de conducerea Combinatului minier Valea Jiului, în perioada cuprinsă între 20 și 30 septembrie 
vor prelucra în întreprinderile noi instrucțiuni completează și onează meniul cii. Se altele, taților bligați respunzătoare prelucrarea cu personalul a oricărui accident de muncă. Imediat după finalizarea rapoartelor de cercetare, întreg personalul va fi informat, punîndu-se accentul pe prezentarea cauzelor care au generat accidentul, pe măsurile stabilite pentru prevenirea altor evenimente similare.Conducerile unităților minere .sînt obligate să ia măsuri de stabilire, pe bază de dispoziții scrise, a personalului care răspunde de elaborarea materialului de instruire periodică a personalului pe meserii. Cadre conducerea tehnică minei și șefii compartimentelor funcționale vor participa, în mod obligatoriu, la instruirea personalului. Temele de instruire 'vor fi alese și prezentate eșalonat, prin

august a.c. se toate miniere 
care perfecți- activitatca din do- protecției mun- prevede. printre că directorii uni- miniere sînt o- să ia măsuri co- pentru întreg

expuneri din prevederile normelor și instrucțiunilor de protecție a muncii. In vederea însușirii specifice, pe meserii, a cunoștințelor necesare executării lucrărilor din subteran în condiții de deplină securitate, în cadrul expunerilor vor fi prezentate instrucțiunile tehnice interne și caracteristice

trebuie să fie însușite și b;ne cunoscute din legislația în vigoare. Așa sînt, bunăoară. Legea nr. 5/ 1985, H.C.M. 2491 din 1969, Decretul 400/1981. După caz, vor fi explicate consecințele care pot decurge din neres- pectarea prevederilor legale, implicațiile eco- nomico-sociale. împrejurările și cauzele care
0 amplă acțiune de întărire 
și perfecționare a activității 
de prevenire a accidentelor

«a

din
a

fiecărei meserii, fiecărei funcții, metodele de exploatare a zăcămîntu- lui de cărbune, tehnologiile aplicate, exemplificări concrete. Pentru rea obiectivului pentru ca fiecare să înțeleagă pe atribuțiile care-i in timpul expunerilor se vor folosi materialele didactice ajutătoare, propaganda vizuală din cabinetele tehnice, fotografiile, diapozitivele, filmele de protecție a muncii.Materialele de instruire a personalului vor ci prinde și aspecte care

cu largi practice, atinge- propus, cursant deplin revin,

au generat cele mai semnificative accidente în ultimii ani în unitatea respectivă și în minerit, vor fi un bun prilej de exemplificare concretă.Instructajul periodic se va face în continuare conform reglementărilor în vigoare, cu excepția electricienilor, artificierilor, măsurătorilor de gaze și a mecanicilor mașinilor de extracție, care vor fi reinstruiți lunar. Zilnic, la intrarea în fiecare schimb, în toate unitățile miniere se va organiza acțiunea „Momentul de protecție a

munco". In cadrul acțiunii se vor prelucra u- nele p .vederi ale normelor de protecție a muncii specifice lucrărilor ce se execută, vor fi prezentate și explicate situațiile mai deosebite • de Ia locurile de muncă și unele eventuale abateri sau accidente de muncă mai recente.
O altă obligație, care decurge din Dispoziția 207/1986 a C.M.V.J. pentru toate niere în țiunii de feețicnare domeniul cii, o constituie earea amănunțită a stării de dotare a locurilor de muncă, din toate sectoarele, cu aparatura necesară de . avertizare, măsură și control, ele analiză a mediului de lucru din punct de vedere al pericolelor de explozie și de producere a incendiilor. Acolo unde este cazul, aparatura necesară va fi completată sau înlocuită cu maximă operativitate..Aceste noi prevederi au menirea de a preveni mai bine și de a menține la nivel ridicat vigilența în activitatea din subteran, pentru desfășurarea activității de . ■ extracție a cărbunelui în condiții de deplină securitate a muncii.

Uiiitățile contextul întărire și per- a activității din protecției mun- verifi-
mi- ac-

J

in

de mecanizare
din minerit

Condiții optime
de muncăMineritul Văii Jiului are, în acest cincinal, sarcini importante, care trebuie realizate utilizînd toate resursele disponibile. Una din căile principale de realizare a sarcinilor planificate o constituie creșterea productivității muncii.Conducerea I.M. Lupeni a analizat, cu răspundere, căile de realizare și creștere a productivității mun- - cii, în toate sectoarele de activitate. Inalizării acestui o importanță- i se acordă

operațiile de derocare. 
Aceasta se face prin rea
lizarea perforajului umed 
normalizat, 
mecanizată 
stropirea cu apă, 
rea pulverizatoarelor 
plus apă la punctele 
deversare de pe. 
sportor pe altul;

iar la tăierea 
folosindu-se 

utiliza- 
aer 

de 
un tran-

creșterea
*

Extinderea continuă a activității de protecție a muncii, eforturile de. a găsi metode și mijloace noi, eficiente, pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru, pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, se înscriu pe linia unor preocupări majore a întregului colectiv de la I.M. Bărbăteni. Desigur, la perfecționarea acestei activități au contribuit în mod special lucrătorii din domeniul A.P.M., compartimentul de protecție a muncii și cabinetul de profil, prin instruirile suplimentare făcute, în special cu nou-încadrații.In continuare stă în a- tenția noastră reducerea noxelor la locurile de muncă, combaterea prafului silicogen și de cărbune, realizarea unui cli
mat corespunzător pentru desfășurarea activității în subteran, în deplină securitate a muncii.Astfel, prin. reprofilarea lucrărilor miniere de aeraj din stratul 5, bloc X, orizontul 700—650 și schimbarea sistemului de aeraj la lucrările de pregătire, respectiv funcționarea permanentă a două stații locale în zonă, pentru degazarea zăcământului de gazele de mină, s-a îmbunătățit climatul la aceste locuri de muncă, fapt ce asigură securitatea muncii și creșterea randamentelor. A fost mon-

tată rețeaua de apă potabilă pe orizontul 650, ur- mînd să se .extindă la toate sectoarele de producție.Pentru viitorul apropiat preconizăm schimbarea sistemului de aeraj parțial și la lucrările miniere din zona stratului 3 bloc VI-IX, ceea ceva ameliora climatul și în această zonă și, totodată, . .va conduce lae- liminarea gazelor de mină.Avînd în vedere problemele de tectonică a zăcă- mînlului la I.M. Bărbăteni si regimul gazodinaniic ridic st, c re gmitc; / pio- bleme de securitate a muncii, în cursul acestui trimestru se va finaliza montarea următoarelor instalații ;
— stația de degazare 

centrală, cu o rază de ac
țiune de aproximativ 5 
km;

— extinderea rețelei de 
telegrizumetrie, pentru 
înregistrarea concent rați
ilor de gaze în subteran cu 
încă 20 de puncte;

— stația de convorbiri cu 
subteranul și înregistrarea 
acestora pe bandă, ceea ce 
va îmbunătăți 
formațional Ia 
derea noastră.Punerea în noilor instalații ra un grad sporit de securitate a muncii în subteran, deci va contribui; la realizarea planului în deplină siguranță. i

sistemul in- 
intreprin-funcție ă va asigu-

Ing. Ioan KRAMMI.R, 
inginer șef securitate 

minieră, I.M. Bărbăteni

I !tewire wrw» 
ci tfa CLfitonut ta i4*4** 
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iei HuLfUul

vederea re- deziderat, deosebită îmbunătățirii condițiilor- de muncă din subteran, climatului de desfășurare a activității. Datorită extinderii canizării lucrărilor abataj, mecanizării și toma.tizării transportului din subteran, îmbunătățirea climatului minier pare ca o problemă esențială în desfășurarea tivității productive.Realizarea unui climat corespunzător în subteranul minei axată, în efectuarea exigent al lor de muncă active inactive.Conduce rea minei compartimentul de tecție a muncii permanent, prin țiile <late și controlul riguros privind realizarea a- cestora, asigurarea țiilor optime de pentru activitatea subteran.Căile de îmbunătățire a condițiilor, de climat subteran urmărite I.M. Lupeni sînt :

me- din au-
a--ac-

Lupeni esteprincipal, pe unui control tuturor locu ri - șist pro- urmărescdispozi-
condi

ci u n că 
din

• respectarea 
giilor de lucru 
monografiei de 
a prevederilor 
lui de lucru;

• controlul 
gazului metan,

tehnolo- 
eonform 

armare și 
programu-

prezenței 
în circa ÎOO 

de locuri de muncă, 
utilizarea stațiilor 
grizumetrice;

prin 
tele-

aeraj 
lucrări-

• realizarea unui 
corespunzător al 
lor miniere, prin interme
diul a 6 stații principale de 
ventilatoare și a circa 70 
instalații de aeraj parțial, 
montate în subteran, care 
servesc locuri de mun
că active și inactive.Acestor măsuri li se a- lătură, firește, .dispozițiile date, pentru asigurarea permanentă, pe toate schimburile, a asistenței tehnice din partea compartimentului de protecție a muncii.Toate aceste măsuri sînt și vor fi urmărite, și în continuare, în vederea a- sigurării unei depline securități a muncii in l-an, bază sigură a rii productivității și, pe această cale, ririi producției de ne cocsificabil livrat de unitatea noastră . centrelor siderurgice.

subtc- crește- muncii a spo- cărbu-în la
• prevenirea și comba

terea prafului degajat prin

Ing. Nicolae IVĂNUȘ, 
compartimentul de protec
ție a muncii, I.M. Lupeni

Pagină realizată

Noi dispozitive contra focurilor endogene
incendiilor în subteranȘi

la cererea Combinatului minier Valea Jiului

Iln cadrul vastei activități de aplicare a pro-
I gramului de mecanizare și de modernizare a mineritului, program e-
Ilaborat din inițiativa tovarășului Nicolae
I Ceausescu, secretarul general al partidului, pe lîngă fabricarea utilaje- | lor minere. în Valea Jiu- I lui sînt în curs de con- Icepere, proiectare și o- mologare o seric de dis-
I pozitive moderne pentru stingerea focurilor subteran
Iilor. Unele dispozitive
Ibricate și teptîndu-șe ționarea. lor de
I întreprinderilePrintre noile dispozitive, I omologate oficial, se numără stingătorul suflant cu praf de tiptil SSP-S, | stingătorul portabil cu

_______ din și a incendi- din aceste au fost fa- omologate, aș- doar achizi- căt.re miniere.

praf SPP-50A, stingătorul mobil CAP 500, un cu geagregat spumă chimică, nerator GES-7.dispozitive, printre sînt de menționat de stingere cu declanșare electronică și cele cu declanșare mecanică automată se află în curs de omologare. Unele din dispozitivele pentru stingerea focurilor și incendiilor pot’fi procurate de la IPSRUEEM, Petroșani. Altele, cum sînt țeava generatoare' de spumă tip C, amestecător de linie etc, fabricate în alte unități din țară, pot să fie achiziționate prin baza de aprovizionare a C.MVJ. In această ordine de idei este de amintit că pentru dotarea stațiilor de salvare minie-

de stingere un spiral deO seămă de care cele
ră se poate bracarda de min“.Avîndu-se necesitatea continue pentru perfecționarea activității lecție a muncii, tîmpinarea unor nimente miniere rite, cum sînt focurile endogene, unele incendii, care au avut ca rezultat, după cum bine se știe, întreruperi în continuitatea activității de producție și diminuarea liniei de front în cărbune, Se recomandă conducerilor miniere să dea dovadă de - preocupare și receptivitate pentru procurarea și dotarea eu noile dispozitive de stingere a focurilor și incendiilor. Reamintim cu nicest prilej că in urma concluziilor imense de tragicul accident colec-

procura și tip „Salva-în vedere' preocupăriide pro- preîn- eve- nedo-

tiv de la I.M; Vulcan, conducerea C.M.V.J. a elaborat un amplu- program de măsuri, prin care se vizează tocmai perfecționarea activității de protecție a muncii, inclusiv dotarea întreprinderilor miniere cu cele mai noi și mai moderne dispozitive și instalații.Pentru .întreprinderile minere constituie, deci, o îndatorire ca, pe lîngă mijloacele clasice dotare să-și asigure cel mai scurt timp noile dispozitive ca din în și o condiție importantă de a asigura promptitudine și eficiență în combaterea f oeu ri 1 or end oge n ea incendiilor, pentru asigura și pe această cale înfăptuirea 
lui creșterii de cărbune securitate.

șiadezideratu- producției în deplină



Întîlnirea adjuneților miniștrilor afacerilor externe și a reprezentanților unor secții ale comitetelor centrale ale unor partide comuniste și muncitoreștiMoscova ti (Agerpres), —- La 2/ august, la Moscova a avut loc o în- tîlnire a adj unciilor mill iștrilor afacerilor externe și a reprezentanților u- nor secții - ale comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. Polonă, Repu-

blica Socialistă România, R.P. Ungară si U.R.S.S.Cu acest prilej, s-a făcut un schimb de păreri cu privire la unele probleme ale situației internaționale, oprirea cursei înarmărilor și încetarea experiențelor. nucleate, inclusiv în legătură cu ho- tărîrea U.R.S.S. de a prelungi moratoriul bmiate- ral asupra 'experiențelor nucleare.

Reuniunea pregătitoare a Conîerintei 
la nivel înalt a țărilor nealiniate
HARARE 27— La Harare au continuat miercuri- lucrările reuniunii pregătitoare a celei de-a VlII-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate, la care experții au avut în vedere definitivarea agendei și a documentelor ce vor fi supuse, a- probării reuniunii miniște- prevăzută să în-~ : de

(Agerpres)

riale — |ceapă joi. Comitetele lucru special constituite au analizat recomandări-

le formulate privind definitivarea textelor Declarației politice și ale altor documente ce vor fi luate în dezbatere în cadrul reuniunii de joi a miniștrilor de externe din țările nealiniate.Ulterior, documentele vor fi supuse aprobării Confe-. rinței șefilor de stal și de guvern din țările nealiniate, care va începe la 1 septembrie, tot în capitala zimbabweană.
COMUNICAT DE PRESA SWAPODAR ES SALAAM 27 (Agerpres). — In ultimele 4 luni, Organizația Poporului din Africa de Sud- Vest (SWAPO) a produs importante pierderi forțelor sud-africane de ocu-

palie ’ din Namibia, dobo- rînd patru avioane și dis- trugînd nouă tabere inamice, relevă un comunicat de presă al SWAPO, dat publicității la Dar es Selaam.

ÎNTREPRINDEREA miniera lonea 
PILIER

O ORGANIZEAZĂ CONCURS 
în ziua de 1 septembrie 1986 

pentru ocuparea unor posturi vacante de : 
- maiștri minieri

• ÎNCADREAZĂ
direct sau prin transfer

- paznici (bărbați)
Retribuirea se va face conform Legii nr. 

57/1974.
Informații suplimentare la sediul întreprin

derii, strada Jieț, oraș Petrila, telefon prin cen
trala telefonică a I.M. Livezeni, 43462-

întreprinderea
minieră Livezeni

VIZITA. Președintele Franței, Francois Mitterrand, a efectuat o vizită de o zi în R.F.G., în cadrul- întîlnirilor periodice la nivel înalt franco- vest-germane. Cu acest prilej, președintele Mitterrand a avut convorbiri, la Heidelberg, cu cancelarul federal, Helmut Kohl, informează agenția Reuter.In localitatea nordul Maro- deschis lucra-FORUM.Âsilah,/din cului, s-au rile celui de-al IV-lea Forum cultural ăfro-arab — informează agenția MAP.RECUNOAȘTERE, raport al guvernului njerican recunoaște membri ai grupărilor Un a- că_____  7,t7 ____  contrarevoluționare antisan- diniste, sprijinite de Statele Unite, sînt implicați în traficul de droguri.

OTTAWA 27 (Agerpres). — ,,Othello — Zefirelli" a coborît de pe imensa reclamă a cinematografului „Maisonneuve" din Montreal, unde inaugura Festivalul Mondial al Filmului, în semn de protest nu față de infidelitatea Des- demonei, ci față: de organizatori care... au uitat..să-l invite la premieră pe realizator. Amar-ironic, celebrul regizor italian a trimis o scrisoare directorului festivalului — curios, absent și el de la gala o- ficială — în care scrie, intre altele: „Este posibil ca în industria cinematografului și, de necrezut, la festivaluri de anvergură, să existe oameni care cred că filmele sînt făcute de firme gen „Kodak" și de realizatori". Agen- France Presse conchi-„Monlrealul și-a cîști- deja galoanele de ma-

Carnet
culturalfestival, iată acum chiar de lare scandalul, eeput..,". ȘI 

în-

- BONN 27 (Alerpres). — Universitatea „Huperto Ca- rola" din Heidelberg (R.F. Germania) , împlinește a- nul acesta șase secole de existență. In perioada 12-18 octombrie vor fi organizate o serie de manifestări . pentru marcarea evenimentului, între care readucerea, pe perioada oc- tombrie-noiembrie, de la Roma, a vestitei „Biblioteci Palatine", înființarea unui for științific internațional la Heidelberg, cu misiunea de a organ iz i simpozioane pe diverse teme de cercetare, crearea

unui Centru de biologie moleculară.

CUPA ELIBER A R I 1“
FOTBAL

Sî»O r i SPORT

Organizată de comite
tul municipal UTC, cu sprijinul sindicatului din întreprindere, competiția de fotbal, dotată cu „Cupa E- liberării" a reunit reprezentativele tuturor i-’- toarelor din cadrul - I.M. Vulcan. In urma ■ unor partide viu disputate, care au captat interesul par- ticipanților . și spectatori- - lor, au ajuns la faza finală echipele sectoarelor 
II producție și XII; tromecanic..Partida din finala petiției s-a. încheiat ' scorul de: 7—4 (3—3)

voarea sectorului II producție. Un meci frumos, cu goluri multe, arbitrat de o brigadă formată din Alexandru Trestiaii, loan Tudoran și Anghelache Buceag. Golurile echipei sec~ învingătoare (antrenată de

Ș A H

elec-corneli în fa-

tehnicîâiiul topograf Ștefan Vanclraș) au fost înscrise de loan Dragoș (4), Petre Dincă (1) și Iustin Stroeneșcu (2). Echipelor le-au fost atribuite diplome și materiale sportive, iar Cupa a fost înmî- nată căpitanului echipei, Ștefan Vandraș.

Asociația sportivă „Preparatorul" Lupeni a organizat, cu sprijinul Casei pensionarilor din localitate, o competiție de șah deschisă tuturor iubitorilor acestui sport din o- raș. început în ziua de 10 august, cu partide sistem turneu, concursul s-a încheiat în ziua de 25 acestei luni, avînd loc decernarea diplomelor premiilor în obiecte.Pe primele locuri s-ău clasat Nicolae Meszaros (I), Marin Michi (II) și Gheor- ghe Cotonogea (III).
OLIVIU FLOREA, 

Uzina de preparare a 
cărbunelui Lupeni

a
ȘÎȘi

I. ONTEȘESCU

FILME

LUPENI —Clipa de răgaz.URiCANl : Zonă obstacole.
Cultural :cu

20,45

* PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ultimul mohican; Unirea: Oaspeți de seară; Parîngul: Sparta- cus, I-II.PETRILA: Timpul dorințelor.LONEA: Femeia din Ursa Mare.VULCAN — Luceafă- 

. rul: Contrabandiștii din Santa Lucia.

mo-înN.R. Eventualele dificări intervenite programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara. - 20,55

tinerețea națiunii noastre — reportaj. .Un August de lumini biruitoare — Emisiune de cântece și ol ice, re.Dinpatriei: Memoria zidiri — dacice din ții Orăștiei invitație diourileviziunii (color).

versuri patri-revoluționa-marea carte a
TV.20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în conornie. e-

vechilorCetățileMun-în stu- Radiotele-20,35 . Copiii — bucuria și
COLEGIUL DE REDACȚIE 1 los>f BALAN, loan DUBI K, Dorin GHI-.'J A, lonH

! MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct, i
! 1 dreriu SPATARU.___ ______________________ _________ ______ •

MADRID 27 (Agerpres).— La Universitatea „Menendez Pelayo" din orașul spaniol Santander a fost organizată o interesantă dezbatere pe tema „Hemingway și tauromahia", cu participarea a numeroși cunoscători ai vieții și operei marelui scriitor american, decedat în urmă cu 25 de ani. Prieten a- apropiat a lui Hemingway, toreadorul Antonio Ordo- nezz — mare maestru al arenei anilor ’50 — a evocat cu deosebită căldură figura autorului atîtorscri-, eri rămase celebre. „Omenos, sensibil, romantic" — : iată cele trei cuvinte care îl defineau pe autorul romanului „Bat rinul și marea". A-r- 4 ••

i

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 sau 43822.

TELEX ■ TELEXDuminică, 31 august, din fața pavilionului expozi- țional de la Piața Scînteii, se va da startul în cea de-a 24-a ediție a Turului ciclist al României, competiție internațională tradiție, organizată Federația română de clism, ziarul Sportul A.S. I.oto-pronosport.
W ‘ : !MADRID 27 (Agerpres). — In prima zi a turneului internațional amical de fotbal de la Madrid, e- chipa Real Madrid a întrecut cu scorul de 4—0 (1—0) formația Steaua București. Golurile au fost înscrise de Michel (2), Bu- tragueno și Sanchez.Intr-un alt joc, Dinamo Kiev a dispus cu 1—0 (1—0) de formația An- derlecht Bruxelles, unicul gol fiind marcat de Zavarov.

21,4021,50
22,00

de de ci-Și

■ Cu o floare... dc la o melodie la alta. Izvorul nesecat al inițiativelor. Telejurnal. . închiderea programului.
PRONOEXPRESRezultatele tragerii „pronoexpreS" din 27 august 1986 : .Extragerea 1 : 14. 12, 10, 40, 2, 28.Extragerea’ a 2-a: 20,38, 24, 21, 4, 1.Fond de cîștiguri : 808 401 lei. .

de matcmatică-fiiicâ
Petroșani

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

cursur.i de zi 
la profilul industrie ușoara (fete și băieți, 39 
de locuri)

• tricoter
• mecanic întreținere ‘
înscrierile se fac la secretariatul liceului

pînă în data de 28 august 1986, ora 17.

Mica p uCASA de vînzare — 2camere și dependințe. Informații telefon 44896. (8727)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Chiru Petrică, eliberată de U.E. Paroșeni. O declar nulă. (8712)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cîrles- cu Costică, eliberată de I.M. Lupeni. O declar nulă. (8713)PIERDUT carnet de student pe numele Rusu Viorel, eliberat de Institutul de mine PetroșiTni. II declar nul. (8714)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Arad Filimon, eliberată de colul Silvic Lupeni. declar nulă. (8718)PIERDUT carnet student pe numele Vlăduțu Maria, eliberat de Institutul de mine Petroșani. I! declar nul. (8719)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Livă- daru Mihai, eliberată de I.M. Bărbăteni. O declar nulă. (8720)
ANUNȚURI DE FAMILIE

O- 
O

CU adîncă durere în suflet, fiiceje Anișoara și 
Simona, anunță încetarea din viață, după o grea 
suferință a scumpei lor mame

CIOCHIA AURICA
Inmormîntarea va avea Ioc în ziua de 28 au

gust 1986, ora 16.

COLECTIVUL de muncă Stomatolbgie Petroșani, 
își exprimă compasiunea și este alături de Anișoa- 
ra și Simona, greu încercate prin pierderea mamei 
lor

CIOCHIA AURICA

COLEGELE de muncă de Ia I.C. Vulcan, anun
ță cu adîncă durere decesul prematur al scumpei 
lor colege

TOFAN VIORICA (19 ani)
Flori, lacrimi și suflete îndurerate. (8726)

FAMILIA mulțumește tuturor celor care au 
fost alături de ea la încercarea grea pricinuită de 
pierderea celui care a fost un neprețuit soț, tată, 
socru și bunic

NAGY GLIGOR (59 ani)
Lacrimi si flori pe proaspătul lui morniînt.

(8722)

I Redacția șt administrația Petroșani, str. Nicolae Bălcescu tir, 2. Telefoane 41662
I secretariat: 41663. 42464, secții.
I Tiparul .' Tipografia Petroșani, str, Nicolae Bălccscn, nr. 2, telefon 41365. _______ .
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