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Cu planul pe zece
luni îndeplinit

Brigada condusă 
de Gheorghe 

Buhuțan, de la 
I. M. Vulcan
■ Peste 8600 tone de 

cărbune extras supli
mentar sarcinilor 
plan ■ Indicatorul de 
productivitate a mun
cii realizat în proporție 
de 116 la sută.

de

Devansînd lună de lună calendarul producției și înregistrînd permanent depășiri ale indicatorilor de plan, brigada condusă de Gheorghe Buhuțan, din sectorul I al l.M. Vulcan, a reușit, datorită abnega- . ției și dăruirii în muncă-, de care a dat dovadă jn întregul interval de timp scurs din acest an, să-și ; îndeplinească — încă de i la începutul lunii octombrie — sarcinile de plan aferente primelor zece luni.Realizarea și depășirea planului acestei perioade nu sînt deloc întîmplătoa- re, ele încununînd, de fapt, efortul și abnegația harnicilor mineri ai formației de a-și depăși lunar sarcinile de plan. Pentru minerii Miluță Roșu, Ștefan Buleandră, ConstantinGînceanu, Dumitru Anton și ceilalți frontaliști din
(Continuare în pag. a 2-a)

Ortaci din brigada lui 
Ioan Pop, componenți 
ai sectorului XI in
vestiții, sector fruntaș 
al I.M. Petrila. .

Foto: Ion BARBU

Revenim la I. M. Uricani (III)
Directorul minei, 

ing. Alexandru Blaj, afirmă :

„Vom face din creșterea 
productivității muncii pîrghia 

esențială a redresării producției"
— Tovarășe director, în de la disciplina 

investigațiile noastre 
cedente la cele mai 
portante sectoare de 
ducție ale minei, s-au 
vidențiat două dintre 
mentele care ni se par de
cisive, chiar la nivelul în
tregii întreprinderi, pen
tru atingerea unor cote su
perioare de producție : 
folosirea mai eficientă a 
complexelor de mare ran
dament, a mecanizării sub 
toate aspectele și impli
cațiile ei și mai buna or
ganizare a muncii. In ce 
fel se regăsesc ele Tă sca
ra activității din mină ?— Eu le-aș sintetiza în- tr-unul și același element : 
creșterea productivități 
muncii. Pentru că și utilizarea, la parametri maximi, a complexelor de mare randament și perfecționarea organizării .munci1, sub toate laturile ei —

tehnică fără „nemotivate11, la șut — își vădesc roadele într-unulpre- pînă la prezența,
im- 

pro-
e- și același indicator de efi-

ele- ciență: randamentele sporite pe post. De altfel, da- . că ar fi să caracterizez, din acest punct de vedere, activitatea trimestrului IV — preocuparea esențială o reprezintă tocmai terea productivității cii.
— Nu este deloc o 

tate, desigur, faptul 
nivelul productivității
muncii decide, în ultimă 
instanță, creșterea produc
ției. Ce forme specifice 
îmbracă, însă, această 
preocupare, în prezent, la 
mina Uricani ?— Concret : în aceșt tri- 

Interviu realizat de 
C.T. DIACONU

creș- mun-
nou- 

că

(Continuare în p'ag. a 2-a)

Vizita oficială de prietenie a 
președintelui Republicii Liberia, 

Samuel Kanyon Doe
In cadrul vizitei oficiale de prietenie pe care o efectuează în țara noastră, joi dimineața, președintele Republicii Liberia, Samuel Kanyon Doe, împreună cU persoanele care îl însoțesc, a sosit în- județul Constanța.Pe aeroportul „Mihail Kogălniceanu", înaltul oaspete a fost salutat de Mihai Marina, președintele Comitetului Executiv al Consiliului Popular județean Constanța.De la aeroport, coloana oficială de mașini s-a îndreptat spre IÂS Murfa- tlar.

La Poarta Albă — punctul de confluență al Canalului Dunăre — Marea Neagră cu viitorul canal spre Midia Năvodari — ; aflat în fază avansată de construcție — șeful statului liberian s-a îmbarcat , pe nava „Dierna" cu care a străbătut apele canalului, pînă la ecluza de la Agigea.La Agigea, oaspetele a vizitat ecluza dinspre mare a canalului, unde i-au fost prezentate date cu privire la trecerea navelor în dublu sens și modalitățile practice de utilizare a canalului.

De la Agigea, președintele Samuel K. Doe s-a îndreptat spre stațiunea Neptun, unde se află reședința ce i-a fost rezervată pe timpul șederii în județul Constanța.In seara aceleiași zile, președintele Republicii Liberia, Samuel K. Doe, și persoanele care îl însoțesc au participat la o masă oferită de Comitetul Executiv al Consiliului Popular județean Constanța. (Agerpres)
La întreprinderea 

de tricotaje Petroșani

Pregătirea livrărilor 
pentru anul 1987La întreprinderea de tricotaje din Petroșani a fost realizată și expediată colecția de modele pentru contractările aferente anului 1987 cu partenerii externi din URSȘ, Canada, SUA, Anglia, Norvegia și Danemarca. In prezent se lucrează la finalizarea produselor cevor alcătui colecția de modele pentru contractările la fondul pieții interne pentru anul viitor, sezonul primăvară-vară. Se pregătesc circa 120 modele noi, cuprinzînd îmbrăcăminte pentru copii și a- dulți.La realizarea acestor produse, cuprinzînd pulovere, jachete, -costumașe, pantaloni — copii, pulovere, compleuri și rochii femei, din PNA, combinată cu fire de efect și vîscoză își aduc contribuția muncitoarele atelierului creație, colectiv condus de ing. Silvia Mîrza și tehnician Doina Marinaș. (Al. Tătar)

\0amenii care dau „cale liberă cărbunelui
v

i
!
I

Munca oamenilor de la punctul de încărcare din Uricani al întreprinderii miniere Cîmpu lui Ncag nu are, desigur, spectaculosul activității din abataje sau din cariere. Dar este tot atît tantă. Fără lor de zi cu zi, fără conștiinciozitatea lor, cărbunele, pe care îl așteaptă energeticienii termocentralelor, s-ar aduna în inutile și uriașe grămezi.Maistrul principal, loan Brîndău, șeful punctului, își amintește, nu cu nostalgie, ci cu mîndrie, că la venirea lui, aici „nu

era nimic". Doar intenția de a se amenaja această „rampă" care să facă posibilă expedierea pro-
hi

de impor- eforturile însemnări de reporter

ducției din cariei ele întreprinderii spre beneficiari. Un proiect care a prins, repede. viață : s-au construit două fluxuri de încărcare, după o concepție proprie, mi- folosindu-se adaptatenerească, transportoare la specificul activității ;

a fost montat un conca- 1 sor, pentru ca tot cărbunele să fie adus la granulați;: prevăzută ; au fost aduse buldozere, care să împingă, spre; benzile de transport, tonele de cărbune ; au fost ridicate barăci confortabile, unde mîna gospodarului se simte peste tot. Intr-un cuvînt, punctul de încărcare a devenit ceea ce trebuia să fie: un e- lement. important în dru-
C. TOMESCU

I
!

i

j
(Continuare în pag. a 3-a) ț
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Săptămîna manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sportive 

dedicate tineretului Văii Jiului

„Sărbătoarea muncii 
și entuziasmului tineresc “ 

Momente emoționante, 
deplină angajare patriotică, 

revoluționară

PRIMIRI 
IN ORGANIZAȚIA 

U. T. C.

Ieri, la Petroșani, la Casa de cultură a sindicatelor și Muzeul mineritului, într-un climat de deplină angajare patriotică, revoluționară, zeci de tineri din municipiul nostru au trăit clipele solemne ale primirii car- . netului demembru al U.T.C.Intre cei prezenți pentru a primi carnetul de membru a, U.T.C. s-au aflat viitorii muncitori mineri, elevi de la liceele industriale și școlile generale din municipiu, pentru care „a fi tînăr comunist" reprezintă un ideal de viață tradus în continua dor:n- ță de afirmare profesională și socială, de a crea, cu entuziasmul specific vîrstei, noi biinuri materiale și spirituale, de a în- . văța cu sîrguință, a munci cu elan și a căuta perma

nent să pătrundă în tainele științei.Festivitățile au debutat cu un simpozion dedicat împlinirii a 600 de ani de la urcarea pe tron a domnitorului Mircea cel Mare, la care au participat cu lucrări cadre didactice, istorici, elevi. In comunicări au fost prezentate pe larg marile momente sie glorioasei domnii a voievodului Mircea ccl Mare, în drumul apărării libertății și independenței patriei. Simpozionul s-a constituit, ca un act politic, cu puternice trăsături educative, revoluționare.A urmat, la Muzeul mineritului, sub genericul „Primirea în organizația revoluționară a tineretului
II. ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

IN ZIARUL DE AZI;
• „Zilele filmului documentar în Valea Jiu

lui".
• Rubrica „Steagul roșu" a criticat, organele 

vizate răspund.
• „Vă informăm". -(Pag. a 2-a)
• Rubrica: Din scrisorile sosite Ia redacție.
• Poșta juridică. (Pag. a 3-a)

Noile apartamente, față în față cu exigențele locatarilor

Probleme subApartamentele de pe cele două scări ale blocului 23 (blocul 103 după vechea numărătoare a constructorilor) din cartierul Petro- șani-Nord, strada Dr. Petru Groza, au fost piedate locatarilor din luna iunie 
a acestui an. Fațada blocului nu e tcncuită. Prelungirile de acoperiș pește balcoane n-au fost terminate. Nu sînt montate jgheaburile pentru scurgerea apei de ploaie. Toate apartamentele sînt o- cupate in prezent de locatari. In spațiul din spatele blocului, locatari hrăpăreți, lipsiți de respect față de bunurile obștei, au distrus, zidul de sprijin, în care au făcut niște in- trînduri pentru a-și construi boxe și garaje... La intrarea în scara a Il-a,

dintr-o groapă se văd conducte, neizolate.Stăm de vorbă cu unul din locatari. Este maistrul Viorel Popa, de la I.M. Dîlja. Locuiește la ultimul etaj, în apartamentul 19. Iată ce ne-a declarat acest locatar : „Apartamentulmi-a fost repartizat în luna iunie. Dar nu mi-ain • putut muta familia decît. mai tîrziu cu o lună. In a- partament nu aveam legăturile la rețeaua electrică. Apa rece lipsea, de asemenea. In treacăt fie spus, apă caldă nu avem asigurată nici în prezent. Ten- cuielile interioare, rețelele de apă și electricitate, de canalizare, parchetul erau în bună stare și totuși numai după insistențele locatarilor,: lâ o săptămîna de la repartizare, . blocul

la blocul 23a fost branșat la rețeaua electrică, iar apa rece a fost asigurată o lună mai tîrziu. Apartamentul e spațios, are trei camere și e confortabil. Dar de cînd ne-a fost repartizat, am avut mereu de rectificat și de reparat eîte Ceva, pe cheltuială proprie. De pe terasă, apa de .ploaie se infiltrează în cameră. Constructorii n-au turnat pragul la intrarea din terasă în apartament. Am confecționat noi un prag. La toate geamurile, pe lîrigă rame, pătrundea aerul de afară. Am acoperit golurile dintre rame cu
Viorel STRAUJ

(Continuare în pag. a 3-a)
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cultural-educative și sportive dedicate tineretului Văii Jiului

Zilele filmului documentar in Valea Jiului"

pre-

cu
R

Saptămîna. manifestărilor politico-ideologice,

*3 6”

„Sărbătoarea muncii și entuziasmului tineresc

continuat politico-e- organizate în ca- ,Zilele în, .acțiune cu bogată tradiție -— asistăm la. cea de-a XV-a ediție a sa — organizată ' ’ ' și șiIn- cinematogra-

99Miercuri au manifestările ducative drul festivalului „. filmului documentar Valea Jiului — ’86",ade Comitetele județean municipal de cultură educație socialistă și treprinderea fică județeană și ■ integrată Săptămînii .manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive dedicate tiriefetului iriti- muri- tine- Festiva- educației ,Sar-

ai Comitetului municipal de cultură și educație socialistă și ai întreprinderii cinematografice județene Deva.După întâlnirea cu publicul din Petroșani, care a avut loc la cinematograful „Unirea“, a urmat o vizită la 1,M. Vulcan, cu

cunoaște opiniile lor față de ceea ce filmul documentar românesc, în mod deosebit cel legat de cunoașterea temeinică a utilajelor din dotarea minelor, de promovarea progresului tehnic, de stăpînire deplină a tuturor normelor de protecție a muncii, le oferă".
I *“*I o

Văii Jiului, sugestiv tulâtă „Sărbătoarea eii și entuziasmului :resc“, precum și lului culturii și socialiste hunedorene, mK ’86“Au fost prezenți, ca oaspeți ai Văii Jiului, un grup de cineaști de la Studioul „Alexandru Sahia" din București, personalități marcante ale filmului documentar românesc, regizorii Sabina Pop, Alexandru Drăgulescu, Serbări Cioniănescu, ing. Alexandru Gaspar. regizorul muzical și compozitorul Andrei Bretz, reprezentanți

care prilej, cineaștii zenți au avut o nouă tîlnire cu minerii.„Sîntem prezenți multă bucurie în mijloculminerilor, oameni care, cu abnegație în muncă dau patriei lumină și energie, oameni care nU o dată, constituie eroii filmelor noastre" -- a spus, printre altele, cu ocazia întâlnirii, regizorul Alexandru Dră- gulesev. „Fiecare realizator ■ de film dorește să-și cunoască, publicul, lată de ce ne manifestăm bucuria de a veni aici, în sala de apel a minei, pentru a ne reîntâlni cu minerii și a

pre- Cu ocazia vizitei a fost în- proiectat un interesant film documentar, avînd ca tomațică cunoașterea modului de manevrare a Utilajelor existente în dotarea abatajelor, în concordanță ■ eu normele ’ de protecție a muncii „Deosebit de interesante șii utile aceste filme — ne-a spus tehnicianul Ștefan Lungu. întreprinderea cinematografică a introdus în prâei.ica muncii , prezentarea de filme în sălile de . apel. Noi vedem în a- ceasta, o modalitate de acțiune pentru lărgirea o» rizontului de ' pregătiră

profesională a minerilor, de formare la cote superioare a conștiinței muncitorești; -un sprijin real, eficient al propagandei audio-vizuale în producție".„Deși pare forțată mația — adaugă tov. D.aconu, președintele mite*ului de sindicat mina — fiecare film zentat în sala de apel, act al muncii politice de masă desfășurate consecvent, se ti v luce în tone de cărbune extras în deplină siguranță a muncii, din a- bataj, cărbune atît de necesar ’economiei naționale".După amiază, la Petrila, a avut loc o nouă întâlnire a cineaștilor cu publicul din localitate. De data aceasta, acțiunea a fost dedicată tinerilor, consti- 
tuindu-se ca un act ide profundă educație a tineretului în spiritul respectului față de valorile societății noastre socialiste. Au fost prezentate filme documentare producții ale cineaștilor prezenți, filme ce se constituie ca documente vibrante ale avîn- tului creator în .România contemporană.
Horațiu ALEXANDRESCU

afir-

Oră de geografie, la Liceul industrial minier 
din Vulcan. Foto: O. GEORGESCU

„Steagul roșu“ a criticat, organele vizate răspund

Primim de la E.G.C.L. Lupeni o recunoaștere 
a faptelor, dar și măsurile de remediere

emoționante DE CE NU SE RESPECTA OBLIGAȚIA ?

(Urmare din pag. I)— eveniment deosebit în viața fiecărui tînăr al României socialiste", o amplă dezbatere la care cei prezenți au relevat importanța momentului pri- / mirii în UTC. pentru fiecare tânăr. Toți cei care, ieri, au primit carnetul de membru al UTC, S-âU angajat de a face totul, de a muncipentru a fi la înălțimea e- xigențelor pe care noua - calitate le impune fiecăruia și a răsplăti astfel în- in în
cu înflăcărare

crederea colectivelor. care au fost primiți organizația de tineret.Pentru a cunoaște bine tradițiile de muncă și luptă revoluționară ale clasei muncitoare în Va-
mai

lea Jiului, a fost vizitat Muzeul mineritului.A urmat festivitatea în- minării documentuluiU.T.C. Printre cei au primit carnetul semnele o: gn-iizației neret s-au aflat : lac Pascale, Rodica lă, elevi la Școala rală n r, an Roșu, rtr. 2 Uricatii, man. Oltița Radu, Dorina Cqrlari, eleve la Liceul e- conomîc din Petroșani, Dumitru Marioane, elev Școala nea.Du pâ de stat rii au participat la o întâlnire cu actorii teatrului, urmată de o .seară cultural -educativă.

■ care cu înde ti- Nico- Dur- gene-1 Petrila, Luci-Școala generalăMihaeia I-
Marioane, elev la generală nr. 2 I.oamiază, la Teatrul Valea Jiului, tine-

Cu planul pe zece luniîndeplinit
(Urmare din pag. 1)brigadă. înniinarea — la sfirșitul primului semestru — a diplomei de onoare în întrecerea socialistă 

a însemnat nu numai o recunoaștere a realizărilor 
de pînă atunci, ci și Un imbold pentru a temeinică și constantă mobilizare în vederea îndeplinirii exemplare, cu înaltă responsabilitate muncitorească, a sarcinilor de plan din în- tiegul an.Buna organizare a muncii, disciplina și. ordinea, conlucrarea permanentă dintre veterani tineri

au fost elemente care condus la creșterea . ductivității muncii cu te 1030 kg cărbune post, ceea ce relevă — în mare parte batajui brigăzii nărui Silnic este în medie, cu 80 de tone de cărbune.Prin realizarea ș, pășirea planului cu tone de cărbune, brigada lui Gheorghe Buhuțan și-a creat premise certe realizare înainte de men, respectiv, la mijlocul lunii noiembrie, a planului anual. (Gh. O.)

au pro- pes-pe- de ce în a- prelimi- depășit,și de-1 8665
deter-

Deși, potrivit unui , a- nunț solicitat ziarului pos- tru (și apărut din inițiativa Autobazei ITA petroșani !) autobuzele /întreprinderii ■ au obligația, ca pârcurgînd traseele din Valea . Jiului, să transporte călători — pe bază de bilete eliberate de șoferi

— acest lucru îl fac doar cîțiva . conducători auto.care, U- nu și
Sînt unii dintre ei întorcîndu-se dinspre ricani spre Petroșani, opresc ! Comoditatea nerespeCtarea hotărîrilor conducerii nu pot fi sancționate ? (Al.T.)

Privind apariția articolului „Pe acoperișul blo- cului au crescut mesteceni", vă comunicăm următoarele :In articol se arată că, din cauza hidroizolației defecte, plouă în apartamentul 61, blocul D3, strada Tudor Vladimirescu, a- partament deținut de Bîr- san Alexandru, om muncii la preparația peni. Pentru cercetarea sizării s-a' alcătuit Un
al Lu- se- co- lectiv format din Mihai Călugăru, șef secție, Con-

stantin Cioiu, șef sector, Damian Moangher, maistru, care, au constatat că cele sesizate au fost reale. Prin măsurile luate de conducerea exploatării. Secția terți a executat hi- droizolația terasei cît și montarea de tablă pe aticul blocului, în perioada 26—30 septembrie Pentru lucrările executa
te, locatarii s-au mulțumiți. Vă pentru ajutorul acordat în vederea lichidării unor lipsuri în activitatea noas- taă.

1986.1 declarat mulțumim
(Urmare din pag. I)meslru IV linia de. front ,va crește doar cu 30 demetri. Este lesne de înțeles, că plusurile de producție, cerute de nivelurile superioare ale sarcinilor plan, nu le putem obține pe seama unor noi capacități de producție, ci numai folosind mai pe cele existente. Nu voi intra în

dbcapa-eficient Cum ? ;■ detalii tehnice, desigur, voi puncta doar Cîteva direcții, e- xemplificîndu-le : în prim- planul atenției se află îmbunătățirea activității de aprovizionare și transport, prin toate mijloacele —■de la stricta îndrumare a formațiilor de lucru din acest domeniu, pînă la montarea unor mbnoraiuri — cum este cazul, mairecent, al abatajelor frontale din 6.
— Să 

folosirea
■— Cum s-ar putea

duse de Gheorghe Durlă. Dar, de fapt, programele noastre de viitor se bazează și pe această plrghie esențială a creșterii producției.
■— In legătură cu viito

rul : am pășit în trimestrul 
al IV’-iea, trimestru hotâ- rîtur. Am putea spune, de 
două ori hotărîtor — o da»

te estima o importantă capacitate de producție. Ea este pregătită, mă refer la blocul zero, de 5 brigăzi — lucrările desfășurîndu- se în ritm susținut. Pentru a crește vitezele deavansare am apelat lamijloace mecanice de înalt ■ randament ; chiar de cu- rînd am pus în funcțiune, o combină de înaintare,

țiune a noii mari capacități de producție.
—* V-aș propune să re

venim la cealaltă impor
tantă. latură a actualității 
muncii din mină : la chiar 

tri-

stratul 15, blocul
nu uităm, totuși, 

complexelor.... - ..' . ’ i în-tîmpla acest lucru, devreme ce, cu puțin timp în urmă, am reluat din plin exploatarea cu un complex de mare înălțime, cel din panoul 9, mînuit de brigada lui Petru Mandriș și aflat în corelare cU alt U- tilaj de mare randament, cel încredințat brigăzii con-

Vom face din creșterea
- , - • ■ - ■ " pîrghia

esenfială a redresării producției"
tă pentru producția aces
tui an, apoi pentru pregă
tirea producției lui 1987.» 
Ce ne puteți spune în a- 
ceastă privință ?— Că în această perioadă se conturează, mai e- vident, o preocupare de bază din acest an — manifestată permanent, paralei cu eforturile pentru realizarea sarcinilor plan Ia zi. Este vorba punerea în valoare a noi zăcăminte de cărbune. In speță, avînd în vedere deranjamentele tectonice specifice zonei, în stratul 17—18, blocul zero se poa-

de 
de

CURS DE CALIFICARE. In scopul creșterii numărului de cadre perfecționate pentru subteran, la I.M. Lupeni au început înscrieri pentru un nou curs de calificare pentru mineri. Cursul, ce se va des- 
I fâșura la Școala de califi- | care a minei, are o durată 
I de 6 luni.| SISTEMATIZARE. O 
I amplă lucrare de sistema-

tizare ă intersecției mina Vulcan are loc aceste zile. Odată cu molarea unor clădiri vechi, s-a intrat în faza pregătirilor pentru realizarea u- nui obiectiv nu numai estetic, dar și deosebit de util pentru siguranța circulației rutiere din această zonă a orașului Vulcan.

spre în de-

tarea în familie, societate,MUNCA PATRIOTICA. la loculde mumî. Acție- In această săptămînă. ele- nea a continuat joi, Ja vii claselor a IX-a și a X-a de la Liceul industrial din Petrila au luat parte la o amplă acțiune

muncă patriotică vizînd gospodărirea orașului. Ei urmează să participe la astfel de acțiuni și în săp- tămîna ce urmează.INTILN1RE. Miercuri, la căminul Mihail Sado- veanu din Petrila-a avut _______ ____________ __ _______loc o întâlnire a tinerilor die, Hamdi Cerchez (Al. H.) cu juristul Ilie Șerban. FOTBAL. Eșalonată pe : CO“P°T' maî zile datorită
" „miercurii fotbalistice eu- 

topene" din 22 octombrie, 
etapa a IX-a a diviziei A 
programează și In Valea 
Jiului o partidă intere
santă i Jiul — Oțelul Ga
lați. întâlnirea se va dis-

s’lescu" din Giurgiu prezintă la Petroșani piesa „Operație de întinerire", de Pierre Chesnot. Spectacolul va avea loc luni, în- cepînd cu orele 17 și 20. Din distribuție face parte cunoscutul actor de come
nea a continuat joi, 
căminul Tudor Vladimi
rescu.

TEATRU. Colectivul ar
de tistic al Teatrului „Ion Va- 
am ». ■MMni ■■■■■■■(■ MMMaai ■

producția din acest 
mestru.— Așa cum iun mai ratat, depunem toate forturile pentru a crește productivitatea muncii, și, pe această bază, pentru a mări producția și a o menține la cel puțin 2000 'tone pe zi. Desigur, cînd un bilanț, chiar succint, al activității pînă acum, nu ne putem declara întru totul mulțumiți de rezultatele obținute — mai cu seamă în ce privește randamentele în- , registrate. Deși, aș adăuga, colectivul nostru a muncit mult — și este suficient să spun că, în cele nouă luni ale acestui an, am extras din abatajele Uricaniu- lui cu 150 000 tone de cărbune mai mult decît pe- * noada Corespunzătoare din 1985, ceea ce nu este deloc puțin. Dar cu toții sîntem conștienți de cerințele e- conomiei noastre naționa
le, de necesitatea ridicării producției de cărbune la nivelurile prevăzute în plan — și .cu toții acțio-

a-e-
de fă- și de

dublînd, în felul acesta, productivitatea muncii. Nu este cazul să intru în detalii : ceea ce devine cert e faptul că, la începutul anului viitor, aici vom putea da în exploatare frontal echipat cu complex de mare înălțime, con tind pe o producție de 600—700 de tone de cărbune pe zi. Specialiști de-ai noștri se află deja la întreprinderea constructoare — UMT — pentru a face recepția subansamblelor utilajului. Aceasta, pentru . ,a respecta, întru totul, pro- năm și vom acționa în a 
gramul de punere în func- cest sens. '

un 
un

pută mîine, sîmbătă, de la ora 15. Deci, mîine din nou FOTBAL I
ALMANAH. O nouă a- panție editorială in atenția iubitorilor de lectură... 

diversă : almanahul re
vistei „Contemporanul", Ie
șit de curind de sub ti
par. Acest nou almanah, 
ee va îmbogăți 
biblioteca multor 
nați ai genului, 
conținut bogat s 
ti, sport, umor, 
ment etc.

DEFICIENTE, 
blocul nr. 2, de

Lupeni,

probabil 
pasio- 

are un 
lîteratu- 
divertis-

Deși nou, 
pe bule-

vardul Păcii
începe de acum să le pri
cinuiască... dureri de cap 
locatarilor. Din cauza u- 
nor lucrări cu care cuvîn- 
tul „calitate" este 
patibil, subsolul 
bloc este inundat, 
imposibil accesul 
rilor, care așteaptă 
suri urgente l

Rubrică realizată de 
AÎ TATAR

incom- 
acestui 
făcînd 

locala- 
ma

I
I
I

I
1
<

ro informăm j



Din scrisorile sosite la redacțieIntervenție promptăIn noaptea aceea de 7 octombrie formația civilă de pompieri de la Fabrica de mătase din Lupeni își desfășura activitatea în mod obișnuit,, nesemnglîn- du-se nimic deosebit. Pe la ora unu și jumătate; Nicu Șerban, după ce și-a efectuat rondul, a observat că, peste Jiu, cerul era luminos. A alergat în spatele clădirii și a văzut cu uimire flăcările unui incendiu în acel loc unde cetățenii și-au amenajat multe și felurite cotețe în care se aflau porci, iepuri și păsări. A fost a- iarmată formația care a trecut în grabă la acțiune. Toți pompierii — Nicu Șerban, Marius Scăiete, Costache Lenea, Ion Grădinara —, după ce s-au racordat la un hidrant din zona compresoarelor, <au escaladat gardul de 3 metri, au traversat Jiul la lumina focului, au început stingerea incendiului. Pînă în zorii zilei ei au luptat pentru localizarea și stin

gerea focului, salvînd peste 150 porci, sute de păsări și iepuri.Modul în care a intervenit, prompt și eficace, formația civilă de pompieri evidențiază atît buna pregătire profesională, cît și calitățile lor moral- cetățeneșth Incendiul ' — provocat, probabil, din neglijența unuia dintre cetățeni care, pregătind hrana pentru animale, nu s-a asigurat că focul nu mai este primejdios — a fost stins cu pagube foarte ■mici în comparație cu ceea ce s-ar fi putut . în* tîmpla în acea, zonă
Plut. adj. loan JITEA, 

Petroșani; , -O propunere întemeiatăNoi, locatarii, scării B a blocului A intervenții din Vulcan, venim cu propunerea de a fi ajutați în vederea luării unor măsuri privind împrejmuirea

curții Școlii generale nr. 4 și interzicerea utilizării acesteia ca teren de fotbal. Curtea să fie foloșită numai de elevii șeolii, sub supravegherea cadrelor didactice.Motivăm aceasta prin faptul că nu avem deloc liniște în curtea școlii adunîndu-se „jucători.** cu balonul rotund din toate cartierele învecinate. De la ora 8—9 dimineața șt pînă seara tîrziu sîntem rievoiți să facem față unui asurzitor vacarm, presărat cu țipete, urlete și cu- vinte pe care nu le pot reproduce. Dacă îndrăznim să le atragem atenția că dorim și noi puțină liniște, acești „sportivi** ne înjură și amenință câ ne vor sparge geamurile de» la a- partamente. Așa că. vă dați și dumneavoastră seama în ce condiții sîntem nevoiți să ne odihnim după orele de muncă.Credem Că, ajutați de către cei în drept, chestiunea despre care am scris va fi rezolvată.
Eugen MANEA, 

Vulcan

Aspect dintr-unu! din saloanele restaurantului Hotel Petroșani, din re
ședința de municipiu. .

(Urmare din pag. I)mul cărbunelui din carierele întreprinderii spre vagoanele avînd ca destinație termocentralele de Ia Doicești, Ovidiu și Ad- jud.A fost o vreme în bare, din pricina Reasigurării, în mod ritmic cu vagoane, punctul de încărcare nu putea face față ritmului producției. Atunci s-a văzut, mai bine, cît. de importantă este activitatea de aici pentru bunul mers al muncii în întreaga . întreprindere. Strangulările au fost . însă, repede eliminate. „Capacitatea noastră de încărcare este de 2000 de tone în 24 de ore. A- vem grijă să expediem termocentralelor cărbune de calitate. O parte din el ne vine, gata tromelat, din zonele A și E. Restul îl concasăm noi — este vorba de producția obținută din carierele Balomir și Sud. I’înă acum, n-am în- tîmpinat nici un refuz de calitate din partea repre-

zentanților care, la de tren, bune**, cuvinte, Brindău plitate, pe care îi coordonează, între care se "evidențiază șefii de schimb Mircea Mi- vu și Emil Guțu, Vuldoze- riștii Pavel Cîmpeanu, Constantin Burileanu, Victor Pătrașcu, electricianul Vasile Stanciu.Iarna bate la ușă mai devreme pe aceste locuri decît în alte părți. Dar ba- ■ te Ia o ușă de buni gospodari. Pentru că deja au fost luate măsuri pentru acoperirea benzilor transportoarelor, de protejare, a fluxurilor de încărcare, a fost curățită întreaga linie de încărcare, s-a e- tanșeizat sală pupitrelor de comandă. Au fost verificate și reparate rigolele de scurgere a apei, pentru ca umiditatea cărbunelui să fie cît mai mică posibil — așa cum o cer termocentralele. A fost a-

beneficiarilor, fiecare garnitură iau .probe : de căr- : In' aceste cîteva maistrul I rezumă, cu sim- munca oamenilor
dusă pînă . și sare; experiența a demonstrat că în condițiile zăpezii și gheții, este un. bun „antidot** în , i auto-veehiculelor și chiar a rolelor transportoarelor.Aflați la finele acestui flux de producție și transport a producției carierelor și microcarierelor treprinderii C î m p u oamenii de la punctul de încărcare a cărbunelui Uricani sînt conectați la ritmul muncii din : f ronturile de ' lucru. Activitatea lor nu este, repetăm, spectaculoasă. Dar este foarte importantă. Aici cărbunele primește „caleliberă** spre cazanele termocentralelor.

Ioan prevenirea patinării
In-miniere lui Neag,

Probleme sub semnul 
urgenței la blocul 23

(Urmare din pag. I) a-lațuri din lemn. La scurt timp au cedat, pe rînd, garniturile din plastic de la robinete. Le-am înlocuit cu altele, din metal. Aceste lucruri, să le zicem mărunte, le-am dat uitării. In prezent ne îngrijorează două probleme mari. Nu avem apă caldă. Apoi cînd plouă, din lipsa jgheaburilor, apa se Infiltrează de-a lungul pereților exteriori și va pătrunde și apartamente, rînd la noi. la taj".Ne-am oprit discuția această ipostază. ~ îngrijorarea locatarilor este justificată. Iarna se apropie cu pași repezi, caldă este, în ' ____termoficării Peiroșaniului, un element de confort normal. De ce nu se asigură apă caldă în bloc ? Punctul termic din apropiere este aproape gata. Instalațiile și rețelele afe- rente blocului sînt construite. Dar... punctul termic nu este racordat la : magistrala de termoficarelEste vorba de pe Jt> distanță de 100 ml al cărei merit nu este încă

inîn primul ultimul e-înDesigur,Apaîn condițiile

conducta circa amplasa* elîberat!

Blocul 23 și nu numai cest bloc, ci și 104 A și 104 B, din aceeași zonă, au a- sigurață doar căldura prin- tr-o instalație de prelungire provizorie, de Ja blocuri învecinate !In ceea ce privește ten- cuirea exterioară a blocului 23, montarea jgheaburilor de scurgere și finalizarea acoperișului peste balcoanele de Ia ultimul etaj, se conturează în- tîrzieri „pînă la primăva- ră“. „Nu cred eă putem termina aceste lucrări mai devreme ca pînă la primăvară — ne-a spus ing. Mihail Radu, șeful brigăzii nr. 10 Petroșani a ACM. De ce ? Nu pot fi montate pe bloc schelele, amplasamentul nefiind eliberat de o clădire veche, care de mult trebuia demolată**.Rezolvarea racordului blocului în soluție definitivă la rețeaua de termo- fieare și finalizarea tencuielilor’ exterioare a acoperișului constituie două probleme a căror .rezolvare este sub semnul urgențe’ In cel mai scvnt timp locatarilor trebuie să li Se as’gUre întregul confjrt. așa cum se prevede în proiectul de construcție l

GRldORAȘ 1OAN, Vulcan: Conform dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 26/1967, la o vechime neîntreruptă în muncă între 5—8 ani se acordă 16 zile lucrătoare de concediu de odihnă. Pentru condiții de subteran se a- cordă un concediu suplimentar, calculat proporțional cu timpul lucrat efectiv în perioada celor luni premergătoare dării concediului. La luni lucrate efectiv, în astfel de condiții, se acordă 9 zile concediu suplimentar. Cele cinci zile de cediu plătit, acordate urmare a transferului interesul serviciului, mutarea efectivă, au regim juridic și nu se din concediul deReferitor la beneficii, conform dispozițiilor îrj, vigoare, consiliul oamenilor muncii apreciază participarea în funcție Iul. fiecăruia în producției.

12acor-12
con- ci în la alt scadodihnă.

de apor- realizarea
FIȘTEȘ IOAN, sa : După datele te apreciem că puteți solicita pensionarea la împlinirea vîrstei de 54 ani. Pentru măi multă obiectivitate urmează să vă prezentați la serviciul personal al unității care deține toate datele necesare în vederea stabilirii drepturilor personale.

Ilie ȘERBAN.
jurist

Aninoa- prezenta-

Foto: Gh. OLTEANU

Duminică, 19 octombrie

11,30 Telex,11,35 Lumea copiilor.— Gospodari precum părinții noștri ;— Copiii țării — zîmbet 
de lumină. Muzică poezie și dans ;— Hotărîrile Forumului prind viață ! Reportaj- dezbatere ;3, 2, 1... start ! Reportaj ;— Șoimi ai patriei voi fi I Reportaj ;— Desene animate.— Telefilmoteca deghiozdan :
Premiul.Episodul 3 (color). .12,40 Din cununa cîntecului românesc.13,00 Album duminical, (parțial color).— Roadele muncii și ale bucuriei, Versuri.— Satule, vatră frumoasă... Moment fol- 1 doric ;— Tinerețea fără bătrî- nețe a unei comune ;— Flori de cîntec românesc ;•— Armonii clasice;

— Desene animate ;
—■ Telesport;
—• Cotidianul în 600 de 

secunde ;•— Lumea minunată a filmului ;

— Cu dragoste, oamenilor I '14,35 Ritmuri cubaneze, (color).14.45 La altitudinea tensiunilor înalte. Reportaj (color).15,00 închiderea progra
mului,19,00 Telejurnal.— Ziua recoltei. . '.19,30 Cîntarea României. Imn eroilor ogoarelor. Spectacol literar- muzical-coregrafie (color).20,20 Film artistic.
Vocea de aur.
(col Ol').21,50 Telejurnal.22,00 închiderea progra-. mului.

Luni, 20 octombrie20,00 Telejurnal.20,15 TIB *86. Emisiune realizată la cea de-a Xll-a edjție a Tîr- gului, Internațional București (color).
20,30 Tezaur folcloric.

(color). f20.45 Roman foileton :
Calvarul.Producție a studiourilor sovietice. Ecranizare după romanul omonim de Alexei Tolstoi (color). Epi
sodul 1. -

21,50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.
Marți, 21 octombrie20,00 Telejurnal.20,15 TIB *86 (color).20,25 Teatru TV.

Comoara din dea) de Corneliu Marcu.21,50 Telejurnal,
PROGRAMUL ȚY

22,00 închiderea progra*. mului.
Miercuri, 22 octombrie20,00 Telejurnal.20,20 Pe drumul înfăptuirii noii revoluții a- grare, Experiența fruntașilor s-o cunoaștem, s-o generalizăm I Episodul 12 (color).20.35 Copiii României do

resc pacea.20,45 Tribuna l’V. Emisiu
ne de dezbateri poli- tico-ideologice.

21,00 Film serial.
Casă pentru copiii 

’ . noștri..

Episodul 4 (color).21,50 Telejurnal..22,00 închiderea programului. .
Joi, 23 octombrie20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică. Priorități ale cincinalului — exportul (color).

20.35 Statornici în străbuna vatră dacică. Milenii de istorie în străluciri de aur și argint. Episodul 3 (color).20,55 Ziua Națiunilor U- nite.21,05 Invitație în studiourile Râdiotelevizfu- nii. Selecțiuni din concertul organizat eu prilejui Zilei Națiunilor Unite (color).21.35 Însemne ale unuitimp eroic.. Un învă- țămînt modern, : . revoluționar.21.50 Telejurnal.

22,00 închiderea programului;
Vineri. 24 octombrie20,00 Telejurnal.20,20 Pe drumul înfăptuirii noii revoluții agrare. Episodul 13 (color).20.35 Cadran mondial (color).,20,50 Pentru liniștea planetei. Versuri și eîn- tece dedicate păcii (color).2.1,15 Serial ' științific,

Din tainele mărilor.Episodul 20 (color).21.35 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare. Drum ascendent (color). > .21.50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.
Sîmbătă, .25 octombrie13,00 Telex.:13,05 La sfîrșit. de săptă- mînă (parțial color). Din sumar :— Hai la joc, pe rînd, pe rînd ;-- Gala desenului . animat ;.—. Gloriosul mesaj al Unității : 125 de ani 

de la înființarea A- sociației „Astra** ;— O clipă de îneîntare;

— Emoție de toamnă.— Muzică și poezie ;— Roadele bunei chibzuințe. Reportaj ;— Tablouri din Galeria Națională ;— In lumea operei ;— Telesport ;— Autograf muzical.14,45 Săptămîna politică.15,00 Includerea programului.19,00 Telejurnal.19,20 Sub tricolor la datorie. Documentar realizat cu prilejul Zilei Armatei Republicii SocialisteRomânia (color).19.30 Pentru ale țării dragi culori. Spectacol festiv dedicat Zilei Armatei Republicii Socialiste România (co-■ ': ■lor);'.s;:. 7 ■ ;20,00 Teleehciclopedia.— Artă și istorie ;— Viața și mediul ;— Univers și ... materie, (color).20,25 Scenariu TV :
Bornade D.R. Popescu (color). ,22,05 Telejurnal.22,15 A ruginit frunza din vii. 'Romanțe și melodii de neuitat (color).22.30 închiderea programului.



M î ca p u b lie i ta t e

Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu YaobangBEIJING 16 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, a fost transmis tovarășilor Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative a P.C. Chinez, Li Xiannian, președintele Republicii Populare Chineze, și Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat, un călduros mesaj de salut tovărășesc, împreună cu cele mai bune urări de succes în activitate, de sănătate și fericire, iar poporului chinez prieten — urări de noi și mari realizări în propășirea multilaterală a

patriei, în întreaga - operă de edificare a socialismului, de pace, progres și prosperitate.Secretarul general al C.C. al P.C. Chinez a mulțumit călduros și a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un salut prietenesc din partea sa și a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a R.P. Chineze, precum și urări-, le cele mai bune de fericire și succese tot mai mari în nobila activitate pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. Evoeînd cu deosebită satisfacție întîlniri- le și convorbirile pe care

le-a avut cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul Hu Yaobang a subliniat că ele au constituit de fiecare dată momente de cea mai mare însemnătate în întărirea continuă a prieteniei și solidarității militante dintre Partidul Comunist. Român și Partidul Comunist Chinez, în lărgirea și adînci- rea colaborării multilaterale dintre Republica Socialistă România și Republica Populară ■ Chineză.Schimbul de mesaje? a avut loc cu prilejul primirii de către tovarășul Hu Yaobang a tovarășului Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care întreprinde o vizită în R.P. . Chineză, la invitația C.C. al P.C. Chinez.ȘEDINȚA. In capitala Austriei a avut loc la 16 octombrie, o nouă ședință plenară în cadrul negocierilor cu privire la reducerea trupelor și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală.SATELIT. In Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămîn- tului „Cosmos-1 785“. După cum informează agen
ția TASS, el este destinat continuării explorării spațiului cosmic.DATORIE. La sfîrșitul anului 1987, Mexicul va fi țara în curs de dezvoltare cu cea mai mare dato

rie externă. — 108 miliarde dolari, relevă cifrele oficiale anunțate de Ministerul Finanțelor din a- ceastă țară, citat de agenția Prensa Latina. Se menționează că, în următoarele 14 luni. Mexicul va plăti creditorilor, pentru acoperirea dobînzilor, zece miliarde dolari, sumă e- chivalentă cu noile credite pe care le va primi în această perioadă.

„Ziua mondială 
a alimentației44ROMA 16 (Agerpres). — Cu prilejul „Zilei mondiale a alimentației", marcată joi la sediul din Roma al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), a- genția; ANSA, citind ultimele date statistice ale a- cestui organism speciali

zat al ONU, evidențiază' că problema gravă a'foametei și subnutriției se menține pe Terra. Astfel, se estimează că, la scară planetară, o jumătate de miliard de persoane (circa 23 la sută din populația mondială) suferă ca urmare a persistenței acestui fenomen, 40 000 de copii pierzîndu-și viața zilnic.Experții FAO au relevat, totodată, că alimentele \smt în cantități suficiente pe glob, iar. producția continuă să. crească, urmare a aplicării noilor tehnologii. Adevărata problemă constă în aceea că nu se creează „condițiile internaționale pentru ca resursele să fie distribuite în mod echitabil".Calculele experților au dovedit că pentru a dota fiecare țară cu structurile menite să asigure un nivel corespunzător al alimentației este necesară suma cheltuită pentru cîteva sute de submarine atomice lansatoare de rachete — notează ANSA,

COPIII, nurorile și 
nepoții urează scum
pei lor mamă și bunică 
Petra Maria, multă să
nătate, fericire și un 
călduros „La multi ani!" 
cu ocazia împlinirii 
vîrstei. de 50 ani. 
(9081)

VIND căruță, stare bună. Petroșani, sat Iscroni nr. 76. (9106)VIND Dacia 1300. Telefon 70648, Vulcan. (9103)VIND mașină de spălat cu ■storcător. Telefon 43715. • (9096)VIND Dacia 1300, Lu- peni, telefon 60958, după ora 16 (9094)PIERDUT, legitimație bibliotecă (periodice) nr. 5463, eliberată de Institu

tul de mine Petroșani. O declar nulă. (9093)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Stoi Doina, eliberată de ICSM1 ? Lupeni. O declar nulă.'• (9095) ' : ••PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dra- gomir loan, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (9104)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Lupii Constantin, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (9105)PIERDUT legitimație de serviciu nr. 10014, permis de. călătorie CFR pe numele Burlacu Alexandru, e- liberate de ACCF Petroșani. Le declar nule. (9101)
ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA Sanda, fiica Veronica, socrii, frații, cum- 
nații și unchiul anunță cu adîncă durere înceta
rea din viată a scumpului lor

VENCZEL FRANCISC
Inmormîntarea are loc sîmbătă, ora 14, în co

muna Aninoasa. (9107)

CONSILIUL municipal al sindicatelor Petro
șani își exprimă întreaga compasiune pentru moar
tea prematură a celui care a fost un bun tovarăș 
de muncă și un devotat activist

VENCZEL FRANCISC
Sîntcm alături de familia greu încercată căreia 

îi transmitem sincerele noastre condoleanțe. (9112)

memento
IERI, IN „CUPA ROMÂNIEI”, LA RUGBY

Victorie meritatăȘTIINȚA PETROȘANI — RAPID BUCUREȘTI 16—12 (13—9). Reîntorși a- bia cu 48 de ore înaintea partidei de ieri, dintr-un turneu în Iugoslavia (o- cupînd locul I și cîști- gînd cupa orașului Zeni- ca!) rugbiștii de la Știința au părăsit terenul învingători.Dorința de a învinge, de a-și confirma actuala ascensiune de formă, i-a făcut pe elevii prof. Gheor- ghe Pop și Mircea Ortele- can să învingă oboseala, ei prestînd și ieri după- amiază un rugby spectaculos și alert, depășindu-și clar adversarii, feroviarii bucureșteni.Superiori mai ales la grămezi, cu liniile I și a IlI-a în „zi bună", studenții au împins jocul mereu spre buturile adverse, fă- cînd ca încă din minutul 10, scorul să devină 9—0 pentru ei. Prestația exce-

și spectaculoasălentă a arbitrului Marian Vomea (Brașov), sporti- v;tatea exemplară a tuturor combatanților și jocul foarte alert — au fost răsplătite cu aplauze de puținii (?!) spectatori pre- zenți ieri în tribunele stadionului Știința. Au marcat : Bezărău (drop-goluri) în minutele 3 și 5, Dră- ghici (lovituri de pedeapsă) în minutele 10 și 50, și Drumea (eseu) în minutul 25 pentru Știința, respectiv, Gheorghe Dumitru (drop-goluri) în minutele 28 și 36 și Stanciu (lovituri de pedeapsă) în minutele 30 și 62,ȘTIINȚA: Lăți, Ortele- can, Aurel Sandu, Șușin- schi, Ciorăscu, Gheorghe Claudiu (Mureșan), Drumea, Duma, Bone, Bezărău, Chiriac, Sava, Larie (Iile Florin), Năstase și Drăghici. -
Alexandru TATAR

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Vînătorul de căprioare; Unirea: Ceișapte fantastici; Parîn- 
gul : Bătălia din umbră.PETRILA : Superpoli- țistul.LONEA t Noi, cei din linia întîi, I-II.VULCAN — Luceafărul: Artista, dolarii și ardelenii. :.

LUPENI — Cultural ; 
O floare și doi grădinari.URICANI: Furtună în Pacific. »

N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
TV.20,00 Telejurnal.'20,20 Viața economică.20,35 Toamna românească (color). Cîntece și versuri.20.50 Cadran mondial.' (color).21,05 Serial științific.(color).

Din tainele • mări
lor.21,30 Timp al marilor în* făptuiri revoluționare.Epoca Ceaușescu.21.50 Telejurnal.

CONSILIUL de conducere al clubului sindica
tului I.M. Aninoasa este alături de familia greu 
încercată prin pierderea celui care a fost 

VENCZEL FRANCISC
Amintirea lui va rămîne vie în inimile noastre. 

(9111)

COMITETUL sindicatului I.M. Aninoasa este 
alături de familia îndoliată a celui care a fost un 
bun coleg și prieten , : 4'

VENCZEL FRANCISC
Sincere condoleanțe. (9108)

FAMILIA Guran, profund îndurerată aduce un 
ultim omagiu celui care a fost

VENCZEL FRANCISC
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (9109)

FAMILIILE Ardelean și Cod rea își exprimă 
profunda compasiune la încetarea din viață a celui 
care a fost - .e

VENCZEL FRANCISC
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (9110)

FOTBAL, DIVIZIA ARezultatele celor trei meciuri disputate în cadrul etapei a 9-aCele trei meciuri disputate joi în cadrul etapei a 9-a a campionatului, diviziei A la fotbal s-au încheiat cu următoarele rezultate :
București: Sportul studențesc — Flacăra Mo- reni 2—1 (1—0).
Buzău: Gloria — Steaua 1—3 (0—2).

Cluj-Napoca: Universitatea — „U“ Craiova 1—2 (0—2).In clasament- continuă să conducă echipa Steaua București, cu 17 puncte.Celelalte jocuri ale e- tapei se vor desfășura vineri, 17 octombrie și sîm- bătă, 18 octombrie, (Agerpres)

I. 6. C. L Petroșani
INCADREAZA

- pensionari (proiectanți, topografi, de
senatori) pe durată limitată.

Relații suplimentare la sediul IGCL Pe
troșani, strada M. Eminescu nr. 15, telefon 
41920 - 41921, biroul proiectări.

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea" Petroșani 

încadrează de urgență, direct sau prin transfer
- un conducător auto cu categoria B pro

fesionist.
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57^1974 republicată.

Cei interesați se pot adresa la sediul co
operativei, strada 30 Decembrie nr. 1, biroul 
personal al cooperativei și la telefon 43251.

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, Ioan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef, Teodof RUSU — redactor șef adjunct, 
fiberiu SPA IARU.

COLECTIVUL C.C.S.I.T.U.M. Petroșani este a- 
lături de colega lor Edith Ia încercarea grea sufe
rită de pierderea neprețuitului său tată

KOCSIS ’ LEVENTE
Sincere condoleanțe.. (9116)

FAMILIA anunță cu profundă durere împlini
rea a 6 săptămîni de la dispariția scumpului nos
tru

GOLGOȚIU MARCEL
Lacrimi și flori pe mormîntul lui. (9098)

SOȚIA Elena mulțumește colectivului de con
ducere al I.M. Petrila^ rudelor, colegilor și tuturor 
celor care prin prezență, flori și compasiune au 
fost alături la durerea suferită de pierderea celui 
care a fost un neprețuit soț

Ing. PĂCURAR ARGIIIR
(9102)

FAMILIA Scprei loan mulțumește rudelor, ve
cinilor și tuturor celor care au fost alături de ei 
în încercarea grea pricinuită de decesul scumpei 
lor soție, mamă, soacră si bunică

SCOREI ELISABETA
(9114)

PĂRINȚII, sora și fratele cu aceeași durere a- 
nunță împlinirea a doi ani de la dispariția dragu
lui nostru fiu și frate

-'MIRCEA MANEA
Nu-1 vom uita niciodată. (9097) - >
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