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Indicațiile secretarului general al partidului,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Ca marea adunare populară de la Lupeni, în cu- vintarea rostită cu ocazia vizitei de lucru efectuată cu cîteva zile în urmă în Valea Jiului, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, spu- —"t: „Fără îndoială, că 
șa ce . s-a realizat cons-

obținută cu susținere mecanizată și 32 la sută pentru producția realizată cu taiere și încărcare mecanică în abatajele cu front lung. Rezultate destul de bune s-au înregistrat și în mecanizarea lucrărilor de pregătiri și investiții, în

începerea convorbirilor oficiale In orașul

Acțiuni eficiente, ferme pentru
Modernizarea minelor

realiza me- 
desfă-

. tituie un lucru 
deosebit de 
bun,, demons
trează forța și 
capacitatea mi
nerilor, a in
dustriei cons
tructoare de 
mașini de a
canizarea necesară 
șurărti unei producții mo
derne, pe baza unei teh
nici avansate".Intr-adevăr, întreprinderile’ miniere ale Văii Jiului au pășit ferm pe calea mecanizării. In abatajele minelor funcționează 20 de complexe mecanizate cu care s-a obținut o producție suplimentară, față de sarcinile planificate de a- cest indicator — producție realizată cu susținere mecanizată — cu 29 000 tone, numai în primul semestru. In ceea ce privește tăierea și încărcarea mecanică în abatajele cu front lung — un alt indicator care definește mecanizarea — sarcinile planificate au fost depășite în aceeași perioadă cu 150 000 de tone. A- ceste .rezultate ne permit să afirmăm că ne vom în- 1 serie și chiar vom depăși ^-^indicatorii amintiți, sarcinile de plan pe acest an. sarcini care sînt de 23 1a sută pentru producția

mecanizarea transportului subteran. Asupra acestor probleme nu voi insista, e- le constituind doar un început, așa cum de altfel bine remarca secretarul general al partidului, cînd, 
la Lupeni, referindu-se la înfăptuireade mecanizare,
„Sîntem, de fapt,
1a începutul realizării pro
gramului de mecanizare a 
lucrărilor miniere — și se 
impune a se acționa cu

programului spunea : 
numai

mai multă hotărîre pentru 
realizarea mașinilor și uti
lajelor necesare mecaniză
rii rapide a tuturor lucră
rilor miniere".Această sarcină — mecanizarea rapidă a tuturor lucrărilor miniere — ne revine nouă, minerilor dar 
și constructorilor de mașini și utilaj minier. în cursul acestui an vom introduce încă 10 complexe mecanizate și a- proape toate vor trebui fabricate în țară. In felul acesta pregătim producția anului viitor cînd ducția de va crește 
la nivelul binat față de 1979, iar la indicatorii pe care i-am discutat creșterile sînt mai mari : cu 20 la sută la pro-

Ing. Iulian COSTESCU 
director tehnic al C'.M.V.J.

Marți după-amiază au început, la Damasc, convorbirile oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Hafez Al-Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene.La convorbiri au participat membrii celor două delegații.în cadrul convorbirilor, președintele Hafez Al-Assad a exprimat satisfacția

sa pentru vizita pe care președintele N i c o 1 a e Ceaușescu o face în Republica Arabă Siriană și convingerea că aceasta va da un nou impuls dezvoltării pe multiple planuri a colaborării și cooperării dintre România și Siria.în continuare s-a procedat la un schimb de informații în legătură cu preocupările celor două țări în dezvoltarea lor co-socială. date, de bleme ale ționale.

Kuneitra

Sarcină prioritară

in minerit

DEVANSAREA

PLANULUI

DE MECANIZARE

(tn pag. a 3-a)

planul la pro- cărbune extras cu 10,7 la sută întregului com-

economi-Au fost abor- asemenea, pro- situației interna-

Tovarășul Nicola® Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu secretarul general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez Al Assad, a vizitat, în cursul dimineții de marți, orașul Kuneitra.
(Continuare în pag. a 4-a)

HOTĂRÎ REA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R

Comitetul Politic Executiv al C.C., 
al P.C.R. a stabilit ca ziua de sîmbătă, 
25 august a.c., să fie zi nelucrătoare 
pentru colectivele de oameni ai muncii 
din toate unitățile economico-sociale, 
exceptînd întreprinderile și celelalte 
unități cu proces de producție neîntre
rupt. Astfel, zilele de 23, 24, 25 și 26 
august a.c. vor fi zile libere.

Pentru recuperare, se va lucra, cu 
Program normal, în ziua de duminică, 
19 august a.c., în toate întreprinderile 
industriale, de construcții, transporturi, 
comerț, în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste, în instituții. Comitetele

județene de partid, organele și organi
zațiile de partid, sindicale și de U.T.C., 
consiliile oamenilor muncii din între
prinderi, centrale și ministere vor asi
gura condițiile tehnice și organizatorice, 
aprovizionarea cu materii prime, ma
teriale, scule și dispozitive în vederea 
desfășurării normale a activității, în toa
te schimburile, în ziua de 19 august.

Ministerele, celelalte organe centrale, 
comitetele executive ale consiliilor popu
lare vor stabili programe speciale pen
tru unitățile comerciale, de transporturi 
publice și alte asemenea unități, care 
să asigure servirea populației în zilele 
de 23—26 august 1979.

(Continuare în pag. a <3-a)

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

de sub dominația fascistă

Ziua presei române
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lmportante depășiri de plan 
la investiții

Sectorul IV investiți de ta I.M. Pa- 
roșeni și-a realizat și depășit sarcinile 
de plan atît pe luna iulie cit și în pri
ma decadă a lunii august. In luna iulie 
s-au evidențiat brigăzile conduse de Ion 
Grigorescu, cu o realizare de 135 
sută, Alexandru Laszlo cu 125 1a 
Nicolae Iluluță cu 117 ta sută, și 
Daniel cu 116 ta sută.

Hotărîți să întîmpine cea de a 
aniversare a eliberării patriei cu rezul
tate și mai bune, minerii de ta investi
ții și-au concentrat eforturile, și-au or
ganizat mai bine munca încheind și 
prima decadă .a lunii august cu depă
șiri de plan. De succesele muncii lor 
va depinde deschiderea unor noi aba
taje, a unor noi și importante capacități 
de producție în subteranul minei Pa- 
roșeni.

ta 
sută, 

Ion

35-a

Acțiuni de valorificare 
a resurselor

Colectivul sectorului XII, după cum 
ne-a informat maistrul principal Nico
lae Dumitraș, a recuperat de ta înce
putul anului 1346 de rulmenți de ta va- 
goneții pentru casare, 1291 de cirlige, 
421 de axe — în valoare totală de 
640 104 lei — piese pentru a fi refolosite.

Tot 1a acest sector au fost confecțio-' 
nate din resurse interne și montate în 

circuitul puțului nou două împingătoare. 
S-au evidențiat lăcătușii Ion Dincă, Ni
colae Dincă, Constantin Coroi, Constan
tin Plic, Adrian Cotea, Francisc Deak, 
Dumitru Topa, Ion Adam, Viorel Bol- 
dor și sudorul Ștefan Bernad. Prin în
treaga activitate, acest colectiv își adu
ce un aport deosebit ta buna funcțio
nare a transportului de cărbune pe o- 
rizontală. Valorificînd tot ce este posi
bil contribuie în același timp ta reali
zarea de economii importante.

I
5

f

»

Astăzi este Ziua presei române. Zi înscrisă în calendarul sărbătorilor socialiste amintindu-ne de condițiile social-istorice în care a apărut, la 15 august 1931, cotidianul „Scînteia", purtătorul patrioticelor și mobilizatoarelor mesaje a- le Partidului Comunist Român, chemînd clasa muncitoare, toate forțele progresiste, la luptă împotriva teroarei unui regim antipopular care a tî- rît România într-un război nedrept. ;In Valea Jiului, sărbătorim această zi într-o atmosferă de manifestare a energiei creatoare a oamenilor muncii, puternic marcată de vizita de lucru a secretarului general al partidului, președintele țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In a- perioadă minerii oamenii

Brigada condusă de Petru Madaraș de la sectorul XI al minei Lupeni a terminat săparea puțului 
Est pilier cu două zile mai devreme. în prezent brigada execută rampa pulului de ta orizontul 550. 

Foto : Gh. OLTEANU
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a normelor de conviețuire socială.in realizarea acestui scop formativ-informativ, ziarul nostru — ziar al minerilor Văii Jiului — se sprijină cu consecvență pe un larg și valoros număr de colaboratori și corespondenți care lucrează nemijlocit și cu competență moral-profesională în. cele mai diverse sectoare ale vieții social-economice și cultural-educative din. municipiu. In cei 35 de ani de apariție neîntreruptă în Valea Jiului, ziarul nostru a fost sprijinit de oameni ai muncii — Emilian. Doboș, șef de schimb la preparația din Petrila, A- vram Mica, lăcătuș la mi- ] na Lupeni, Teodor Mucu-J ța, de la mina Vulcan, Ti- ; beriu Svoboda și Eugen ; Strikberger, de la mina ’• Petrila, Iuliu Popa de ta ' termocentrala Paroșeni, ; pentru a nu aminti decît ■ cîțiva dintre ei — care ne transmit cu operativitate fapte ce preocupă colectivele de muncă. Prin le- , gâturi trainice și active ’ cu cititorii, prin frecventa ’ 1 în. ) mijlocul evenimentelor, al ’ vieții și muncii, presa răspunde unui permanent o- biectiv — de a fi un puternic stimulent al dezvoltării democrației socialiste.Ziua presei este nu numai o sărbătoare, ci și un moment de profundă reflecție pentru cei ce șle- fuiesc cuvîntul care să exprime adevărul vieții noas-i tre, destinat miilor de ci* titori, ci și de angajare de- ; plină în viața municipiului pentru este nou, tor.

ceastaVăii Jiului, toți muncii, își unesc eforturile pentru a întîmpina cu rezultate superioare apropiatele evenimente politice din viața națiunii — a 35-a aniversare a eliberării patriei si marele forum al comuniștilor, Congresul al prezență a gazetarilor XH-iea al partidului.Presa, toate mijloacele de informare în masă, reprezintă o tribună de manifestare a noului, acțio- nînd, în spiritul Programului partidului, pentru generalizarea experienței înaintate în toate sectoarele construcției socialiste, asigurînd expunerea largă a ideilor și propunerilor oamenilor muncii în legătură cu modul de înfăptuire a hotărârilor partidului și statului, de respectare a legislației socialiste a sesiza ceea ce înaintat, folosi
In pagină a 2-a '

Corespondenții noștri — cronicari ai vieții noi
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Corespondenții noștri, cronicari ai vieții noiOmul despre care este vorba în aceste rînduri, este un om simplu, de me- ' serie lăcătuș. Nu este nici măcar șef de echipă. Și totuși cînd le-am cerut un exemplu de muncitor, despre care să scriu, secretarul comitetului de sindicat

roși de la preparați a Lupeni. De 12 tînăr — se în mijlocul din Lupeni, și apreciere deplină. Ni se destăinuie :— Am venit aici în Vale, în 1967, dornic să-mi
ani, acest om 
bucură, acolo, 
preparatorilor 
de încredere

//

Cui servește

Oliviu Florea și șeful secției electromecanice, Adrian Pangalos, au pronunțat fără șovăire același nume: 
Gheorghe Soroși.

încrederea oamenilor, a 
celor cu care muncește nu 
se dobindește ușor. Ca 
să ajungi la această încre
dere trebuie să dovedești 
zi de zi, că în ceea ce faci 
pui tot ce ai mai bun în 
tine. Și nu numai atît.Așa este lăcătușul de 
întreținere Gheorghe So-

fac un rost. M-am oprit la preparația Lupeni și cu excepția stagiului militar nu am lipsit nici un moment din acest colectiv, colectiv care m-a format, și pe care pot să-1 consider pe drept cuvînt „cea de-a doua familie".— Vă bucurați aprecieri aici în ție ?— Nu-mi plac mari. La noi, înție, fiecare are rolul
de bune 
preparacuvintele preparași

rostul său. Din moment ce în mod direct, noi cei de la „întreținere11 asigurăm bunul mers al preparării cărbunelui și, implicit, al recepției cărbunelui brut de la cele trei întreprinderi miniere — Lupeni, Bărbăteni și Uricani —, importanța muncii noastre se ridică la cele mai înalte cote. Pentru a înțelege această importanță, cred eu, trebuie să cunoști adevărata valoare a muncii. Eu nu-mi fac decît datoria. Satisfacția cea mai mare ți-o dă munca — spunea cineva. Și cită dreptate a- re 1 Cînd muncești cu dragoste, încrederea celor din jur este o răsplată binemeritată și plină de bucurii. Așa cum ne-a învățat șeful meu de echipă, Cornel Dima,Ambițios și energic, deși are în aparență o fire do- moală, Gheorghe Șoroși vrea, cum de altfel vor toți preparatorii de la Lupeni, să situeze unitatea în care muncesc printre cele fruntașe.
Lucrări de reparații, 

la termen și de calitate
Alexandru TATAR

O măsură 
apreciată de mineriNoile condiții create la I M. Dîlja pentru spălarea, uscarea și reparare^ echipamentului de lucru sînt pozitiv apreciate de mineri. In timp de o oră, cu mașina pusă recent în funcțiune se spală 50 de salopete și alte obiecte de îmbrăcăminte. Muncitoarele Elvira Moroșan, Maria Bobină, Stela Coandă, Elvira Dragomir și altele, în frunte cu Iosif Doană din partea sectorului gospodăresc al minei, lucrează continuu, Pe trei schimburi pentru a asigura minerilor haine de lucru curate, bine întreținute. In 24 de ore sînt pregătite un număr de a- proape 300 de obiecte de îmbrăcăminte pentru personalul care lucrează în subteran. Noul sistem de spălare și întreținere a hainelor de lucru ale minerilor constituie ci expresie grăitoare a grijii față de oamejiii muncii de la na noastră.

Petru GAlNA, 
Cornel DALCOȘ

stocarea de benzină?în-

mi-
In aceste zile de entu- . ziastă întrecere în cinstea celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei și a celui de al Xll-lea Congres a! partidului, colectivul secției Uricani a E.G.C.L. Lupeni se străduiește încheie lucrările de copii școlari litate. Au fost deja lucrările de și vopsiri, s-au reparat uși

să la Casa din loca- terminate zugrăveli

și ferestre, înlocuit geamuri, instalații sanitare și electrice în internatul școlii. In prezent, echipele conduse de Șerban Avram (dulgheri) și loan Cutași (zugravi) lucrează pentru punerea la punct a sălilor de clasă, a căror execuție va fi terminată în următoarele zile.
Iosif . FLOrANESCU

i

Vizite de documentareCei mai tineri ostași din cadrul companiei de pompieri Petroșani au organizat o vizită la Muzeul mineritului. Aceiași militari pompieri au vizitat in incinta minei Lupeni, locul în care cu 50 de ani în urmă s-au desfășurat luptele minerilor. Au fost vizitate apoi atelierul .— școală, sala de instruire a noi-

lor contingente de mineri. Edificîndu-i asupra unor momente din trecutul mineritului din Valea Jiului, asupra preocupărilor actuale pentru sporirea producției de cărbune, vizitele făcute. de tinerii ostași au venit în sprijinul îmbogățirii pregătirii lor politice.
Ion JITEA
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dar și aceasta numai îa anumite zile, de vîrf. Altfel reușim să satisfacem toateCît zinei rilor ceasta practică două aspecte deosebit dăunătoare. Pe de o parte, contribuie la producerea u- nor goluri în aprovizionarea ritmică cu carburanți. In timp ce unii au nevoie de cîțiva litri pentru rezolvarea unor probleme urgente, alții dețin can
tități care le prisosesc, A- ceasta ne obligă pe noi la eforturi deosebite pentru 
a nu se resimți lipsa ben
zinei. Pe de altă parte, „stocurile personale" de benzină sînt un iminent pericol de incendiu pentru deținătorii lor și chiar pentru vecinii acestora, linii țin benzina în cainistre de plastic. Trebuie reținu» că aceste recipiente plastic, datorită ctrrerrfuHii static favorizează incendiile și exploziile. Alții păstrează benzina în butoaie, un alt pericol de explozie, deoarece acestea, datorită temperaturii, își mărese volumul. Este deajuns o mică seînteie sau (atenție!) o rază solară (reflectată chiar de un ciob de sticlă sau oglindă) și explozia se produce.Iată deci La ce se expun cei care, tive ne justificate, surditate, își fac la domiciliu, pentru a chipurile, scutiți de griji, griji care de fapt sînt din capul locului eliminate prin reglementări la nivel național.

Din rațiuni lesne de țeles, au fost luate măsuri pentru raționalizarea consumului de carburanți și gospodărirea economicoasă a parcului de autovehicule. Documentele sînt destul de clare, precise și își păstrează deplina valabilitate. Cu toate acestea, însă, mai sînt unii posesori de autoturisme alarmiști, care vehiculează tot felul de zvonuri, care mai de care mai neîntemeiate a- larmînd pe alții. Efectul acestor zvonuri duce la 
formarea de „stocuri per
sonale" de benzină la domiciliul posesorilor de autoturisme.Pe această temă am purtat o discuție cu Horia Mîrza, șeful depozitului „PECO" al municipiului.— De la început aș vrea să precizez că depozitul nostru și deci și stațiile „PECO" ’ din Valea Jiului dispun de suficientă benzină pentru satisfacerea tuturor solicitărilor. De aceea, este nejustificată asal- tarea stațiilor de către posesorii de autoturisme pentru a cumpăra benzină, bazîndu-se pe niște zvonuri legate de scumpirea benzinei sau cartelarea a- cesteia. Valabilitatea recentelor documente emise în acest sens nu poate fi pusă la îndoială, iar noi desfacem și pe mai departe benzina la prețurile stabilite în Decret. Faptul uneori se mai creează glomerații (rețineți, scurtă durată) aceasta se datorează lipsei de benzină, ci numărului mare de mașini aflate în tranzit prin municipiul nostru,

cerințele.despre stocarea ben- la domiciliul poseso- de autoturisme, a- îmbracă de

tă a- de nu
pericole 
din mo- 
din ab- 
depozite 
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Adevărul

un
Valeriu COANDRAȘ

nostru regularitate maistrului ei, de

economisirii 
deficitare, 

aceas- 
de da- 
(C.I.).

ei, scrie dra-
activita- Timpul activită- organi- populariză-deaceas-De o nu l-a

cuprins în cuvinte
Electricianul poet

o

construindu-se -apoiasemenea
caba-

SÎnt

acoperișul plouă. In un miros

Dorn CHICET. 
student I.M.P.
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deja nu se

Se spune că istoria se repetă, vreatr-o
cabană ospitalieră, primitoare

De mulți ani, în paginile ziaruluiapare cu sem|:iăturaWilhelm Lojadi.Cronicar al vieții noi, Wilhelm Lojadi scrie despre oamenii în mijlocul cărora trăiește, care se dăruiesc cu pasiune muncii. Fie că lucrează pe șantier, în halele industriale sau în munți, despre Wilhelm Lojadi cu patos, cu multă goste și respect.îmi amintesc fapt petrecut în tă primăvară, noapte în careputut infringe nici ploaia, Iniei vintul, nici o- boscala, fiind alături de cei care ne aduc in

casă lumina. Despre despre spiritul lor sacrificiu, de înaltă răspundere muncitorească Wilhelm Lojadi, a așternut pe hîrtie, chiar în acea dimineață, gîn- dul său comunist.Colaborator al ziarului nostru, Wilhelm Lojadi scrie despre oameni și pentru oameni. El nu „bombardează" redacția cu file întregi. Scrie puțin și concis, cu migală și răspundere, în- permanență, cu pasiune și perseverență pentru că are ceva de . spus despre oameni. Un cronicar care cuprinde t în cuvintele sale adevă- ’ rul vieții de astăzi.

In atelierul sectorului electromecanic al minei Uricani, preocuparea zilnică a electricianului Ion Țigăntele este asigurarea bunei funcționări a părților electrice ale utilajelor cu care minerii extrag cărbunele din subteran. S-a pregătit pentru această muncă - la școala profesională din Lupeni; în orele de practică, apoi urmînd cursurile liceului și în continuare în anii de te în producție, liber și-1 dedică ților din cadrul zației U.T.C., rii- succeselor tovarășilor săi de muncă, prin corespondențe și fotografii trimise ziarului nostru. A încercat, și a reușit, să-și valorifice pana și imaginația și în domeniul poeziei. îmbinarea armonioasă a activităților din producție cu cele obștești,

cu poezia și îndeosebi, cu cea de corespondent al ziarului i-a adus electricianului Ion Țigăntele din Uricani satisfacțiile dorite. (T. Vrînceanu)

Electricianul Ian gi
gantele la locul de mun
ci, la datorie.
Foto : Șt. NEMESECK
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La poarta Retezatului avem nevoie 
de nuCabana Buta să facă excepție. In- sesizare făcută în primăvară de către alpinistul Dumitru Bîrlida, s-au semnalat neajunsurile întîmpinate la cabana Buta, cu ocazia „Cupei Veteranilor" la schi. Iată că au mai trecut cîteva luni și neajunsurile constatate atunci se mențin și astăzi. Sîntem în plin sezon turistic. Retezatul atrage turiști din toată țara. Împrejurimile cabanei sînt împestrițate de corturi. Dar majoritatea turiștilor sînt dezamăgiți. Se așteptau poate la o cabană primitoare, ospitalieră, se așteptau să găsească provizii. Trecînd pragul cabanei (în paragină, cu acoperișul distrus de vînturi, ză-

pezi și ploi) te așteaptă o amară dezamăgire.Intru în bucătăria cabanei, arhiagiomerată de crătiți și farfurii murdare, unde îl descopăr pe cabanier, împreună cu soția și doi copii mici.— Sînt cabanier aici de 3 ani, îmi mărturisea Szabo Francisc. M-am străduit să refac cît de cît podețele și acoperișul cabanei. Nu avem personal. Ne-ar trebui cel puțin încă o femeie și încă un bărbat în personalul de serviciu. Ne-ar mai trebui un camping ; cabana nu poate satisface solicitările afluxului de turiști mon- tarzi ; nu are decît 75 de locuri.— Și cum faceți aprovizionarea 7— Păi, jos, la capătul

drumului, e beciul cu a- limente. Coborim pînă a- colo, prin pădure, cu cei doi măgari, i-ați văzut pe- aici pe lingă cabană și a- la laduc alimente, o dată două zile sau o dată săptămînă, depinde.— Atunci de ce acum nu aveți pîine ? Dimihea- ță vor pleca două echipe de turiști spre cabana Pietrele și n-au în rucsacuri nici măcar o fărîmitură de pîine. Au ajuns turiștii să umble de la un cort la altul, să caute pîine. De cine sînteți administrați?— De I.C.S. Mixtă Lu- perii. Mi se mai întîmplă cîteodată să nu am pîine, dar mîine dimineață voi coborî iarăși după alimente.Paragina a pus stăpînire pe local. Cabana are du-

șumelele rupte, spart prin care încăperi persistă greu, de mucegai. Condițiile de dormit sînt improprii, paturile suprapuse, în parte, au arcurile și saltelele deteriorate. Peste tot, aceeași impresie, de paragină, de proastă gospodărire. Se pare că inițial a fost o casă de vînă- toare, anexe. Dar este imposibil să fi ajuns în hal doar sub patina tim-. pului, a vîntului și ploilor, ctlm s-a exprimat nierul!Cabanierul pare resemnat. Crede că mai poate face nimic și se pronunță ferm: „Trebuie o cabană nouă cu temelie de piatră, cu etaj, cu personal de serviciu", Să stăm

să judecăm : o cabană în munți nu se construiește cu una cu două. Cu timpul, probabil, se va realiza și o construcție nouă la Buta. Dar, pină una-al- ta, trebuie să se execute niște reparații urgente la acoperiș, la dușumele, îmbunătățite condițiile de ' cazare, de aprovizionare.Această situație constatată la cabana Buta nu mai poate fi tolerată, trebuie rezolvată grabnic, căci an de an, afluența turiștilor în Retezat este tot mai ■ mare.Cît despre aprovizionare, ca. să revin, într-ade- văr cabanierul a fost prompt. A doua zi dimineață a coborît cu un măgar la beciul cu alimente; s-a întors încărcat cu două lăzi... cu rom și un sac cu făină ! Alte comentarii _ de prisos...

Un grup de 30 de e- levi cu rezultate bune la învățătură, de Ia școlile din Valea Jiului au plecat ieri spre litoraL Ei vor petrece timp de 12 zile, în tabăra de la Năvodari, binemeritate zile de odihnă și vor participa la diverse aa. țiuni cu caracter cultu- ral-educativ. (V. S.)
♦---------------- -Pe același drum, al fericirii, -și-au propus să meargă Aura Rodica Barbu, topograf la l.M. 

I Dîlja,nerul Florentin de la centrul de calcul. Fiind a 250-a căsătorie înregistrată in acest an la Oficiul stării civile din Petroșani, le urăm și noi, viață lungă și casă de piatră. (Al.Cor.)
♦-----------------Ziarul nostru a blicat un anunț cum că stațiile „Peco" din Valea Jiului achiziționează acumulatori uzați, de la posesorii de autovehicule de toate categoriile. Vă informăm că această acțiune patriotică s-a inițiat în scopul recuperării materialelor u- zate, a materialelor Participarea la tă acțiune fiind toria fiecăruia.
♦-----------------Astăzi, la ora Casa de cultură Petroșani are loc sajul unei pictură organizată cenaclul artiștilor tici amatori din Jiului. Expoziția re va fi deschisă la 31 august) face parte din manifestările cultural-educative și artistice dedicate celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei. (T.S.).
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Indicațiile secretarului generai 
al partidului, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU

PROGRAM 
CONCRET DE LUCRU

Trebuie să ne propunem să 
devansăm pianul de mecanizare 
pentru a putea, pe această bază, 
să realizăm o devansare a planului 
de cărbune. H|C0LAE CEAUȘESCU

Sarcină prioritară în minerit 
DEVANSAREA PLANULUI 

DE MECANIZARE
Tehnică modernă, complexă in condiții 

de eficiență ridicată și consumuri 
reduse de energiePromovarea progresului tehnic, mecanizarea com

plexă în abataje a găsit la sectorul IV al I.M. Lupeni 
' unul din cele mai fertile terenuri de materializare. Activitatea tehnico-organi- zatorică de aici, constitu-' ie un viu exemplu, experiență de reală valoare practică pentru sectoarele și întreprinderile întregului bazin, privind căile înfăptuirii sarcinilor programului de mecanizare trasate de conducerea de partid, posibilitățile ce există pentru devansarea lui. Ea reflectă, totodată, munca stăruitoare depusă, creativitatea colectivă în acțiune.

Desfășurarea unei pro
ducții moderne, pe baza 
tehnicii avansate, iată o idee cu valoare practică pe care rezultatele muncii minerilor, inginerilor și tehnicienilor din sectorul IV al I.M. Lupeni o confirmă cotidian. De pildă, în condițiile exploatării a patru complexe mecanizate de a- bataj, ei au extras, în primul semestru al anului, o producție de cărbune coc- sificabil suplimentară de peste 20 000 tone, cu o depășire a nivelului planificat al productivității muncii în abataje de 1150 kg/post. Dar planul de acțiune pe care-1 concretizează colectivul în spiritul orientărilor stabilite prin Dj- rectivele-program elaborate de partid în pregătirea Congresului al XII-lea presupune consolidarea acestor realizări, îndreptarea a- tenției colectivului spre noi măsuri de eficiență, și de esență, menite să conducă la noi salturi calitative în procesul productiv.Evidențiem în cele ce urmează cîteva căi hoi care reflectă rezervele mari pe care mecanizarea complexă le deschide sporirii continue a eficienței muncii în- tr-un domeniu hotărîtor al etapei actuale de dezvoltare — reducerea consumu

rilor de energie electrică —, preocupări izvorîte într-un colectiv unde înaltul profesionalism și conștiința muncitorească revoluționară înaintată, se îmbină armonios. Trebuie să consemnăm însă, înainte de a expune trei din aceste căi, ce arată comparația consumului specific de energie electrică Ia sectorul IV al I.M. Lupeni: dacă în decembrie 1977 cînd se a- fla în funcțiune doar un singur complex, se consumau 9,5 kWh/tona de cărbune, iar în iulie 1979 s-au
Din experiența sectorului IV al I.M. 
Lupeni, unde gradul de mecanizare 
complexă. în abataje este de sută 

la sută

consumat 6,1 kWh/tona de cărbune, fiind în funcțiune patru complexe.
1. CONTORIZAREA 

CONSUMURILOR DE E- 
NERGIE ELECTRICA. Pe această cale — metodă, instrument de bază al controlului și, deci, al intervenției în caz de nevoie a- supra principalilor consumatori din sector — consumul lunar de energie e- lectrică cu care a fost „în- cărcat“ sectorul IV din consumul pe întreaga mină a scăzut de la media ultimelor luni ale anului trecut — de 500 000 kWh pe lună — la doar 250 000 — 280 000 kWh pe lună înce- pînd cu 1 ianuarie a.c., de cînd se aplică sistemul contorizării.2. DISPOZITIV DE 
SCOATERE DIN SARCI
NA, DUPĂ PORNIRE, A 
CELUI DE-AL DOILEA 
MOTOR AL TRANSPOR
TOARELOR DE MARE CA
PACITATE. ’ Titulatura pe care am folosit-o pentru dispozitiv nu este Jncă „omologată", raționalizarea 

constituind o premieră în Vale, dar ea pune fidel în evidență intenția specialiștilor de la sectorul IV și din alte compartimente ale minei Lupeni, care au conceput-o — găsirea unei noi resurse de reducere a consumului de energie —, și, mai ales, rezultatele a- plicării ei. l|n principiu, așa cum este ea aplicată la complexul nr. 5, recent introdus în exploatare în sector, raționalizarea constă în decuplarea automată a 

celui de-al doilea motor de acționare al transportorului de mare capacitate din a- bataj — în lungime de 120 ml — după numai 20 de secunde de la pornire — durată calculată experimental ca durată optimă pentru condițiile ccjicrete din acest abataj. Respectiv, după ce a fost folosită forța suplimentară necesară la pornire, cînd și transportorul este încărcat cu cărbune mai mult, se trece la funcționarea continuă, la puterea nominală, a unui singur motor de acționare. Care este efectul economic al acestei raționalizări ? El se poate calcula ușor dacă luăm în considerație că un motor ca cel în cauză, cu putere instalată de 132 kW, se folosește doar cîteva minute pe durata fiecărui schimb, față de 4 sau chiar cinci ore pe schimb.
3. PENTRU REPARAȚI

ILE ȘI REVIZIA UTILA

JELOR ÎN ZILELE NE- 
LUCRAtOARE s-a conceput un astfel de sistem al interblocărilor, încît proba fiecărui utilaj după intervenții pe fluxuri cu mai multe transportoare să se efectueze separat. Soluția 
a cerut competență, spirit creator și un mic efort de gîndire tehnică, în timp 
ce rezultatele aplicării ei se materializează în substanțiale reduceri ale consumului de energie. Este suficient să amintim în a- cest sens că majoritatea fluxurilor de transport de la I.M. Lupeni conțin „baterii" de 4-6 transportoare, a căror pornire, chiar și numai în revizii, înseaniiă multe ore de funcționare în gol a unor instalații cu putere de sute de kilowați.Să notăm că la asemenea inovații și raționalizări participă un mare număr de oameni din sector și mină. Reușitele la care ne-am referit sînt urmarea promovării la conducerea brigăzilor a unor maiștri sau muncitori cu înaltă calificare, a asistenței inginerești competente și nemijlocite, a prezenței în componența brigăzilor a muncitorilor policalificați, mineri și electrolăcătuși.

Complexe de abataj 
în fabricația constructorilor 

de utilaj minier
m Primul complex mecanizat de abataj SMS 
- VI pentru strate subțiri și înclinare mare reali
zat la I.U.M. Petroșani a fost introdus recent în 
subteran la I.M. Anina.

m Un alt complex mecanizat de abataj de tip 
„scut* - Petroșani a fost fabricat pentru condi
țiile specifice de zăcămînt ale I.M. Petrila. Cons
trucția metalică a acestui complex, ca și a celui 
prezentat, au fost executate și asamblate la 
I.U.M. Petroșani, în timp ce instalația hidraulică 
s-a efectuat de către colectivul S.S.H. Vulcan a 
I. R. I. U. M. Petroșani.

d Un prim complex mecanizat de susținere, 
SMA-1, de tip „troică* - soluție tehnică situată 
la cel mai înalt nivel mondial, se află în montaj. 
Caracteristicile noului utilaj de susținere cores
pund condițiilor concrete de zăcămînt de la I.M. 
Lupeni - primul beneficiar al acestui tip de com
plexe, utilajul urmînd să fie folosit în abataje ca 
tavan artificial din stratul 3, cu lungimi de 
front de 80 — 100 ml.

d Pentru aceleași condiții de tavan, dar. lun
gimi mai mici de front — 50—60 ml, se află in 
fabricație alte opt complexe de susținere, de 
tip SMA-2 destinate întreprinderilor miniere din 
Estul și zona centrală a bazinului.
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Modernizarea minelor
(Urmare din pag. 1)ducțja planificată cu susținere mecanizată și cu 19 la sută la tăierea și încărcarea mecanică în abatajele cu front lung.Prin urmare, sarcinile nu sînt deloc ușoare iar pentru realizarea lor, numai introducerea pe scară largă a complexelor mecanizate nu este suficientă. Trebuie să acționăm cu deosebită fermitate pentru mecanizarea aprovizionării locurilor de muncă, pentru mecanizarea operațiunilor auxiliare din fronturile de lucru, pe scurt, trebuie să acționăm cu hotărîre pentru mecanizarea complexă și completă a lucrărilor din subteran. Citez în acest sens un exemplu care sper că 

va dovedi cu prisosință nivelul necesității micii mecanizări : pentru montarea și demontarea unui complex mecanizat pe o lungime de 50 de metri se consumă 1500 de posturi pentru montare și’ tot atî- tea pentru demontarea sa, iar ca timp efectiv aceste operațiuni durează în medie cîte o lună de zile. Multă, foarte multă forță de muncă, prea mult timp imobilizat. Astăzi, nu ne mai putem permite să irosim astfel timpul și forța de muncă. Un calcul extrem de simplu — la 3000 de posturi, dacă luăm o productivitate doar de 2 tone pe post și constatăm că am „imobilizat" 6000 tone de cărbune. Or, prin mica mecanizare numărul posturilor și durata opera

țiunilor trebuie să se reducă foarte mult și asta în folosul producției.O altă direcție principală spre care ne vom o- rienta preocupările este mecanizarea operațiunilor de tăiere și schimbarea metodei și tehnologiilor de lucru la abatajele cameră Așa cum mai spuneam, și lucrările de pregătiri și investiții vor fi mecanizate pentru că trebuie creat și menținut un decalaj optim între vitezele de avansare a abatajelor mecanizate și vitezele de înaintare la lucrările de pregătiri și investiți, lucrări care pregătesc noile capacități de producție.La toate cele spuse pî- nă acum, care repet, sînt doar cîteva din preocupările specialiștilor combina

tului pentru urgentarea mecanizării, mai trebuie a- dăugată și necesitatea întăririi disciplinei tehnologice care aș. rezuma-o la buna cunoaștere a utilajului, însușirea rapidă șj. temeinică a noilor tehnologii de lucru și renunțarea pentru totdeauna la improvizații care aparent sporesc producția, dar numai pe moment, în realitate conducînd la uzarea u- tilajelor și implicit, la scăderea producției și productivității muncii, la creșterea consumurilor de e- nergie și piese de schimb.Ceea ce aș mai dori să accentuez este că pentru, grăbirea mecanizării trebuie să acționăm toți. Este o sarcină care ne revine tuturor — cercetători,-'pro-. iectanți, constructori de u- tilaje miniere, mineri, maiștri, tehnicieni și ingineri — toți trebuie s-o ducem la bun sfîrșit.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Arabă Siriana

(Urmare din pas. 1)

Conducătorii de partid 
și de stat ai celor două 
țări au lost însoțiți de 
Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Româ
niei, și de Jamil Shaya, vi
cepreședinte al Consiliului 
de Miniștri pentru proble
mele economice al Siriei, 
de ambasadorul României 
la Damasc și ambasado
rul Siriei la București, de 
alte persoane oficiale ro
mâne și siriene.

La sosire, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ha
fez Al-Assad sînt întîm- 
pinați de guvernatorul 
provinciei și orașului Ku
neitra, Hussein Hadji 
Hussein, de secretarul Co
mandamentului regional al 
Partidului Baas Arab So
cialist, Aii Al-Rifai, alte oficialități.Președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- Assad trec, apoi, în revistă garda de onoare alini
ată in cinstea lor.Vizita în orașul Kunei- tra este precedată de scurte explicații ale guvernatorului provinciei.înaintea războiului din iunie 1967, Kuneitra a- vea o populație de 50 000 de locuitori care, însă, datorită ostilităților, au fost evacuați și adăpostiți în interiorul țării.In urma războiului din 1967, dar mai ales după confruntările armate din octombrie 1973, orașul a fost distrus, Kuneitra fi
ind considerată astăzi de sirieni ca un simbol al hotărîrii lor de a lupta pînă la eliberarea tuturor teritoriilor ocupate, de a-și apăra independența patriei.Se parcurg, apoi, pe jos și în mașini, princi

orașul KuneitraDupă ce a adus un omagiu președintelui Hafez Al-Assad, luptei poporului sirian pentru independen-
palele străzi ale orașului în întregime în ruine, cu excepția cîtorva clădiri și acestea grav avariate.In sediul improvizat al primăriei orașului, în fața unei machete, sînt oferite explicații asupra istoriei 
orașului, ‘ dezvoltării sale înainte de război, c-înd era un puternic centru economic și comercial, un important nod de comunica
ții, despre amploarea dis
trugerilor și pierderilor suferite.In continuare, președintele Nicolae Ceaușescu se întreține cordial, cu prietenie, cu președintele Hafez Al-Assad, cu oficialitățile guvernoratului și ale orașului.Invitat de gazde să privească planșele, expuse pe pereții primăriei, ce oferă imagini ale orașului înainte de război, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea că harnicul și bravul popor sirian va reconstrui Kuneitra, astfel încît aceasta să arate și mai frumos de- cît înainte.- La rugămintea oficialităților guvernoratului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a semnat în Cartea de onoare a orașului :„Vizita în orașul eliberat Kuneitra, distrugerile și suferințele provocate de război populației ne întăresc convingerea că trebuie făcut totul pentru o pace globală, trainică și justă în Orientul Mijlociu, pentru pace în general, pentru ca asemenea distrugeri și orori să nu se mai repete niciodată.Urăm refacerea cît mai grabnică a' orașului care să simbolizeze voința de independență, de solidaritate, de pace". 

ța, guvernatorul a subliniat : Noi salutăm prezența la Kuneitra a președintelui Nicolae Ceaușescu ca revoluționar și luptător. Dorim să exprimăm mîn- dria și fericirea noastră pentru relațiile bune dintre Siria și România, dintre cei doi președinți ai noștri și să dăm glas, totodată, sentimentelor de sinceră prietenie ale poporului arab sirian pentru poporul prieten român. Raporturile de strînsă colaborare economică existente între țările noastre reprezintă o bază trainică pentru dezvoltarea acestei prietenii.
Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat 

mari așezări ale civilizației sirienesub dominația otomanăMarți dimineața, tovarășa Elena Ceaușescu, însoțită de doamna Anisse Ăl-Assad, soția președintelui Republicii Arabe Siriene, de doamna Shaya, soția vicepreședintelui Consiliului de Miniștri sirian pentru problemele economice, șefa misiunii de onoare care însoțește pe distinsa oaspete din România socialistă, și de Sawsan Al-Moulem, soția ambasadorului Siriei la București, a vizitat mari așezăminte arhitectonice, muzeistice, etnografice și folclorice din Damasc re- dînd cuprinzător istoria poporului sirian, viața oamenilor care au trăit și trăiesc pe aceste meleaguri, hărnicia și talentul lor creator, încorporate în valoroase exponate care compun o adevărată frescă a tezaurului 

în încheiere, guvernatorul a rugat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, stimat și respectat oaspete al poporului sirian, să primească din partea Kuneltrei, ca amintire a vizitei sale, un album de fotografii care înfățișează orașul așa cum arăta altădată și cum arată el în prezent, precum și momente ale eliberării sale.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: „Ne-a impresionat profund ceea ce am văzut, distrugerile care au fost provocate. Ne exprimăm sentimentele de solidaritate cu locuitorii orașului Kuneitra, cu poporul sirian și îi a- dresăm urarea de a obține cît mai curînd eliberarea deplină a tuturor teritoriilor ocupate și realiza- 

de bunuri materiale, o- biceiuri și tradiții.Onorate de interesul a- rătat de tovarășa Elena Ceaușescu pentru instituțiile -și piesele conservate din grija pentru istoria civilizației siriene din cele mai vechi timpuri pînă acum, gazdele au salutat cu deosebită căldură pe distinsa oaspete și au înfățișat, cu numeroase a- mănunte, tezaurul muzeistic. care redă imensa capacitate creatoare a poporului sirian.Au fost vizitate Mosche- ia Omeyazilor, impunător edificiu, ridicat la începutul secolului al VIII- lea pe locul unui fost templu roman, Palatul Azem — construit în anul 1750, fosta reședință a lui Asad Pașa Azem, unul dintre guvernatorii Damascului 

rea unei păci trainice în Orientul Mijlociu în cadrul căreia să fie soluționată și problema palestiniană.Urăm poporului prieten sirian să obțină sițccese în dezvoltarea sa economieo- socială, iar orașul Kuneitra să fie refăcut și mai frumos, să asigure condiții și mai bune de viață pentru locuitorii săi, să devină un simbol al hjptei pentru independență, dar și pentru pace, pentru progres".în încheierea Vizitei, președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- Assad au fost conduși cu calde manifestări de prietenie, reîntîlnite, dealtfel, pe tot parcursul drumului pînă la înapoiere în capitala siriană.

— acum adăpostind Muzeul sirian de etnografie și folclor, Muzeul Național Sirian — adăpostind o colecție de exponate de mare valoare, ilustrînd istoria vieții oamenilor din aceste locuri — și Palatul Damascian — construcție recentă modernă.La fiecare dintre obiectivele vizitate, tovarășa Elena Ceaușescu a apreciat talentul și hărnicia poporului sirian în făurirea unor reale valori — ce s-au înscris incontestabil în tezaurul civilizației naționale și universale — și a felicitat pe custozii vestigiilor unui trecut reprezentativ și pe creatorii de astăzi ai operelor arhitecturale,culturale și artistice.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Oan.enii ră- mîn oameni ; Republi
ca : Principiul dominoului : Unirea: Severino;

PETRILA — A fost regăsită compania a 7-a.
LONEA — Vreau să vă văd
ANINOASA: Sfirși-tul împăratului din Taiga;
VULCAN — Să prinzi o stea căzătoare;
LUPENI — Cultural: 

Explozie în Marea E- 
gde ; Muncitoresc: Cind 
alături e un bărbat.

URICANI — Dansul tobelor, seriile I-II.

TV16,00 Telex. 16,05 Trasee istorice.16,25 Arii din operete.
16,45 Tragerea pronoex- 

pres.16,55 Corespondenții județeni transmit...17,20 Mult e dulce... 17,50 India — succese pe drtîmul industria-li zării.18,05 Cu dragoste cîntazi țara.18,35 Viața rațională.18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19,15 întrecerea socia-listă la orele bilanțului (I).19,25 Sub flamuri departid — cîntece muncitorești și revoluționare.
19,40 Ancheta TV : Măsura patriotismului — faptele.
20,05 Telecinemateca.

Ciclul „Mari re
gizori" „Puntea" 
— producție a stu
diourilor spanio
le.

21,35 Telejurnal.

ACTUALITATEA ÎN LU/MF
Pe scurt Re scurt * Pe scurtManifestări consacrate aniversării 

eliberării Românieiîmplinirea a 35 de ani de la victoria reyoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimpe- rialistă din țara noastră, de la trecerea României pe calea dezvoltării economice și sociale noi și apoi pe calea edificării orînduirii-socialiste continuă să fie marcată, în aceste zile, pe diferite meridiane ale globului.La Consulatul general al României din Bratislava a fost organizată o expoziție de literatură politică, la loc de frunte fiind prezentate volume cu operele tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cu același prilej a avut loc și o întîlni- re cu reprezentanții presei din Slovacia, în cadrul căreia Emanoil Lazăr, viceconsul, a evocat însemnătatea istorică a evenimentelor de la 23 August 1944 și a prezentat bilanțul activității creatoare a poporului român în cei 35 de ani de la eliberare.
★Presa din Sri Lanka a continuat să aloce spații ample evocării rezultate

lor obținute de poporul 
român în anii care au tre
cut de la eliberare, inițiativelor de politică internă și externă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România.
★Revista indiană de politică externă „International Reporter”, în articolul intitulat „Solidaritatea — dimensiune fundamentală a politicii externe românești'’’, subliniază consecvența și dinamismul politicii externe a României. Articolul face o trecere în revistă a acțiunilor concrete aleRomâniei în planul vieții internaționale, subliniind inițiativele și activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu.
★Sub auspiciile Grupului cultural internațional, la Rangoon a fost organizată o seară culturală românească.

★In localitatea Porto- Rafti, din Grecia, a avut loc o adunare populară.

PREȘEDINTELE SU
DANULUI, Gaafar El Ni- nieiri, a anunțat, într-un discurs adresat națiunii, numirea generalului Ab- del-Magid Khalil în funcțiile de prim-vicepreședin- te al republicii și secretar general al Uniunii Socialiste Sudaneze, în locul lui Abdel Kassem Ibrahim, demis duminică.

BOTSWANA a trimis secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, și Consiliului de Securitate o notificare referitoare la „o nouă serie de acte de agresiune și sabotaj, de asasinat cu sînge rece și de violare flagrantă a integrității sale teritoriale” de către trupele regimului de la Salisbury.
CONSUMUL DE HE

ROINA a crescut puternic în R.F.G. în cursul ultimelor luni, a declarat presei un purtător de cuvînt al Ministerului vest-ger- man pentru Problemele Tineretului, Familiei și Sănătății.
NICARAGUA își va relua în acest an exporturile de produse agrbali- mentare, precum și de bumbac, a căror producție a avut relativ puțin de suferit în cursul războiului civil, a declarat directorul Institutului național al co

merțului exterior și mte rior (INCEI), Alejandro Martinez Cuenca.
GUVERNUL LOCAL al regiunii Calabria, din sudul Italiei, a aprobat o rezoluție în care se opune oricăror planuri posibile ale NATO de a staționa rachete nucleare în zonă.
IN CADRUL TURNEU

LUI pe care îl efectuează în Italia, Teatrul de O- peretă din București a prezentat spectacole în peste 25 de orașe italiene, printre care Reggio Emilia, Pescara, Siracusa, Messina, Napoli și Trieșt, înregiștrînd un deosebit succes. ....... ' . _
FRONTUL MUNCITO-. 

RESC ȚĂRĂNESC STU
DENȚESC ȘI POPULAR (F.O.C.E.P.), Partidul Comunist Peruan și Partidul Socialist Revoluționar au dat publicității o declarație în care se subliniază că au adoptat hotărîrea de a participa în cadrul unui front unit la campania electorală pentru a- legerile generale din Peru, care vor avea loc în mai 1980,

IN PORTUGALIA au intrat în vigoare noile prețuri ale tutunului și țigărilor, cu 40 la sută mai ridicate față de prețurile anterioare.

întreprinderea minieră tnnea
ÎNCADREAZĂ urgent

— vulcanizatori benzi transportoare 
pentru activitatea din subteran

Mica publicitateV1ND, la preț vechi, a- partament cu trei camere, confort I. Simeria, strada 30 Decembrie, bloc 4A, ap. 14, Giurgiu loan. (666).PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cîrciu- maru Victor, eliberată de I.M. Dîlja. Se declară nulă. (667).PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cioba- nu Eugen, eliberată de I.M. Paroșețu. Se declară nulă. (668).PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vină Gheorghe, eliberată de 
ANUNȚ UE FAMILIE

VALENTINA soție, Adriana fiică, cu nemărgini
tă durere anunță încetarea din viață după o scurtă 
suferință a mult iubitului lor soț și tată

Dr. RUSU GHEORGHE
medic primar interne, medic emerit, fost director al 
spitalului din Lupeni.

Inmormîntarea a avut loc la data de 13 august 
1979 Ia cimitirul din Lupeni.

Pe această cale aducem și cele mai calde mulțu
miri foștilor săi colegi și prietenilor care ne-au aju
tat și au fost alături de noi în aceste momente grele. 

(670)

I.P.E.G. „Valea Jiului" — 
Bărbăteni. Se declară nu
lă. (669).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Santi 
Nicolae, eliberată de U.E. 
Paroșeni. Se declară nulă. 
(660)

PIERDUT permis de 
pescuit pe numele Pop 
Florea, eliberat de Filiala 
de vînătoare și pescuit* Pe
troșani. Se declară nul. 
(662)

PIERDUT legitimație, de 
serviciu pe numele Chiți- 
mia Ion, eliberată de U.E. 
Paroșeni. Se declară nulă. 
(665)
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