
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚ1-VA ISteagul roșu
Moderna preparatie a cărbunelui din Livezeni, la ora ultimelor pregătiri. 

Foto: O. GEORGESCU

ANUL VIUL, NR. 10 655 MIERCU

In Spiritul sarcinilor și indicațiilor trasate de

1986 4 PAGINI — 50 BANI

tovarășul NICQLAE CEAUȘESCU

Ritm intens la pregătirea
Producțiile zilnice minei Livezeni din ceastă perioadă, încăcapacităților viitoareașa fel încît abatajele, care intră în funcțiune, săale

îi-nu producă la nivelurile prese situează la nivelul pre- ’ liminarului prevăzut pen- rul II al minei este, tru începutul anului vi- acest punct de vedere,itor. Este, desigur, o situație de natură să mobilizeze și mai mult acest co- lectiv de muncă, pentru găsirea căilor eficiente de creștere a cantităților de cărbune, în așa fel încît elementele care să asigure îndeplinirea preliminarului stabilit pentru trimestrul I din 1987 să devină certe, să devină o realitate.Soluția se află, desigur, în accelerarea ritmului lucrărilor de pregătire a capacităților Viitoare, în
Cărbune peste planPuternic mobilizați pen. tru a obține producții tot mai mari de Cărbune extras, acum, la încheierea primului an al cincinalului 1986—1990, minerii de la Lonea, Paroșeni șiCîmpu lui Neăg au extras, împreună, peste sarcinile de plan ale lunii decembrie, mai bine de 28 000 tone de cărbune.• Prin plusul în 15 decembrie, de cărbune, ceare producție suplimentară extrasă în ziua respectivă, colectivul I.M. Paroșeni a ridicat plusul obținut de la începutul lunii la 17276 tone, de cărbune.• Colectivul I.M. Cîmpu lui Neag, a folosit din plin condițiile oferite de acest început de iarnă fără zăpadă pentru a extra-mai de-

văzute. Situația din secto- , din i- lustrativă: a fost finalizat, și urmează să fie demarat, un abataj de mare capacitate, din care primele tone de cărbune vor porni spre suprafață la finele celei de-a doua decade a acestei luni. Nu se poate spune că, paralel cu filmul ridicat la executarea lucrărilor miniere pentru conturarea panourilor respective, nu au fost depuse și eforturi menite să confere viitorului abataj toate premisele de a deveni un element decisiv în balanța de producție a minei. însăși lungimea sa — de peste 180 de metri — este o premieră • pentru mina Livezeni. Apoi, necesitatea de a se realiza aici, randamente superioare și, deci, producții mari, a determinat găsirea unor- soluții tehnice care

constituie, și elp, o noutate pentru acest colectiv de muncă. Una dintre ele o constituie folosirea secțiilor în intersecții, ceea ce conduce, în mod direct, la o avansare mai rapidă a complexului, și deci la creșterea cantităților de cărbune exploatat.Speranțele minerilor din sectorul III sc îndreaptă spre un abataj de mare capacitate — cel din panoul I, stratul 3, blocul 6. Producția .lui- zilnică va fi, se estimează, de cel puțin 500 de tone, cu posibilități. de a urca, foarte repede, la chiar dublul a- cestei cantități. Problema esențială este cea a grăbirii lucrărilor de pregătire. Pentru accelerarea ritmului, s.a introdus combină de înaintare la .executarea planului de a- tac, de către, brigada con-
o

realizat 1314 tone mai ma-

ge. din carieră tot mult cărbune. In 15 cembrie, plusul realizat era de 617 tone de cărbune, ceea ce le-a permis rotunjirea producției suplimentare realizate de la începutul lunii la. 10 000 tone’ de cărbune. (D.G.)

ȘlIn spiritul muncitorești, re.

constant, la înde- anual orga- de partid din Valea Jiului se regăsesc de fiecare dată în fruntea colectivelor de oameni ai muncii, prin modul responsabil în care comuniștii știu să-și valorifice puterea de exemplu.Titlul de comunist, a-, ceastă calitate definitorie pentrîi cei mai buni dintre cei măi buni oameni ai mi ncii, își materializează din plin valoarea creatoare, prin faptele de muncă deosebite pe care muniștii le realizează nic în activitatea de

Mobilizate efortul general de plinire a planului în profil teritorial, nele și organizațiile

(Continuare în pag. a 2-a)

C.T. DIACONU

II’SRUEEMI’. Instalația de pulverizat apă pe iran tparjoarele cu bandă — 
rod al unei fructuoase colaborări dintre cadrele inginerești ale întreprinderii 
și specialiștii din ICITPMH. Foto: Gll. OLTE'ANU

tracție a cărbunelui, în construcții, în industria ușoară și în celelalte domenii ale vieții econo- mico.sociale. Maturitatea lor profesională și politică, spiritul de responsabilitate și dăruire în muncă, înaltele virtuți moral- politice constituie în permanență pentru tineri exemple demne de urmat în întreaga lor activitate. In acest sens, munca poli- tico-organizatorică desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru pregătirea și educarea tinerilor, în scopul primirii lor în partid constituie una din laturile deosebit de importante ale întăririi numerice și caii, tative a rîndurilor partidului. Ca urmare a muncii deosebit de eficiente desfășurată în această direcție de organele și organizațiile de partid, sub conducerea nemijlocită a Comitetului municipal de partid, în ultima perioadă peste 100 de tineri, oameni ai muncii au fost primiți în rîndurile partidului ca o răsplată binemeritată a modului în care și-au făcut și își fac datoria la locurile lor demuncă. Printre ei regăsim

tineri cu bogată experiență în activitatea organizației revoluționare a tineretului, oameni cu rezultate deosebite în muncă, a căror contribuție la realizarea sarcinilor de plan, în colectivele din care fac parte i-a impus atenției biroului organizațiilor intra lui.Cu mică
de bază, pentru a în rîndurile partida.vie emoție; în sala a Casei de cultură, toți cei peste 100 nou pri-tniți în rîndurile partidului și.au dat intîlfiire pentru a li se înmîna carnetul roșu de membru al P.C.R. — simbolul maturității politice : și angajării lor revoluționare. Sînt pre- zenți aici tineri și tinere reprezențînd toate categoriile profesionale din activitatea eeonomico-so- cială a municipiului. Mineri, . energeticieni, constructori, lucrători din industria ușoară, din celelalte domenii ale municipiului trăiesc din plin atmosfera cu adevărat sărbătorească a înmînării documentului de partid. In-Gheorghe CHIRVASA

(Continuare în pag. a 2-a)în pag. a 3-a
MINERII URICANIULUI 

asigura cu răspundere și dăruire 
Premisele unui nou an 

de rodnicie

Cînd între declarații și realitate „îngheață apele“...

autnaproviiionare teritorialăși produselor contractate pentru acest an. Dar mai întîi despre comerțul din Valea Jiului care a înregistrat în acest an o susținută și continuă dezvoltare și modernizare, reflectate în evoluția desfacerii de mărfuri pentru populație: în acest an, doar în primele 10 luni, s.a vîndut un fond de marfă superior anului trecut cu 89 257 mii lei. Comparativ cu anul 1981, suprafața comercială din Valea Jiu.

deijiocrației nimalelor revoluționa- . animaliere consiliile populare au sarcini deosebite în domeniul autoeonducerii și autoaprovizionării teritoriale, aflate în relație directă cu procesul de creștere a. calității vieții oa- așa re-menilor muncii. Dar, cum s-a subliniat la centa sesiune a Consiliului popular municipal, auto, conducerea și autoaprovi- zionarea reprezintă o sinteză a activității din comerț și a participării locuitorilor cu gospodării individuale la realizarea T. SPATARU ’fondului centralizat al‘* -—-.„r „....... . ■statului, prin predarea-a-- (Continuare în pag. a 2-a)

Situația este deja alarmantă. Lacul de acumulare Valea de Pești, principala sursă de apă potabilă a municipiului nostru, se află sula volumul util. Cele două „intrări" — Valea de Brazi și Buta — nu asigură nici măcar o treime din debitul condițiilor meteorologice normale; așadar, pentru nevoile consumului casnic și industrial, se apelează la rezerva de acumulare. Reducerea consumurilor și restricțiile programate sînt căi menite să contribuie la stocarea apei, la prelungirea duratei de a. limentare. Marii consumatori . de apă potabilă din vestul : municipiului au reacționat diferit față de " această ■ situație. Astfel,

♦ >I.M. Uricani are deja o sursă proprie de alimentare pe pîrîul -Sterminos, în plus a redus substanțial. cantitatea de apă primită din magistrala de aducțiune. I.M. F”
» •uegului oraș Lupeni. Iată stant. Revenim în curteamotivul care ne-a îndem- întreprinderii, unde sîn-nat, să mergem la fața tem interpelați, din nou, de locului la IFA „Vîscoza", împreună cu Ion Ulari, maistru principal la secția Bărbăteni de apă a IGCL Petroșani...

Apa, cîtâ există, trebuie bine gospodărită !dispune de o captare pe Mierleasa, dar se face încă multă risipă la galeria de coastă, I.M. Lupeni, deși a preluat, cu ani' în urmă, două surse ale IGCL din cartierul Ștefan, folosește numai apăDefapt,. cantitățile ele. apă furnizate minei Lupeni și IFA „Vîscoza" ar asigura /alimentarea cu apă a în. -
din rețeaua publică.

Directorul întreprinderii, ing. Artur Dărîngă, ne trimite și... ne uită în biroul dînsului. Aflăm totuși că lă „Vîstoza" sînt două pompe, care ar putea asigura. apă industrială : din Jiu, dar nu funcționează. In viitor, în acest scop va fi amenajat un baraj, stații de captare și tratare pe pîrîul Tusu, care are
Un debit mare și con- , (Continuare în pag a 2 :>l

director; la solicitarea noastră ’ de a Vedea instalațiile ni se recomandă drept . ghid pe maistrul mecanic Gheorghe Mesaroș. La stația de filtre, mecanicul de pompe Mariana Sîncu, ne informează: . ' ..— Pompele pentru apă din Jiu nu funcționează de o lună și jumătate, două. . Apa care intră acum în stație e de la un hidrant.Ne convingem pe viu; praful acoperă de- mult > vreme pompele prizei din Jiu. Analiza „orto" deter-
Ion VULPE



Steagul roșu MIERCURI, 17 DECEMBRIE 1986

Obiectiv major-formarea opiniei colectivului, 
în sprijinul realizării sarcinilorclapa o- concursu. vizuale, e. aȘi la Lupeni, rășenească, a lui propagandei pigramei și caricaturii, răspuns pe deplin exigențelor. Materialele pre. zentate — panouri, artico

le, desene, fotografii — expuse în. acest an-la gazetele de perete ale unităților economice tuțiilor din oraș aU atît sub aspect estetic, cît și al conținutului pe măsura obiectivului pe care și le-au propus: mobiliza, 
rea colectivului, de meni ai muncii la zarea exemplară a 
lor.Imbinînd latura tivă materialele, de . .dă vizuală și audio, elabo. rate de colectivele de re. dacție, sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, adoptă un stil direct, incisiv, militînd pentru creș. ferea calității producției, în mod deosebit a de cărbune, pentru

și insti. fost
narea! i- sarcini-forma.cu cea informativă, propagan-

celei _____________ , r______ întărirea disciplinei la locul de muncă, creșterea substanțială a productivității muncii pe baza folosi, rji intensive a timpului de lucru și asimilării noului în procesul productiv. In paralel, expoziția de la Lupeni — în mod deosebit prin materialele prezentate în concurs de 
I.M. Lupeni, preparația de cărbune și I.M. Bărbăteni — au dovedit o preocupare constantă a organelor și organizațiilor de partid, a celorlalte organe și organizații de masă și obștești pentru formarea multilaterală a oamenilor muncii, în spiritul cunoașterii depline 
a documentelor de partid, al prețuirii față de muncă, față de valorile societății socialiste. O notă bună pentru- materialele publicate- în. acest an în cadrul gazetelor „Tineretul și producția" ca și pentru materialele ce reliefează rezultatele înregistrate , .:. de. unitățile miniere în atragerea și stabilizarea for- .ței de muncă, unde un accent aparte este pus pe inițiative gen „Prietenul

între
(Urmare din pag. I)mină în apa pompată clor rezidual remanent în proporție de 0,2 mg/1, probă indubitabilă că apa provine din magistrala Valea de Pești. Un drum făcut de constructori a astupat „jompul" din Jiu, capacitatea rîuiui, apreciată din „ochi" — peste 600 l/s. Intre timp, maistrul Mesa- roș își aduce aminte că, pentru investiția nouă, ș-a mai amenajat o priză de apă, tot pe Jiu, în aval de clădirile vechi. Ne toarcem din drum, din la fața locului.— Nu funcționează, precizează, ceea ce am marcat și noi, 

Mesarpș. 7— Hidrantul de Unde . are apă? — întrebăm noi, dar la descifrarea

în- noure-maistrui

noului încadrat"; materi. ale care, pornind dc la fapte concrete de muncă, îndeamnă la realizări și mai mari și, ceea ce este mai important, formează o opinie politică în rîndul maselor.In acest sens, relevăm preocuparea constantă a organelor de partid din Lupeni pentru ca, prin intermediul propagandei vizuale, folosind mijloacele specifice ale acesteia, să intensifice eforturile pen-
Munca politică 

de masă, 
mereu în actualitate

tru o nouă calitate a muncii politice de masă, e- ducînd masele de oameni ai muncii, mineri, elec- trolăcătuși, dar și opera, tori chimist! la IFA ■ Vis. coza, țesătoria lucrători „Straja" unități.cadre didactice și medico- sanitare, elevi, în spirit patriotic,, revoluționar. Bine . apreciate de participanți, exponatele pe teme . de cunoaștere a legislației muncii, precum și gaze, tele satirice adoptă un ton concret, făcînd din fiecare .caz particular, o problemă.

țesătoare de la de m ă t a s e, la cooperativa sau în celelalte maiștri, . ingineri,

Simbol al
(Urmare din pag. I)minarea festivă, organiza, tă de Comitetul municipal de partid, în această perioadă deosebit de bogată în evenimente politice de larg răsunet în conștiința națiunii, , constituie un moment de semnificativ, tinerii .membri de care, odată cu titlului de comunist își vor continua activitatea la un nivel superior de angajare și maturitate.Despre semnificația e-

deosebit pentru partid primirea

Un cuvînt de apreciere pentru panourile frun. iașilor în întrecerea socialistă cităm pe cele ale I.M. Lupeni, Uzinei de preparare, I.M. Bărbăteni, ca și pentru gazetele „Faptul zilei", „Sărbătoritul săptămîhii", unde la loc de cinste se regăsesc fruntașii în producție și fapte, le lor de muncă exemplară, pline de dăruire.Despre punctele deformare și -documentare se pot spune și lucruri bune după cum, fapt valabil și în cadrul emisiunilor stațiilor de radioamplificare, există aspecte muncii care se cer nătățite.Unitățile școlare prezentat, în general bine, fiind apreciate cabinetele de științe sociale de la Liceul industrial minier și de la școlile generale nr. 1, 2, 3. întreaga muncă de propagandă din uni,, tățile școlare, răspunde pe deplin sarcinilor, în mod deosebit prin formarea unei opinii colective față de muncă, de învățătură, militînd strîns pentru unitatea teorie — practică ■ productivă — cercetare. .Un concurs reușit, o manifestare la care pârtiei, punții au plecat cu o serie de concluzii pentru 198.6 . — iată caracteristicile etapei orășenești a concursului propagandei vizuale de la Lupeni.
II. ALEXANDRESCU

in-
... aleîmbu.

Buna funcționare a mașinii de turnat Iac, de la Fabrica de mobilă 
Petrila, este asigurată competent de muncitoarele Rodica Oros, Elena Dulcu 
Ildiko Dudi. Foto : O. GHEORGHE

s-au

maturitățiivenimentului . din ,viața tinerilor comuniști a vorbit tovarășul Romulus Dra-. goș, secretar al Comitetului municipal de partid, care după o amplă expunere a înmînat, înti.un cadru festiv, sărbătoresc, al100 în Fes-carnetul de membru partidului " celor peste de tineri nou primiți rîndurile partidului, tivitatea a fost încheiată cu un reușit recital de poezie patriotică prezentat de actori ai Teatrului de stat „Valea Jiului”.

nare a populației s.ar ridica la un nivel superior prin realizarea cu responsabilitate moral, politică a sarcinilor stabilite, încă din anul prin contractele te în fiecare Dar situația produselor animaliere nu împreună este pe măsura posibilităților locale și nici conformă cu propriile angajamente. Respectarea programelor de autoconducere și autoaprovizionare teritorială este nemijlocit legată de modul cum se înfăptuiesc contractele de ' doa contribuit*, și alimentația . stilul și metodele de muncă ale consiliilor populare, de legătura cu cetățenii.Ih cadrul sesiunii Consiliului popular municipal s-a evidențiat că în acțiunea de autoconducere. și autoaprovizionare teritorială, prioritară în preocupările complexe ale consiliilor populare o- rășenești și comunale, tre. consiliu popular.

lui s-a dublat, peste 80 la sută din unități funcți- onînd acum în spații noi, Pînă la sfîrșitul acestui an se preconizează să intre în circuitul economic laboratorul de alimentație publică din Petroșani, spații comerciale la parterul blocurilor 45 din Vulcan, 36D din Petrila. „La aprovizionarea populației cu produse agroali- mentare și bunuri industriale de consum — remarca tovarășul Miron Șerb, directorul Direcției comerciale municipale către gospodari, cît și

buie să se acționeze consecvență și fermitate, printr-o legătură permanentă cu cetățenii care au efectuat contracte de animale și produse animaliere. îndeplinirea acestor consi.

realizarea semipre- desfacere domiciliul con- sector . care depășit
publică prin preparatelor și paratelor cu pentru sumatorilor, și-a realizat și sarcinile de plan. In ceea ce privește aprovizionarea cu legume și fructe, unitățile ICSLF din Valea Jiului au vîndut populației 9472 tone de cartofi, 7669 tone de legume, 2298 tone fructe, în valoare de 105 milioane lei, cu 58 la sută mai mult decît prevederile de plan". Cu sprijinul elevilor din școlile generale și al altor unități, s-a desfășurat acțiunea de însiTozare și conservare pentru iarnă- primăvară, în depozite a. flîndu-se acum peste 35 000 tone de cartofi, 450 tone ceapă; 130 tone rădăcinoa- se, 1250’ tone mere și alte produse.Procesul <le aprovizio-

declarații și realitate „îngheață apele44punsului ne ajută maistrul li lari.— Hidrantul e legat inelul de distribuție incintei, care e legat castelul de apă, care rîndul său e legat de cordul cu conducta gistrală IFA

zilele de joi, sîmbătă duminică. (Al.T.)

de al de la rama- Valea de Pești. _ _ _ .,Vîscoza" e racordată și. la sursa Braia, alimentarea din această sursă este cu restricții. ■ ■Peste acest adevărat, lanț al... slăbiciunilor, să adăugăm că apometrul e defect, cică viteza de curgere a apei din rețea .este foarte mare, jetul puternic strică palele instrumentului de măsurat cantitatea de apă potabilă. Lacătul de la racord, unde trebuie să umble numai specialiștii IGCL, prezintă, mereu, urme de
Și

violare. Intre timp, dim- prejurul prizei noi. apare furios directorul — poate pentru că nu ne-am mul- fumit cu explicațiile „de birou" — care „tună și fulgeră", prevederi exprese în â-— Dacă v.ați apucat să cest sens. Apa potabilă nu capul poate fi dijmuită de con- . nu .. ... . .. ..

apă ce era clar apă potabilă. Situația se rne^iți- ne astfel, din păcate, ’de multă vreme, iată de se impune întronarea legalității, fiindcă există exprese în a-

ACȚIUNI. Renovată și reămenajat, sala destinată discotecii din incinta clubului sindicatelor Lupeni a găzduit sîmbătă seara prima acțiune reușită. La repertoriul, prezentat de tînărul Jurcă, participanții alăturat printr-un portament pe măsură. De notat că acțiunile de discotecă se vor desfășura în
bogat, Mircea s-âu com-

faceți anchetă de ' dumneavoastră! Și să vă însoțească nimeni!Cum adică, maistrul saroș, pe care tocmai rectorul întreprinderii recomandase, e „nimeni" ?— Cu această pompă (din aval — n.n.), strigă, din ’ nou, directorul, ne a- provizionăm cu apă. bitul — 400 l/s.Realitatea — pompa nu funcționa; apa „industrială", conform celor relatate de mecanicul de pompe Mariana Sîhcu și celor constatate de noi, provenea dintr-un hidrant de

sumatorii . industriali de- i 
cit ca apă potabilă, nu și industrială. Primarul orașului Lupeni, tovarășul Ion Pădiireanu, fusese informat, ne-a relatat înaih- ; tea documentării noastre, că, la IFA „Vîscoza", pentru necesitățile industri- De- ale, este- folosită apa din Jiu. Invităm deci să se închidă călea risipei . intolerabile, să fie trași la răspundere cei vinovați de această situație, care afectează buna aprovizionare cu apă potabilă a municipiului nostru.

ni-1

niei“, la ICSMI Petroșani nunță o ediție deosebit de se desfășoară repetiții in. atractivă. (Al.H.)— ----- \ AGRO-ALIMENTARA din Lupeni prinde tot mai mult contur. In aceste zile, con. structurii au terminat pla. o- carea fațadei clădirii. In de iarnă trimestrul I al anului viitor vor continua în ritm
FILATELICA. Odată cu tense la noul program de NOUA HALA debutul ediției a IlI-a . a brigadă artistică, intitulat expoziției filatelice „Pa- sugestiv „Mai poftiți ring-Max" a fost pusă în circulație o ștampilă spe- . cială. Purtînd data de 14 decembrie '86, ziuă vernisării expoziției, ștampila reprezintă ursul brun carpatin. Maxima filatelică are valoare de 8 lei.(Al.H.)

pe

trecut, efectua-localitate. sarcini stabilite de preluării liile populare contribuie, . ă cu activitatea din comerțul Văii Jiului, la aprovizionarea populației. In această perioadă trebuie să se acorde o a- tenție permanentă atît în predarea-preluarea lafondul de stat, cît și modului realist de efectuare a contractelor. Anul 1987, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general ai partidului la plenarele organismelor democrației muncitorești care au avut săptămîna trecută, va trebui să determine o tivitate superioară și eficientă în întreaga muncăde autoconducere și autoaprovizionare a fiecărui- ,...
locac-

Ritm.
(Urmare din pag. D' la lu-dusă de Ion Domin teanu, venită în sprijin de I.M. Paroșeni.. Același cru se preconizează pentru brigada decoordonarea lui Costache lugan, care lucrează la suitorul de aeraj.„Am înțeles, din proprie experiență, faptul că ritmul lucrărilor de pregătire depinde, în mare măsură, de folosirea mecanizării, a combinelor de înaintare ne spune șeful sectorului, ing. Traian lor. daehe. In consecință, ne-am organizat în așa fel activitatea îneît în anul viitor să avem, la acest gen de lucrări, cel puțin 3 Utilaje de înalt randament în front".

* Paralel eu lucrările mi
niere de pregătire pro. 
priu-zise, au fost luate și alte măsuri, de natură teh
nică și' organizatorică, ast
fel ca această viitoare ca
pacitate de producție din sectorul III să beneficieze de condiții" optime pentru 
realizarea unor producții zilnice mari. Sectorul 
investiții va finaliza, corelare cu punerea de în în funcțiune a abatajului, silozul tampon, amplasat chiar în zona de deversare a frontalului, deci cu atît mai folositor pentru ritmicitatea evacuăriiproducției, pentru eliminarea timpilor de stagna.

intensre a complexului din pricina eventualelor defecțiuni pe fluxul de transport. De asemenea, transportorul complexului a fost deja adus în incinta minei, pentru" ca o echipă de sub coordonarea mecanicului de sector, . Niculin Badi, să facă în timp util toate modificările Cerute de soluția preconizată în folosirea acestui utilaj.
Nu este cazul să intrăm în amănunte, vom sublinia doar esențialul: demararea, la termen, a noii capacități presupune O perfectă coordonare a acestui complex de lucrări, care îmbrățișează mai multe planuri de acțiune. Secțiile trebuie aduse din panoul VI, iar la ele se poate ajunge doar în urma realizării străpungerii de către brigada lui Glieorghe Ciobanu, aceeași care, sprijinită de specialiști de la echipa service a minei, le va transporta, le va revizui și le va monta în noul abataj. Și total tre. bule făcut în așa fel in

cit să fie, cel puțin res
pectat termenul de pune
re în funcțiune a utilajului — mijlocul lunii mar
tie din anul viitor. Cu 
cît mai repede, cu mai bine pentru 
producției din ; 
luni ale lui t98f, realizarea sarcinilor 
venite în primul trimestru al anului viitor.

i atît nivelul primele pentru re-
- ... , pe Acarosabil se formează o | „potecă" lată de gheață, I.......................... pew [•,ii cui os patinoar, care pune sub semnul... derapajului autovehiculele care circulă pe aici. Să nu mai vorbim, în această perioadă de prelungită secetă, de irosirea apei... (S.B.)

țiunile de odihnă și trata- fectă. In felul acesta, ment. In această, perioadă, doritorii beneficiază de ...reducere de pînă la 30 la transformată într-un sută a prețurilor pentru bilete, putînd chiar și pentru mai scurte, de trei zile. (S.B.)PATINOAR ?da Dr. Petru Grbza din Petroșani, din subsolul cului amplasat chiar vi de sediul brigăzii instalații, curge, cînd și cînd, mai ales nu vrei, nului viitor, în toate sta- apă, dintr-o conductă de-

I 
I

I
I
I

la noii".PENTRU ediția din cest an a Festivalului bieeiurilor laice „Colinda țării ' pentru minerii Văii Jiului", care va susținut lucrările de fini- aVea loc în zilele de 27-28 sare în interiorul halei, decembrie au confirmat, pînă în ‘prezent, participa, rea formații din județele troșani a OJT auMehedinți, puse în vînzare biletele pentru trimestrul I al a.

a. să opteze sejururi cel puțin
Pe stra-

FORMAȚIE. In vederea
concursuri- Cluj, Vîicea, __________Festivalului Sibiu, Iași, Suceava și Hu- ! - a-participării lale din cadrul ......_____... ... ......național „Cîntârea Romă- nedoara. Așadar, se

(I.D.)ODIHNA. La Filiala Pe- fost blo. viza- de vrei Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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MineriiUricaniului
asigură cu răspundere și dăruire

PREMISELE UNUI NOU AN DE RODNICIEPregătindu-se pentru abordarea sarcinilor de 
plan sporite pe cel de-al doilea an al cincina
lului actual, minerii Uricaniului dau expresie 

certă? capacității lor de angajare, de muncă creatoa
re. Ultimele zile, ultimele săptămîni ale anului 
sînt marcate și la mina Uricani, ca în atîtea colec
tive muncitorești, de fapte de muncă de excepție, 
confirmări ale competenței tehnico-profesionale, ale 
dăruirii și responsabilității formațiilor de lucru 
în efortul consacrat asigurării premiselor necesare 
ridicării extracției de cărbune la nivelul sarcinilor 
sporite, prevăzute pe 1987.

Sînt elocvente în acest sens faptele minerești 
de certă valoare profesională ale unor colective de 
frunte în întrecerea socialistă. Minerii brigăzilor 
conduse de Andrei Tokes și Aurel Șoșoi au înscris 
în, cronica de muncă a ultimului trimestru al anu. 
Iui performanțe de prestigiu în săparea lucrărilor 
miniere menite să asigure capacitățile de producție 
ale anului viitor și în perspectivă, minerii sectoru
lui I consecvenți în depășirea sarcinilor lunare, ra
portează realizarea înainte 
nual.

de termen a planului a.

Două recorduri de prestigiu
Brigada de investiții a lui ANDREI TOKES : 225 ml de galerie 

ajutorul combinei de înaintare cu
CU

Pe calea
* modernizării

1

Succese clădite pe lapte de mumăPuține zile mai despart bit despre o seamă de ml- sectorul I de un eveniment care va înnobila cronica de muncă a acestui colec- ' tiv, pe anul în curs. Datorită unei mobilizări c- . xeraplare, sectorul a extras de la începutul anu..... . - m„- de prevederi, îndepli-cumai dar sta-
. Săparea noului orizont post planificat; viteza-mede bază —■■ 300 ridică cu die zilnică: 6,8—7 ml. necesitate cerința obținerii înaintare, pentru terminarea în timpul cel mai scurt a acestei lucrări de amploare, hotărîtoare pentru asigurarea noilor capacități de producție. A- cest comandament major a fost înțeles pe deplin de minerii din brigada condusă de Andrei Tokes, cărora li s-a încredințat a- cest obiectiv de investiții — un nou și veritabil cîmp de afirmare a ex. perieriței și vredniciei a- cestei formații “complexe, a electrolăcătușilor care au fost alături de mineri în obținerea unui nou record de prestigiu.Performanța s-a obținut la săparea galeriei transversale spre nord, din care urmează să se deschidă pregătirile pentru noile fronturi de lucru în blocurile III și IV stratului lucrării ;tivitatea obținută — 5mc/pOst față, de 3,4 mc/

Săparea galeriei a unor viteze sporite de eeput din plin de la ceputul trimestrului, din luna octombrie, brigada .a atins o de 190 ml. A fost o - repetiție generală pentru recordul din luna noiembrie, obținut pe baza u- nui program de lucru judicios . și detaliat, privind organizarea schimburilor, ciclul operațiilor, aprovi. zionarea frontului de lucru, graficele de revizii și reparații ale utilajului. Recordul. ing. loan torului, direct al gramului

m-în- deci cînd viteză

ale17—18. Profilul18 mp ; pr'oduc-

brigăzii, afirmă Țopa, șeful sec- este rezultatul respectării pro- de lucru, ceea ce denotă înalta profesio- nalitâte a brigăzii, com
petența sa și a personalului care a asigurat !- treținerea că. Este tehnice, dicioase norilor, lor, a colaborării fructuoase între schimburi. Este rodul rigorii eu care s-a stăruit, tenace și continuu,

Și al a
în- electromecani- rodul asistenței coordonării ju- eforturilor mi- electrolăcătuși-

secțiune plinăîncepînd de la șeful sector și pînă la ultimul vagonetar pentru obținerea performanței. Este un merit comun ■— al minerilor din brigada de a lui Andrei Tokes, schimburile conduse minerii Kacso Laszlo, lay Laszlo, Izslay Albert, Mihaly Iuliu și Varga, a Gheorghe Dobîrceanu, Gheorghe Ueț, Remus Crăciuneșcu v Și Ion Șerbănescu, a lăcătușilor Nicolae Cașiș, Dumitru Bîtoancă, Dumitru Șunei, Grigore Colceru, Kiss Endre și Ionel Dan- ciu, a echipei de aprovizi. onare a lui Kacso Venczel— formații de diferite specialități, coordonate cu competență de tehnicianul Teodor Bologa, adjunctul șefului de sector, de maiștrii mecanici . loan Jocea . și Ionică Stoi.A lor este performanța— sinteză a strădaniilor și competenței minerești, a lor este și ambiția a.și depăși în viitorul propriul record.

de
elită din 

de 
Isz-Andrei combainierilor și Nicolae

O lucrare de reală însemnătate va fi executată la mina Uricani în anul 1987. Este vorba despre sediul școlii de calificare — o bază materială modernă ce va cuprinde săli de clasă, cabinete, laboratoare și dotarea tehnică necesară cursurilor.Lucrarea face parte dintr-un program mai amplu de modernizare și dezvoltare a activității . întreprinderii. In acest context, amintim că tot în imul viitor, ..la mina Uricani vor începe lucrările pentru dispecerizarea sistemului informațional și construirea unei moderne stații de salvare minieră.

lui și pînă „la zi" mult de 10 000 tone cărbune peste creînd premisele ^;Uirii“<;plăiitiltir;s;ăhual.cel puțin o decadă devreme. Metodic, chibzuit, sectorul și-a bi)it încă din luna ianuarie un ritm optim .< pe care a știut să-1 păstreze în permanență cu toate greutățile întâmpinate — inerente, am putea spune, în condițiile exploatării cu metode clasice a zăcă- mîntului, și cu destule neajunsuri pe traseele transport. Ritmul plasarea optimă a fronturilor, operativitatea răspunderea pentru fiecare lucrare executată — acestea au fost trăsăturile definitorii ale colectivului care i-au însoțit per. manent activitatea în întregul ah.Se apropie din nou, luna ianuarie. Sectorul I va mira în cel de-a: doilea an al cincinalului cu Uh plus de experiență, cu încredere sporită în forțe- . le sale. Metodic și chibzuit, inginerul Dumitru Florian, șeful sectorului, ne-a vor-

de alert,și

heri care fac mindria colectivului, despre gîndu- rile cu care vor intra în- tr-o nouă etapă a cincinalului. Vasile Ursache, Spiridon Scorpie, Ștefan Car- i ' ti, Gheorghe Curteanu, Ion Cauni, Ștefan Robu, ,___ _Cornel Voicu, Eugen lint, Vladimir Voieu însumează în ansamblu, experiența celor cu o activitate mai bogată, cu e- lanul și entuziasmul tinerilor. In fruntea sectorului, brigadieri ca Gheorghe Văsîi, Ion Neicu, Alexandru Pato, Petru - Vreme. . Iată doar cîțiva din membrii acestui colectiv care, au făcut pe parcursul a- nului dovada înaltei angajări pentru creșterea producției de cărbune.— Gîndu-rile noastre pentru 1987? — repetă șeful de sector o întrebare firească. S.î asigurăm aceeași organizare bună a ac-., tivității, pe toate schimburile, cu grija cuvenită pentru aprovizionare, transport, protecție a muncii și toate celelalte sarcini, astfel ca sectorul să ra- . porțeze realizări frumoase — cel puțin la nivelul rezultatelor carene.au întărit în acest an presti- în fața întreprinde- in fala Văii Jiului.

Gheorghe Isac, Creții, ConstantinNicolae Bălăsel,I Bă-

Brigada de pregătire a lui AUREL ȘOȘOI, din sectorul III A 
viteză lunară de săpare de 205 ml de galerie executată 

cu combina de înaintarePremisa reușitei brigăzii de pregătiri a lui Aurel Șoșoi — 205 ml de galerie săpată în profil de 13,4 mp (susținut cu armături GDM-îl) pentru punerea în funcțiune a panoului 1 gadierului, de a realiza un Sud din blocul zero a stratului 17—18, — a fost tot conștiința datoriei. Conștiința datoriei care este sinonimă cu răspunderea pentru noile capacități de producție. Or, panoul 1 Sud este tocmai un frontal de mare capacitate, ur. mînd să fie dotat cu complex modern — CMA- 5 H, care din primul trimestru al anului viitor trebuie să ajungă la o producție zilnică de 700—800 tone. Tot în acest bloc urmează să șe deschidă, în continuare, alte abataje de mare pondere.Brigadierul a înțeles im-

portanța lucrării, iar prin 
de schimb 

Vasile Anastasia întreagael, prin șefiiMarin Manciuc, Ciobanu, Fică și Vasile Graur, formație. La ambiția bri-veritabil record In săparea acestei lucrări miniere de maximă urgență s-au racordat toate schimburile, constituite din, mineri po- licalificați, din combaini- eri pricepuți și inimoși — Ioan Nichițelea, Constantin Udrescu, Mihaly Matei — care au asigurat și revizia și întreținerea modernului utilaj — combina de înaintare. Brigada s-a bucurat de o bună aprovizionare din partea echipei lui Mircea' Drudan, s-a bucurat de o competentă asistență tehnică pe toate schimburile, asigurată de cadrele tehnice cele, mai valoroase, în frunte cu

șeful de sector lexandru Pușcaș.— Brigada a beneficiat 
însă,; în primul rînd, de 
propria sa capacitate și experiență — ne-a relatat șeful de sector. Brigadierul are o vechime de un sfert de secol la mina Uricani, din care peste jumătate de timp conducător de formație. Capacitatea de a organiza cu precizie munca fiecărui schimb, a fiecărei echipe specializată pe operații, aprovizionarea riguroasă, disciplina fermă conjugată CU spiritul de inițiativă au asigurat organizarea eficientă a muncii. Pe această bază au obținut viteze sporite de înaintare de cite 8 ml pe zi, producții sporite, de 12 tone pe post, eu . 5 tone pe post superioare prevederilor.

Prioritar, în atenția noastră

Minerii din brigada condusă de Gheorghe Văsii, sectorul I al I.M. Uricani

®te F7O

La sfat cu ortacii sectorului III, înainte de intrarea în subtera

PROTECȚIA MUNCII ții teoretice și practice e- xemplificate prin filme de protecție a muncii specifice meseriilor. Cu bune rezultate folosim stația de radioamplificare a minei, la care inginerii .APM prezintă diferite materiale cu exemple concrete de la locurile de muncă. Concomitent, s-au realizat importante îmbunătățiri în ceea ce privește organizarea muncii . la fronturile de transportul personalului, utilajelor și ceea ce asigură un ......sporit de securitate pe întreaga mină. Ca urmare ,a, acestor condiții materiale create, a măsurilor luate în domeniul protecției muncii, situația accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale înregistrează o ameliorare senini ficați vă față de ..linul 1985.Cu toate acestea, nu ă- vem dreptul să ne declaram salisincuți. In această activitate, întotdeauna este loc pentru mai bine. înlăturarea fermă și prove-

îmbunătățirea . continuă a condițiilor de muncă, grija pentru prevenirea accidentelor și a îmbolnă- virilor profesionale . sînt ' înscrise ca preocupări permanente ale organului colectiv de conducere de la mina Uricani și, tot. odată, ca îndatoriri majore ale personalului investit cu sarcini în domeniul protecției muncii.Semnificativ, Jn acest sens, este faptul că în a- nul 1986 pentru protecția muncii au fost alocate 5 milioane lei. Cea. mai mare parte a acestor fonduri a fost destinată îmbunătățirii măsurilor de tehnica securității, acțiunilor în domeniul protecției muncii, condițiilor igienico- samtare, aerajului, procurării -echipamentului de protecție, propagandei și instruirii ' personalului •muncitor. ' .Ca o formă de tehnica securității oamenilor am adoptat instructajul introductiv general la cabinetul de protecție a muncii pe baza lupii program 'maliție care cuprinde lec-

lucru, și . circulația funcționarea instalațiilor, grad

nirea cauzelor generatoare de accidente și îmbolnăviri profesionale, a avariilor va sta în permanență în atenția maiștrilor și conducătorilor formațiilor de lucru — șefi de brigadă, șefi de echipă, șefi de schimb și k conducerilor sectoarelor.
Sub conducerea organizației de partid, cu sprijinul organizațiilor sindicale, toți factorii eu răspundere in acest domeniu, va trebui să acționăm mult mai intens , și cu responsabilitate pentru cunoașterea și respectarea strictă a normelor de protecție a muncii, a legislației în vigoare, a măsurilor tehnice și organizatorice a- doptate la mină, pentru sporirea exigenței în organizarea și exercitarea controlului în toate schimburile, la fiecare loc de ■muncă, pentru îmbunătățirea continuă a activității de protecție ’ a muncii și creșterea gradului de securitate în subteran.
Sing. Gheorghe MAXER, 
șeful compartimentului 
de protecție a muncii
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PETROȘANI 
iembrie: Vară tală; Unirea: formula unu; Asociatul.

I
Reuniunea i-europeana

de la VienaVIENA 16 (Agerpres). Grupul de lucru care se ocupă de aspectele militare ale securității europene dezbate în aceste zile, la reuniunea gencral-eu- ropeană de la Viena, probleme legate de modul dc transpunere în viață a măsurilor de încredere prevăzute în Actul final de la Helsinki și a prevederilor documentului Conferinței de la Stockholm privind măsuri de încredere

și securitate și penii u zarmarc în Europa.Reprezentantul noastre s.a pronunțat pentru reducerea și limitarea activităților militare în Europa și în primul rînd ale celor două alianțe militare, arătînd, în același timp, că reducerea forțelor militare, a armamentelor și cheltuielilor militare constituie calea cca mai importantă pentru întărirea încrederii și securității pc continent

țării

TODOR JIVKOV, ședințele Consiliului Stat al R.P, Bulgaria,Hans-Dietrich ___ ______ , vicecancelar și ministru al afacerilor externe al R.F. Germania, a- flat la Sofia într-o vizită de lucra, relatează agenția BTA.
primit pe Genscher,

pre- de , l-a

DUPĂ CUM transmite agenția TASS, la Shanghai, în R.P. Chineză, a fost deschis la 15 decembrie un consulat general al U.R.S.S. aceluiași comunicat,Finlanda rata șomajului dinrataeste de 5,6 la sută forța de muncă.

Evoluție demograficăBRASILIA 16 (Agerpres). Experții cercetează de mai mult timp modul cum va evolua situația demografică pe continente, țări, zone urbane sau rurale. In Brazilia, pe baza studiilor naționale și a prevederilor demografice ale O.N.U., se consideră că în anul 2000, Sao Paulo, care a cunoscut în ultima perioadă o creș. tere puternică a populației „intra muros“, va avea 25,8 milioane locuitori, situîn- du-se, din acest punct de vedere, pe locul doi în lume, după Ciudad de Mexico, cu 31 milioane locuitori. Locul trei ar reveni capitalei Japoniei, cu 24,2 milioane persoane.

FILME
— 1 No- scntimcn- Pilot de 
Parîngul:

mai scăzută din ultimii 54 de ani, 3 grade Celsius.

' UN COMUNICAT al Mi. nisterului finlandez al Muncii relevă că, în luna octombrie, numărul șomerilor din această țară a crescut cu 4400. Potrivit

UN VAL de frig neobișnuit afectează cîmpiile și zonele de munte din Pakistan. In ultimele trei zile, 37 persoane și-au pierdut viața din cauza geru- . lui. Orașul-port Karachi, caracterizat de obicei prindea- ceste zile temperatura cea

IN LUNA noiembrie, prețurile la mărfurile de consum în Israel au cut cu 2,9 la sută, record din ultimele luni, după cum rezultă din datele publicate de trul de statistică din tă țară.
i cres- nivel șapteCen-aceas-

I
I
I
I
I
I
Ift
I

LONEA: Pisicuța de argint.VULCAN: Lupii mărilor.LUPENI: Ne trebuie o solistă.URICANT: Pan Wolo- djovski, I—II.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Ci. nematografice Județene Hunedoara.
TV20,00 Telejurnal.20,15 Viața economică.20,25 Cu inimile pline de zbor și de lumină.cîntece revolu-

I.C.S.A.-A.P. PETROȘANI
ORGANIZEAZĂ

REVELION 87
la unitățile:

Restaurant 304 „Brădet" - Petroșani

Restaurant 326 „Transilvania" - Petrila
Restaurant 331 „Cotnari" - Lonea

Restaurant 303 „Mîndra" - Lonea

Procurarea biletelor se face direct la șefii 
de unități pînă la data de 28 decembrie 1986.

Unitățile organizatoare oferă solicitanților 
un meniu variat, muzică, dans, antren, surpri
ze, tombola revelionului, „Miss Revelion".

Rețineți locuri din timp.

a a-
tr-o climă deosebit blîndă, a cunoscut în

POLIȚIA italiană restat 14 persoane suspectate de a face parte dintr-o bandă internațională de traficanți de droguri, cap- turînd totodată chizi și cecuri de 500 milioane (384 000 dolari), ză agenția AP.

-— Versuri și patriotice, ționare (color).20,35 Tribuna TV.— Calitatea — responsabilitate muncitorească, dăruire patriotică.Film serial.
Ambulanța.Episodul 6 (color). Telejurnal, închiderea programului,

20,50
bani li- în valoare de lire informea-

21,5022,00

SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cei mai buni sportivilii urma anchetei organizate de Asociația presei sportive din România au fost desemnați cei mai buni sportivi români în anul 1986.Iată clasamentele :
FEMININ : 1. Tamara Costache — înot; 2. Rodica

Arba, Olga llomeghi — canotaj academic; 3. Maricica Puică — atletism; 4. Lucia Toader, Chira Stoian, Mariana Trașcă, Doina Bălan, Viorica loja — canotaj a- cademic; 5. Maria Sava —• canotaj academic; 6. Reka Lazăr — scrimă; 7. Noemi

români ai anului 1986bal; 5. Angelin Velea, DaLung — înot; 8. Stela Pura-— înot; 9. Aurelia Dobre— gimnastică; 10. Ana Pă- durean — atletism.
MASCULIN : 1. Nicu Vlad — haltere; 2. Aurel Macarencu — caiac.canoe ;3. Andrei Socaci — haltere;4. Helmut Ducadam — fot-

niel Stoian — caiac-canoe;6. Iosif Tismănar — popice;7. Marius Tobă — gimnas. tică; 8. Francisc Vaștag — box; 9. Vasile Andrei — luptc^reco-romane; 10. Nicoli& Bodoczi — scrimă.(Agerpres)
Campionatul județean de fotbal, seria I 

Dispută dîrză în prima 
jumătate a campionatului

SENIORI

întreprinderea minieră 
Valea de Brazi

cu sediul în orașul Uricani, 
Aleea Trandafirilor nr. 6

INCADREAZA DE URGENȚA
- paznici obiective speciale 
încadrarea și retribuirea se fac conform 

Legilor 57/1974 și 12/1971.

I.C.R.T.I. Deva-
Sucursala Petroșani

INCADREAZA URGENT
- șef formație civilă de pompieri la 

Sucursala Petroșani.
Condiții de participare: absolvent de li

ceu industrial cu calificare de electrician. 
Informații la telefon 956/23320, interior 121.

Mica publicitate

Așa cum era previzibil încă din start, disputa pentru primul loc în campionatul județean de fot. bal a fost dîrză încă .- din prima etapă. Alături de Minerul Certej, retrogradată din divizia C, alte cîteva echipe își anunțase, 
ră candidatura pentru șefia seriei. Ne referim la Avîntul Hațeg, Voința CLF Ilia, Parîngul Lonea, Minerul Aninoasa și Mine
rul Uricani. Dintre a. cestea, trei, reprezentînd Valea Jiului, ne’ interesau 
în mod special. Dacă Minerul Uricani a avut un start promițător, celelalte două formații, respectiv, cele de la Lonea și Aninoasa, au avut un început ezitant, care le-a scos, practic, din cursa pentru primul loc.Formația din Uricani, mult întinerită .și întărită cu jucători din eșaloanele superioare, cu experiență competițională, a avut și ea un moment de ezita, re. Conducerea minei, a asociației sportive au sesizat momentul critic și la cîrma echipei a fost a- dus un jucător cu vastă

activitate și experiență. Paul Trulcă, antrenorul despre care este vorba, a reușit să strîngă rîndu- rile și, după poziția din clasament la jumătatea întrecerii, locul 3, la două puncte de lider — are șanse reale dc a ocupa primul loc. Mai ales, dacă avem în vedere că din. tre cele trei echipe - din frunte are returul cel mai avantajos.Celelalte două echipe se pare că nu și-au găsit cadența, echipa din Aninoasa acuzînd, se pare, lipsa de omogenitate, dar și lipsa unor valori locale, atașate de culorile echipei. De altfel, dacă este să vorbim de creșterea valorilor, de grija pentru tinerii jucători trebuie să remarcăm că la juniori, în clasament, o situație promițătoare au doar Parîngul Lonea (locul 111) și Utilajul Petroșani (locul V) Atît despre întrecerile din prima jumătate a campionatului județean, unde se pare că disputa din retur va fi mult mai pasionantă.
Alexandru TATAR

CLAS A M E N T U L1. Minerul Certej 15 13 0 2 45—11 262. Avîntul Hațeg 15 12 1 2 29—13 253. Minerul Uricani 15 11 2 2 42—10 244. Voința CLF Ilia 15 9 2 4 32—18 205. Inox Hunedoara 15 9 1 5 26—24 196. Minerul Teliuc 15 8 2 5 38—12 187. Parîngul Lonea 15 8 1 6 32—38 178. Utilajul Petroșani 15 6 4 5 29—26 169. Constructorul Huned. 15 7 1 7 28—35 15
10. Minerul Aninoasa 15 6 2 7 37—21 1411. Metalul Crișcior 15 5 2 8 25—29 1212. Rapid Simeria T.‘) 15 4 3 8 22—28 10
13. CFR Petroșani 15 4 1 10 17—35 9
14. Preparatorul Petrila*) 15 2 5 8 19—35 815. Măgura Min. Pui*) 15 2 0 13 13—49 316. Auto Rîu Mare Ret.*) 15 0 1 14 15—75 0

Echipele Rapid Simeria Triaj, Preparatorul Pe- 
trila, Minerul Măgura Pui, Auto Rîu Mare Retezat 
— penalizate cu cite un punct pentru neparticipare 
Ia ședința din 10 octombrie 1986.

JUNIORI
C L A S A M E N T U L1. Minerul Certej 15 13 2 0 63— 9 282. Avîntul Hațeg 15 13 2 0 56—18 28

3. Parîngul Lonea 15 11 1 3 74—17 234. Minerul Teliuc 15 10 1 4 46—18 21
5. Utilajul Petroșani 15 10 0 5 44—27 206. Rapid Simeria 3’. 15 7 0 7 41—47 167. Constructorul Ild. 15 5 5 5 23—24 158. Inox Huned. 15 7 1 7 34—50 15
9. Minerul Uricani 15 6 2 7 29—37 14

10. Minerul Aninoase 15 6 0 9 23—43 1211. Metalul Crișcior 15 5 1 9 41—42 1112. Măgura M. Pui 15 4 3 8 23__ 29 1113. Voința CLF Ilia 15 4 2 9 26—40 1014. CFR Petroșani 15 3 1 11 17—70 715. Auto Rîu Mare Ret. 15 2 1 12 21—53 5
16. Preparatorul Petrila 15 1 0 14 19—17 2

COLEGIUL OE REDACȚIE; losif 8 A LAN, ioan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAJA, Simion POP — redactor jet. Teodor RUSU — redactor jet adjunct 
Tiberîu SPATARU

•PĂRINȚII, fratele și mătușa urează scumpului lor Trifu Reluțu cu oca. zia prinderii celui de-al 18-lea trandafir în firul vieții multă sănătate, fericire -și împlinirea tuturor dorințelor. (9476)

PIERDUT carnet .. stu. dent pe numele David Olimpiu, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (9481)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Stolojanu Maria, eliberată de F.M.P. Petroșani. O declar nulă.
ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL EGCL Petroșani, cu profundă du
rere aduce un ultim omagiu celui care a fost un 
bun coleg

BOKOȘ FRANCISC (28 ani)
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

SOȚIA, copiii, ginerele, nora și nepoții anunță 
cu durere decesul, după o lungă și grea suferință, 
a celui care a fost un neprețuit soț, tată, socru și 
bunic

DICONI LAURENȚIU (54 ani)
Inmormîntarea va avea loc joi, ora 14. Corte

giul funerar pleacă de la domiciliu. (9478)

COLECTIVUL de muncă al Policlinicii Stoma
tologice Petroșani este alături de colegul lor Diconi 
Emilian în suferința grea pricinuită de decesul ta
tălui său.

COLECTIVUL sectorului IV de Ia I.M. Aninoa
sa este alături de colega lor, ing. Tomuța Rodica, 
în momentele grele pricinuite de pierderea tatălui •' 
drag. (9479)

SOȚUL, fiica, fiul, ginerele și nepoțica amin
tesc cu aceeași durere împlinirea a 6 luni de la tre. >■ 
cerea în neființă a celei care a fost

DOGARU IOANA
Nestinsă amintire. (9477)

Redacția și administrația : Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu nr. 2. Telefoane î secreta
riat : 41662, secții : 41663. 42464.
Tiparul : Tipografia Petroșani,'str. Nicolae Bâlcescu nr. 2, telefon 41365.


