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erne in noua ari ului Petrosani-Nord. 
Foto: Gh. OLTEANU

;ra a cariFormarea unor oameni și 
cetățeni de nădejde ai societății 
obiectiv al școlii în noul anCei peste 35 000; de levi și studenți din lea- Jiului e-Va- au început noul an școlar cu bucurie și emoție, însuflețiți de îndemnurile pe care le-ă adresat, cadrelor didactice și. tinerei generații, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ’ general al partidului, în cuvîntarea de la adunare populară pitală' cu prilejul denii anului de rnînt 1986—1987. bogatul conținut și perspectivele de perfecționare a școlii românești, integrată organic cu cercetarea științifică și practica economico- socială, cuvîntarea tovarășului ' Nicolae Ceaușescu are semnificația unui program concret de muncă pentru e- ducarea și formarea multilaterală a tinerei generații. Invățămîntul de toate gradele constituie în concepția partidului nostru, a secretarului său general, . tovarășul

marea din Ca- deschi- învăță-Urin de idei

Nicolae Ceaușescu, factor fundamental progresului multilateral al patriei, un domeniu de activitate cu implicații .majore în evoluția societății noastre socialiste, fiind: chemat să formeze oameni cu educație comunistă, mate- rialist-dialectică, cu gîn- dire revoluționară și, totodată, specialiști înarmați cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii în general.Noul an de învățămînt a început în acest prim an al celui de-al 8-lea cincinal al cărui obiectiv este trecerea României la o nouă etapă de dez- vo,.are, de la țară socialistă în curs de dezvoltare în țară mediu dezvoltată. iar în perspectiva anilor 2000 patria noastră va deveni o ța- multilațe- în care se principiile muncă și revoluțio-
ră socialistă ral dezvoltată, vor manifesta comuniste de viață, de etică

La Uzina de preparare a cărbunelui Coroești

Chemările și îndemnurile secretarului general al partidului,

un al de învățămîntnară. Dezvoltarea intensivă a economiei nu se poate realiza decît pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, contribuția îrivăță- mîntului fiind tot mai puternică în asigurarea unor muncitori și specialiști cu înaltă calificare, constructori competenți care să poarte cu spirit revoluționar făclia progresului.Invățămîntul din Valea Jiului a cunoscut, îndeosebi în ultimii 21 de ani, inaugurați de istoricul . Congres al IX-lea ăl partiduliii, o puternică dezvoltare- a bazei materiale însoțită de perfecționarea metodelor de instruire și educare .. . a ■ tineretului. Este o epocă de mărețe împliniri socialiste: s-au construit peste 400 săli de clasă în grădinițe, școli generale și licee, sute de laboratoare șî ateliere în care are loc un proces in-
(Continuare în pag. a 2-a)

l.M. LIVEZENI

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, de la înalta tribună a celui
de-al lll-lea Congres al oamenilor muncii

Mobilizator program de muncă și acțiune revoluționară
i

Redresarea economică a minei j 
obiectiv major ai strădaniilor colective ■

— Munca politică de masă, mereu în ,
actualitate — ISvobo- i al co- , al In- ' Pe- ‘

l.M. PETRILA Exemplu de 
dîrzenie 

și stăruință

Pregătirile pentru activitatea 
pe timpul iernii se desfășoară 

în ritm corespunzătorLa Uzina de preparare a cărbunelui Coroești, în privința pregătirilor pentru activitatea de . producție . pe timpul /iernii; proverbul cu bunul gospodar care își face de vara sanie nu numai că este bine cunoscut, dar chiar și pus în practică. Vrem să spunem că programele speciale în acest sens nu numai că au fost alcătuite din 'vreme, dar se și află în plină derulare, se materializează în ritm susținut, u- nele dintre „punctele" sale fiind deja realizate, altele în faza de finalizare — toate aceste etape în funcție de urgența lucrărilor respective, de necesitatea lor.Vorbind despre respectivul program, trebuie să subliniem faptul că este deosebit de minuțios, responsabilități că este urmărit, ție. așa cum sublinia directivul preparației, dr. mg. Francisc Appcl. Programul sintetizează, așa rum ne arăta interlocutorul, propuneri le - și soluțiile provenite din cadrul fiecărei brigăzi și secții,

bazate pe experiența nilor trecuți, dar și elemente noi,, propulsate de dorința de îmbunătățirea activității- pe timpul sezonului rece. Este, credem, suficient să spUnem că programul cuprinde '36 de măsuri, de ordin tehnic și organizatoric pentru a a- vea și o imagine statistică asupra seriozității cu care se acționează pentru crearea unui cadru optim desfășurării muncii pe timpul iernii.Ce se face, concret? La brigada de preparare s-au reparat și etanșeizat culoarele de benzi transportoare, s-a trecut la revizuirea instalației de încălzire de la recepția cărbunelui de la benzilor de claubaj;euprecise șieu, aten- spălare, pe Ăninoasa, a la lingă executa-
C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 3-a)

O brigadă care se re
marcă cu rezultate bu

ne în muncă la sectorul 
II al l.M. Ăninoasa, cea 
condusă de Constantin 
Broască. In imagine, or
tacii din schimbul con 
dus de minerul Gheor 
ghc Ciobanu

„Mifla Petrila străbate o perioadă dificilă. Nu trebuie să fugim de adevăr, ci dimpotrivă, trebuie să acționăm unitar, conștient pentru creșterea pro- cărbune. realizarea pe ultime- Dăr presu- conștiință revoluțio-
ducției de p e n t r u planului le luni ale anului, această redresare pune o înaltă muncitorească, nară, pentru a cărei ridicare pc plan calitativ superior acționăm prin toate mijloacele muncii politice de masă" — ne spunea

tovarășul Tiberiu da, secretar adjunct miletului de partid, treprinderii miniere trila.Comuniștii, toate riizațiile de masă și vu- ( ștești de la mina .Petrila acționează unitar pentru eliminarea deficiențelor din I + mnnn'i |ÎCntT*U 'fiecărui I inginer. I revine, I forme-

minerească

orga- 1 ob- |
stilul de muncă, conștientizarea miner, maistru sau Un rol însemnat în acest context.

II. ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Preocupări constante, rezultate meritorii
sznazEiircnin

!■ ophoOfeMa (te cvnțliudă ttu4tt,'ua4cct\
CAL

Fluxul calității cărbunelui la mina Livezeni începe — așa, cum de altfel este și firesc — din fronturile de lucru ale abatajelor și se încheie în punctul- de expediere a producției, de la cota zero a separației întreprinderii. Pe tot acest traseu sînt executate diverse operațiuni, menite să îmbunătățească, prin scăderea procentului de cenușă, producția.„Tonul" calității îl dă brigada care dislocă peretele de cărbune din front; indiferent de metoda folosită la exploatare, este clar că în , "■???”' —tații", aici pot și să fie „marcate" puncte. Indiferent tura zăeămîntului, procentul cenușei de constituție a stratului, ortacii pot influența, prin modul cum lucrează, calitatea producției. Lucrurile pot deveni mai evidente, dacă alegem un exemplu: cele mai bune rezultate le înregistrează brigăzile sectorului II. care exploatează stratul 3, alături de alte brigăzi de producție.

Dar pentru că minerii de sub conducerea lui Mihai Buce.vșchi și Marcel lătrate și-au format, ca să spunem așa,, „reflexul calității", rezultatele lor... , .............. . .... sînt ,cu mult superioare celor Clin xzzir.i î 1 i-mi.li iMllvn

nu este o ma- | re filozofie : i pur și simplu, alunei cînd |apar bolovani, îi lăsăm pe . vatră, în urma frontului. | avem grijă să nu treacă spre .fluxul' de transport, odată cu că/ bunele". Im- ' portant este însă, așa I cum sublinia inlerlocuto- I rul, ca acest lucru să fie | făcut șut de șut. schimb
C. TOMESCI

ale „vecinilor", mai puțin preocupați de alegerea sterilului din cărbune. Cum procedează ? Ilupă expresia lui Mihai Bucevschi, (Continuare tn pag. a" 2-a)

„scorul cali- trebuie primele de na- deci de

I ii ultimul timp, în
I riadul, formațiilor■ ’ fruntașe'aid- sdeto- îului fruntaș și, totoda- lă, cel rnai modern al. Eupeniului. alături de brigăzile cu renume în cadrul minei, se afirmă 6 brigadă frunte cu tîriăr — gada mai tînără, în uri brigadier Uie Savu. Bri- are pînă se vasitua lâ nivelul perfor- din abatajele lui ConstantinPopa șt ' Aurel Manda, dar. precum dovedesc realizările, nici prea mult nu mai este. Meritul brigăzii este cu atft mai demn de reținut cu cît realizările înregistrate de tînăra formație a lui Uie Savu. care exploatează ce! de-al cincilea complex mecanizat al sectorului, s-au obținut CU prețul unor efor.tui’i,deosebite pentru învingerea unor difionlțăți tectonice . hărăzite de lu- ; mea . subteran ă.Adevărul b că ■ brigada ce. o conduce Ili.e Savu .este tînără. doar în actuala. structură. O bună parte a formației pro- vine ilin,ti’-n- .colectivitate cafe ani de-a . rîhdui

manțelor minerilor

loan Dt BEK

(Continuare în pag. a 3-a)

Producție suplimentara din abatajeProducția realizată în data de 15 septembrie în, unele unități miniere din Valea Jiului confirmă un aspect îmbu
curător îii activitatea minerilor de la ____ __ __ ... ____ ... .
LONEA, LUPENI, ANINOASA, PARO- • Reviriment îmbucurător la minele A- 

" ------- -------- - . - -------- NINOASA și.URICANI, unde, ele osăptămînă de zile, sarcinile de plan zilnice sînt depășite constant, ceea ce conduce la diminuarea minusului acumulat la începutul lui septembrie. In data de 15 septembrie, producția suplimentară consemnată la cele două unități

luna, septembrie. • Și minerii de la 
LONEA își onorează titlul de unitate 
fruntașă,-plusul din data de 15 septembrie fiind de 71 de tone de cărbune.

ȘENI, BARBATENI, URICANI și CIMPU
LUI NEAG, Este vorba plusurilor înregistrate în bunelui, de depășirea, zi mi nurului.

• La loc de frunte se ....... 
tivul de telurică de la LUPENI, care con
semnează |i cea mai mare producție sa- a lost de 93 și. respectiv, 113 de tone, 
plimentără — de 535 de tone — • Și colectivul de muncă de la l.M, * ridicînd, în felul acesta, la 3780 de toile CIMPU LUI NEAG a dat producție peste cantitatea de cărbune livrată peste sar- prevederile preliminarului : 218 toneciriile de plan ale perioadei trecute din de cărbune. (S.B.)

de constanța extracția căr- de zi, a prelj-
situează colec-

Foto: Al.

(Pag. a 2-a)
• Debut, cu premise 

calitative, în noul an 
școlar.

• S-au întors briga
dierii.

• Rubrica „Atitudini'*.
• Sport.
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MIERCURI, 17 SEPTEMBRIE 198«Debut, cu premise calitative, noul an

Cele mai mari emoții (in premieră !) le-au tră- it, în: prima zj de școală, £ mai ales cei peste . 500 de 
J școlari din clasa I din | Vulcan. Emoții vizibile 
1 nu numai la proaspeții smiâ.ri rfirp aii spViimhjit
I 
i 

7)

I 
fu K.

scolan care au schimbat uniforma de șoim al patriei cu cea de elev, ci șl la părinți, care au trăit, alături de odrasle, bucuria primei ri de școală. Toate cele șase scoli generale de pe raza orașului au fost temeinic pregătite, pentru ă primi elevii, așa curii - se cuvine,. în acest ,. nou an de învățămînt : coridoarele, sălile de clasă și cabinetele au fost, din l>mp, amenajate, curățite și dotate cu tot ce este necesar desfășurării în bune condiții a procesului instructiv-a procesului educativ.Liceul industrial minier, una din unitățile de

mvațammt pregătesc viitoarele cadre pentru mineritul municipiului.' Celor 1625 de e- levi care frecventează cursurile de zi și serale ale acestui lăcaș de învățămînt le stau la dispoziție 23 de cabinete pentru diferite specialități, 6 laboratoare de fizică, chimie, electrotehnică, biologie etc, 5 ateliere pentru desfășurarea activităților practice, un studiou de televiziune cu circuit închis, o platformă de mașini miniere, o mpdernă sală de sport, și o alta de festivități.— Noutatea acestui an, ne spunea directorul liceului, prof, Mircea Poenaru, o constituie laboratorul de exploatări miniere. Realizat de către cadrele didactice inginerești și elevi ai liceului, noul laborator.

cuprinde tainică a subteranului u- ț nej mine; suitori, gale- i rii de acces, puțuri, aba- ) taje ș.a.m.d. Putem afir- ț ma că avem o puternica l bâză didactico-materia- ’ lă, pe care cele 57 de ca- ț dre didactice .— profesori, i ingineri și maiștri . in- ’ structuri din liceul nos- l tru — b vor folosi la i maximum, așa după cum J ne indica nouă, slujito- ț rilor catedrei, tovarășul l Nicolae Ceaușescu, se- / cretărul general al parti- ) riului, în cuvîntarea rosti- i tă cu ocazia deschiderii ! noului an de învățămînt, 1 pentru. < procesului dueativ neaseă, gătJrii viață a necesare niore.
a

o vedere pano- » subteranului u- ț

Formarea unor oameni și cetățeni de nădejde
(Urmare din pag. I) ator. In noul an școlar în- încă din prima zî a nou-........ ....... .. * ' * 1. a» deziune la politica profund umanistă, de pace și colaborare, a partidului și statului nostru, fiind ho- tărîți ca în școlile din Valea Jiului să se form»?e viitorii specialiști și cetățeni purtători ai gîndirii revoluționare în toate meniile de activitate, demnurile, ideile și rientările formulate tovarășul Nicol Ceaușescu, secretarul nerâî al partidului, cuvîntarea deschiderea noului de tă de le de „ școlare de toate gradele, pentru organizațiile de copii și tineret,, deoarece munca, activitatea economică și socială este criteriul de verificare a calității și eficienței întregului proces instruct) v-ed u- cativ.

vățămîntul de toate gra- lui an școlar, deplina dele din Valea Jiului, din întreaga țară, are sarcini și responsabilități de mare însemnătate, determinate de înseși perspectivele.7. 7 ide cărbune, de obiectivele societății noastre în acest cincinal cînd noua calitate. a muncii este obținută de oameni cu înaltă conștiință patriotică, revoluționară, cu temeinică pre- , gătire de specialitate. Muncind și învățînd, pre- zenți nu numai în sălile și în-. Și stu- se ' Și

structiv-educativ a cărui calitate s-a concentrat în rezultate tot maibune de Ia un mn la al
tul. Aceeași impetuoa- . r .. . ____dezvoltare a cunoscut de dezvoltare a extracției Institutul de mine care se pregătesc- 4200 studenții în acești 21 ani baza materială a 7000 mp, fi-laboratoa- modei- cereetă- crescut
crescut cu ind. construite re și amfiteatre ne, iar valoarea rii științifice a de peste 30 de ori, ajUn- gîncl în acest an la 8.6 milioane lei. Ca în toate domeniile de activitate și învățămîntul trebuie să obțină o nouă calitate în educarea tinerel generații, în implicarea organică cu munca. Pentru că numai învățînd și muncind, muncind și învățînd, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, se formează omul nou, cu înalta pregătire profesională și științifică, înarmați cu spirit revoluționar, cre-

de curs, în amfiteatre laboratoare, ci și în treprinderile minier® pe șantiere tineretul dios din Valea Jiului integrează armonios eficient în ansamblul muncii pentru progresul și prosperitatea României socialiste. Profund recunoscători pentru condițiile minunate create de formare armonioasă, e- levii, studenții și cadrele didactice și-au exprimat,

do- In- o- de a e ge- în prilejuită de an învățămînt, reprezin- un program concret acțiune pentru cadre- didactice. organizațiile partid din unitățile

RASPUNDEM 
CITITORILOR• CONSTANTIN V.GOEA, Petroșani : De a- cord cu aprecierile elogioase pe care ie faceți, prin intermediul scrisorii dresate redacției, la dresa constructorilor și rodului muncii lor hotel din Petroșani. \ In- dolielile cu privire la întreținerea noii dotări edilitare a municipiului de către personalul obligat eu aceasta, pe care le-ați auzit, nu sînt, cel puțin deocamdată, fondate. Mai în- tîi (răbdare), să-și încea- ,   . pă instituția în discuțievederea pre- | activitatea hotelieră, iar..... ■ după aceea... se pot

a* a- a noul

Preocupări constante,
rezultate meritorii

(Urmare din pag. I)schimb. Ceea ce, în ce-i chiar

creșterea calității i'”i instructiv-e- <în școala româ- 1în ’ pentru muncă și 7viitoarelor cadre 1 mite judecăți, industriei mi- ț
V

GEORGESCU 
___ ___________ i

e*

Redresarea economică a minei
(Urmare din pag. I)lor specifice de acțiune ale muncii politice de masă, propaganda vizuală și audio, discuțiile individuale cu comuniștii, purtate de birourile organizațiilor de bază.„Acționăm diferențiat, potrivit categoriilor socio- profesionale — ne spunea interlocutorul. In ultima perioadă s-au purtat discuții în cadrul ședințelor biroului de partid cu mineri, electromecanici, cu . șefi de brigadă, cadre din conducerea sectoarelor. 

De asemenea, comitetul 
de partid a purtat discu- » ții eu secretarii organizațiilor de bază, cu cadrele tehnico-inginerești din conducerea minei. Ș-au>, cerut păreri,. propuneri care au. fost analizate de către comitetul de partid și c.o.ui. în vederea elaborării unor hotărîri ferme, fleearb decizie avînd ca obiectiv primordial redresarea ■ întreprinderii, îndeplinirea neabătută a sarcinilor de plan", discuțiile individuale

la pa-figurarezultat sarcini complexe cart, prin rezolvarea lor, vor influența în sens pozitiv creșteri de producție la mina Petrila. Este vorba de întărirea, printr-o activitate intensă pe plan politic, cultural și social, a coeziunii colectivului minei, sporirea gradului de implicare al tuturor organizațiilor de masă și obștești, în primul rîndgrupelor Sindicale și a organizației de tineret, în rezolvarea problemelor producției.Munca politică de masă cunoaște Ia mina Petrila forme diversificate de acțiune. Propaganda vizuală este folosită în scop informativ și formativ, l’e lîngă ținerea ia zi a evidenței producției pînă la nivel de brigadă, se a- cordă o mare atenție diminuării . absențelor nejustificate de iu serviciu. Pretutindeni propaganda vizuală cheamă la o mo» bilizare exemplară . pentru redresarea economică. Am remarcat tonul e- xîgent, incisiv al materialelor expuse la gazeta sa-

I
I
I
I
I

țuică. faptul că, ' noul fruntașilorpentru luna iulie numai brigada condusă de Vasile Pavel, acesteia acordîn- dti-i-se numai locul III, locurile 1 și 11 nefiind a- cordate. Am apreciat tonul critic al materialelor afișate la gazeta comitetului de partid, precum și analiza obiectivă a greutăților ivite tivului.Stația transmite te despre nei. liubrici gen „Moment economic", „Faptul zilei" redactate intr-un stil dinamic, spontan sînt completate de punerea în discuție prin intermediul stației a cazurilor de indis- 1 ciplină.In ansamblu, la mina Petrila munca politică de masă abordînd un . stil: direct, mobilizator, acționează prin mijloace specifice pentru întărirea răspunderii, ordinii și disciplinei, condiție indispensabilă încadrării în programele de muncă stabilite, în preliminarul producției.

• CITITOARE DIN VULCAN, strada Republicii nr. 34, scara III, ap. 9 : Formularea coreț t l a răspunsului dat recent petentei Viorica Ramneatu din Lupani este evidentă. Bine ați observat că greșeala (nu greșelile) scăpate în aranjarea textului nu este redacțională, ci tipografică. A fost observată înainte de a fi semnalată de dv. și s-au dat îndrumările necesare tipografilor.
în viața colec-de amplificare zilnic amănun- realizările tpi-

in, în contexturi . coloris-TRENURI. De ieri, de .... __ _____ ______ .la ora 24, s-a trecut la tice plăcute, respectivele orarul de circulație al tre- ....nurilor pe timp de iarnă.In consecință, accelera- oFRIJIN. In dorința de tele 288 cu destinația Man-a. Yeni. sprijinul producției, tinerii din cadrul organizației U.T.C. lieruliii SEA — ția Corcești au săptămîna 8—15 brie, numeroase muncă patriotică. în „ ceste acțiuni s-au evitien- 
I țiat tinerii Petruța Calo- 
I tă, Dumitru Munteanu, Cos- 
l tel Spiitatu, Simona Borota.

5 a ate- Prepara- prestat, în septem- ore de a-'

de privește pe mineri, se întîmplă cu deplină rigoare.Un alt element, determinant chiar din această etapă, a exploatării abatajului, îl. reprezintă, mai ales în cazul folosirii tăierii mecanizate, adoptarea soluțiilor tehnice adecvate, Mai direct spuș, folosirea unor complexe de înălțime potrivită grosimii stratului, în așa fel îneit să nu se taie și din tavanul de steril. „Atunci, cînd alcătuim programele de introducere a complexului, asemenea aspecte sînt avute în vedere"*, sublinia ing. Ion Lăban, inginer-șef cu producția. In felul acesta, procentul de steril se micșorează — experiența de pînă acum demonstrând că metoda este deosebit de eficientă în privința asigurării calității producției.Desigur, punctul forte al fluxului calității cărbunelui la mina Livezeni îl reprezintă separația, al cărei scop chiar acesta este — dea contribui la micșorarea conținutului de steril din , cărbunele ex-, tras, prin perfecționările instalațiilor, prin folosirea claubajului, prin plasarea optimă a posturilor, aici „puritatea" producțieicrește, iar la asigurarea ei veghează buni profesioniști, oameni cu experiență, cum ar fi Vasile

Duțu Părăscuță, Elena Rota, Ileana Szekely, a Liaconu, Ana Bpde-mu, Maria Merlușcă. După cum sublinia tovarășul Monică Melițâ, responsabilul cu caiitateâ 'producției, de la cota 32 pînă la cota zero — unde se află punctul de expediție — separația minei Livezeni este o veritabilă uzină a calr.'dții, „cuplată"* , permanent la pulsul activității din subteran. Iar bunele rezultate consemnate în acest an în ce prfvește realizarea unui procentaj de cenușă inferior celui planificat, se datorează seriozității profesionale a micului colectiv de muncă de aici, cel care adaugă noi valențe preocupărilor pentru calitate ale minerilor din brigăzile direct productive.In concluzie, ța calității, bine la Tradiția tă — și aceasta, timp, să
în privin- luerurile stau mina Live trebuie conțin. șe cuvine, pentru să fie luate, din măsurile necesare, fie generalizate cele care și-au dovedit eficiența, pentru că, arătam, toatele cenbșă preocupare constantă partea bri ducție. Există, de nea, realizare a subteran, a transport a ță de cele impune ca Gheorghiu, mai repede

așa cumnu în toate sec- , punctajul" d» demonstrează din ăzilor de pro- aseme- un program tehnic de în de fa- Se cit
Flori în dublă ipos

tază: ca artă a naturii 
și creație ă urbanisti
cii moderne de azi, ca
re înnobilează așeză
rile Văii Jiului.

separării, fluxurilor cărbunelui de steril, el să fie concretizat, necesitate cu atît mai presantă cu apropiat,• telor cu mare de tuție va
cit, în viitorul ponderea stra- un conținut mai cenușă de consti- crește în producția întreprinderii, Este 0 modalitate de a spori bunele rezultate obținute de colectivul de muncă de la mina Livezeni pe linia calității cărbunelui. jTELEFOANE. Mai mulți dește și receptivitatea clu- abonați telefonici din Pe- bului sindicatelor din Lu- trila adresează, prin intermediul acestei rubrici, o sugestie Direcției județene Hunedoara de poștă și telecomunicații: .tipărirea unui supliment cu numele abonaților din localitatea lor. De un an de zile orașul este cuplat 

la centrala automată cu cinci numere, dar lipsește acest instrument util și indispensabil de informare,DISCOTECA. O lăudabilă inițiativă, car® dove-

termomentrele stației me- ' teorologice confirmă, cel j puțin din punct de vedere termic, această impresie: . | ieri temperatura înregia—-trată la Petroșani a fost de 28 de grade, în Paring 
fiind eu doar 3 grade mai 
scăzută. Șe pare că „recuperăm" acum zilele de va- ră...

Rubrică realizată de 
Sabin BORCAN

peni la criticile recente din coloanele ziarului nostru: în ultimele două săp- tămîni au fost organizate discoteci pentru tineret, pe platoul din fața acestui așezămînt de cultură. La participarea numeroasă a tinerilor amatori de dans și muzică am adăuga și- calitatea benzilor și 
a Organizării. Deci, se 
poate! (AT.)

TERMOMETRU. Simțim 
cu toții frumusețea acestei luni de ■ septembrie, - iar.

MM • «MMI ' MM ' MM ' MMM MM MMM

huse au prețul de 325 de lei. Și mașinile se “ bracă"*, nu-i așa, vine iarna !
EXCURȘIE. 30 de tj- 

din activul organiza- U.T.C. din Lupeni se într-o excursie de 10 prin filiala B.T.T., în Polonă. Ei fac cunaș-
galia (formare și plecare din gara Petroșani la ora 17,30), 287 (cu sosire la ora 5,13), 214 (cu plecare' și 211 (cu sosirese suspendă.Semnalăm celor că atelierul de auto al AGR ahuseautoturisme. Con

de kowia etc. (I.D.)

la 23,05)la 10,14)HUSE, interesați reparații primit, de curind, pentru fecționate din fibre

„îm- doar
neri ției află zile,
R.P.tință cu realizările tine- retului polonez din regiunea minieră Katowice, cu monumentele istorice din orașul milenar Kra-

I 
I
I
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Exemplu de dîrzenie
(Urmare din pag. I)

■ senti- adoles-

a a

de plasă, ruperile la ordinea luni de con-

S-au întors brigadierii...

...Ei n-au avut mea vacanța. pe cînd colegii lor făceau ‘plajă, sau luau pieptiș munții, ei, brigadierii, „mutau munții din loc", sau,, mai pe înțeles, dislocau . roca pentru a face loc apei Dunării să curgă liniștită spre marea .cea mare. Brigadierii — eroii rândurilor ce urmează ■— sînt de fapt niște copii, dar niște copii mari, adolescenți care au participat curesporsabilitate la o treabă grea — munca pe șantier....I-anj văzut Ia deschiderea noului an. școlar, în careul Liceului industrial din Petroșani, pe cei 94 bravi brigadieri, întorși de la Canalul Poarta Albă — Midia — Năvodari. Se; deosebeau de colegii lor. Ei sînt mai bronzați, au priviri mai hotărâte, mai împliniți fizic, cu alte cuvinte măi trecuți prin „focul" muncii... Abia s-au întors de la Șantierul național Unde, în perioada 1 iunie — 10 septembrie, au participat, alături de alți 900 de elevi din 11 județe ale țării, la marca lucrare a canalului. care îngemănează Vocația de constructor, biruința voinței și geniul creator al poporu-

lui nostru. Brigada Hunedoara a fost constituita din cei 94 de elevi ai Liceului industrial minier, o adevărată școală a muncii, liceu cu tradiții frumoase, eu unprezent serios și un vi-itor in continuă schim-bare și dezvoltare.— Și în acest an. bri-gada Hunedoara nu a

menajate deci. despre betoanele turnate, te- rasamcntele și pirurile (noțiune nouă pentru reporter — pirul este partea din față a taluzului), despre rezistența malurilor și cite și mai cite.., Valoarea manoperei lucrărilor depășește 500 000 lei. Doar manopera... Relatările lor au chiar
dezamăgit, ne mărturisea comandantul acesteia, tovarășul Gheorghe Bereș, instructor la Comitetul municipalUTC Petroșani. Băieții n-au dezmințit tradițiile muncitorești ale Văii Jiului; au muncit cu sîrg și cu spor, obținînd Drapelul și Diploma de brigadă fruntașă, conferite de.C.C. al U.T.C.Ii privesc cu respect pe brigadierii aceștia, cărora abia le-au mijit cî- teva tuleie. Sini frumoși și mîndri în uniformele lor albastre eu ecuson de brigadier. Povestesc cu aprindere despre cele 103 zile de șantier, despre taluzurile și rigolele a-

un dram de nostalgie, ceva aparte, căruia s-ar putea spune, drept cuvînt, revoluționar, ment cantine, o rii lor laIntrăm Programul împletea cu acțiuni

iPe romantism un al vîrstei definire a vre- această vîrstă. în amănunte, de muncă se cel de tabără: acțiuni cultural- educative, artistice și sportive, i-au vizitat și le-au prezentat programe formații artistice profesioniste, au fost în excursie în R.P. Bulgaria... N-a fost neglijată nici viața internă de organizație. S-au constituit organizații U.T.C., adunările generale fost tinute la

timp și cu eficiența, scurt, timp de 3 luni, acolo s-a format o colectivitate, o colectivitate a muncii .și a deschiderii spre răspundere, spre autoconducere... Ei mi fcs+ coordonați și îndrumați de maiștrii instructori Corneiiu E- năchcscu. Petru Ionică. Sorin Petruceanu și Fran- cisc Streidferdt,. singurii maiștri din șantier -care au rămas toată seria gă elevii lor....Nu, n-au scăpat vedere evidențiații. greu să alegi din 94 nume pe cele ale fruntașilor dintre fruntași. Totuși, comandantul elev Tosif Olvggy, brigadierii Daniel Cărăușu, Li- viuț Lascu, Gheorghe Pupăzan, Nicolae Mi- trache, Nicolae . Cristea; Coste! Jerca. Mircea Bu- lai s-au remarcat în mod deosebit....S-au întors brigadierii. Ei n-au avut încă vacanță. Acum,, vor beneficia de binemeritata odihnă, pînă în 10 octombrie vor petrece zile I de vacanțâ cu sentimentul datoriei împlinite. Un sentiment greu de exprimat în cuvinte...

a îndeplinit mai mult misiunea de brigadă service a sectorului IV, specializată în montarea și demontarea, deci cu reciclarea complexelor, în fruntea ei fiind schimbați de-a lungul anilor mai mulți brigadieri. ,Existînd front de lucru și pentru al cincilea complex, în a doua parte anului Trecut, brigada fost însărcinată cu exploatarea primei felii a stratului 3 din blocul IV. N-ar fi fost o rnișiUne ieșită din comun; doar brigada era formată din mineri cu experiență, stăpîni pe utilajele moderne. Au intervenit însă dificultățile, greutățile cauzate, de vanul nestabilizat, cu singur rînd care cauză front erau lei. După fruntări cu dificultățile, de stagnări, oamenii au a- juns să-.și piardă încrederea în puterea și capacitatea lor de mobilizare. Or, în momentele grele. de cumpănă, tocmai de această încredere era nevoie. De aceasta era convins .și comitetul de partid, și con-
Un șofer lipsit de omenieSe numește Ilie Băncilă și este conducător auto la AUTL. Conduce autobuzul eu nr. 31 HD 8954. Străbate la volanul lui zilnic ruta Petroșani — Uricani. La ultima cursă, tîrziu către miezul nopții, pentru cei sosiți cu trenurile în gara Petroșani să poată ajunge la Vulcan, Lupeni, Uricani, . șoferul trebuie să aștepte sosirea acceleratului apoi, încă destule m te, pentru ca acei c tori, femei, bătrâni, c purtând, poate, bagaje le, inerente în astfel situații, să poată s bate scările și pasarela ce desparte gara de ’ stația de autobuz. Un timp destul de lu»g, mai ales că un călător sosit pentru prima dată în oraș nu are la dispoziție în gară mijloace eficiente de informare asupra lui în comun, formare cereConducerea majoritatea lor auto înțeleg acest lucru. Există o dispoziție de serviciu pentru a aștepta timp suficient pentru oamenii să poată ultimul mijloc de sport în comun al

Există în această dispoziție ceea ce numim omenie.Numai că, pentru țlie Băncilă cuvântul „omenie" nu există. In noaptea de 15 spre 16 septembrie a plecat mult prea repede, adică la ora 23,45, în condițiile în care acceleratul 244 Deva •— Petroșani a la 23,40 plecat Bucu- la 23,50 adevărat
sosit

sau

transportii-Această inși ea timp. AUTL și conducâtori-
i caprinde tran-zilei.

rești Timp minim, un cros pentru un loc în autobuz; dar ce ne facem cu persoanele în vîrstă cu copii în brațe ?Urmarea „dezinteresului" conducătorului auto față de călători, mulți oameni au dormit în gară, dacă se poate numi dormit I Lipsă de omenie și disciplină.Ilie Băncilă a figurat și altă dată în paginile ziarului, tot la capitolul critică. Este cazul să cerem AUTL-ului fermitate măsuri. De asemenea, dată cu mințim bazei presei cu privire la municarea în termen 30 de zile, în scris, a Cestor măsuri.

ducerea sectorului. Atunci s-a apelat la unul din cei mai tineri șefi de schimb ai sectorului, crescut la exigențele brigăzii fruntașe a lui Aurel Manda — minerul llie Șavu.In cîteva luni, echilibrul brigăzii. climatul de încredere în forțele proprii au fost restabilite. Pe ce calc ? Simplu — ne răspunde sing. Gheorghe Marinescu, adjunct al șefului de sector — prin exemplul de dirzenie și stăruință al brigadierului, omul care a avut puterea •să-și prelungească în multe zile prezența în subteran la cîte 2—3 schimburi, să insufle răspundere, autoexigență în rândul tuturor membrilor formației pentru lucrul, bine făcut și‘la timp. S-a întărit or- dțrea, disciplina. Cei mai buni mineri — șefii de schimb, Ilie Petru, Mihai Bîrsan, Petru Pătruț, Ge- ză Polgar, ca și Constantin Ilașcu, Gheorghe Cor- duneanu, electricianul Dumitru Drobotă și ceilalți componenți ' formației s-au atașat lui brigadier.Brigada a ajuns la de plutire, apoi la realizări tot mai de valoare. După terminarea primei felii, a atacat felia a doua. Tavan măi bun, deranjamente mai puține, viteze de avansare sporite. In ultimele Juni brigada își îndeplinește sarcinile ritmic, lună d.- lună. Prin depășirea productivității planificate eu cîte 300—-500 kg pe post, planul brigăzii pe acest an depășește 2000 de tone de cărbune.acestea brigadierul e tărît să adauge pînă sfîrșitul anului încă tone de cărbune suplimentar. “

toți ai nou-
Mircea BUJORESCU

La ho-
Ia 1000 extras

O nouă șarjă de pîi- 
? produsă la fabrica 

de profil din Livezeni.

linia

SPORT » SPORT * SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT * SPORT • SPORTHandbal, divizia B
tn o- apariția notei, a- condjjcerii aufo- și prevederile Legii cu codea-

H. DOBHOGI ANU

Pregătirile pentru activitatea 
pe timpul iernii

(Urmare din pag. I)rea închiderilor spațiilor de producție, se verifică minuțios ' turbosuflantele, care au un rol important în activitatea de aici; pentru secția de bricliețaj, a început izolarea magistralei care transportă aburul tehnic de la UE Paroșeni.Brigăzile de epurare a apei reziduale și electromecanică au și ele sarcini deosebite pentru sezonul rece: în prezent, aici se finalizează instalația de încălzire .și se fac lucrări care să asigure refularea îngroșării din stația de filtre — operațiune mai pretențioasă cînd temperatura este scăzută. asemenea, paralel eu izolarea termică -a întregului circuit de încălzire a uzi
nei, se completează bateriile de control cu densitățile corespunzătoare,

pentru asigurarea curentului operativ și se efectuează lucrări vizînd obținerea unei temperaturi optime în cuva culbutorului.Și problemele de transport în incinta uzinei sînt pe prim-planul pregătirilor pentru .iarnă: se are în vedere pasajul de nivel

UTILAJUL STI1NTA PETROȘANI — METALUL COPȘA MICA 22—21 (12'—12). Duminică, hand- baliștii de la Utilajul Știința Petroșani au mai obținut o • victorie pe teren neutru, la Tg. Jiu, de data aceasta în fața Metalului din Copșa Mică. La numai o săptămînă după splendidul succes obținut în fața exdivizio- narei A, Constructorul A- rad, elevii profesorului loan Chira au .cîștigat cu 22—21 (12—12) doar lacapătul a 60 de minute de joc extrem de echilibrat. Față de meciul anterior, comportarea remarcabilă

în incinta complexu- ca și crearea unei căi acces la decantare și ruta brichetaj — sfade reactivi de flota-In ebneluzie, se poate a- firma că la Uzina de preparare a cărbunelui Co- roești se acordă 6 atenție deosebită , pregătirilor pentru activitatea de producție pe timpul iernii și eâ lucrările respective vor li încheiate — judecind după faza actuală de execuție — la termenele 'fixa
te. '

Victorie, dar după cite emoții!Combinata din Valea Jiului a evoluat sub posibilități în faza ofensivă, singurul care s-a apropiat de adevărata-i valoare fiind Bălășescp, autorul a 6 goluri, ajutat fiind în mai mică măsură în realizarea zestrei necesare victoriei de Gheciu (5 goluri), Drăgan (4) și Groza (3). Pentru oaspeți cele mai multe goluri le-au înscris Muller (t>). Răpciugă și Reger (cîte 4).: Duminica viitoare Utilajul Știința . Petroșani va i evolua din nou la Tg. Jiu, de data aceasta în compania echipei Minaurul II Cavnic. Este .de dorit ca bunelor prestații defensive să li se adauge evoluții asemănătoare și în fazele • care trebuie să aducă golurile și implicit, victoria.

în apărare nu a mai fost completată de o evoluție similară în ofensivă. Mai mult chiar, se poate a- precia că prestarea excelentă a tînărului portar Măran (18 ani), intrat în a confe- șansa s-au 20 dejoc in min. 22, rit petroșănenilor victoriei, întrucât1 ratat cel puțin 15- ocazii clare de gol, printre care și trei lovituri de la 7 metri. Au „excelat" la acest capitol Cazan, Drăgan, Gheciu, E- nea. Semnificativ este faptul. că portarul din Copșa Mică, Vianu Nistor, în i finalul partidei acuza serioase dureri în urma nu-

meroaselor șuturi pe care le-a recepționat din plin din partea adversarilor, chiar de pe semicercul de 6 metri.In aceste condiții, după 
o prin epriză • oii(12—12), prima detașare mai clară, se “produce în min. 47 (19-—16), diferența mentinîndu-se și în 52 (21—18). Din ment, numărul ratări sporește, giștii în min. 56 (21—21). fost necesare, din nou, cinci ratări în situații ideale pentru ca, în fine, în min. 59 să cadă și golul victoriei.

reușind
min. acest mo- uriașelor metalur- egalareaAu

Două deplasări, același scor...C.S.M. VAGONUL A-, RAD — MINERUL LE- PENI 4—1 (1—1). Mine- nutul 1. Minerii beneficiază de o lovitură liberă, executată de Voieu,: pînă la Colceag, care prelungește balonul, cu capul, în plasă: 0—1. Golul acredita ambițiile oaspeților, dar, din păcate, avantajul lor n-a durat, decît trei minute, cînd Tereche nu și-a urmărit adversarul, care l-a servit bine Vînătoru. înaintașul dean a șutat fără speranțe pentru Marton: 1—1-Contraatacurile minerilor, prin Bejan. Colceag și '1'udoracbc. au eșuat de regulă, datorită pripelii atncanților. Din min. 30,

al în apărare s-aii înregistrat divizionari B l-a. multe plasamente defec- pe Marton, acei- grav. Cum și Gri- era indisponibil.
dispozitivul defensiv foștilor pierdut dentat gore intre buturi a intrat unul

FOTBAL, divizia Cdintre tehnicienii minerilor, Lixandru, care a- bandonase activitatea cpm- petițională...După pauză, constructorii de utilaj feroviar s-au detașat, întrucît adversa- ..rii lor nu au respectat indicațiile antrenorilor, dimpotrivă, S-au blocat i în terenul, propriu. atacan- ții au acționat... static, mijlocașii n-au avut nerv.

tuoașe, nesincronizări.Arădenii au înscris" primul gol al reprizei secunde în riiin. 65; balonul' șutat de Himler, de la 20 m, a luat o traiectorie ciudată, oprindu-se între buturi. Peste alte cinci minute, Lixandru, jenat de Un adversar, respinge totuși balonul, dar se decla- bătut la „lobul" execute Milord: 3—L In fi- în min. 80, Vînătoru,. mai penetrant atacant a pecetluit sco- 4—1. Așadar, Mine- se dovedește echipă doar în gazo-

Nicolae LOBONT

Ș A HCurs de inițiere
ră tat ne. cel arădean rul : ful competitivă < nul propriu ?

Andrei APOSTOL

O veste binevenită pen-- ti'u iubitorii eșichierului. In cadrul Universității cultural-științifice. Casa de cultură a sindicatelor din „Petroșani, organizează un curs de inițiere pentru șah, la care sînt invitați să participe elevi (băieți și ’fete) intre 7—15 ani. înscrieri se fac pînă la 1. octombrie a.c. (LV.)
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^ICTU^LlT^irga ÎN LU31F memento
Deschiderea celei de-a 41-a sesiuni

a Adunării Generale a O. N. U.NAȚIUN1LE UNITE 16 (Agerpres), In prezenta delegaților celor 159 de state membre ale organizației, marți'au început la New York lucrările celei , de-a 41-a sesiuni a Adu- . r.ării Generale a Organizației Națiunilor Unite.Ordinea de zi provizorie a sesiunii cuprinde 146 de puncte, referitoare la principalele aspecte politice, economice, sociale, militare, juridice, tehnico- științifice și culturale ale epocii noastre, unele dintre ele avînd la bază inițiative și propuneri românești. Dintre acestea. se detașează prin semnificația ior majoră probleme
le privind apărarea și consolidarea păcii și securității internaționale, opri
rea cursei înarmărilor pe Pămînt și prevenirea extinderii ei în Cosmos, realizarea dezarmării, în primul find a dezarmării nucleare, reglementarea ne cale pașnică a conflictelor, făurirea unei noi ordini economice internaționale.Potrivit unei practici a ultimilor ani, devenită de acum cutumă a organizației mondiale, marți — în ziua deschiderii sesiunii ordinare — a răsunat din nou Clopotul Păcii, aflat în fața sediului central din New York al Națiunilor Unite.

Marcarea Zilei Internationale a Păcii

FILME

- A "■ ■ -A-parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
TV.

NAȚIUNII.E UNITE 16 (Agerpres). — Marcarea Zilei Internaționale a Păcii are în acest an o semnificație' specială, 1986 fiind proclamat An Internațional al Păcii — se ă- rată în declarația dată publicități. de secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar. Refe- rindu-se la problemele complexe cu care Se confruntă omenirea, Perez de Cuellar relevă în document : Tensiunile persistă în multe regiuni ale globului. Nu a fost realizat nici un progres notabil în oprirea cursei înarmărilor. Pericolul catastrofei nucleare continuă să amenințe sumbru existența umană. Securitatea a rămas un obiectiv la fel de iluzoriu și de îndepărtat ca și cea privită în termeni militari. Progresele neîncetate din tehnologia armelor moderne se adaugă periculos unui climat de insecuritate perpetuă. Dacă dorim să cruțăm omenirea de teama și de perspectiva autodistrugerii. atunci realizarea unui tratat privind interzicerea tuturor Experiențelor nucleare, cațp să conducă la eliminarea armelor nuclear;, constituie o chestiune de cea mai înaltă prioritate. Sînt

necesare eforturi pentru mine singura instituție glo-sporirea încrederii și re- bală care poate acționa castabilirea sistemului de un „unificator al eforturilor pentru pace".După ce arată că pînă la slîr.șitul acestui secol, aproape jumătate din populația lumii, peste două miliarde și jumătate de oameni, va avea mai puțin de douăzeci de ani și pentru a putea trăi în condiții de demnitate în secolul următor, ei vor avea nevoie de hrană și locuințe adecvate, de asistență, medicală și educație, iar toți vor avea nevoie de general în înche- depune- perseve-

_. sistemului ? desecuritate colectivă, în ab-‘ sența. cărora fundamentul păcii rămîne precar.Nu pot fi neglijate nici dimensiunile economice și sociale ale păcii — se a- rată apoi în declarație. O parte considerabilă a o- menirii este încă apăsată de povara unei sărăcii absolute. Maladiile și mal- nutfiția continuă să secere prea multe vieți, persistă încă apartheidul .și alte forme de discriminare rasială care provoacă suferințe, amărăciune și burări.Omenirea se află, criză, iar acțiunea tru soluționarea ei trebuie să fie - cuprinzătoare și generală .— subliniază Perez de Cuellar, evidențiind faptul că o.N.U. ră-
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Superman,
— Luceafă- depășire.
— Cultural Ontario.Veșnic timo

lii
N.R. Eventualele dificări intervenite programarea filmelor a-

Telejurnal,Pe. drumul înfăptuirii noii revoluții a- grare.(color).„Experiența Olt s-o cunoaștem, generalizăm !“. . Teatru TV.(color). V -
Baltagul.Ultima parte.21,50 Telejurnal.22,00 închiderea progra- , mului.

s-o20,

toți vor aveapace, secretarul fbl- nl O.N.U. relevăiere necesitatea- rii de eforturi . ,____ . ..rente pentru ca lumea de ■ * tnîine să fie liberă de pericolul unui război nuclear sau convențional și neafectată de pericolele de astăzi.
Congresul sindical mondialBERLIN 16 (Agerpres).La Berlin au început marți lucrările celui de-al XT-lea Congres sindical mondial, la care sînt prezente 426 delegații din a- proximativ 150 țări, precum și reprezentanți ai unor organizații interna-

ționale și regionale.Delegația sindicală mână este condusă de tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C., al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R.
ro-

COMEMORARE. In drul manifestărilor hizate în R.D. Germană, eu prilejul Zilei internaționale pentru comemorarea victimelor fascismului, Zilei de luptă împotriva fascismului și războiului imperialist, precum și al împlinirii a 50 de ani de la formarea brigăzilor internaționale Spania. la Berlin și alte orașe din țară auvut loc adunări și mitinguri de masă. La adunarea de la Berlin au luat
clin în a-

parte Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., alți conducători dc partid și de stat. Au participat delegații din 29 de țări, inclusiv din România.REUNIUNE. In capitala Republicii Zimbabwe au fost inaugurate lucrările Comisiei mondiale pentru dezvoltarea și protejarea mediului ambiant, organism ce face parte din sistemul O.N.U. Participă o serie de personalități politice și ale vieții obștești din diverse țările ale lumii. * ..'O -; 1 iORDIN. Președintele S.U.A., Ronald Reagan,

semnat un ordin preziden- i toți agențiilor gu- americane un program legătură cu droguri pen-
țial ce prevede ca conducătorii vernamentale să elaboreze de testări în consumul de tru funcționarii lor ce lucrează în posturi considerate importante. După cum menționează agențiile internaționale de presă, măsura face parte din acțiunile anunțate de administrația americană pentru combaterea consumului și a traficului de droguri, apreciate un adevărat flagel guvernamental. .VIOLENȚA RASI ALA.' In toate orașele sud-afri- a cane locuite de negri con-

tinuă să se manifeste un climat de violență rasială ca urmare a continuării demonstrațiilor împotriva politicii oficiale de apartheid. După cum informează agenția UPI, în o- rașul-ghetto Soweto, negri au fost uciși, alți 11 răniți. Intr-o localitate a populației de culoare, Sharpeville, poliția regimului rasist a intervenit cu brutalitate împotriva unui grup masiv de demonstranți.

trei iar altă

întreprinderea minieră Uricani
I NCADREAZA;

paznici obiective speciale

- macaragii

- fochiști pentru centrala termică

încadrarea și retribuirea se fac conform 
Legii 57/1974.

întreprinderea
de rețele energetice Deva

încadrează imediat, pentru 
Autocoloana Petroșani

- șofer, categoriile B, C, D, E
Persoanele interesate se pot adresa la 

sediul Centrului Petroșani, telefon 41830 sau 
la IRE Deva biroul POPIR, telefon 15750, in
terior 121. !

I.C.S. ALIMENTARA -
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

PETROȘANI
ÎN C A 0 RE AZ Ă

- 3 paznici

Retribuția se va face conform 
57/1974.

Legii tir

Exploatarea de gospodărie 
comunală și locativă 

Lupeni
cu sediul în Aleea Liliacului nr. 2 

încadrează urgent
- conducător auto grad B, C
- tractoriști rutieriști
Condițiile de retribuire conform Legii 

57/1974 și Legii nr. 1/1986.

COLEGIUL DE REDACȚIE; Iosif BALAN, Ioan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚĂ, Siinion POP — redactor șei, l'eodor RUSU — redactor șef adjunct 
Țlberiu SPĂTARU. ■  ■ '

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ratz Edith, eliberată de I.C. Vulcan. O declar nulă. (8846) .PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Szabo Mariana, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (8847)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele I.ăuta- ru Mariana, eliberată de I.P.L. Deva. O declar nulă. (8849)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mihaly Alexandru, eliberată de I.P.C.V.J Petroșani. O declar nulă. (6853). PIERDUT legitimație de serviciu pe humele Păuna Viorel, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (8856)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Hațe- gan Sorin, eliberată de I.M. Paroșeni. O jdeclar nulă: (8855)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Fulfuc Victor Daniel, eliberată de U.E. Paroșeni. O declar

CU ocazia împlinirii vîrs- tei de 50 de ani și a pensionării, familia urează scumpului lor Orosz Ibsif multă sănătate și „La multi anii" (8841)VIND motocicletă IJ Jupiter 4. Informații, strada Republicii bloc 103/25 Petroșani. (8848)VIND două case, dependințe, ■ grădini cu pomi. Informații strada Dealul Babii, nr. 88 Vulcan. (8851)VIND Dacia 1300 rulată 8 000 km. Vulcan. V. Alec- sandri 57. (8807)VIND apartament 2 camere, zonă centrală în A- rad. Informații telefon 60663 Lupeni, între orele 22—23 (se poate încerca și după-amiază). (8853)VIND mașină tricotat „Bradner1*. Informații A- ninoasa, strada 23 August, bloc 38, ap. 10. (8858)SCHIMB garsonieră (centrul nou Lupeni) cu similar sau două camere Petroșani. Telefon 60234 între orele 8—14. (8809)PRIMESC două fete în gazdă. Informații telefon 44090, după ora 16. (8844) nulă. (8854)
- ANUNȚURI DE FAMILIE

COPIII, ginerele, nora și nepoții 
dîncă durere încetarea din viață a 
mamă, soacră și bunică

ȘERBAN ANA (IȚU) 
Inmormîntarea are loc joi, ora 15. 

că din strada Cocoșului, Petrila. (8861)

anunță cu a- 
scumpei lor

Cortegiul plea-

CU adîncă durere în suflet, soția Bebi, fiica Co
rina și fiul Marius .anunță încetarea fulgerătoare 
din viață a celui care a fost un soț și tată iubit 

ABRUDEAN AUREL
Inmormîntarea, în ziua de 18 septembrie a.c., 

ora 16,00. Cortegiul funerar pleacă din strada V. 
Roaită.

COLECTIVUL I.C.S.A. și A.P. Petroșani anun
ță cu profundă durere încetarea neașteptată din 
viață a bunului coleg si prieten apropiat 

ABRUDEAN AUREL
Sîntem alături de familia îndoliată și transmitem 

sincere condoleanțe.

FAMILIA mulțumește tuturor celor care prin 
prezență și compasiune au fost alături de no; ia în
cercarea grea suferită prin pierderea celui care a 
fost un ideal soț și tată

BEN1SCH1.K MIHAI (8850)

.FAMILIA îndoliată mulțumește tuturor celor 
care au luat parte prin prezență, compasiune, flori 
și jerbe la încercarea grea suferită prin pierde
rea singurului fiu

OPRIȘONI FERDINAND RAUL
Ii vom păstra veșnică amintirea. (8859)

SE împlinește un an de cînd soarta nemiloasă 
a smuls din mijlocul nostru pe

conf. dr. jng. LUCIA TOCACI (MOTOC)
Pentru bunătatea sufletească și dragostea cu care 

ne-a înconjurat, îi vom păstra tot restul vieții do
rul și amintirea frumosului ei chip

pies omagiu de prețuire. (8845) .
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