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In întîmpinarea celei de-a 35-a
aniversări a eliberării patriei

de sub dominația fascistă

?.î

Complexele cele mai 
recent puse în funcțiune 
la minele Vulcan și Lî- 
vezeni — produc din 
plin încă din primele 
săptămîni, obținîndu-se 
producții ridicate și 

productivități superioare.
• Mina VULCAN. 

După două săptămîni de 
funcționare a complexu
lui, brigada care îl mî- 
nuiește, cea condusă de 
Constantin Popa, obți
nuse o productivitate su
perioară sarcinilor pla
nificate cu 500 kg/post, 
iar producția extrasă se 
ridica la peste 2 200 de 
tone.

LA CELE MAI NOI 
COMPLEXE 

MECANIZATE

Productivități 
superioare

• Mina LIVEZENI. 
„Minicomplexul" mînuit 
de oamenii brigăzii în 
fruntea căreia se află 
maistrul minier Ilie Bo- 
deanu au realizat în ul
timele două săptămîni 
ale lunii iunie 1000 de 
tone, iar în primele do
uă săptămîni din aceas
tă lună 1100 de tone. 
„Productivitatea muncii 
realizată cu acest com
plex pe un straCsubți- 
re de 80 cm și o încli
nare de peste 17 grade 
este superioară celei pla
nificate cu 1 000 kg/post. 
Este o productivitate 
care ne dă speranțe că 
vom obține în continua
re producții din ce în 
ce mai mari“ ne infor
ma șeful sectorului II, 
ing. Virgil Lupulescu.

Ambele complexe — 
atît Cel de la Vulcan 
cît șî cel de la Live- 
zeni — sînt adaptate 
stratelor subțiri, cu în
clinare mare, ambele 
constituind noutăți teh
nice pentru Valea Jiu
lui și tot ca noutate, în 
ambele abataje se folo
sește o nouă metodă de 
exploatare pentru aba
tajele mecanizate — ex
ploatarea în avans, con
comitent cu săparea lu
crărilor de pregătiri.

Tinerețea deschizătorilor 
de drumuri subteraneNu îl cunoșteam încă pe minerul șef de brigadă Mircea Secrieru Livezeni, cînd Vasile Popescu, ionului Iscroni Livezeni, ne-a bilanțul brigăzii pe mele 6 luni ale 168 ml de galerie și betonată peste plan.’Pe luna iunie, brigada lui Secrieru și-a realizat ( planul în proporție de 120 la sută. Media de vîrstă a oamenilor din brigadă este de 30 de ani. Lucrarea pe care o execută este de foarte mare importanță pentru viitoarea mină croni — magistrala 4 km lungime, pe se va face transportul bunelul de la Iscroni.Cînd l-am cunoscut brigadier, ne-am convins că este un interlocutor volubil, plăcut:— Am aflat că la 20 de ani coborați în mină, tovarășe Secrieru. Cînd a trebuit mai mult curaj, a- tunci sau acum, cînd vă aflați în fața unei lucrări dificile ?— Nu știu ce Sa spun, dar cred că de curaj ai nevoie întotdeauna. Poate am avut și atunci cînd lucram tot aici în Vale ca zugrav și într-o zi mi-am

de la I.M. inginerul șeful ra- al minei prezentat pri- anului: săpată

Is- de care căr-Pe

luat inima în dinți și am plecat la mină.— Așa, fără pic de îndoială ?_ Chiar dacă aș fi avut, pe parcurs le-am dat la o parte împreună cu sătenii din Floreștii Vasluiului. Numai în brigada mea sin tem cinei, Ghica Constantin, Ion Mocanu, Ionel Piroșka, Ștefan Secrieru și eu. Cînd vezi că satul este cu tine nu mai poți da “înapoi. Ne-am pus vîrtos pe treabă și ne-am cîști- gat și noi u« nume, chiar dacă sîntem mai tineri.— Nu ați ezitat, tovarășe inginer, să le acordați o lucrare de asemenea importanță ?— Nici vorbă 1 Am avut și am deplină încredere în băieți. E o brigadă formată din tineri de nădejde. Minerii șefi de schimb Alexandru Socaci, Constantin Căpriță, secretar al organizației de tineret pe sector, I- lie Manele, Ion Cioloca, a- jutorul miner Ciritel Ion, sînt oameni cărora nu trebuie să le spun de două ori să facă un lucru. Dimpotrivă, m-au pus în si-
Gheorghe POPESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

La I. M. Bărbăteni

într-o singură lună—103 ml de avansare
Pe primele șase luni ale 

anului, minerii din briga
da condusă de Gheorghe 
Onofrei de la I.M. Bărbă- 
teni au depășit sarcinile 
de plan cu 64 ml. Față de 
randamentul planificat, de 
1,72 mc/post, au realizat 
în medie 2,14 mc/post. In 

'luna iunie, brigada a obți
nut o avansare în cărbune 
de 103 ni în profil de 10 
mp. ___ _

Muncind cu- rîviiă la des
chiderea unui 
în stratul 15, 
de schimb Ion 
tru Totolincă,
cula, Marton Szekeli, 
tocii mineri Gheorghe

banu, loan Mărcuș, va
gonetarii Dumitru Sîrbu, 
Constantin Chiriță, Ion 
Smău și Ion Ladă, toți 
membri ai brigăzii Onofrei, 
dau un ajutor substanțial 
ortacilor din abatajele 
frontale în realizarea sar
cinilor de extracție.

IN PAG. A 3-A

Relatări despre munca 
avîntată, 
angajarea 
lectivului
întîmpinarea evenimen
telor politice ale anului.

realizările și 
plenară a co- 

I.M. Lonea, în

clișeul alăturat, mi- 
ai uneia din forma
ție frunte ale tni-

In 
nerj 
țiile 
nei Lonea in promova
rea tehnologiilor avan
sate, în sporirea produc
tivității muncii — cea 
condusă de Dragoș Te
leagă.

Tovarașm N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a analizat, in cursul zilei de marți, în Stațiunea „Neptun“, în cadrul unei expoziții urmată de o consfătuire de lucru cu cadrele și specialiștii din industria ușoară, o serie de probleme privind ridicarea continuă a eficienței întregii activități din acest sector important al economiei naționale, prin valorificarea superioară a materiilor prime și reducerea costurilor de fabricație, îmbunătățirea calității produselor și lărgirea gamei sortimentale de bunuri de larg consum, în vederea satisfacerii în condiții tot mai bune ’ a ■cerințelor și exigențelor populației.La această analiză au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Lina Ciobanu, Janos Fazekas, Ion Pățan, Leonte Răutu, Vasile Patilineț.Au luat parte conducători ai Ministerului Industriei Ușoare, ai altor ministere economice, ai centralelor industriale de specialitate, ai unor institute

de cercetare și proiectare,specialiști.Expoziția vizitată nit produse noi sau iectate, colecții de din diferite sectoare dustriei ușoare, realizate cu un consuni mai mic de materiale, cu tehnologii mai productive, ceea Șg- re! haita preocuparea specialiștilor de a transpune in viață orientările și sarcinile trasate de secretarul general al partidului cu .privire la îmbunătățirea generală a activității de creație și producție din acest domeniu, în concordanță cu cerințele mereu crescînde ale populației.Secretarul general al partidului a examinat cu atenție exponatele prezentate și a recomandat să se intensifice preocuparea pentru îmbunătățirea

a reu- repro- mostre ale îți-

i încontinuare a finisajelor și.......... —a ce găsească ex-valorificarea superioară materiilor prime — ceea trebuie să-și presia în produse mai u- șoare și. totodată, mai durabile, de bună calitate.In cadrul Consfătuirii de lucru care a urmat, tovarășul Nicolae Ceaușeseu a

(Continuare in pag. a 4-a)
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nou panou 
minerii 
Chitic, 
Vasile

șefi 
Fe-
Ni- 

aju- 
Cio-

obiectiv economic al vulcanului : Fabrr 
ea de confecții. Foto : I. LEONARD

----------Înfăptuind compiexul procram de mei 
din subteran —

—ro sa li i-i!of-_____
înfăptuim indicațiRe1' secretaruTui generai ar-pgrriauiui

Hotărîtor pentru bunul mers al producției
Utilajul adecvat condițiilor deîncepe să curgă șuvoi spre suprafață, spre ziuă. Răspunderea acestei sarcini, de îndeplinirea căreia depinde viitorul mineritului, prea mare pentru a o ta atît de simplist.Experiența pe care

Realizarea programului de mecanizare a lucrărilor din subteran este o sarcină de mare răspundere pe care noi toți, inginerii și conducătorii întreprinderilor miniere, specialiștii ce- lorlaltor unități și instituții a căror activitate economică de cercetare și proiectare se desfășoară în sprijinul mineritului Văii Jiului trebuie să o privim în întreaga ei complexitate. Chiar și un nespecialist trebuie convins că a înfăptui mecanizarea complexă solut necesar un studiu a- nu înseamnă doar a achi- profundat al condițiilor do ziționa sau a construi uti-

este tra-Experiența pe care ani acumulat-o pînă acum — și mă refer nu numai la experiența Vulcanului, ci a tuturor întreprinderilor miniere din Valea Jiului, pentru că trebuie, să învă-țăm din experiența tuturor — ne-a convins că este ab-
ziționa sau a construi uti- zăcămînt — cunoașterea în lajele, a le introduce amănunțime, a tectonicii, a în subteran și... cărbunele durității acoperișului și cui-

dușului stratului, a înclinării acestuia, a constanței grosimii sale, a numărului și durității întercalațiilor sterile și a durității cărbunelui etc. Toate aceste e- lemente, dar să nu se înțeleagă că numai acestea, ne dau posibilitatea să a- îegem utilajul de care a- vem nevoie, utilaj care să se preteze condițiilor de zăcămînt existente sau care poate fi cel mai ușoi- adaptat acestor condiții. A- celeași probleme se pun și în alegerea unor noi metode de exploatare, a unor noi tehnologii de lucru.Noi, 1^ Vulcan, am pregătit un panou pe stratul

zăcămînt18 în care am introdus deja un complex mecanizat. Este un complex de tip constructiv aparte, adaptat» pentru stratele subțiri cu înclinări de pese 30 de grade, exact condițiile pe care le avem în blocul unde l-am introdus. Cunoașterea amănunțită a condițiilor de zăcămînt ne-a permis nu numai alegerea tipului de utilaj ci și a metodei de exploatare ■ — exploatarea în avans. Respectiv, lucrările de pregătire. se
Ing. loan DUMIȚRAȘ, 
directorul I.M. Vulcan

(Continuare în pas- ă 2-a»
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Permanent în atenția preparatorilor:

In spirit critic și autocritic, în adunarea generală a oamenilor muncii de la preparația Coroești a fost făcută o exigentă a- r.aliză a cauzelor care au determinat nerealizarea principalilor indicatori. Au existat, evident, și cauze obiective: minusul- mare la producția de cărbune (la care a contribuit I.M. Aninoasa), neaprovi- zonarea cu vagonete pentru Încărcarea și expedierea la timp a cărbunelui preparat, lipsa unor pie-' se de schimb etc., care au afectat in mare măsură realizarea integrală a sarcinilor de plan. Este adevărat însă că nici activitatea tehnologică a preparatorilor nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, indicatorii sintetici care exprimă cel mai bine activitatea de preparare — recuperarea globală și recuperarea în cărbune pentru cocs și semicocs _ nu au fost realizați, ceea ce demonstrează o preocupare scăzută pentru recuperarea integrală a masei combustibile din cărbunele recepționat de la întreprinderile miniere.’Asupra acestor neajunsuri și-au îndreptat - atenția partieipanții la dezbateri care, în luările de cuvînt s-au referit în principal la deficiențele manifestate în domeniile de care se ocupă. Din discuțiile purtate de Nicolae

Hroștea, Vasile Caramete, Pavel Irimia, Dumitru A- gache, Horia Tripon, Cornel Colda, Alex-andru Buruiană a reieșit că nu întotdeauna s-au găsit cele mai bune . metode pentru realizarea ritmică a sarcinilor de plan, nu s-a manifestat operativitatea necesară pentru a interveni in situațiile deosebite, i-
.■.'.■.■.■.■.W.W.'.SV.'.Vr 

Adunări generale ale 
oamenilor muncii

AWAW.V.V.V.W.W.vite în procesul tehnologic, atît din partea echipelor de întreținere, cît și ' a compartimentelor funcționale din I.R.C.V.J. (mai ales compartimentul de a- provizionare, a căr.ui activitate insuficientă s-a resimțit în producție). Lipsa de operativitate s-a manifestat și la partea tehnologică pentru ridicarea calității produselor _ conținutul ridicat de cenușă și umiditate menținîndu-se și datorită heexploatării raționale a instalației, funcționării • nejustificate în gol a utilajelor. Aceasta din urmă a condus și la un consum sporit de e- nergie electrică. Evident la acest capitol s-au. obținut economii de peste 230 000 kWh, însă,, printr-o preocupare mai susținută, economiile obținute puteau .fi mult mai mari.

Caracterul democratic care a dominat întreaga desfășurare a adunării generale s-a făcut simțit și în criticile justificate a- duse unor cadre cu munci de răspundere în cadrul secției de preparare, a căror aport nu a fost de natură să situeze activitatea pe un plan superior. De asemenea, aceasta s-a regăsit în propunerile făcute de unii muncitori — Gheorghe Necsoiu, Dumitru Agache, Petru Boar, Ioan Augustin — pentru îmbunătățirea activității de producție și ridicarea gradului de protecție a muncii.Dezbătînd căile de realizare a sarcinilor ce le revin pentru semestrul II, oamenii muncii s-au angajat ca în continuare să găsească cele mai adecvate soluții, să valorifice deplin inițiativele valoroase, astfel încît în scurt timp să recupereze rămînerile în urmă și să-și realizeze integral sarcinile de plan și angajamentele asumate, contribuind astfel la valorificarea întregii cantități de cărbune extras, răs- punzînd astfel prin fapte — măsurilor stimulative a- doptate cu privire la creșterea retribuțiilor, condițiilor de muncă și, de viață tot mai bune, create prin grija partidului și statului.
C. IOVANESCU

Utilajul adecvat 

condițiilor de zăcămînt
(Urmare din pag. 1)sapă cu ajutorul unei combine de înaintare pe măsură ce frontul avansează. In felul acesta, _ capacitatea de producție este pusă mai repede în funcțiune.Tot în acest an vom mai introduce un complex mecanizat în stratul 3, strat în abatajele căruia pînă acum foloseam doar susținerea individuală metalică și tăierea cărbunelui cu combina. Este un complex românesc, produs în Valea Jiului și adaptat condițiilor existente în stratul 3.O problemă deosebită în exploatare, prin productivi- tățile mici realizate — 3 tone pe post în medie— o ridicau straiele 8 și 9, stra- te subțiri cu înclinare destul de mare. Or, tocmai aceste condiții de zăcămînt dificile și productivitățile miei obținute ne-au determinat să alegem un nou tip de combină care să corespundă întrutotul condițiilor. In abatajul unde a- ceastă combină va glisa pe o sanie, s-o numim astfel, deocamdată nu vom folosi transportor, evacuarea cărbunelui în abataj făcîn- du-se prin cădere liberă. Susține.rea va fi, bineînțeles., metalică, individuală. Tot cu susținere metalică individuală și tăiere cu combina vom exploata stratul 15. Aici, noutatea va consta în metoda de ex

ploatare — exploatare în avans — nefolosită aici pînă acum, dar studierea condițiilor de zăcămînt ne-a convins că poate fi aplicată și se pot obține rezultate bune.Preocupările noastre, ale conducerii minei V ulcan,1 pentru mecanizarea lucrărilor în subteran nu se reduc doar la mecanizarea a- batajelor frontale ci și a abatajelor cameră. O subliniere este necesară — datorită condițiilor de zăcămînt, jumătate din producția minei este extrasă prin metoda abatajelor cameră. Iată de ce spunem că ne-am orientat cercetările, căutările, ne-am intensificat preocupările pentru mecanizarea acestor tipuri de abataje. Pentru început, folosim cu rezultate destul de bune

în cîteva abataje cameră o nouă tehnologie de lucru, o metodă d'e trecere de la abatajele cameră la cele frontale, o metodă cu un caracter intermediar între cele două tehnologii. Sperăm să putem folosi cît de curînd încă o tehnologie de lucru nouă, care, deocamdată este folosită doar la o singură mină, cea care a inițiat-o și o experimentează. Trebuie să intensificăm mecanizarea abatajelor cameră pentru că pe de o parte o cer necesitățile producției — sporirea productivității muncii și prin urmare și a producției realizate — dar o cer și oamenii abatajelor, oamenii care sînt foarte receptivi la nou, o cer pentru că s-au convins de avantajele oferite de mecanizare.
Tinerețea deschizătorilor 

de drumuri subterane
(Urmare din pag. I)
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Șantierele tineretului—școli de educație comunistă
Începutul acestei săp- 

tămini a constituit **" 
eveniment de o imp< 
tanță deosebită pent 
întregul tineret din V 
lea Jiului. In toate oi 
șele municipiului 
fost deschise șantier» 
de muncă patriot! 
prilej cu care tînăra 1 
nerație își poate pu 
în valoare "elanul tir 
resc, dorința arzătoa 
de a participa activ* 
țot ce se. construiește 
acești ani luminoși 
socialismului.

Cu acest prilej i 
purtat o discuție 
tovarășul ION CARJ 
MANeAnU, președinți 
consiliului tineret mu 
citoresc al Comitetul 
muncipal Petroșani ai 
U.T.C.— l’entru nostru pe care nă la Xll-lea are

t 
ț 
ț 
ț

întregul popor perioada o străbatem pî- Congresul al 
al partidului, importanța unui eveniment politic de cea mai mare semnificație. Toți oamenii muncii participă intens la noua etapă de dezvoltare a țairi: Tn acest context ~ne” revin sarcini de ma- re răspundere la locurile de muncă, răspunzând astfel minunatelor condiții create de partid pentru a munci și învăța. In vederea unei mai largi posibilități de cuprindere a tuturor tinerilor în vastul proces de educație prin și pentru muncă am deschis șantierele locale de muncă patriotică ale tineretului. Astfel, în perioada 16... iulie 15 septembrie în localitățile Văii Jiului vor ființa 10 șantiere ale tineretului, 3 în Petroșani (construcții de locuințe, stadion și tipografie),3 Lupeni (construcții de locuințe, extindereaI.F.A. „Vîscoza" și baza

Elevi ai Liceului industrial din Petroșani prezenți in aceste zile pe șan- 
construcția noii tipografiifierul tineretului deschis

de agrement „Brăița“, 2 la Vulcan (la construcția căminelor de nefa- miliști și a creșei) și cîte unul la Petrila și Uri- cani ; de asemenea, pe șantierele social-cultu- rale ale celor, două lo- ut,l,‘nlierr — elevi, slu- denți, muncitori — vor fi eșalonați în patru serii de cite două săptă- mîni. Semnificativ este faptul că zilnic pe șantiere tinerii vor fi repartizați în cîte două schimburi, asigurîndu-se astfel forța de muncă necesară pe tot parcursul zilei. întreaga activitate se va desfășura sub coordonarea comandamentelor municipal și orășenești instituite, iar îndrumarea și asistența tehnică va fi asigurată de activiști U.T.C., profesori, diriginți și șefii punctelor de lucru. La sfîrșitul fiecărei zile de. lucru se va face bilanțul activității, ur- mînd ca pînă la finele

la din localitate.
Foto : I. LICIUperioadei (insumînd a- proximativ 400 000 ore de muncă) tinerii să e- xecute lucrări în valoare de aproape 12 milioane . lei la economii nefinanțate și peste 100 000 leiIn plus, trebuie faptul că tot în perioadă tinerii treprinderile și

,__ ...Ca.precizat această din în- institu-

Corul minerilor „Freamătul adîncului" din Petrila și orchestra de muzică populară „Mîndra" — Valea Jiului au plecat ieri la Tîrgu Mureș unde se desfășoară l'aza republicană a Festivalului național „Cîntarea României". Le dorim succes în evoluția lor de astăzi din cadrul acestei importante competiții a artiștilor amatori. (T.S.),

țiile Văii Jiului vor e- fectua lunar cite patru ore de muncă patriotică pe același șantier, iar o altă serie, de 150 de tineri, își va desfășura, în luna august activita-țean al tineretului de la Rîul Mare — Retezat.
ur juae- •

C. A. VOINESCU

La baza din Iscroni au fost pregătite pentru a fi expediate beneficiarilor interni și externi primele cantități de fructe de pădure — afine negre și zmeură, recoltate din zona ocoalelor silvice Petroșani Aceste sporicerii fructelor și sificării acțiunii de legere. Amintim; cu cest prilej că au acces în pădure numai persoanele care posedă autorizații de la ocoalele silvice,

și Lupeni. . cantități vor pe măsura coa- inten- cu- a-

tuația să le spun : „Băieți, mai stați acasă să vă o- dihniți și voi"._ Credeți că numai tinerețea și elanul v-au a jutat să vă depășiți sarcinile de plan, tovarășe Se- erîeru ?— Nu cred că numai asta ar fi suportul rezultatelor noastre. Principalul este că ne înțelegem ea într-o familie și la bine și ia rău. In opt ani de cînd lucrăm împreună am putut să verific destul de 
bine acest adevăr. Am fost transferați cu aproape doi ani in urmă de la Petrila, aici la Livezeni și am rămas cu toții. Nimeni n-a înclinat să se reîntoarcă.— Cîți kilometri de galerii ați săpat în cei 17 ani de cind lucrați la investiții ?— N-am făcut niciodată un calcul. Dar aici la Livezeni avem deja un kilometru. Dacă o să ne meargă combina de înaintare bine, am să încerc să-mi măsor anii lucrați la mină în kilometri. Celor care mă vor întreba cîți ani am lucrați la mină, ar fi frumos să le răspund că am... 30 de kilometri, a- dică anul și kilometrul. Dar asta va depinde și de tehnică.— Cum parcurgeți dis

tanța asta de un kilometru în fiecare zi ?_ Mult mai ușor în subteran și mult mai greu la suprafață.— De ce ?- Toți din brigadă locuim în Petrila, iar în schimbul III, la ieșire, trebuie să mergem pe jos pînă acasă. Numai bine cînd ajungem acasă ' se face ziuă, iar noi în loc să ne refacem forțele, l_e irosim fără rost...
— Și nu s-a găsit nici 

un remediu ?— S-a încercat, dar tot 
pe jos mergem.

— Dacă v-ar obliga cineva să începeți să umpleți din nou pereții cu flori, ea zugrav, ați accepta ?— Să fiu sincer, ar fi mai comod să lucrez ca zugrav dar sint 17 ani în care am învățat să gust acrul abatajului așa cum un florar își umple plă- mînul cu mireasma florilor. Dacă l-aș cobori la mine în abataj și-ar lega nasul. Lucru pe care eu nu l-aș face dacă aș intra într-o florărie. Este o legătură atît de simplă în ceea ce am spus, încît nu-mi rămîne să zic de- cît că meseria mea nu o pot practica decît bărbații, și nu toți, ci numai a- ceia care știu să învețe câ munții pot fi învinși de oameni în folosul lor.
Noi dotări pentru laboratoarele Nceului

In vederea îmbinării teo
riei eu practica, la 
Liceul industrial din
orașul Petrila e-
levii au la dispoziție 7 la
boratoare bine dotate. Spre ^xnirmlLL laboratorul de 
biologie este dotat cu ani
male împăiate din toate 
regiunile țării, dispunînd 
și de 3 acvarii cu diferiți 
pești. Laboratorul de teh
nologia meseriei dispune 
de machete de transportor cu raclele, benzi transpor

toare, troliu, a unui abataj 
cameră, ciocane de abataj, 
perforatoare. In prezent, 
din inițiativa comitetului 
U.T.C. al școlii se lucrează 
la macheta unui, stîlp hi
draulic. Lucrările se exe
cută de către elevii Duma 
Mircea, Borșa Armand șl 
Moldovan Ioan sub condu
cerea directă a ing. Coles- 
niuc Dumitru, directorul 
liceului.

Iancu CEUȚA. 
Liceul industrial Petrilaiar fructele culese se predau la centrele de a- chiziții. (T.Ț.).★Teatrul de stat „Valea Jiului" din Petroșani prezintă astăzi (la ora 18,30), la sediu, reprezentația cu comedia „Mireasă fără mire" de Bogdan B. Bogdan. Spectacolul este realizat de regizorul Florin Fătulescu.★La I.M. Lonea se construiește o spălătorîe-us- cătorie pentru hainele de lucru ale minerilor.- (G.P.)

Miercuri, 18 iulie, Ia parterul blocului Ml din orașul Vulcan se vor da în folosință încă două moderne și frumoase magazine : sport — foto — muzică și confecții pentru femei și bărbați, magazine a căror suprafață este de 650 mp. Bine a- provizionate, noile unități comerciale vor pune la dispoziția cumpărătorilor o gamă variată de mărfuri. (C.G.).
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în întimpinarea mărețelor evenimente politice ale anului

Muncă avîntată, creativitate pentru 
sporirea producției de cărbune, 

a productivității și eficienței economice
în condiții de securitate deplină a muncii• •

Prin mecanizare, 
modernizarea tehnologiilor, 

concentrarea producției

TEMELIA SPORURILOR 
Ănooqcrjrl ȚrzjtE % cărbunți

Este cunoscut faptul că îrî‘ ultima perioadă mina noastră s-a confruntat cu o serie de greutăți în realizarea sarcinilor de plan. Cauzele care au condus la - această situație au fost dezbătute în adunările generale ale organizațiilor de bază, comuniștii făcînd propuneri de o importanță deosebită pentru recuperarea restanțelor acumulate în prima jumătate a anului și realizarea prevederilor de plan. In felul acesta ne propunem să eliminăm vechile metehne ale unor oameni de a nu folosi integral programul de lucru sau chiar de a lipsi nemotivat. Un alt aspect urmărit îndeaproape de organizațiile de partid, de comuniștii colectivului nostru este acela al determinării formațiilor de electro- lăcătuși să acționeze cu o- perativitate în executarea de bună calitate a reviziilor și reparațiilor la mașinile și utilajele din dotare, astfel îneît să crească indicele de utilizare al acestora. Totodată, am acționat în direcția îmbunătățirii a- provizionării cu materiale a locurilor de muncă din subteran. Toate aceste aspecte ale perfecționării activității productive, ea de

altfel toate problemele ce stau în fața colectivului de la I.M. Lonea, au fost analizate în organul de conducere colectivă — con- ■ siliului oamenilor muncii— stabilindu-se sarcini și responsabilități concrete.Luna aceasta au avut loc adunările generale ale oamenilor muncii pe sectoare. Desfășurate pe schimburi, ele au dat posibilitate tuturor oamenilor să participe la dezbateri. S-au făcut numeroase propuneri, a fost evidențiată, de asemenea, experiența pozitivă, inițiativele valoroas'e îmbrățișate de o mare parte a formațiilor de lucru dar, totodată, au fost criticate neajunsurile, și oamenii care le-au generat. Toate acestea ne-au întărit convingerea că organizațiile noastre de partid, întregul colectiv dispun de o mare putere de mobilizare pentru îndeplinirea sarcinilor și recuperarea restanțelor, cinstind astfel așa cum se cuvine cea de a 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă și Congresul partidului.
Andrei 

secretarul 
de partid, președintele 
c.o.m. — I.M. Lonea

al Xll-lea
COLD A. 
comitetului
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Mina Lonea este dintre obiectivele mice ale Văii Jiului re statul a investit vestește valori mari pentru ca prin mecanizare, modernizarea tehnologiilor și concentrarea producției să se asigure creșterea producției fizice de cărbune. închisă . aproape •total în perioada crizei capitaliste antebelice, mina Lonea a fost redeschisă imediat după Eliberare, dezvoltîndu-se foar-. te rapid, dublîndu-și timp de mai multe cincinale producția. Lent la început, în ritm impetuos în ultimii ani, s-a trecut și aici de la metode de exploatare vechi, cu caracter primitiv uneori, la metode moderne, îmbrățișate creativ de către oamenii muncii, acei oameni care au crescut, odată cu mina, cu . producția de cărbune. Prin introducerea susținerii metalice, s-au creat condiții pentru ca, printre primele întreprinderi din Vale, colectivul I.M. Lonea să treacă la utilizarea și experimentarea mai tipuri de complexe nizate de abataj.timp scurt _ așa cum se arată în graficul alăturat — gradul de mecanizare a sporit substanțial. Prin
Angajamentul nostru vadoi inii- cu
Am lucrat timp de ani, de cînd mi s-a credințat conducerea nei brigăzi, numai complexe de susținere șităiere mecanizată. In abatajul frontal nr. 63, stratul 3, din sectorul III, unde lucrez în prezent, folosim tot un complex mecanizat. Organizîndu- 

ne munca astfel îneît să 
avem plasați oamenii cei mâi buni în punctele de lucru „cheie" ale abata
jului, îneît să putem in
terveni eficient atunci 
cînd este nevoie, în primul semestru al anului 
în curs, am reușit realizăm o depășire3034 tone de cărbune, re-să de

alizînd productivități dii ale muncii între 11 tone pe post.In prima decadă cestei luni,realizat din nou o ducție superioară derilor cu 330 tone și o productivitate mai înaltă decît cea planificată cu 800 kg /post. In aceste strădanii am fost sprijiniți permanent de către conducerea sectorului, dar hotărîtor a fost faptul că oamenii brigăzii și-au unit forțele, biruind în situații dintre cele mai dificile. Am putut astfel, alături de ei, în marea majoritate tineri ca și mine, să-mi a-

me-9 șia a- am pro- preve-

unul econo- în ca- și in-

multormeca-Intr-un

fi realizatsum o sarcină de mare răspundere acceptînd să lucrez pe un complex a cărui valoare se ridică la cîtcva zeci de milioane lei. Avînd deplină încredere în maturitatea profesională a ortacilor, în disciplina fermă din brigadă, cu prilejul adunării generale a oamenilor muncii, desfășurată recent, ne-am dublat angajamentul inițial. Vom încheia acest an cu o activitate fructuoasă, cu rezultate bune dovedind că ne-am însușit deplin meseria de miner-meea- nizator.
Dragoș TELEAGA, 

miner, ■ șef de brigadă
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ti- mecani- stratu- artifical, concluzii se direc- acțiune Sus- utiliza- do-

montarea mai multor puri de susținere zată în condițiile lui 3 sub tavan s-au putut trage de valoare și să ționeze linia de pentru perspectivă, ținerea complexă tă în prezent la cele uă abataje aflate în funcțiune în sectorul III și un al treilea abataj, flat în pregătire, s-a vedit cea mai perfecționată și adaptată pentru extracția în condiții de securitate deplină și pentru creșterea producției de cărbune și a productivității muncii în abataj. In condițiile in care, la Lonea, lungimea liniei de front este redusă și unde înclinarea acoperișului și culcușului impune existența unui front auxiliar pe a- dîncimi mari, randamentele din ultimele luni au depășit, totuși, constant 9—10 tone/post. Prin mecanizarea tăierii cu combina și realizarea unei geometrii mai regulate a panourilor, prin aplicarea unui program perfecționat de măsuri pentru introducerea și utilizarea complexelor în viitor vom crește zona de zăcămînt exploatată mecanizat, vom spori randamentele și producția fizică de cărbune pe abataj și mină.Corespunzător sarcinilor trasate de conducerea de partid, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru în Valea Jiului, în perioada imediat următoare ne-am. orientat spre troduqerea mecanizate construite Valea Jiului. Astfel, sectorul IV al minei, de se lucrează deja complex, pregătim ducerea unui nou complex — CMA-2, executat la I.U.M.P.Avem de materializat un amplu program pentru perfecționarea organizării muncii în abataje și în special în abatajele me- - eenizate- de marc vapaci- tale. Prin ridicarea caii- ficării și policalificării, pregătim cadrele capabi-

cuBfsaineaaiăBa a 
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la a- do-

in- complexelor în la uncii intro-
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le să utilizeze care dispunem, dar și pe acei lucrători menire este să asigure revizuirea și întreținerea complexelor pentru a putea fi exploatate la parametri superiori. încă din această lună am organizat o echipă „service". Șefi de formații de lucru, brigadieri de la Lonea e- fectuează schimburi de experiență direct în abataje la brigăzi complexe de la mina Petrila, unde, muncind efectiv iși însușesc experiența înaintată necesară în conducerea și organizarea „brigăzilor. î- naltei productivități".Colectivul I.M. Lonea a- re de înfăptuit un bogat program de creștere a noilor capacități productive pentru anul viitor și următorul cincinal, cînd sînt stabilite creșteri • apreciabile ale producției. Materializarea acestui gram se înfăptuiește realizarea unui mare lum de investiții re, deschiderea de orizonturi și lucrări pregătire care să asigure în 1980 și cincinalul 1981— 1985 sporurile de producție stabilite, care fac parte integrantă din programul de dezvoltare a economiei naționale punzător proiectului Directive ala al

a căror

pro- prin vo- minie- noi de

cores- de Congi»e« tulu jXll-lea al P.C.R.
Ing. Gheorghe FEIER, 

directorul I.M. Lonea
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CHELTUIELILOR
DE TEHNICA A SECURITĂȚII, ' f 
ECHIPAMENT OE PROTECȚIE 
A MUNCII Si ALTE
MIJLOACE OE siguranță

INTRAREA 
' FUNCȚIUNE'A NO!) 

USTATU TELEGRUUMETtilCE' 
SE"CUNOA ȘTE în 'fie ca ne 

moment CARE este CONCENTRAȚIA

DUPĂ primul

SEMESTRU

AL ANULUI

Bilanț bogat în 
aplicarea 

inițiativelor 

muncitorești

BRIGADA
DE PRODUCȚIE 
Șl EDUCAȚIE

• Locul I: brigada 
condusă de IOAN CO- 
JOCARIU — 3090 puncte, cu 12 527 tone cărbune extrase peste prevederi.• Pe locurile următoare : Dragoș TELEA
GA — plus 3 034 tone cărbune ; Constantin 
CHIȚOIU — plus. 432 tone ; Gheorghe POE- 
NARU — plus 174 tone cărbune.

BRIGADA ÎNALTEI 
PRODUCTIVITĂȚI• Locul I : brigada 

condusă de IOSIF 
CLAMBA — 3 272 puncte, cu 5 026 tone cărbu
ne peste prevederi și depășirea nivelului planificat aț productivității muncii, în' medie cu 2 tone post.• Locurile următoare : Andrei ANTAL — plus 3 008 tone cărbune, cu 1 tonă pe post peste prevederi ; Teodor FLU
TUR, brigadă de firi, plus 342 mc pășirea cu 14 la productivității ;

I Î200
I ■ Ztt tâocuhz■ Ara jr»60%

din -l ucrâtorh Mine.)

pregă- și de- sută a
Dumi

tru COSTINAȘ — plus 372 mc și depășirea cu 12 la sută a productivității ; Gheorghe HALA- 
SZI — plus 210 mc ; 
Ion SIMION — pluș 158 mc..
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Consfătuirea de lucru cu cadrele de bază din industria ușoară
(Urmare din pag. 1)subliniat sarcinile deosebit de importante ce revin a- cestui sector de activitate, care va cunoaște în viitorul cincinal o puternică dezvoltare. In acest cadru, secretarul general al partidului a arătat că producția industriei ușoare va crește cu un ritm mediu a- nual de 7,1—8 la sută, în vederea satisfacerii cererilor de consum ale populației și extinderii exportului. producția fiind orientată spre îmbunătățirea substanțială a structurii 

sortimentale și a calității, spre valorificarea la un nivel superior a resurselor de materii prime naturale

și sintetice din țară. O a- tenție deosebită urmează sș se acorde cercetării și a- plicării de tehnologii noi care să permită utilizarea pe scară largă a materialelor recuperabile și re- folosibile. Se impune, în același timp, accelerarea extinderii tehnologiilor moderne de fabricație în vederea realizării unei game variate de produse ușoare și cu un grad ridicat de finisaj, precum și intensificarea activității de cercetare pentru sporirea prinderii fibrelor celulozice și sintetice în structura consumurilor de materii prime. La încălțăminte, blănărie și marochinărie Se va urmări

valorificarea superioară a resurselor interne.Apreciind progresele înregistrate pînă în prezent în îmbunătățirea calității produselor și diversificarea gamei lor sortimentale, tovarășul N i co 1 ap Ceaușescu a relevat că e- xistă încă rezerve importante în ce privește sporirea indicelui de folosire a materiilor prime și materialelor, atrăgînd atenția, că propunerile prezentate în acest sens trebuie considerate ca fiind minimise, că se impune intensificarea cercetărilor orientate spre realizarea acestui scop, pentru ca în perioada următoare să se poată obține reducerea mai substanțială

a consumurilor, în condițiile îmbunătățirii continue a calității produselor. Totodată, secretarul general al partidului a subliniat cerința orientării cercetărilor privind valorificarea materiei prime și. a materialelor recuperabile și re- folosibile, astfel incit prin aplicarea de- tehnologii corespunzătoare să se realizeze produse cu un grad de eficiență ridicat. Se impune, în acest scop, ca instituțiile și întreprinderile care folosesc produsele textile, articole de pielărie să le predea în mod obligatoriu atunci cînd acestea s-au uzat pentru ca, printr-o prelucrare corespunzătoare, ele să fie reintroduse în

circuitul producției ; este necesar, totodată, să se extindă colectarea deșeurilor provenite de la populație.Tovarășul N i e o 1 a e Ceaușescu a atras atenția asupra necesității livrării la export a unor produse de înaltă calitate, competitive din toate punctele de vedere.Tovarășul Nicola e Ceaușescu a subliniat importanța întăririi rolului și răspunderii consiliilor oamenilor muncii — ca organe ale autoconducerii și autogestiunii muncitorești — în îndeplinire^ întocmai a prevederilor de plan ce revin fiecărei întreprinderi din această ramură.Secretarul general al

partidului și-a exprimat, în încheiere, convingerea că măsurile ce vor fi adoptate după această consfătuire vor mobiliza energiile și capacitatea creatoare a specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii din acest important domeniu în obținerea unor rezultate superioare de producție, în creșterea eficienței economice și ridicarea calității produselor în vederea satisfacerii în tot mai bune condițiuni a cerințelor și exigențelor de bunuri de larg consum ale populației.
I

ZICTU/aLI-ndTFZl IN LU/Hg
încheierea convorbirilor 

între prim-miniștrii 
României și Ungariei

BUDAPESTA 17 (Ager- pres). Marți s-au încheiat, la Budapesta, convorbirile oficiale între tovarășii I- lie Verdeț, prim-ministru al guvernului Republicii Socialiste România, și Gyorgy Lazar, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare.Cei doi prira-miniștri și-au exprimat satisfacția pentru activitatea desfășurată, pentru atmosfera în care au decurs schimburile de păreri, pentru caracterul fructuos al vizitei, a- preoiind-o ca o contribuție ’ la dezvoltarea pe mai de

parte a relațiilor româno- ungare. Ei au hotărît să însărcineze organizațiile de resort pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor convenite.In aceeași zi, cei doi .șefi de guvern au semnat Protocolul cu privire la rezultatele convorbiriloi- purtate.
★Primul ministru al guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul I- lie Verdeț. a fost primit marți, de tovarășul Ianoș Kadar, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.

O nouă inițiativă a României 
la O.N.U. privind 

reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor 

dintre state
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). La O.N.U. a fost prezentată oficial, printr-o scrisoare semnată de ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, propunerea de înscriere pe ordinea de zi a viitoarei sesiuni a A- dunării Generale a O.N.U. a unui punct intitulat „Reglementarea prin mijloace pașnic® a diferendelor dintre state".In documentul transmis la O.N.U. sînt reafirmate

principalele elemente ale poziției ferme, consecvente, exprimate de România, de președintele N i c o 1 a e Ceaușescu privind eliminarea forței din viața iriter-națională și rezolvarea prin mijloace exclusiv pașnice,la masa tratativelor, a tuturor diferendelor, oricît de complicate ar fi.

de Milton F. Rosenthal, președintele Companiei „En- , gelhard Klinerals and Chemicals corp".Participă la lucrări oficialități guvernamentale celor două țări, ai camerelor de conducători ai unor firme și instituții bancare, consi-

La 16 iulie au. început, la Washington, lucrările celei de-a Vl-a sesiuni ple
nare a Consiliului economic româno-american.Lucrările Consiliului sînt conduse, din partea română, de Vasile Voloșeniuc, președintele Consiliului de - Administrație a Băncii Române de Comerț Exterior, - lieri și experți. iar din partea gjpericană, Cu viu interes au fost

ale membri comerț,

AFLATA in VIZITA IN 
MAREA BRITANIE, delegația Partidului Comunist Român condusă de tovarășul Emil Bobu, membru al ’ Comitetului Politic Executiv alC.C. «1 P.C.K.,ministrul muncii, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., s-a întâlnit cu Ron Hayward, secretar general al Partidului Laburist.

POTRIVIT DATELOR 
PUBLICATE LA TOKIO în perioada aprilie 19'8 _ martie 1979, populația Japoniei a crescut cu peste un milion de oameni și a ajuns, in prezent, 115 287 000 locuitori.

NOUL PREȘEDINTE al Republicii Irak, Șad am Hussein, a depus luni seara jurămîntul constituțional. Sad am Hussein deține și funcțiile de președinte al Consiliului Comandamentului Revoluției și secretar general al Partidului Socialist Arab Baas.
ÎNTRUNIȚI la bru

xelles, miniștrii de finanțe și ai economiei din țările membre ale C.E.E.

la

au ajuns la concluzia că recentele creșteri de prețuri pe plan internațional la produsele petroliere riscă să pună în pericol dez- . voltarea economică a „celor nouă" și să agraveze inflația, și așa destul de ridicată.
APROXIMATIV O TREI

ME DIN CEJ 120 000 DE 
LUCRATORI ai marii firme americane - „Westinghouse Electric Corp", au intrat în grevă la Pitts-, burgh, în urma eșuării negocierilor privind reînnoirea contractului colectiv.

1N BAZA UNUI DECRET guvernamental, prețurile la benzină și combustibili au fost majorate . în Columbia în medie, cu 30 la sută.
POTRIVIT DATELOR 

PUBLICATE de Biroul central de statistică din Tel Aviv, prețurile la produsele de consum au crescut în Israel cu 3,5 la sută în cursul lunii iunie, iar rata inflației în prima jumătate a anuluui a fost de 33,8 la sută. Presa israelia- nă relevă că anul trecut costul vieții a sporit cu 50 la sută în israel, în timp ce prețurile la mărfurile de consum au înregistrat o creștere de 80 la sută.

primite de participant mesajele , adresate plenarei Consiliului economic de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și de președintele Statelor Unite ale A- mericii Jimmy Carter.In continuare, președinții celor două părți în Consiliul economic au prezentat rapoarte privind activitatea desfășurată în perioada ce s-â scurs de la ultima întrunire, de la Sinaia.i
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APELE TERMALE 
ȘI ECONOMIASpecialiștii au ajuns concluzia că „marea"apă caldă care se întinde aproape sub întregul teritoriu ăl R.P. Ungare poate să fie utilizată nu • numai ca sursă de apă pentru ștranduri, ci și în diverse sectoare de activitate economică. Rezervele de ape termale sînt apreciate în Ungaria la aproximativ 500 miliarde de metri cubi. din care o parte a și început să fie folosită în agricultură ca sursă de energie pentru sere și pentru ferme zootehnice. Cu ajutorul apelor termale se încălzesc deja 80 la sută din serele în care se produc răsaduri și 850 de mîi de metri pătrați de solarii cu acoperișuri din material plastic. Economiile rezultate din folosirea apei termale pentru încălzire sînt echivalente cu 50 000 de tone de combustibil convențional pe an.

Ses’unea O.U.A.
MONROVIA 17 — Trimisul special Agerpres, Constantin Alexandroaie, transmite : In impunătorul și modernul edificiu al centrului „Conferința unității" din capitala liberiană s-au deschis, marți seara, lucrările celei de-a 16-a sesiuni la nivel înalt a statelor membre ale Organizației U- nității Africane (O.U.A.)La lucrări participă 37șefi de stat și de guvern, numeroși vicepreședinți și vicepremieri din cele 49 de țări care fac parte din 

O.U.A.

Programul energetic 
al președintelui Carter

WASHINGTON 17 (Agerpres). Președintele S.U.A., Jimmy Carter, a prezentat, într-o cuvîntare televizată, un program energetic a- vînd ca obiectiv principal să se facă față crizei pe care o înfruntă S.U.A. în acest domeniu. Programul cuprinde propuneri de măsuri vaste în diferite sectoare energetice. La loc de frunte șe situează reduce- cerea importului zilnic de petrol’ cu 4,5 milioane barili.In vederea atingerii o- biectivului propus, președintele a anunțat o serie de măsuri privind dezvoltarea producției de carbu-

ranți sintetici și economisirea de energie, intensificarea eforturilor pentru utilizarea 'energiei solare, reducerea cu 50 la sută, pînă în 1990, a consumului de petrol al- centralelor e- lectrice prin folosirea cărbunelui și prin respectarea normelor de protecție a mediului înconjurător, alocarea unui fond de 10 miliarde dolari pentru dezvoltarea transportului în comun în cursul următorului deceniu, asigurarea ținui sistem de izolare termică a locuințelor și aplicarea de norme stricte în ce privește încălzirea aerul condiționat. Și
la de

de trei localnici, care i-au ajutat și să coase, ță.
să evite crevasele urce pantele lune- acoperite de ghea-

„PENTRU A DEVENI 
FOLOSITORI 
OMENIRII..."Trei copii' din Argentina r— Fernando și Fabia- na Pacheco și Patricia Cretoh — în vîrsță de 10, 12 și 14 ani, au urcat în vîrful vulcanului andin Lanin, cu altitudinea de 3 774 metri, unde au depus un mesaj destinat tuturor copiilor din lume. In textul adus de cei trei copii se spune : „Cu prilejul Anului internațional al copilului, adresăm acest mesaj de fraternitate și pace copiilor din lumea întreagă animați de dorința de a deveni bărbați și femei folositori .. omenirii".In temerara lor ascensiune acești foarte tineri alpiniști au fost însoțiți

BALENELE ȘI 
POLUAREA...Peste 170 de balene au eșuat pe țărmul marii insule canadiene Newfoundland. în zona localității Point au Gaul, pierind în pofida eforturilor grupurilor de „salvatori" formate din localnici, care au încercat să le remorcheze, pe o mare agitată, spre zone cu apa mai adîncă. In regiune au fost observate peste 250 de cetacee, care participau, se pare, la ceea ce - unii consideră că este o acțiune de „sinucidere colectivă", d„t_. minată de motive rămase neelucidate. Unii pescari din Newfoundland cred că balenele au suferit leziuni la ochi său în aparatul lor respirator luînd contact cu pînzele de țiței care au poluat apele o- ceanului.
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iembrie : 80 de husari ; 
Republica : Un om zăpadă pentru Africa., 
Unirea : Viața înainte.

PETRILA : Omul fără identitate.
LONEA : Clipa, seriile I-II.
ANINOASA : Excursie ciudată.
VULCAN: BrațeleAfroditei.
LUPENI •Prinț și ceri 

citoresc : Vară tîrzie.
URICANI: Ciocolată cu alune.
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16,00 Telex. 16.05 învă
țăm in România. 16,25 
Forum' cetățenesc. 16,45 
Tragerea pronoexpres 
16,55 Un pictor âl omului. Corneliu Baba. 17,35 Din muzica și dansurile popoarelor. 17,50 Corespondenții județeni transmit... 18,10 Festivalul national „Cîntarea României". 18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal. 19,15 Priorități în economie. 19,30 Noi, femeile’ 20,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari regizori". 
Pretendentul. Premieră pe țară. Producție a studiourilor americane.21,35 Telejurnal.

Mica publicitate
ELEVII clasei a X-a D, 
sanitar, adresează calde 
mulțumiri colectivului de 
cadre didactice de la Liceul 
matematică-fizică Petro
șani, în mod special, tov. 
diriginte Ioniță Aurelia și 
prof. Ion Dărăbanț. (585)

VIND Trabant 601, stare 
bună. Telefon 41786, după 
orele 14. (586)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bog
dan Ion, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(580)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Slabu 
Vasile, eliberată de I.M. 
Dîlja. Se declară nulă. (581)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Matyus 
Adalbert, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (582)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șteț 
Ștefan, eliberată de I.M. A- 
ninoasa. Se declară nulă.
(583)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bîrlea 
Neiu, eliberată'de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă.
(584)
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