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Astăzi, în. Capitală încep lucrările celui 
de-al III-lea Congres al oamenilor muncii 
Cadru de larga participare la conducerea 

vieții economice și sociale

Forumul democrației 
no a sire sociali sieIn atmosfera de puternic entuziasm și angajare plenară a tuturor colectivelor de muncă, a întregii națiuni pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan pe a- nul în curs și întregul cincinal, a mărețelor o- biective stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului, în Capitala patriei noastre își începe azi lucrările forumul democrației noastre munci

torești, revoluționare — 
Congresul al III-lea al 
oamenilor muncii din in
dustrie, construcții, tran
sporturi, circulația măr
furilor și finanțe — e- veniment de o deosebită însemnătate, cu profun

Cu indicatorii 
depășițiUn succes de seamă, de

dicat celui de-al III-lea Congres al oamenilor muncii îl raportează și colectivul de constructori și montori din brigada nr. 4 Lupeni — Valea de Brazi a I.A.C.M.M. In perioada care a trecut de la începutul anului, acest harnic colectiv și-a depășit sarcinile de plan cu peste 9 milioane lei și toți ceilalți indicatori ai activității e- ; conomico-financiare. S-au. evidențiat în mod deosebit constructorii din formațiile conduse de loan Popa, Constantin Anofie, Iosif Borșodi, Toma Achi- riloaiei, Ilie Știucă, Ion Mănărăzan, Ervin Wieșen- mayer, Nicolae Belgun, Ion Dascălu și Constantin Lai; (V.S.) 

de semnificații în viața țării.Congresul oamenilor muncii — larg forum democratic, instituționalizat prin lege, din inițiativa tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, se înscrie în practica consecventă a conducerii partidului și statului de a se consulta sistematic cu făuritorii bunurilor materiale din diverse sectoare de activitate, cu întregul popor în adoptarea hotăi-îrilor ce privesc înaintarea patriei pe calea progresului și civilizației socialiste. Prin problematica ce o va aborda în cadrul ordinii de zi, Congresul va dezbate

Revenim la I.M. Bărbăteni \

Calificarea și policalificarea 
resurse ce pot fi mai bine valorificate 
p e ti t r.u as i g urare a efectivelor!Asigurarea efectivelor pentru plasarea optimă a posturilor în subteran pe toate schimburile poate duce direct la sporirea producției zilnice de cărbune. Aceasta a fost una din concluziile care s-au desprins cu claritate din interviul publicat în „Steagul roșu" din 27 august sub titlul „Dificultățile pot fi învinse printr-o mai bună mobilizare a potențialului 

colectivului", S-a evidențiat atunci faptul că, la I.M. Bărbăteni, se pune cu acuitate problema pregătirii și perfecționării forței de muncă pentru acoperirea necesarului pe structuri de meserii, Cum a ac

modul în care acționează organele de conducere colectivă, toți oamenii muncii pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului, a indicațiilor secretarului general "al partidului, președintele Republicii, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, c.u privire la dezvoltarea economico- socială a tuturor județelor, a întregii țări.Congresul al III-lea al oamenilor muncii a fost precedat de conferințele județene ale reprezentanților oamenilor muncii, care au avut pc ordinea
(Continuare in pag. a 2-a)

ționat conducerea întreprinderii pentru a asigura pe această cale sporirea e- fectivelor ?Revenind la Bărbăteni, după o investigație mai a- profundată se poate spune că în ceea ce privește calificarea ți policalificarea, asigurarea forței de muncă pe structuri de meserii, există suficiente resurse de perfecționare a activității.In primul rînd, cele cinci cursuri cu cîte 30 de oameni, pentru calificarea în meseria de miner într-un an, reprezintă mai puțin de 50 la sută din. cifra totală a deficitului zilnic de. mineri, ajutori mineri și

In direct, 
la posturile 
de radio și 
televiziune
Astăzi, în jurul o- 

rei 9,00, posturile de 
radio și televiziune vor 
transmite direct șe
dința de deschidere a 
Congresului al III-lea 
al oamenilor muncii.

Cărbune 
peste planMinerii din abatajele întreprinderilor Combinatului carbonifer Valea diu- lui raportează noi și însemnate succese în^întrece- rea pentru a da țării ’ cît mai mult cărbune, cinstind prin fapte de muncă înaltul forum al democrației muncitorești, revoluționare, Congresul al III-lea al oamenilor muncii. Astfel, în primele două zile din luna septembrie, numai clin abatajele I.M. Lupeni și I.M. Lonea au fost extra-, se 1644 de tone de cărbune peste sarcinile de plan. In cea de-a doua zi, colectivul I.M. Lupeni a realizat o producție suplimentară de 613 tone de cărbune. S-au evidențiat în mod deosebit minerii din abatajele dotate cu complexe de susținere și tăiere mecanizată, care au depășit preliminarul pe baza pro- ductivităților sporite în cărbune.Te primul loc în întrecere continuă să se situeze colectivul I.M. Lonea, care realizează zi de zi, producții mai mari decît cele preliminate. (V.S.) 

vagonetari la nivelul întreprinderii. De ce nu s.înt cuprinși mai multi oameni în cursurile de calificare în meseria de miner la nivelul întreprinderii ?Recentele modificări la Legea 12/1971 cu privire la acordarea treptelor de retribuire celor ce urmează un curs de calificare și policalificare au reprezentat un puternic stimulent, pentru oameni să se înscrie la cursuri. „Comparativ cu alți ani, ne-a informat tovarășa Maria Bărbulescu, de cînd s-au aflat noile prevederi legale, numărul
Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

Petroșani. Eleganță, confort sporit în frumoa
sele blocuri din reședința municipiului.

Foto: AI. TĂTAR

Lq sectorul II al I.M, Lupeni

RITMICITATEA PRODUCȚIEI 
certitudinea realizării planului

• Peste 6000 tone de cărbune extras suplimen
tar de la începutul anului • Productivitatea mun
cii, pe sector, a înregistrat o depășire de 238 kg 
pe post, iar, în cărbune, sporul se ridică la 432 kg 
pe post *172 nil realizați în plus la lucrările de
pregătiri.Comparativ cu anul trecut, traiectoria parcursă de sectorul II al minei Lupani. a foșt.' ascendentă. „N-a fost lună în care sarcinile de plan să nu fie realizate și depășite", ne spune tehnicianul Victor Skverne, șeful sectorului. Bilanțul primelor șapte "luni însumează 5617 tone realizate peste, plan, în condițiile în care productivitatea muncii a fost, depășită cu 238 kg cărbune pe post pe sector și 432 kg pe post în cărbune. Cu depășiri zilnice ale preliminarului, a continuat activitatea și în cea de-a opta lună a anului,, astfel că, pe august, sectorul II totalizează un plus de peste 500 tone de cărbune, realizat în principal, pe seama sporirii productivității muncii cu 180 kg cărbune pe post.La temelia realizărilor sectorului stau, desigur, rezultatele brigăzilor. Reținem. mai întîi, cele peste 2000 tone de cărbune ex

tras suplimentai-, de la începutul anului, de brigada condusă de Nicolae Vărza- rti. Ritmicitatea producției din abatajul FSM nr. 3 este, indiscutabil, rezultatul menținerii la cote ridicate a indicatorului de productivitate a muncii, realizat, în această perioadă, în proporție de 110 la sută. Nu mai prejos s-a situat formația coordonată de Simion Rusu : insistînd pe creșterea randamentelor,— care sînț superioare cu 214 kg cărbune pe post celor planificate— minerii brigăzii se mîn- dresc, cu peste 500 tone de cărbune peste planul lunii august. Adăugate tonelor extrase suplimentar in perioadă primelor șapte luni, rezultă că graficul de producție al acestei harnice formații înregistrează 1100 tone de cărbune ex- .
O. GEORGESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

La _ succesele . raportate de noua mină Valea de Brazi, 6 contribuție de 
seamă au adus și minerii din brigada condusă de Nicolae Dinescu (în mijloc). 

..... . 4 " ■"* ' " <■- . Foto: Al. TĂTAR- «

Permanenta autodepășire profesională 
și-a spus cuvîntulDin punct de vedere al realizărilor lunare, atelierul electromecanic alI.M. Paroșeni poate fi considerat, pe bună dreptate, un colectiv fruntaș. Intr-adevăr, n-a fost lună în care planul producției marfă să nu înregistreze depășiri cuprinse între 10 și 20 la sută.In cadrul realizărilor la .acest indicator de producție, activitatea de recuperare și recondiționare a diferitelor piese și suban- samble se înscrie cu o cotă de contribuție în jur de 30—35 la sută, Cîțeva aspecte privind această importantă, activitate. ne. sînt detaliate, de. maistrul . A

lexandru Bar", șeful atelierului.— De la începutul anului. valoarea pieselor recondiționate de meseria

IBSgaip&wx

șii atelierului nostru se cifrează la 3,5 milioane lei. Să enumăr cîteva din reperele supuse recondi- ționării în această perioada: 55 stații de acționaro TR 3, 56 capele do întoar- . cere TR 3, 92 rotoare pen-

tru cuplajele hidraulice, 113 tain buri de acționare TR 3, 160' jgheaburi intermediare, 23 juguri pentru stațiile TR 4, 40 semiaxeTR 3, 40 ridicători TR 3. cărora Ii se mai adaugă alte diferite subansamble de la transportoarele TR 3 și TR 4.Mai reținem, din cele relatate de maislrul Bar, că doar în luna, iulie valoarea . pieselor și suban- samblelor recondiționate s-a ridicat Ia 529 000 lei, iulie fiind, prin prisma te- condiționărilor, o Jună bogată iii realizări.
Gheorghe OLTEAN!)

(Continuare în pag. a 2-a)



Steagul roșu JOI, 4 SEPTEMBRIE 19862

Un titlu pe deplinIn'tr-o adunare generală 
a organizației de partid de la Compania de pompieri 
din Petroșani, comuniștii s-au angajat să obțină rezultate superioare în actualul ciclu de instrucție. In perioada care a trecut, în apropierea „Zilei pompierilor" de la 13 septembrie, însuflețiți de aniversarea marilor evenimente politice și istorice din a- cesț an, cadrele de comandă în frunte cu comuniștii s-au străduit să obțină rezultate foarte bune la toa
te categoriile de pregătire. Subunitatea noastră, inspectată de o comisie de 
la eșaloanele superioare, se află acum pe primul loc la pregătirea politică, instrucția focului, întreține
rea și exploatarea corectă 
a tehnicii de lupta si ' a armamentului din dotare, precum și la disciplină. Ciclul de instrucție recent încheiat s-a concretizat în
Ritmicitatea producției

(Urmare din pag. I) tras peste sarcinile planificate de la începutul a- nului.Din această trecere în revistă nu pot lipsi nici brigăzile în fruntea cărora . se află Marin Turncanu, Constantin Bozeianu și Dumitru Maxim care se pre
zintă cu sarcinile de plan realizate în proporție dc 
100 la sută.Desigur,: situația bună a sectorului II este urmarea mobilizării întregului colectiv de muncă. Acest lucru îl subliniază și șeful sectorului, care ține să ne amintească faptul că.: „La începutul anului, angajamentul minerilor -de la „doi" era de a livra l()00 tone de cărbune peste plan". Că angajamentul a- nual a fost deja depășit de șase ori nu miră pe nimeni. Dimpotrivă, lob nici anul Sfcverne ne asigură că tonele date peste plan pe

Permanenta autodepășire
(Urmare din pag, I)Notăm și intervenția tehnicianului Constantin Popescu, din cadrul sectorului electromecanic :— Colectivul coordonat de maistrul Bai- — dintre care amintesc pe lăcătușii Nicolae Drăgan, Constantin Olteanu, Iosif Ruba, sudorii Paul Dădulescu și Constantin lordache sau forjorul Petru Graur — «m contribuit activ la re- condiționarea platformelor necesare montării, în subteran, a complexelor mecanizate. Efectuînd repede și bine operațiuni ca: schimbare de rulmenți, îndreptări, și reparări de profile, intervenții la clementele de tracțiune, a- eeștia au asigurat buna desfășurare . a montării,an blocul VI din sectorul III, a complexului CM A 511. Activitate care s-a -Core-' lat perfect cu cea desfășurata în atelier de strungarii Ștefan Damian, Nicolae Drăghici, Vereș Moi

numeroase activități de educație moral-politică a ostașilor, în eficiența muncii de prevenire și stingerea incendiilor, colaborînd sistematic cu întreprinderile, comisiile tehnice PSI și formațiile de pompieri din Valea Jiului.
Din activitatea 

pompierilor

De remarcat este că în acest an de instrucție în centrul atenției s-a aflat mai buna organizare și desfășurare a pregătirii rno- rai-politice. avînd loc simpozioane, conferințe, colocvii de istorie, dezbateri, eficiența acestora regăsin- du-se în stimularea ostașilor spre o superioară instruire de: specialitate. S-au evidențiat prin preocupări atente șl continue It. mă-.
1986 nu vor fi 1000, ci zece mii. Dar pentru a adăuga Încă un zero cifrei-angaja- nient, sectorul trebuie sprijinit. E vorba de grinzile de abataj.'•— Dacă primim, sâptă- rnînill, cîte 100 de grinzi, asta, pe lună însemnînd 400—450 bucăți, treaba merge șnur, subliniază șeful de sector. Am început „să mergem" cu tavan de rezistență, iar oamenii s-au convins că tehnologia dă roade. Tocmai de aceea o s-o continuăm! Noi, toți, dorim și vom contribui la aceasta.Nu ne îndoim că angajamentul reînnoit al minerilor din sectorul II al I.M. Lupeni, de a ridica la 10 000 de tone'cantitatea de cărbune extrasă suplimentar, va deveni realitate. Activitatea bună de pînă acum, rezultatele înregistrate constituie, fără îndoială, in acest, sens cea mai bună garanție.
se, Elena Ciocea , sau de lăcătușii Ana Scripcaru, Fira Buba, Valeria Seie- jan și sudorul Viorica Angliei, după cum remarca Margareta Pavlovschi, secretarul organizației de bază 'din ' sectorul VJ1. Spunem s-a ; corelat perfect deoarece prin abnegația și competența pro~. fesională a celor amintiți înainte, diferitele piese . de care era nevoie la punerea în funcțiune â platformei au fost confecționate și livrate operativ.Am surprins, în rîndu- rile de față, doar un'aspect al modului plin de seriozitate cu care este privită, la , Paroșeni, activitatea ch'cumscrisă celor .» K. O activitate a cărei eficiență nu se limitează doar la- importante sume de bani incluse îh contul economiilor, ci poate fi luata și ca etalon pentru permanenta autodepășire profesională, proprie colectivului din Cadrul, a- tel ierului electric.

meritatjor Constantin Mirza,, It. major Pavel Baciu, plut. adj. Gheorghe . Cioploiu, plut. mj. Aurel Stoica și Victor Vizante, plut. Mircea Nistor, Ioan Dănese și Petru Jitea, sergenții Ionel Busuioc și Coste! Ba- laban, caporalii I’uiu Cos- tel și Gheorghe. Chiticaru, spldații fruntași loan Ste- rian, Vasile Stoica, Gliepr- ghe Mihăescu și mulți alții care au fost exemple prin munca și comportamentul lor.In subunitate s-a desfășurat și o continuă viață culturală susținută de brigada artistică și alte formații care s-au implicat în preocupările cele mai actuale ale colectivului.'Pentru toată activitatea noastră din ciclul de instrucție recent încheiat Companiei de pompieri din Petroșani i s-a acordat calif festival „foarte bine", fiind propusă, pentru a 19-a bară consecutiv, pentru titlul de „Subunitate de frunte".
Piut. adj. loan JITEA, 

corespondent

Noi construcții pentru dezvoltarea fondului locativ in Vulcan. Foto: Șt. NEMECSEK

Calificarea și
(Urmare din pag. I)de locuri la cursuri a fost mai bine ocupat și avem mereu cereri pentru în- scrierea la cursuri".In al doilea rîrid, la nivelul întreprinderii, deficitul de forță de muncă pe total subteran este in medie dc 360 de oameni. In cursurile de calificare și policalificare sînt înscriși doar 270 de oameni. Din faza de organizare a cin sun lor se poate vedea, deci, că nu s-a ținut seama de ceea ce e necesar. Iar dacă se ia în calcul și faptul că din totalul celor înscriși nu terinină cursurile’toți, cita diferite motive, averii o imagine mai .clară asupra problemei, lipsei de forțe de muncă în diverse meserii.In’ceea ce privește desfășurarea cursurilor se ridi

Forumul democrației noastre socialiste
(Urmare din pag. I)

de zi o amplă problematică referitoare la .modul în care organele de conducere colectivă muncitorești și specialiștii au acționat pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului, a obiectivelor stabilite pentru dezvoltarea intensivă, la un nivel calitativ superior a economiei naționale. Dacă a- 
vem in vedere că de cu- 
rîpd s-au desfășurat și adunările generale ale oamenilor muncii, se poate afirma cu deplin te
mei că forumul democrației noastre muncitorești revoluționare va sintetiza practic activitatea întregii clase muncitoare, a întregului popor. Congresul va face un bilanț cuprinzător al experienței acumulate, al progreselor obținute în acțiunea de perfecționare a organizării și modernizării producției, în aplicarea noului mecanism economic, relevîndu-se în mod deschis, în; spirit critic ' și autocritic, cu exigență revoluționară, și neajun

că, de asemenea, . unele probleme. Cei 210 cursanți fac. pregătirea în săli de clasă : din școlile generale nr. 2 și nr. 5 din Lupeni, nea vinii asigurate spații corespunzătoare în șediul întreprinderii. Or, materialele didactice ajutătoare, pentru exemplificarea lecțiilor sînt în întreprindere. Este evident- că desfășurarea cursurilor în cadrul întreprinderii ar fi mai e- ficientă ți ar facilita și o mai bună prezență. Doar pentru:-cursurile de policalificare se asigură spații corespunzătoare in întreprindere.O insuficientă, atenție șe acordă și recrutării și stabilizării forței de muncă. Cei doi recrutori, Andrei Gheorghe și Ion Decă au adus în întreprindere, în cele 8 luni care au trecut din acest an doar 58 de 

surile manifestate în activitatea unor consilii a- le oamenilor muticii, în stilul și metodele de lucru ale unor organe de conducere colectivă.Sint fenomene proprii și unor , consilii ale oamenilor muncii din Valea Jiului — dovada rezultatelor obținute de unele întreprinderi minere, de alte unități în îndeplinirea sarcinilor de plan. Ne- realizările însă demonstrează că nu peste tot s-a înțeles cerința o- bicetivă a perfecționării metodelor de conducere, 
a creșterii răspunderii tuturor cadrelor investite cu un astfel de man
datPentru eliminarea, a- cestor neajunsuri sînt necesare așa cum sublinia 
secretarul general ai partidului, îmbunătățirea continuă a noului mecanism economic, creșterea răspunderii consiliilor de conducere, a cadrelor, a tuturor oamenilor muncii în calitate de proprietari, producători și beneficiari.Inlîmpinînd cil realizări meritorii forumul de

policalificareaoameni. Mulți dintre â- ce.știa au părăsit la scurt timp întreprinderea. „Am avut surpriza de a constata că Ion Decă a promis oamenilor că li se asigură pe loc — și nu pe mă- . sura posibilităților —- a- partamente, ne-a spus tovarășul Zaharia Parasca, președintele comitetului ț sindicatului minei. Așa a fost cazul Iui Emil Borza, care a venit cu patru copii și cu soția. In cele din urmă i-am asigurat locuință, dar cu mari dificultăți. Este bine ca recru- torii să fie sinceri și să prezinte mai clar avantajele oferite de meseria de miner, dar în același timp să nu facă promisiuni care depășesc posibilitățile întreprinderii".In final, ne-am adresat tovarășului ing. Gheorghe Modo! directorul unității.

mocrației noastre muncitorești revoluționare, colectivele de muncă din Valea Jiului, consiliile oamenilor muncii, sînt hotărî te să-și perfecționeze continuu activitatea, stilul și metodele de mun
că- In baza hotărîrilor de însemnătate majoră pe care le va adopta Congresul oamenilor muncii, în spiritul indicațiilor și o- rientărilor de inestimabilă valoare teoretică și practică a secretarului general al partidului, orga
nele de conducere colectivă, toți oamenii ■ mun
cii din Valea Jiului vor 
acționa cu fermitate , și răspundere pentru creșterea producției de cărbune, realizarea tuturor indicatorilor de plan pe a- cest an și întregul cincinal, a sarcinilor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, 
pe care minerii, toți oamenii muncii din municipiu, alături de întregul nostru popor, îl doresc reales în fruntea Consiliului Național al Oamenilor Muncii.

De ce nu sînt asigurate spații corespunzătoare pentru cursurile de calificare în întreprindere ? Am a- fiat că astfel de spații au existat, dar în prezent au destinația de... vestiare.Alte comentarii fiind de prisos, conchidem: la nivelul I.M. Bărbăteiii lipsa efectivelor înseamnă zilnic cîteva sute de tone mai puțin decît permite linia . de .f ront activă în cărbune. Acesta este un adevăr. Dar tot atit de adevărat este că, în ceea ce privește preocuparea pentru asigurarea efectivelor, la nivelul conducerii întreprinderii există mult loc pentru mai bine, resurse reale, dar preocuparea pentru punerea lor în valoare nu numai că nu satisface, dar se face , și la în- tîmplare, nu după necesitățile producției. ;
vS i

I 3 R. O amplă mobilizare ’ a tinerilor uteciști de la 
I Fabrica de mobilă din Pe- Itrila s-a materializat în recuperarea, recondițio-| narea și refolosirea unor materiale a căror valoare | este echivalentă cu pi-ețul I unei garnituri de mobilă t„Belvedere". (M.B.)TABERE. Incepînd de astăzi 120 de copii din Va

lea Jiului se află în labe- 

rele de odihnă de la Dez- na (județul Arad) și Sova- ta. Este ultima serie de e- levi care își petrece in ta- , bere ultimele zile de vacanță înainte de debutul în noul an școlar.TEATRU. In cadrul stagiunii organizate de Teatrul de stat din Petroșani în orașe și stațiuni balneoclimaterice din județ, duminică la Geoagiu va - fi prezentat un spectacol cu piesa „Nevastă de ocazie" de, , Kostas Asimakopoulos. (I.V.)

CONCURS PROFESIONAL. Mîine după-amiază la restaurantul „Cina" din Lupeni va avea loc un concurs profesional în cadrul căruia, se vor desemna, la nivelul orașului, cei mai buni ospătari, cofetari și bucătari. Concursul este organizat de I.C.S. Mixtă Lupeni și Comitetul o- rășenesc al U.T.C. (M.B.)SPECTACOL TELEVIZAT. Formația de- dans tematic a elevilor de la Școala generală nr. 2 din Lupeni, laureată în etapa republicană a Festivalu

lui, național „Cîntareâ României", va fi prezentă pe micile ecrane în ziua dc 15 septembrie în' emisiunea dedicată deschiderii noului an de învățămînt. Coregrafia este semnată de Nicolae Zăblău. (AI. H.j
FOT 11 AI>. O informație 

din partea F.R.F.; în luna 
septembrie toate partidele 
divizionarelor A, B și 
Vor începe de la ora 
Totodată, - partidele 
campionatul -național 
juniori și speranțe, ce 
mează să se desfășoare în pentru, eaptioare și cerbi.

C
17. 

din 
de• ur- 

deschidere, vor începe la 
ora 15. (A.T.)FOLCLOR. Sub genericul „Codrule, vatră străbună", Ansamblul folcloric „Maramureșul" din Baia Mare va prezenta, în 9 septembrie, de la ora 20, în sala Casei de cultură din Petroșani, un atractiv spectacol folcloric. (Al.H.)

VINÂTORE ASCA. Deși 
sezonul de vînătoare nu 
s-a deschis încă, iubitorii 
acestui sport au stau de
geaba, ci pregătesc hrana 

pe timpul iernii, Cu sprijinul paznicilor, sînt amenajate adăposturi în vor fi depozitate 48 de frunză și 27 tone fin. Pentru mistreți pregătesc importanteti tați de mere pădurețe, sîmburi de prune și zuri .'cerealiere. (S. B.)
care 
tone 

de 
se 

can-

Rubrică realizată de 
T. SPATARU
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REVERBERAȚIA FERICIRII

de
de-Și sînt

De la salt la permanență>>ijloac<'lc propagan- nn dei vizuale evidențiază, la loc de de apel a succesele producție, sectorului Congresu-
cinste, în sala minei Lonea, fruntașilor în mai ales ale IV. In cinstea lui oamenilor muncii, brigăzile lui Florea Anton și Grigore Mîndruț au raportat, în luna august, l cantități suplimentare de . /mi’hlina zlrs 1 î ti} cărbune, de 11 545 și, * respectiv, 11300 de tone. Sectorul I nu figurează, deocamdată, între fruntași. De fapt, colectivul a prins ritmul producției, după un șir lung de insatisfacții, abia în decembrie anul trecut.— Prin forțele .sale, întărește afirmația sing. Petru Nemeș, șeful sectorului, colectivul nostru a reușit să se redreseze. Am făcut planul în primul semestru, ba chiar aveam și 1800 de tone 

plus. Aș zice că acesta a fost primul salt, al „brutului" — ne-am încadrat în indicatori, am ocupat chiar locul II în întrecerea socialistă pe mină. Ne-am dovedit nouă înșine că putem nim sarcinile

front. Tn consecință, toate eforturile au fost dirijate, în iulie și august, pentru deschiderea unor felii noi. înainta formația lui. Țîr chiar cu 7 m pe schimb, planul celor trei abataje cameră nu putea fi însă îndeplinit. Oamenii nu s-au speriat7 de greutăți, aU înțeles; e- sențialul *— trebuie să tragă din greu, să pună în funcție noile „camere". Ortacii lui Traian lo- nuț deși nu aveau expe-

— ('ind am luat lopata în mini ca vagonetar la l’etrila, intervine în discuție Petru Bîi'leanu, aveam ortaci pe fon Dăbuieanu și Marian Găman. Da, inginerul Ion Dăbuieanu, . directorul minei noastre și ing. Marian Găman de la Centrul de cercetări. Mineritul zilelor noastre înseamnă, în primul . rînd, tehnică, necesitatea de a fi in pas cu ea contribuie la formarea unor buni meseriași, dar și a unor personalități umane cu un larg orizont cultural. Las în urmă o echipă de elită la sector — tinerii ingineri loan Tufiș, Traian Dogaru, Alexandru Cristca, Dumitru Her. Nu mai vorbesc de ceilalți. specialiști ai minei, prieteni de-o viață. Viața colectivului nostru se intim a lup i cel< opt ore de șut. Colegii de muncă devin prieteni, chiar rude. Concret, Ilodica, fata forhaierului Mirăuță,. e căsătorită cu inginerul Ștefan Bercea. de la topografie. Fiul, lui7 Mirăuță, Dorin, este electrician în

Ceremon ia t rad i ț i on a 1 .ianiversa mai multe evenimente rotunde. — un veac de existență (adunînd vîrs- tele egale) a tehnicianului Petru Bîrleănu, șeful, sectorului III al minei Ani- noasa și șefului de brigadă Vasile Mirăuță, din lași sector; împreună totalizat șase decenii subteran, în aceeași precum frații gemeni, doi suceveni de obîrșie ieșit în pensie. Cu decenii în urmă gat destinul de Văii Jiului, au drumul devenirii, du-se, dar și formînd meni.— N-am văzut cartea mea de muncă, precizează eu mîndrie Vasile Mirăuță, fiindcă, aici, la Aninoa- sa, a fost completată prima, dar și ultima ei filă. In locul meu va trece șeful dp schimb Ion Maxim, în locul Iul Maxim va promova Toader Hîș. Mineritul te învață legea fundamentală a vieții — să ai grijă de ortaci ca de tine însuți.

valoroase experiențe. Brigada lui rpîr a devenit, dintr-o formație bună, una de elită. Celelalte brigăzi, ai căror șefi au ucenicit la Țîr, și-au impus noi exigențe, materializate în tone de cărbune extras suplimentar. 1 mul succes de anvergură, în ciuda greutăților apărute nu din vina lor, a declanșat noi ambiții, mai mari, saltul „brutului" a determinat permanentizarea îndeplinirii indicatorilor fizici, încadrarea în cei economici, de ță, de t ces în planul muncii. Trecerea salt la permanență, cantitate Ia implicat o ne de omogenizare și calificare a forței de muncă, de promovare în fruntea formațiunilor a unor mineri tineri, buni organizatori ai locurilor de muncă, capabili să-și mobilizeze ortacii. Este cazul noilor șefi de schimb Cost 1 c ă Chișcoc și Ion .............................................

I

I june I Pri- ț
*
I
I
V

ton VULPE

să îndepli- 
încredința-

opt 
este I

deci unei

Bârbați care onoreaiâ 
titlul de miner

a

simțirea, înseamnă treci
ție, prin vintelor nu Există doar avea succes, reușești să

Dobînda datoriilor educaționale

IPSRUEEM. Echipa de „confecții metalice" eon dusa de Viorel Epure. 
Foto: Al. TĂTAR

/n numai 
sectorul

i două luni, l a consumat apoi plusul a- cumulat, doar brigada lui Cornel Țîr a rămas cu o depășire de 2500 tone, în condițiile în care totuși producția primelor luni ale acestui an superioară cu 20 000 lone perioadei similare ane perioadei similare anului precedent. Ce s-a întîmplat ? Lipsind orizontul perspectivei (cu ani în urmă), sectorul s-a trezit subit fără linie

riență Ia pregătiri, au trecut Ia săparea suitorului între orizonturile 400—495, pentru a pune, mai _ repede, în valoare rezervele de cărbune din stratul 3 blocul X. Au început să crească realizările zilnice,. 250 tone în loc de 180 la Cornel Țîr, aproape de 3500 tone în loc de 2000 pe lună la 
Gheorghe Avram. Disciplina, buna organizare, iată argumentele redresării. De la 1 septembrie se conturează deja premisele unor producții record, cel puțin șapte luni există linie de front. :— In primele două zile de toamnă, ne lămurește interlocutorul nostru, ne-am depășit planul cu 200 tone cărbune. Men- ținînd acest ritm vom obține suplimentar la sfîr- șitul anului peste 2000 tone, adică încă o dată angajamentul anual.imul reviriment a sedimentat învățăturile

........ . ... ........> eficien- . asemenea Un suc- |---- 1 calității ' de lade la calitate, a vastă aețiu-

Ciort din brigada Iui Constantin Niculiță formația lui Mihoc, a șefului de schimb Gheor- ghe Boltea, care a ținut locul, cu succes, șefului de brigadă Gheorghe A- vram, cîtă vreme acesta fost bolnav.jjeum, toate locurile 
Br de muncă, pro-* duc din plin, plusul zilnic constituie o firească urmare a mobilizării și bunei organizări a colectivului. Un prim argument deci că, la loc de cinste, vor figura, de a- cum și faptele notabile ale sectorului I.

II*
î 
I

I 
I 
t*

ace-au în zi, cei au trei și-au le- cărbunele parcurs formîn- oa-

subteran, nu se putea altundeva deeit la sectorul II h pentru a duce mai parte ștafeta tatălui, astfel de exemple multe.Un gest cu valoaresimbol. Râul, nepotul șefului de brigadă, la vîrsta ind abia n ' ă pășească. fuge în intîmpinarea bunicului, ieșit din ultimul șut, pentru a-i da o floa- •* < > ziui lu Da !■> niculși nepotul sînt născuți în ultima zi de vară.Onorurile „mareșalilor" muncii, cărora li s-au în- mînat în cadru festiv, bastoanele de pensionari, lămpile de miner și diplomele de onoare ale sindicatului pe ramură sînt onorurile întregului Colectiv, care participă cu drag la sărbătoarea „gemenilor". Așa este subteranul, fraternizează ortacii în lupta împotriva greutăților, dar și înzecește, însutește bucuria, satisfacțiile, reverberate în fiecare membru al 
colectivului ' ■

Sever NOIAN

■ Procesul instructiv-edu- cativ al tinerei generații trebuie privit ca uri tot u- nitar, chiar dacă se realizează în etape . distincte (copilărie, adolescență), la împlinirea lui își aduc o- bolul toți factorii educaționali (familie, școală, instituții apărătoare ale legalității, opinie publică etc.) Cînd o etapă este neglijată, cînd nu este asigurată participarea sau colaborarea tuturor factorilor, rentele educaționale contura personalitățimane deficitare moral-volitiv, care vor ignora sistemul le n rme al eticii i « chităț • noast re • oc 1 rlistt. Practic, neonorarea responsabilității educatorilor șe va repercuta negativ, în timp, în faptele antisociale comise de unii tineri, unele de o gravii ițe dureroasă pen tiu societate pentru cci eme le-au comis.
(i fntîmplare re dată petrecută în Petrila, ihlstrea-

ză această demonstrație teoretică. Iu ziua de 10 august, conducătorul auto profesionist Marius Lăcătuș, de ■ la S.U.C.T. Petroșani, parchează contrar legii, autovehiculul în spatele blocului în care locuia socrul său. De. lipsa sa de

un accident, soldat cu avarierea autovehiculului.Intr-un alt oraș din municipiul. nostru trei tineri: Romeo Covaci, fără ocupație, Ștefan Timigeru* și Cică Bocancea, muncitori în subteranul minei Barbă- teni, încing Un chef de po-
Ancheta noastrăca- vor u- vedere, profită doi tineri, Ovidiu Alexa,fusese cercetat, pentru furturi de mașini și Ion Tăr- catu (fără ocupație, la 26 de ani I), cărora, după chef le-a venit pofta de plimbare. Au .pătruns în cabină, s-au urcat la volan, au pornit motorul. Voiau să ajungă la Mătăsarii Gorju- lui. Pe defileu, datorită 

lipsei de experiență în conducere (nu mai vorbim de lipsa permisului de conducere I) și a alcoolului ingurgitat, au produs

care mai
mină Situația lor socială era precară. Spre exemplu, Timigeru a contractat un concubinaj, în urma căruia au rezultat trei copii. Covaci este, într-un fel, cumnat, dar tot neoficial eu Timigeru. Parazitismul, promiscuitatea morală au deformat imaginea fidelă despre viață, acești tineri neopriți la timp din sara
banda matrapazlîcUrjlor, 
.și-aii închipuit că împlini
rea lor ea oameni constă 
în... pur și simplu voința lor, neținînd cont de cuiu-

Adunarea generală din luna august a organizației de partid din secția turnătorie a I.U.M. Petroșani a avut la ordinea de zi, ca ultim punct, un moment eu totul deosebit, la care au ținut să fie prezenți numeroși membri ai comitetului de partid, ai organizațiilor de masă și obștești din întreprindere, reprezentanți ai consiliului oamenilor muncii. După o viață de muncă și rodnice împliniri, secretarul organizației de bază din secția turnătorie, maistrul Dan Gavrilă’ a ieșit la pen-

„Un om deosebit, un comunist cu vocația de a fi mereu în frunte, un muncitor destoinic lingă care generații întregi s-au format Ia școala muncii" — ne-a spus secretarul comitetului de partid, Ion Pre- doi. „Pentru Dan Gavrilă, munca de partid și munca în producție alcătuiesc un tot unitar, un exemplu de ceea ce înseamnă personalitate muncitorească. de ceea ce înseamnă a fi comunist — constructor între milioanele de constructori ai României socialiste".

împliniriComuniștii, colegii de muncii l-au sărbătorit cu acest prilej festiv. Aplauze, felicitări, strîngeri de inînă bărbătești, urări de viață lungă. Dan Gavrilă — secretarul organizației de partid — a . mulțumit în cuvinte simple, dar am citit în privirea lui dorința de a nu se despărți de tovarășii de muncă. De experiența lui în producție, în viață, sînt mulți care au încă nevoie. De aceea Dan G avri 1 ă va fi. binevenit oricînd printre tovarășii de muncă.
H. DOBROGEAN U

Oaspeți ai Văii Jiului
O f rin tură, măcar, din ceea ce sînt”

CRISTINA STAMATE. Dincolo de glumele spuse 
farmec și dăruire, un iz de melancolie în privire. 

Artistic vorbind, stâpinitoare a științei construirii 
personajului, 
nicării dramatice. 
Și ni se destăinuie

dar mai cu seamă a spiritului 
Aceasta ne este

cu o

eomu- 
interlocutoarea. 

cuceritoare sinceritate.
alExistă un secret 

succesului ?— Secretul lui Polichi- nelle. Nu există. O defini- intermediul cu- poate fi dată.' Asă granița — uneori de granit — ce te desparte de inima spectatorilor. Atunci ei te iubesc și totul devine simplu. A avea succes înseani- nă să-ți faci meseria cu respect față de public, să

nu trișezi, sâ nu-1 sub- aprcciezi și, mai important decit toate, să-l iubești. Meseria noastră, a actorilor, mai mult dec-ît altele, este o meserie de stiflet..
— Ați mai fost în Valea 

Jiului .’— De multe ori, dar abia acum am venit cu adevărat pentru prima dată.

— I-ați cunoscut pe mi
neri ?— Prea de aproape, nu. Ieri însă, am cunoscut o familie, undeva la Lorica, printr-un prieten comun. Am fost la ei acasă. Imediat între noi s-a stabilit o comuniune spontană. Deosebit de primitori. Ne-au dat sentimentul că ne cunoaștem, cînd lumea.

— Ce părere aveți 
pre actrița : Cristina 
mate ?— Cristina Stamatepoată face minuni, singură, Cristina Stamate intră în spectacol ca un miner în mină, cu speranța că va reuși să iasă la suprafață în aplauzele blicului.

— Ce-și dorește 
Cristina Stamate ?Să fiu< fericită, foarte mult, dar nici visurile nu sînt drăznețe... Fericirea este aceeași cu aceeanei soții de miner, să poți să te bucuri, să iubești și să fii iubită.

— înainte de a intra în 
m

de
des- 
Sta-nu

me și legi, ba chiar, cînd întîlneau împotrivire, obțineau totul prin forța pumnilor. In noaptea aceea de pomină, colindînd pe străzile Lupeniului au zărit o femeie bătrînă... s-au petrecut fapte abominabile pe care liîrtia nu le suportă. întunericul nu le-a o- ferit adăpost, a doua zi au fost depistați și arestați.Faptele, tinerilor încriminați în aceste rînduri constituie obiectul cercetării lor sub stare de arest, urrnînd ca legea să se pronunțe. Prin atentatul asupra. climatului nostru pașnic de conviețuire, ei sînt priviți ca adevărate pericole sociale. Ii înfierăm în consecință, dar ne gîn- dim totodată cît de mare este dobînda datoriilor morale, cumulate de educatorii lor. cei care nu le-au drumul devenirii, la prima greșeală, merge cu fruntea sus. eînd au aflat despre isprăvile lor? .

__ ... ?!-— Am venit cu autocarul și am savurat totul. Pînă acum veneam cu vagoanele de dormit, plecam din București, noaptea, zgomot de: roți, dimineața încă . răcoroasă și... gară. Apoi spectacol, din nou tren... București. Acum am înțeles Valea Jiului altfel. Nu este vorba de o platitudine amabilă. Locuri frumoase sînt multe în țară. Dar Valea Jiului își are poezia ei pe care de-abia acum am gustat-o. Este, ceva feeric, dominator, sălbatic și totuși atît de o- menesc. Totul are măreția unui Acropole. Grecii construiau templele înălțimi pentru a domina. La noi natura a făcut-o cu talent inegalabil. Munții și tezaurul lor de istorie multimilenară sînt templele noastre, sînt însăși permanența noastră.

pu-
omulEste dacă în- mea a u-

spectacol, un 
gînd ?— Dacă tot interviulca fiecare cuvînt

u I t jcitește nostru,ișî
pe

în ani Părinții, călăuzit încă de mai pot
Andrei APOSTOL

ci- aș peneva vrea care l-am spi - să-I aju e pe cititor să cunoască măcar, o frîntură din mine, atît cîț permite cuvîntul tipărit și citit.
Interviu consemnat de 

llorațiu ALEXANDRESCU

TELEX • TELEXIN PRIMA ZI a campionatului balcanic de fotbal pentru juniori (jucători pînă în 13 ani), ce se desfășoară la Plevna, selecționata României a terminat la egalitate: 1—1 (0—0) cu echipa Bulgariei. Tinerii fotbaliști români au des-

• TELEX scorul prin55), golul marcat de68, din lovitură m).
Bănică egalizator Hristov 

dealt joc, . repre- lugoslaviei a în- scorul de 1—0

ch is(min. fiind (min. la 11Intr-un zeiitativa 1 retut cil 
(10)formația Greciei.
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Conferința la nivel înalta țărilor nealiniate
Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu adresat 
participanților la Conferințățională. Este citat pasajul din mesaj referitor la propunerile concrete ale țării noastre în domeniul de- __ _____  __ __ zarmării, relevîndu-se că de-a ’ VIII-a Conferințe la România se pronunță pen- niațe de la Harare bucură de un viu interes și de aprecieri elogioase în rîndul participanților l dezbateri, în cercurile po- _ ,.litice și de presă din capi- ' cleare, pînă la sfîrșitul 'setată ■ zimbabweană. Sînt e- colului, . și, în_ paralel, lavidențiate bogăția de idei reducerea cu 25 la sută, pî-din document,, analiza luci- nă în 1990, a armamentelor 

dă pe care o cuprinde în convențibnale, precum și legătură cu principalele a efectivelor și cheltuieli- fenomene, tendințe și probleme din viața internațională, soluțiile realiste constructive preconizate șeful statului român. personalitate strălucită, înalt prestigiu în viața ternațională — pentru luționarea problemelor grave și complexe cu care se confruntă omenirea.Agenția zimbabweană de presă ZIANA, subliniază că România, președintele Nicolae Ceaușescu pun'în centrul politicii externe problemele dezarmării și păcii, probleme care preocupă în mod deosebit întreaga comunitate interna-

Activități ale delegației 
țării noastre

HARARE 3 (Agerpres). • Mesajul președintelui Republicii Socialiste România, 
tovarășul N i c o l a e Ceaușescu, adresat celeinivel înalt a -țărilor nealiniate de la Harare se tru un program complex de dezarmare în centrul căruia să se afle dezar- m mărpa nucleară, menit săla ducă la lichidarea, pe etape, a' tuturor armelor nu- colului,’ și, în paralel, la

și de lor militare, urmînd să se acționeze în continuare pentru a se ajunge , la p reducere de cel puțin 50 la sută pînă în anul 2000.„Președintele Nicolae Ceaușescu — relatează, totodată, agenția ZIANA — a arătat că România propune organizarea unei conferințe la nivel înalt a țărilor în curs de dezvoltare, care să dezbată și să promoveze noi căi și mijloace de întărire a colabo- rării lor și, totodată, să stabilească o strategie comună în negocierile cu ță- ■riie dezvoltate".

preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și pace poporului român.Schimburile de mesaje au avut loc cu prilejul pri- - mirii de către președințiiChadli Bendjedid, Argenti- statelor menționate a tovarășului Ioan Totu, ministrul afacerilor externe, șeful delegației țării noastre la cea de-a VIII-a Conferință la nivel înalt a statelor nealiniate.In cursul întîlnirilor, au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și probleme ale situației internaționale aflate în atenția conferinței. In discuții a fost dată o înaltă apreciere poziției active, inițiativelor tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru asigurarea păcii, trecerea Ia dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea cleară, soluționarea, bală a problemelor economice ale țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv a problemei datoriei lor externe, instaurarea unei noi ordini economice mondiale, reglementarea pe cale pașnică, prin negocieri, a tuturor . conflictelor dintre state.

HARARE 3 (Agerpres). La Harare au avut: loc schimburi de mesaje ;de prietenie între tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socia- - liste România, și președinții Republicii Algeria —nei — Râul Alfonsin, Republicii Populare Congo Denis Sassou NgUesso, Republicii Cuba — Fidel Castro Ruz, Etiopiei Socialiste .— Mengistu Haile Mariam, Republicii Gabon— Omar Bongo, Republicii Populare Mozambic — Samora Machel, Republicii Islamice Pakistan — Mohamed Zia-Ul Haq, Zambiei— Kenneth Kaunda, și Re- / publici!. Zimbabwe — Canaan . Banana.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost transmise calde salutări prietenești, însoțite de cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate pentru popoarele țărilor respective.Șefii acestor state exprimat vii pentru mesajele transmise și au adresat, la rîndul lor, președintelui Nicolae Ceaușescu salutările lor cordiale, prietenești, îm-
aumulțumiri

"! '

nu- glo-

.Declarația specială^* adoptată în ședința festivăHARARE 3 (Agerpres). Șefii de stat și de guvern participant la Conferința la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Harare au a- doptat, în ședința festivă consacrată împlinirii a 25 de ani de la înființarea mișcării, o „Declarație specială". Pe plan politic, documentul subliniază voința țărilor membre de a contribui la întărirea mișcării, ca un factor esențial

pentru salvgardarea intereselor statelor nealiniate, a păcii în lume. Avînd în vedere că dreptul fiecărui popor la autodeterminare și la independență zintă tal — ție - condamnă,orice acțiune vizînd atingerea intereselor vreunui popor- și reafirmă hotărîrea lor de a acționa cu toate

un drept se spune - țările în
repre- fundamen- în declara- nealiniate mod ferm,

forțele împotriva colonialismului, apartheidului și rasismului.In legătură cu crearea unui climat de pace și stabilitate în lume, țările nealiniate reafirmă poziția lor de a contribui plenar la acțiunile în direcția dezarmării complete, sub controlul internațional, de a face tot ceea ce depinde de ele pentru eliminarea surselor de tensiune între

și contra țărilor nealiniate — se spune în document.I’e plan economic, declarația, după ce reamintește factorii și cauzele care au condus la situația gravă a „lumii a treia", cere să se acționeze pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale și pentru restructurarea sistemului monetar, financiar și comercial mondial.
IN CEA DE-A TREIA ZI A CONFERINȚEI

Dezbateri în plen de politică generală3 (Agerpres).treia zi a Con-acareHARARE 
In cea de-a feriiiței la nivel înalt țărilor nealiniate, la participă peste 100 de șefide' stat și de guvern, re- . prezentanți ai mișcărilor de eliberare națională din întreaga lume, alte delegații cu statut de invitat sau observator, ’au continuat în plen, dezbaterile de politică generală. In spiritul o- 
biectivelor - politice ale mișcării, al imperativelor și cauzelor fundamentale a- le întregii omeniri, în momentul actual, s-a relevat necesitatea opririi cursei

înarmărilor, în primul rînd a celei nucleare, a trecerii la măsuri de dezarmare, pentru salvgardarea păcii, precum și cerința presantă a instaurării unei noi ordini economice internaționale și înlăturarea tuturor obstacolelor de natură economică care a- fectează grav țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate.In paralel cu dezbaterile generale se desfășoară, în continuare, lucrările organismelor de lucru ale reuniunii la nivel înalt. In Comitetul politic se proce-

dcază la consultări în vederea definitivării părții finale a Declarației, consacrate stingerii conflictelor intre statele nealiniate. In Comitetul economic, dezbaterile s-au axat asupra problemei privind necesitatea reluării dialogului Nord-Sud și dezvoltării colaborării Sud-Sud. La cel de-al doilea punct, participanții au abordat aspecte legate de definitivarea textului, cu îmbunătățiri, a Programului de acțiune pentru colaborare economică a țărilor nealiniate, formulat la Delhi.

In cadrul aceluiași comitet au avut loc discuții asupra unei game largi de probleme în legătură cu definitivarea textului final al declarației, între care , armonizarea pozițiilor privind datoriile externe ale „lumii a treia", comerțul ți materiile prime, strategia economică pentru a- propiata reuniune a UNCTAD. Reprezentantul statului gazdă, Zimbabwe, a propus ca la capitolul consacrat datoriei externe, problema să fie tratată politic și nu numai sub aspectul ei economic.

»

memento
TV

IN JURUL OREI— transmisiune di
rectă: Ședința de deschidere a Con- greșului al 111-lea al Oamenilor Muncii.

Șf20,00 Telejurnal.

9,00

Congresul al.III-lea al Oamenilor Mun- '■■■ ■. cii. ; ■'. ' ■'20.30 Actualitatea în e- conomie.20,50 Muncitorești elanuri încununează țara, (color) Spectacol literar- muzical-coregrafic.21.30 i’articipanți la luarea deciziei.— în primele rînduri pentru înfăptuirea ei. (color)21,45 Telejurnal.
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- 3 paznici

Retribuția se va face conform Legii nr. 
57'1974.

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, Ioan DVBEK," Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚĂ, Simian POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor sef adjunct, 
Tiberiu SPĂTARU.

ORGANIZEAZĂ
în data de 12 septembrie 1986 

concurs pentru ocuparea unui post de
- bibliotecar cu studii medii
Condițiile de ocupare a postului sînt : ab

solvent de liceu și 2 ani vechime în sector cul
tural sau învâțâmînt.

De asemenea, încadrează direct sau prin 
transfer :

- 1
-1
- 1
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Legii nr. 12'1971 și Legii nr. 57'1974
- republicata-

Cererile se pot depune zilnic pînă la data 
de 11 septembrie 1986 la biroul plan-retribuire
- personal, unde se pot obține și relații supli
mentare. (Telefon 42580 - inferior 151).

asemenea, încadrează direct sau prin

strungar categ. 5-6 
zidar categ- 2-5 
paznic

ÎNCADREAZĂ

- paznic pentru caseria colectoare 
încadrarea se face direct sau prin transfer 
Informații suplimentare la telefon 70292.

întreprinderea 
de rețele energetice Deva 

încadrează imediat pentru Brigada construcții 
montaj - Petroșani

- electricieni (bărbați)
Persoanele interesate se pot adresa la se

diul Lotului II Petroșani, strada Lunca nr. 4 și 
la biroul POPIR al IRE Deva.

Mica p uColectivul I.C.R.A. Petroșani, urează colegei lor iuliana Iarto, cu prilejul pensionării, ani mulți cu sănătate I (8776)SCHIMB locuință colonie, strada Cuza Vodă nr. 3/6 (două camere, bucătărie, apă în casă și punct
ANUNȚURI

b I i c i t at esanitar), cu apartament, două camere. (8775)PIERDUT ștampilă cu următorul înscris; „TOII Grup Valea Jiului, Asociația de locatari nr. 5A, Petroșani", O declar nulă. (8773)
DE FAMILIE

Liliană — soție, Vasile și Ioana, copii cu pro
fundă durere anunță încetarea fulgerătoare din via
țăa scumpului soț și tată

GHEARA ION (26 ani)
Flori și lacrimi pe proaspătul lui mormînt. Nu-1 

vom uita niciodată. (8777)

Zdrobit de durere tatăl anunță încetarea din 
viată a scumpului și neprețuitului său fiu _ 

GHEARĂ ION ’
Amintirea sufletului său bun va rămîne veșnic 

în inima mea. (8777)

Frații, Crîsti, Marin, Viorel și Dorina aduc un 
ultim, omagiu celui care a fost un frate cu calități 
deosebite

GHEARA ION
Amintirea lui va rămîne veșnic neștearsă 

sufletele noastre cernite de durere. (8777)
în

Familia Stănculete Gheorghe aduce un pios o- | 
magiu celui care a fost un scump nepot ■

GHEARA ION
dispărut la frumoasa vîrstă de 26 de ani. i

Condoleanțe familiei greu încercate. (8777)

Familia Stănculete Viorel este alături de familia 
îndurerată prin dispariția celui care a fost un bun 
tovarăș de muncă și bun prieten 

gheara ion
Condoleanțe familiei. (8777) '

Redacția și administrația : Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2, Telefoane 41662, 
secretariat: 41063, 42464, secții. ____
Tiyarul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.
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