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30 bani

general al partidului, tovarășulSecretarul
Nicolae Ceaușescu, ne-a trasat o sarcină

de mare răspundere

minerii sectorului

în
marelui forum al partidului, al întregului popor

Brigada condusă de Mihai Neștean de la nuna 
Vulcan a extras peste plan, de la începutul anulai, 
2 196 tone cărbune.

Foto: Gh. OLTEANU

Au îndeplinit sarci
nile pe primii patru 
ani ai cincinalului

cinstea celui de alIn
XH-lea Congres al parti
dului. colectivul sectoru
lui V IU — investiții al 
l.M. Vulcan raportează 
îndeplinirea sarcinilor Pe 
primii patru ani ai cin
cinalului. Colectivul a 
obținut un plus față de 
prevederile la zi de pes
te 10 milioane iei, pla
nul fizic al lucrărilor 
miniere de deschideri fi
ind depășit cu 315,5 ml. 
O contribuție deosebită 
în dobîndirea acestui re
marcabil succes au adus 
formațiile de lucru con
duse de șefii de briga
dă Constantin Niță, llie 
Chiron, Gheorghe Bu(ă, 
V'asile Irimie și Gheor- 
ghe Cioiu. Alături de ei, 
întregul colectiv, din ca
re s-au evidențiat Ioan 
Toma, Constantin Cioa
tă, Vasile Alîuș, Radu 
Popescu, liie Jboancă, 
loan Lajneanu, Ștefan 
Munteanu, Carol Du- 
Kinski, Petru Adam, Io
sif Racolța și mulți alții.

Rezultatele rodnice ale 
colectivului sînt consa
crate asigurării din timp 
a viitoarelor capacități 
de producție ale minei 
corespunzător sarcinilor 
de creștere a producției 
de cărbune prevăzute 
Văii Jiului, minei Vul
can, prin Proiectul de 
Directive ale Congresu
lui al XIl-lea al parti
dului, congresului popo
rului.

Tudor MUCUȚA, 
corespondent

A

cale sigură de creștere 
a nivelului de trai

Zi iele ăcșstea, cinci țara 
întreagă înlîmpină Con
gresul partidului, cu satis
facția unor noi .succese în 
muncă, se poate spune 
că marile realizări, obținu
te în anii istoriei, ar fău
ririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate,

cu atît mai mare va fi con
tribuția lor la venitul na
țional, cu atît va spori 
produsul social, iar retri
buțiile vor fi cu atît mai 
mari. Acest fapt a ieșit 
în evidență și în actualul 
cincinal. Prevederile actua
lului cincinal, cuprindeau

Documentele Congresului al Xll-lea al 
partidului în dezbaterea întregului popor

poartă amprenta puternii ă 
a gîndirii profund științi
fice, cu adevărat revoluțio
nare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul gene
ra] al partidului,... ..Aceste 
realizări au la bază num
ea plină de abnegație a 
tuturor oamenilor, muncii 
pentru sporirea produsului 
social și a 
țional.

Harnicul 
minerilor 
lui și-a 
și și-o 
itor, la 
ției de 
necesar

venitului na-

detașament al 
din Valea Jiu- 

i adus contribuția, 
va aduce și în v’i- 

creșterea produe- 
cărbune. atît de 
dezvoltării ener

geticii românești. Pe baza 
sporirii produsului social, 
a venitului național, în 

' anii actualului cincinal au 
crescut 
cu 8

considerabil —
9 la sută peste pre

vederile inițiale — și re
tribuțiile personalului mun
citor din întreprinderile 
miniere ale Văii Jiului. 
De aceste, majorări spori
te minerii beneficiază încă 
de la 1 august a.c. Desigur, 
creșterea retribuțiilor pre
supune eforturi financiare 
din partea statului. Dar. 
eu cîf vor 1'i mai mari rea
lizările oamenilor muncii.

creștere de 18-20 la su- 
1976-1980. 
cea de 

"t a majorării 
personalului 

creșterea pe în- 
32,3 

la

o 
tă pentru anii 
Or, aplicîndu-se 
a doua etapă 
retribuțiilor 
muncitor, 
tregul cincinal este de 
la sută, deci cu 15-17 
sută mai mare decit pre- 
văzuseră Directivele Con
gresului al Xl-lea.

Conrorm prevederilor

Sub genericul „Slavă 
partidului", ieri după-a- 
miază la Casa de cultură 
din Petroșani a avut loc 
un spectacol organizat de 
comitetul municipal de 
cultură și educație socia
listă și consiliul municipal 
al sindicatelor în cinstea 
apropiatului eveniment de 
excepțională însemnătate 

— Congresul al 
La

SA FACEM TOTUL PENTRU A ASIGURA 
REALIZAREA ÎN 1985 A CEL PUTIN 
15-16 MILIOANE TONE DE CĂRBUNE

în climatul de efervescență creatoa
re, de puternică. mobilizare și angajare 
fermă, specific acestor zile din preajma 
celui mai important eveniment politic, 

al anului, Congresul al Xll-lea, minerii 
Văii Jiului, călăuziți de înălțătoarele, idei 
cuprinse în documentele ce vor fi su
puse aprobării Congresului poporului, 
au dezbătut sarcinile de plan ale anului 
viitor, ultimul an al actualului cincinal.

Conștienți. de înalta îndatorire patri
otică ce o au față de țară și industria 
națională, minerii Văii Jiului prezenți 
la adunarea'reprezentanților Xamenilor 
muncii ce a avut loc joi, 15 noiembrie, 
la Petroșani, au analizat într-o atmosferă 
exigentă, specifică celor care slăpînesc 
temeinic meseria nu numai posibilitățile 
de realizare a sarcinilor care le revin 
în anul 1989,, ci și a căilor de depășire 
a acestora, aii stabilit și aprobat măsu
rile necesare pregătii ii din timp a pro-

dueției anului 1980, pentru că realizările 
acestuia constituie temelia producției 
primului an și al întregului cincinal vi
itor.

Aprobarea unanimă exprimată prin 
votul participanților la adunare 
liotărîrea 
ere de a 
litafea la 
aprobate.

în prezența , tovarășilor Ion Ciucu, 
prim-secretar al Comitetului județean 
de .partid Hunedoara și Petru Barb, 
prim-secretar al Comitetului municipal 
de partid, care au participat la aduna
rea reprezentanților oamenilor muncii 
din C.M.V.J., minerii și-au asumat an
gajamente care sînt încă o dovadă a 
dragostei lor nețărmurite față de partid 
și popor, pe care ci, minerii și-o expri
mă simplu, muncitorește, dind pat 
mai mult cărbune.

relevă 
tuturor colectivelor mini- 
participa- cu toată responsabi- 
înfăptuirea cifrelor de plan

Arcadie FODOR, 
inginer principal C.M.V.J. 

Petroșani

politică
Xll-lea al partidului, 
această manifestare poli-

(Continuare in pag. a

Spectacole omagiale

in

In pag. a lll-a, relatări de la adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii de la C.M.V.J

inimi,
tic-educativă și cultural- 
artistică, urmărită cu viu 
interes de spectatori, și-au 
dat concursul actori ai 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului", formalii coregrafi
ce, ansamblul folcloric 
„Mîndra11, formația vocal- 
instrumentală „Sonor", co
rul cadrelor didactice din 
Petroșani, copii de la gră
dinița nr. 1 Petroșani. Prin 
vers, cîntec și. dans, artiș
tii amatori au adus un

cald omagiu partidului 
exprimîndu-și recunoștin
ța pentru viața liberă, 
demna și fericită a oame
nilor muncii dm Valea 
Jiului.

Manifestări politico-e
ducative și cultural-artisli- 
ce tematico, dedicate Con
gresului al Xll-iea al par
tidului, sint organizate în 
aceste zile și la Lupcni, 
Vulcan, . Petrila, în toate 
localitățile Văii Jiului.

A
III

(l’ag. a 2-a)

rigada lui Nicolae în frontalul lor a intrat B'l'âian, de ia sec- în funcțiune un nou com- 

lorm fi, al nunei plex m e c a n iz a t. 
Peaua, nu se remarcă Brigada, complexă eon- 
ueocamdată prin perfor
manțe deosebite. 
Iruntașilor.. îi dețin 
cii. lui Lazov, cu 
tone de cărbune în piu,, 
îi urmează îndeaproape 
Leonte, cu 7000, 
Mezel. Și totuși 
cei 33 de oameni, 
alcătuiesc brigada 
Tăiăn, se' aud 
vorbe de laudă, ;

Steagul 
orta- 
8000

dusă de 
remarcă

u cîțiva dintre or
tacii lui Tăiau, 
vorbisem cu o zi 

înainte „la lumină11. Șe
ful de brigadă rămăsese 
în- subteran două șuturi,

ț

I

V

*

*

*
*

I

I
I ae ..selecție națur

1 Toți membrii brigăzii 
ț policalificați, și
, și lăcătuși. De trei zile

parte
Dar33 de ambițioși deschid 

terestrele viitorului
I,n aceste zile de 

efervescență . ecu-
I nomică și spiritua- 

j lă, ce are ca factor di- 
; namizator evenimentul . e. 
i importanță istorică pen- 
: tru întreaga țară, cel de 
i al Xll-lea Congres al par_ 
i tidului, fiecare faptă 
î muncă, fiecare 
: colectivă sau 
i îmbracă o înaltă 
i ficație patriotică.

un fel de declarație, ori- 
I cît ar fi ea de patetică, nu 
! are forța lui a realiza, a 

participa, a face. Cărbu- 
I nele minerului și recolta 

țăranului, metalul meta
lurgistului și cartea scri
itorului, zidirile construe-____________ - _ ____
torului și cîntecul eoni- (Continuare in pag. a 2-a)
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I
i

i
i
s
i

de
reanzare 

personală 
semn i

pozi torn lui sînt cxlJre-.ia 
c?a mai a-.iîncâ a partici
pării.

Purtăm în noi o istorie 
plină de vicisitudini și 
nedreptăți — înfruntate 
însă demn și cu bărbăție 
— iar cucerirea puterii d? 
către poporul condus de 
comuniști, cu 35 de ani 
în urmă, a oferit țării 
noastre marea șansă . isto- 

a șterge rănile tre- 
și de a-și cîștiga 

de frunte între na- 
lumii. Acest cînrp

Niciricâ de 
cutului 
un loc 
țiunile

Corneliu RĂDULESCU 
membru al Uniunii 

Scriitorilor din R.S.R.

t
3 
â

s

lîngăapoi 
despre

numai 
aceeași 

părere o au și secretarul 
de partid și directorul 
minei și oricare opinent 
din sectorul II. 
sectorului, ing. _____
Marhan se exprimă plas
tic :

— Cei care-iubesc me
canizarea din sectorul 
nostru au ajuns la Tă- 
ian. S-a petrecut un fel 
de „selecție naturală."

..zii sînt 
mineri

Șeful 
Aurel

motoare a noului în mi
nerit. Complexul a fost 
montat printi-o metodă 
ntiuă — conconutent cu 
săparea planului de atac, 
s-au montat secțiile, ast
fel s-a prevenit intrarea 
în presiune a planului.

Și metoda de exploatare 
constituie o premieră teh
nologica, lucrările de pre
gătiri se desfășoară, în 
cadrul metodei de ex
ploatare în avans, în a- 
ce-lași timp cu avansarea 

‘ frontului.

să rezolve niște necazuri.
Mi-a rămas in minte o 
constatare unanimă a lor. 
Mihai Bordeianu, Petre 
Motoca și Francisc Sze- 
kely, tineri ca și șeful 
lor de brigadă, ca majo
ritatea membrilor brigă
zii, refuză să cunoască 
noțiunea de nemotivată, 
fiindcă la ei în brigadă 
nu se lipsește. Cînd vor
besc despre sine îi au 

in vedere, în primul rînd,
pe ortacii lor, nu numai (Continuare în pag. a 2-a)

din . considerente de mo
destie.

— Noi sin tem croiți la 
fel, zicea Szekely, fie
care își face datoria curn 
se cuvine, împreună mun
cim,' împreună ne petre
cem chiar o bună 
a timpului liber, 

munca e muncă.

Joi dimineață,
rolul „Înghețai1*, 
l-am cunoscut pe 

Nicolae Tâian. Jțărbat la 
35 de ani, dintre care 19 
în minerit, urmaș de mi
neri, ai căror strămoși 
au crescut vite la obîr- 
șia Jiului de est. Se „ră
fuia", Ja interfon, cu cei 
care, din neglijență. în
fundaseră silozul. Rolul 
se defectase. Și-a descre
țit fruntea — rolul prin
sese să meargă 
început să 
despre ortaci.

— cînd a 
vorbească

Ion VULPE
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Al
din Valea

Manifestări 
cultural-educative

• In sala de ședințe 
de la I.M. Lupeni, a 
fost organizat marți 
montajul literar cinema, 
tografic, închinat Con
gresului al Xll-lea al 
partidului, cu 
tema „Și pe aici vii au 
fost străbunii". La sfîr- 
șitul acțiunii tineri din 
localitate au prezentat 
un program de muzică 
folk. Au luat parte oa
meni ai muncii de la 
I.M. Lupeni.

In aceste zile premergă
toare deschiderii marelui 
forum comunist .,— Congre
sul al Xll-lea al partidu
lui — oamenii muncii din 
Valea Jiului Raportează noi 
și noi succese care au 
semnificația unui omagiu 
adus acestui excepțional c- 
veniment politic din viața 
poporului nostru, 
tiștii plastici 
Jiului — ca
re, vor sărbă
tori anul vii
tor un sfert 
de veac de 
prezență acti
vă ; în educa
ția oamenilor 
muncii de pe 
aceste me
leaguri — își 
fac . un bi-

cercurile de creație 
existente pe lingă cluburi
le muncitorești, oamenii 
muncii își pot pune în 
vajoare talentul, exprimîn- 
du-și în modalități plastice 
felurite constantul atașa
ment pentru realitățile noi 
socialiste, pentru munca 
și viața minerului contem
poran și, adeseori, aceste 
lucrări, de bun nivel artis-

'.V>w/A,.V.SWAV.VAV/,‘.V,V.V.V7AV/.,.7,7,V.>

O artă mobilizatoare
la fapte mărețe, pe măsura 

timpului nostru

• Tot marți, la punc
tul de documentare de 
la clubul sindicatelor din 
localitate a avut loc ma
sa rotundă cu tema 
„Munca cultural-educa- 
tivă cu, filmul în spri
jinul educării tinerei ge
nerații". Au participat 
secretari adjuncți cu 
probleme de propagandă 
ai organizațiilor de bază 
și ai comitetelor de 
partid din întreprinderi
le orașului, directori de 
școli, îndrumători U.T.C. 
și alte cadre cu atribuții 
în domeniul activității 
cultural-educative.

lanț al participării la ac
tul: complex al educației 
prin mijloace specifice ar
tei, fiind cunoscuți pe 
plan național prin carac
terul angajați și militant 
al lucrărilor realizate. A- 
eeastă idee, tratată în di
verse tehnici plastice, este prin armonia compoziționa. 
susținută 
gravuri, 
monumentală 
de
Și 
de 
de 
lă 
creatoare, s-a modelat ar- 
tistul-cetățean, îndrumător 
al unei diverse și. active 
mișcări de amatori, mulți 
dintre aceștia premiați în 
cele două ediții ale Festi
valului național 
României". In 
Școlii populare

tic, sînt prezente în expo
ziții,-

însuflețită de ideile uma
nismului socialist, arta 
plastică din Valea Jiului 
este apropiată omului prin 
modul direct de exprimare, 
prin tematica lucrărilor,

o creștere calitativă, artiș
tii amatori dovedind rafi
nament și echilibru în lu
crările lor care, în conți
nut exprimă î n s u ș i 
profilul lor moral, profun
zimea gîndirii, simțul ar
tistic : atît de caracteristic 
poporului nostru.

Din proiectul de Directi
ve ale Congresului 
Xi 1-lea al partidului s-au 

desprins 
sarcinile 
noastre din.. 

. anii viitori,: 
ani de dez
voltare impe
tuoasă a Ro
mâniei socia
liste. Prin 
lontactul cu 
minerii, prin 
diversificarea 
stilistică a 

lucrărilor, prin permanenta 
exigență atît de necesară 

la 
re- 

fru-

I 
I 
I

Inimă de aur, scumpă Românie, 
Plai de Mioriță mult cîntat în vers! 

Vin mănunchi ortacii — tremă tare vie — 
Succese să-naițe pină la Congres. 
Bat în subterane mii de cutezanțe. 
Cind din amintire curge snop aprins; 
Valea dintre Jiuri are în nuanțe 
Tricolorul nostru, glas de necuprins.
Necuprins de dragă, dulcea noastră glie 
Unde ling-alblne trăiesc oameni buni; 
Anii drepți ridică-n rang de ctitorie 

Locul vechi, de unde scoatem noi cărbuni. 
Către EL ni-i gindul și-1 slăvim cu fapte, 
El, gîndirea Țării în moment ales; 
Pîine, dreptul muncii, pace, libertate 
Scrie-n cerul nostru din munți pină-n șes.

loan Dan BALAN

în cicluri de 
lucrări de artă 

(Institutul 
mine, liceele din Deva 
Vulcan) și în pictura 
șevalet. In acest climat 
responsabilitate mora- 

și artistică, de exigență

„Cintarea 
cadrul 

artă,

lă și cromatică. In aceste 
zile, la clubul muncitoresc 
din Lupeni se deschide o 
nouă expoziție în care vor 
fi expuse — in semn de 
omagiu adus. • Congresului 
al Xll-lea al partidului, al 
întregului popor — cele 
mai recente creații ale ar
tiștilor plastici amatori, în 
a căror muncă nobilă este 
cuprins și efortul de în 
drumare a artiștilor plas
tici, membri ai filialei 
U.A.P In ultimii ani, 
mișcarea de artă plastică 
din Valea Jiului a realizat

exigență atît de 
în artă, vom contribui 
formarea omului nou, 
ceptiv la tot ce este __
mos și înălțător. Arta con
temporană trebuie să oglin
dească, în diverse stiluri și 
tehnici,, marile transformări 
din România, frumusețea 
omului nou, constructor 
conștient al prezentului și 
viitorului socialist. Vom 
cînta împreună cu ei, prin 
forme și culori, ideile adine 
umaniste care străbat do
cumentele marelui forum 
comunist al partidului, 
poporului.

Iosif TELLMANN 
artist plastic

al

• „Laudă muncii, lau
dă conducătorului" a 
fost genericul sub care 
ieri, s-a desfășurat în 
cinstea Congresului al 
Xll-lea al partidului un 
program cultural-artis
tic susținut de elevii 
Școlii generale* nr. 4 
Petroșani, în fața mun
citorilor de la l.U.M.P.

• Formația de satiră 
și umor de la Casa de 
cultură din Petroșani, 
formație laureată în cea 
de-a doua ediție a Fes
tivalului național „Cîn- 
tarea României", ,a par
ticipat ieri la un schimb 
de experiență din cadrul 
zilelor culturii hunedbrc- 
ne, manifestare organi
zată ]a Hunedoara. (T.S.)

• Miine (ora 10) 
Casa de cultură din 
troșaili va avea loc 
festival al fanfarelor
nerești din Valea Jiului, 
manifestare muzicală 
educativă organizată ■ 
cinstea Congresului
Xll-lea al partidului.

I
I,

TE
Fierbinte imn îți-nalță toată țara 

cu inima Ia marele Congres, z 
întrezărim pe piscuri primăvara 
în drum cutezător către progres. 
Sub iriși fascinante zări de miine 
își conturează albele arcade 
clădite din oțel, lumină, grîne 
în patria bătrinelor balade.
E fiecare cifră și idee 
înscrisă în Programul luminos 
pocni ca un fragment de epopee 
în evul nostru "tinăr și frumos. 
Și tot ce hotărî-vom la Congres 
se va-mplini patetic șf cu spor — 

chezaș fiind bărbatul reales 
la cirmă prin voința tuturor.
Sub iriși fascinante zări de miine 
își conturează albele arcade
clădite din oțel, lumină, grîne 

în patria bătrinelor balade.

I 
I
I

și 
în 
al

la
Pe- 
uri 

mi*

(Urmare din pagina I
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i 
£

î'
i

5I

I

î

î

NOUA COMBINA

Gravură de Iosif TELLMANN

plinirea sarcinilor ce 
revin din Programul par- 

. tidului, sprijină în unani- 
■ mitate propunerea ca, 

conducătorul căruia îi 
datorăm toate împlinirile

larg deschis inițiativei și 
geniului creator româ
nesc a făcut posibilă înăl
țarea României de azi.

Alături de făuritorii de noastre, tovarășul Nicolae 
bunuri materiale, oamenii Ceaușescu, să fie reales 
de literatură și artă, pur- în înalta funcție de se- 

. „In aceste 
solemne — se 

Con-

tind vie torța spiritualită- cretar general, 
ții românești, au pârtiei- momente 
pat și participă la forma- spune în Hotărîrea 
rea conștiinței revoluțio- siliului Uniunii Scriitori-

. nare, comuniste a mase- lor din R.S.R. — scriito- 
lor, au oferit acea bogăție rii din România socialistă 
de minte și suflet ce se pot spune cu convingere 
numește frumos și fără și spirit de răspundere că 
de care civilizația umană sînt gata -să facă totul 

; nu poate exista. Intr-uri pentru a îndeplini cu 
consens unanim, scriitorii cinste sarcinile trasate 
din țara noastră și-au de partid, pentru a fi la 
exprimat hotărîrea de a înălțimea timpului eroic 
fi alături de ceilalți oa- pe care întreg „poporul 
meni ai muncii în înde- român îl trăiește".

— Toți băieții mei sînt 
foarte buni. Nu pot să 
remarc pe vreunul în de
favoarea celorlalți. Dacă 
toți și-ar face datoria ca 
noi, mă refer la cei; de la 
sectorul VII, care răs
pund de rol, am da și 
mai mult cărbune.

S-a referit la minerii 
cu experiență, la Chela- 
ru, la Dobrone, la Irișto 
— șefii săi de schimb, 
dar de prețuire 
bucurat și cei mai 
Nicolae Androne, 
cumnat de-al său, 
de el la mină de 
luni, Nicolae Popa, 
trebăluia la rol, 
Boantă și alții. Numele 
unora, deformație de fi
lolog, ne-au atras atenția.

— Boantă, Dioâne, Po
poneț, Jura, Androne, 
Sporea și chiar Tăian, 
simt nume purtate de 
multe secole în munții 
Șurean și Paring.

s-au 
tineri.

un 
adus 

. trei 
care
Ion

Nicolae POP

b

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Sporirea produsului soda!
(Urmare din pagina I)

proiectului de Directive a- 
le Congresului al Xll-lea, 
v enit urile pers onalului
muncitor vor crește cu 
16-18 la sută. pînă în anul 
1980 și cu 37-39 la sută pî- 

crcș- 
au 
a- 

noi,

nă în 1990. Aceste 
teri, trebuie spus că 
ca bază comparativă 

. nul 1980. Depinde de,
de fiecare la locul său de 
muncă, în calitate de pro
ducători și beneficiari,-să 
realizăm și chiar să ...depă
șirii aceste 
bilizatoare.

Iată de
acum este
portant să

lu-
fie-
sec-

a 
in 

fiecare 
întreprinde-
impuhe, de 
buna folo- .

prevederi mo-

ce, încă de pe 
deosebit de im- 
fie realizat în 

mod' exemplar planul pro
ducției de cărbune. In a- 

scop trebuie să rea-

— Sintem jieni, de 
cînd ne știe istoria, stră
moșii noștri au trăit aici, -rea benzilor. In 
Nod însă vrem să de
monstrăm că și noul ne 
poate deveni familiar. 
Mineri-combainieri — ia
tă ambiția noastră. De 
altfel, toată brigada este

relor, care se mai de
fectează, pleda în favoa- 

curînd 
va mai apare un,a lingă 
abataj. Apoi noul siloz 
va putea prelua cărbu
nele scos de ei- Și atunci 
rezultatele vor fi pe mă
sura ambiției lor.

33 DE AMBIJIOȘI
aleătuiță din oameni am
bițioși.

) n frontalul lui Tă
ian, asemenea ri

mei case noi, se 
montau lămpile. Forha- 
ierul făcea noi recoman
dări pentru 
maistrul Simian spunea, 
în glumă, că șeful de 
brigadă vrea să treacă, 

'pe sub secții, călare.
— Ba cu căruța cu cai, 

a replicat cel vizat, ară- 
tînd a pricepe gluma cu 
obîrșia lui de jian.

Era împotriva crațe-

— In cinstea Congresu
lui al Xll-lea al partidu
lui, am pus în funcțiune 
acest complex. Ne-am 
agajat să dăm un pluș 
de 500 de tone, în aceas
tă lună, cinstind astfel 

curățenie, cum se cuvine evenimen
tul. Trebuie însă să pri
mim mai mult ajutor de 
la cei care au sarcina de 
a asigura transportul 
cărbunelui. De altfel, am
biția noastră este mult 
mai mare, de a ne între
ce cu oamenii celebrului 
Eugen Voicu. Or, dacă

sire
re, 
lini 
că,

lizăm produetivitățile pre
văzute în condițiile spo
ririi considerabile a gradu
lui de 'mecanizare 
crărilor miniere, 
care abataj; în 
tor, în fiecare, 
re minieră. Se 
asemenea, mai

a utilajelor din dota- 
a timpului de lucru. 
. exprim convingerea 
prin valorificarea re

surselor 
punem,
noastră a întregului popor 
să îndeplinim și chiar să 
devansăm programul de 
creștere a retribuției, a 
nivelului de trai prevăzut 
în proiectul de Directive

■ ale Congresului al Xll-lea 
al partidului. ,

de care :ljs- 
stă în puterea

pornim „lupta", ne 
gajăm să și 
„războiul". Cind vom mi
tra în plin se va vorbi 

Și

an-
cîștigăm

*

despre noi...
« a cota zero, unde-s 
I benzile colectoa- 

re, mă aflam ca 
pe malul mării, eram 
doar la aceeași „altitudi
ne", valuri negre de căr
bune asigurau fluxul spre 
ziuă. Din- cînd în cînd 
străfulgerări de lumină, 
erau lămpile minerilor, 
parcă semnalizatoarele 
unor vapoare care se în
crucișează. Străfulgerări 
care îmi deschideau fe
restrele imaginației din
colo de azi, spre miine, 
cînd vorbele comunistu
lui Nicolae Tăian, ale 
ortacilor lui vor fi deja 
fapte, cu care acești oa
meni vrednici cinstesc 
măreția aspirațiilor și 
împlinirilor socialiste, cti- ' 
torite de întregul popor, 
sub conducerea comuniș
tilor, a primului bărbat 
al țării, cu luciditate și 
dăruire.
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Inițiativă, emulație creatoare în întîmpinarea '_____
marelui forum al partidului, al întregului popor .

Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae CeaușescU; 
ne-a trasat o sarcina de mare răspundere

„SĂ FACEM TOTUL PEHTHU A ASI6URA EXIBABEHEA IN 1985 
A CEL PUȚIH 15-16 MILIOANE TONE DE CĂRBUNE"

I Minerii din Valea Jiului afirmă unanim |

REALIZĂRILE DE AZI, SUCCESELE DE MÎINE 
SÎNT TEMELIA ÎNFĂPTUIRILOR VIITORULUI CINCINAL

Conducere competentă* 
organizare superioară

Cu puterea de . convin
gere a faptelor, partici- 
panții la dezbateri au ex
primat cu clarviziune că 
sarcinile mobilizatoare ale 
anului 1 80 — temelia în
deplinirii prevederilor e- 
conomiee și a creșterilor 
producției de cărbune în 
Valea Jiului in cincinalul 
viitor — vor fi realizate 
exemplar. Toți purtătorii 
de cuvînt ai colectivelor 
miniere au exprimat prin 
măsurile prezentate și pro
punerile constructive făcute 
căi tehnice și organizatori
ce noi, judicioase și efici
ente care oferă siguranță 
că programele elaborate vor 
asigura creșterea bazei e- 
nergetice a țării, a contri
buției Văii Jiului la' dez
voltarea economieo-spcială a 
patriei, corespunzător do
cumentelor de partid supu
se aprobării apropiatului 
Congres al Partidului Co
munist Român.

Toți participanții la dez
bateri, între: care Andrei 
Colda — de la IM- Lonea, 
Aurel Brînduș, — I.M. Pe- 
trila, Emeric Nagy — I.M. 
Dîlja, Hie Filiche — IM. 
Paroșeni, Carol Schreter — 
I.M. Urieani, Teodor Bon- 
calo — I.M. Lupeni, Vasile 
Pupăzan — I.M. Bărbăteni, 
loan Albescu — I.M. Ani- 
noasa, loan Dumitraș — 
I M. Vulcan, Dumitru O- 
p’riș — I.M. Eivezeni și 
Constantin Munteanu —- 
I.C.M.M. Petroșani, au avut 
în vedere să pună în evi
dență resursele multiple de 
care dispun colectivele din 
întreprinderi pentru crește
rea rezervelor de cărbune, 
a capacităților de extrac
ție care condiționează în

deplinirea planului pe 1980. 
Introducerea progresului 
tehnic, a tehnologiilor noi, 
moderne, a utilajelor de 
înaltă complexitate și ran
dament, odată, cu perfecțio
narea' întregului mecanism 
economico-financiar au fost 
subliniate ca principale 
căi de urmat în realizarea 
noilor nivele, superioare ca
litativ, ale tuturor indicato
rilor. Planul pe 1980 — a- 
rătau vorbitorii — deloc u- 
șor de înfăptuit, impune 
din partea minerilor, a spe
cialiștilor. a tuturor oame
nilor muncii, probleme deo
sebite legate de organizare, 
de' calificarea și ' policalifi- 

, carca forței de muncă, de 
întărirea ordinii și~discipli
nei pentru a putea asigura 
folosirea la capacitate ri- 
dic'ată a utilajelor din bo
gata zestre aflată în exploa
tarea brigăzilor din frontu
rile productive și pe fluxu
rile de extracție. Prevede
rile sale sporite reclamă- 
hotarîre, operativitate, ac
țiune în spirit responsabil, 
din partea fiecăruia pentru 
îndeplinirea propriilor sar
cini ee-i revin în desfășura
rea activității' miniere. Pen
tru cadrele de conducere, 
pentru organ izatoțy pro
ducției — de la mine și din 
combinat — s-a subliniat 
necesitatea creșterii rolului 
lor, a contribuției efective 
la soluționarea creatoare a 
problemelor tehnico-organi- 
zatorice ivite, cerîndu-li-se 
să asigure o asistență teh-" 
nică de calitate cu înalt 
simț al datoriei și compe
tență, c,a soluțiile pe care 
le propun să încorporeze i- 
dei noi, iar raționalizările 
să ocupe un loc substanțial 
în preocupările lor.

j Anul viitor — substanțiale creșteri ! 
| calitative la toți indicatorii j

• Valoarea producției nete 
va spori cu peste 20,4 la sută ;
# Producția fizică de cărbu- 

| ne va crește, față de realizările 
. pe 1979, cu 17,4 la sută. 
I # Valoarea investițiilor alo- 
| cate dezvoltării întreprinderilor 
| miniere va fi superioară realiză-

rilor acestui an cu peste 35 la 
sută ;
• Fondurile fixe vor spori cu 

50 la sută ;
• Productivitatea muncii cal

culată pe baza producției nete
— cu 14,5 la sută ;
• Reducerea cheltuielilor ma

teriale va fi de 2,7 la sută.

Angajamentele C.M.V.J. pe anul 1980
# Producția netă valorică realizată va fi superioară sarcinilor ț

planificate cu 5 000 000 lei ; producția marfă cu 7 000 000 lei, iar î 
producția globală cu 12 000 000 lei ; >

• La producția de cărbune extras depășirea va fi de 28 000 i 
tone, iar la cărbunele net prelucrat de 25 000 tone ;

• Planul lucrărilor miniere de pregătiri și deschideri va fi de- i
pășit cu 820 și, respectiv, 445 ml ; J

# Se vor obține economii la energia electrică de 3 450 000 i 
kWh, la lemn de mină de 3 800 ml, iar la cherestea de 535 mc ; i

Voința
TEODOR BONCALO, maistru elec

tromecanic, șef de brigadă la mina Lu
peni .

„Facem parte din cel mai mecanizat 
sector al Văii Jiului, sector al cărui 
colectiv și-a realizat angajamentele a- 
sumate în cinstea celui de-al XIT-lea 
Congres al partidului, extrăgînd peste 
sarcina de plan 30 000 tone de cărbune 
cocsificabil, la care formația noastră 
a avut un aport, substanțial. Ne anga

jăm să extragem suplimentar pînă la 
sfîrșitul anului încă 700 de tone".

noastră
ILIE FILICHE, miner, șef de bri

gadă la mina Paroșeni :
„Am terminat împreună eu ortacii 

montarea și am pus în funcțiune un 
nou complex dq tăiere și susținere me
canizată, complex care acum se află 
în probe tehnologice. Experiența acu
mulată în 10 ani, de cînd înînuim astfel 
de utilaje moderne, priceperea și dă
ruirea în muncă de care nu o dată 
ortacii mei au dat dovadă, ne dă 
dreptul să ne angajăm, aceasta este 
hotărîrea lor, la o depășire a sarcini- ' 
lor planificate pe acest an cu 500 tone 
de cărbune".

Cerințe 
actuale

IOAN ALBESCU, pre
ședinte al c.o.m. al I.M. 
Âninoasa : „Să se urmă
rească îndeaproape, împre
ună cu proieetanții și con-* 
structurii de utilaje mini
ere, îmbunătățirea calității 
și ritmicitatea livrării că
tre fronturile productive 
a utilajelor complexe des
tinate creșterii productivi
tății muncii și" ușurării e- 
fortului fizic al minerilor. 
Să se acorde interes sporit 
fabricării și introducerii în 
subteran a -unor instalații 
de mică mecanizare, foar
te utile în montarea și ex
ploatarea complexelor me
canizate de abataj".

ANDREI COLDA, pre
ședintele c.o.m. al I.M. Lo- 
nea : „Pentru încadrarea și 
stabilizarea forței de mun
că necesară în subteran să 
se urgenteze materializarea 
planului la construcția de 
locuințe pentru fiecare o- 
raș din Valea Jiului. Con
comitent, pentru îmbună
tățirea condițiilor de viață, 
a creșterii bunăstării mi
nerilor să se finalizeze cît 
mai urgent obiectivele eco
nomice și social-culturale 
cuprinse în programul su
plimentar de dezvoltare â 
municipiului, adoptat cu 
prilejul vizitelor de lucru 
în Valea Jiului ale secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu",

Grăbirea execuției obiectivelor 
de suprafață

In dezbateri s-a exprimat .. picgnanță necesi
tatea grăbirii punerii în funcțiune a unor noi obiec
tive de suprafață care condiționează intrarea în ex
ploatare a noi capacități productive în subteran ; 
stații, de compresoare pentru producerea energiei pne
umatice, funiculare de evacuare a sterilului, turnuri 
și instalații pentru puțuri de extracție, alte obiective 
pentru întreprinderile miniere. Constantin Munteanu, 
președintele comitetului sindicatului de la I.C.M.M. 
Petroșani, a exprimat în numele constructorilor și 
muncitorilor întreprinderii hotărîrea lor fermă de a 
grăbi și pune la timp în funcțiune obiectivele noii 
preparații de cărbune de la Livezeni, extinderea și 
modernizarea celor din Petrila și Coroești. Totodată, 
a făcut cunoscut participanților stadiul execuției unor 
obiective sociale — cămine pentru nefamiliști, canti
ne — obiective care vor fi executate într-un număr 
sporit de către I.C.M.M. în anii viitori.

Pagină realizată de

Dorin GHEȚA și Anton HOFFMAN
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ÎNCADREAZĂ urgentl»:-

OC ll-

lucrărilor marelui 
al comuniștilor ro-

Manifestări consacrate Congresului 
al Xll-lea al P.C. R

In numeroase țări ale lumii continua să se des
fășoare manifestări dedicate celui de-a) Xll-lea Con
gres al Partidului Comuiiist Român, eveniment de 
importanță istorică în viața poporului și a patriei 
noastre. Spații ample consacră Congresului comuniș
tilor români, relevînd ampla rezonanță internaționa
lă a acestui eveniment istoric, mijloacele de infor
ma- e in masă, ziare, posturi de radio și televiziune, 
agenții de presă.

La Beijing la Amba
sada României în R.P, Chi
neză, a avut loc un coeleil- 

fdm. Au luat parte Ji Peng- 
ici, membru al C.C. al 
P.C. Chinez,, șeful Secției 
Relații Externe a C.C. al 
P.C.C., vicepremier al Con
siliului de Stat al IM’ <‘hi 
neze și alte oficialități de
partid și de stat, reprezen- ■ 
tanti ai vieții social-cultu- 
rale. ziariști, un numeros 
public. Ji Pengfei a subli
niat* importanța deosebită 
a Congresului al Xll-lea 
al P.C.R. și a urat succes 
deplin 
forum 
mâni.

> - ■
Publicată in limba urdu, în 

.alese condiții grafice, in 
Editura. „Eastern Publi- 

■ shers", .lucrarea prezintă o 
selecție din cuvîntărilc to
varășului Nicolae Ceausescu.

.La lansarea cărții au fost 
prezente personalități ale 
vieții artistice și culturale 
din Pakistan, ziariști, foto- 

ai 
ai

reporteri-, corespondenți 
presei străine, membri 
corpului diplomatic.

La ambasadele noastre 
din Rabat. Delhi, Bruxelles 
s-au desfășurat conferințe 
de presă în cursul cărora 
șefii misiunilor diplomatice 
românești au prezentat re
prezentanților presei .națio
nale și corespondenților de 
presă străini principalele li
nii de dezvoltare eeonbmi- 
co-soclală a României. O 
conferință de presă a avut 
loc și la consultatul român 
.din.-1 Bratislava. .

★
In R.P. Ungară, „Nep- 

szabadsag", organul cen7 
trai al . C. G. al 
P.M.S.U.. informează des
pre pregătirile făcute^ în 
România în vederea înce
perii Congresului al Xll-lea 
al P.C.R.

★
Săptămînalul de politică 

externă „Horizont", din

★
La Consulatul general al 

țării noastre, din. Bratislava 
a fost organizată o expo
ziție de carte și alte pu
blicații referitoare la isto
ria mișcării muncitorești 
și comuniste din România, 
ia politica promovată 'de 
P.C.R. în opera de edifi
care a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. La 
loc de frunte sînt prezen
tate operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

★
La Clubul internațional

. din Hanoi,. ambasadorul
României în R.S. Vietnam a 
vorbit, în cadrul unei în- 
tîlniri eu activiști ai C.C. 
al P.C. din Vietnam, des- R.D.-Germană, publică, sub 
pre dezvoltarea economico- 
socială a României în cin
cinalul 1981—1985.

★
La Rawalpindi, în Pakis

tan, a avut loc, ceremonia 
lansării volumului „Româ
nia în ajunul celui de-al 
Xll-lea Congres al P.C.R. 
— Realizări și perspective".

titlul „Pregătiri în vederea 
celui de-al Xll-lea Con
gres", un amplu articol pre- 
zentînd un bilanț ăl acti
vității intense și emulației 
cu care comuniștii, 
oamenii 
noastră 
de-al Xll-lea Congres
P.C.R.

Problema cipriotă în dezbaterea 
Adunării Generale a 0. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 16 
(Agerprșs); -r- In plenara 
Adunării Generale ă ONU 
au început dezbaterile în 
problema cipriotă. în aten
ția participanțiior la dis
cuții se află un raport al 
secretarului general al 
ONU,, Kurt Waldheim, ca
re cere celor două comu
nități din insulă să coope-

——

reze în vederea unei re
luări a negocierilor înain
te de sfîrșitul lumi ianu
arie. 1980, Dezbaterile au 
fost deschise de ministrul 
cipriot al afacerilor ex
terne, Nikos Rolândis, ca
re a declarat că pînă acuni 
negocierile intercoinu uita
re nu s-au soldat cu re
zultate pozitive.

Rezoluție împotriva expulzării primarului 
orașului Nablus

vînt al Departamentului do 
Stat a exprimat Îngrijora
rea guvernului S.U.A. față 
de decizia autorităților is
raeliene de a-1 expulza pe 
Bassam Al Shakaâ, prima
rul arab al orașului Nablus 
— relatează agențiile U.P.I. 
și A.P. Această decizie — 
a spus el — este un act 
cu profunde implicații - asu
pra întregii populații ' din 
teritoriile ocupate.

★
TEL AVIV 16 (Agefpres), 

— Referindu-se la ultimele 
evenimente din Cisiordania, 
fostul ministru de externe 
al Israelului, Abba liban, 
a declarat intr-un interviu 
acordat presei israeliene : 
„Nici o problemă de natură 
socială sau economică a 
Israelului nu va putea, fi 
soluționată atâta vreme cit 
noi vom fi. obligați să con
trolăm din punct de vede
re militar un milion dc 
arabi, . cărora Ie negăm 
dreptul de'a avea propriul 
lor destin politic". .

NAȚIUNILE UNITE 16 
(Agerpres). — Comitetul po
litic special al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat 
— eu 85 de Voturi pentru, 
unul contra (Israel) și 21 
de „abțineri — o rezoluție 
care cere autorităților isra
eliene să anuleze decizia 
de expulzare adoptată îm
potriva lui Bassam Al Sha- 
kaa, primarul orașului 
Nablus din Cisiordania. In 
document, se exprimă „ne
liniștea profundă a state
lor membre în legătură 
cu situația'serioasă pe ca
re această decizie de ex
pulzare o generează în me
ritoriile palestiniene 
pute".

Rezoluția solicită secre
tarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, să prezin
te Adunării Generale un 
raport, „c.ît mai - rapid cu 
putință, asupra îndeplini
rii prevederilor documentu
lui".

it-
WASHINGTON 16 (Ager- 

pres). — Purtătorul de cu-

LA 29 NOIEMBRIE ur
mează a fi marcată Ziua 

' internațională de solidari
tate cu poporul palestini
an. Aniversarea este dedi
cată luptei poporului pa-, 
lestinian , pentru apărarea 
drepturilor sale legitime 
Ja autodeterminare și in
dependență. națională, în 
conformitate cu rezoluțiile. 
Națiunilor Unite. ;

toți
muncii din țara 
întâmpină

îi cad victimă copiii 
culoare din R.S.A., a con
dițiilor inumane de viață 
și educație care le sînt re
zervate acestora.

DIN INIȚIATIVA ONU, 
în intervalul 20 noiembrie 
— 10 decembrie vor avea 
loc pe plan internațional 
acțiuni de solidaritate eu 
copiii oprimați în Africa 
de Sud. Obiectivul, lor. îl 
constituie denunțarea po
liticii de apartheid, căreia

DUPĂ 12 ANI DE OCU
PAȚIE — relatează agenr 
ția M.E.N. —, Israelul a 
retrocedat Egiptului, în ca
drul unei scurte ceremonii, 
un teritoriu cu o suprafață 
de 1 500 kmp, care cuprin
de Muntele Sinai și mî- 
năstirea Sf. Ecaterina. A- 
ceasta este ce.a de-a cincea

Noi condamnări 
în Republica Sud-Africană

sa împotriva politicii ra
siste și de apartheid promo
vate de regimul de la Pre
toria. In virtutea legilor 
rasiste, sub acuzația de 
„înaltă trădare" completul 
de judecată a condamnat 
la moarte pe James Daniel 
Mange. în vîrstă de 24 de 
ani, iar ceilalți 11 militanți 
africani au primit pedepse 
cu închisoare pe termene 
între 13 și 46 de ani.

In cursul anchetei, pa- 
trioțij au fost maltratați 
pentru „a-și recunoaște vi
na" de a fi desfășurat o ac
tivitate împotriva securită
ții statului, iar clădirea în 
care s-a desfășurat procesul 
a fost păzită de armată și 
poliție pentru a reprima o- 
rice împotrivire a majori
tății populației africane, ca
re a denunțat înscenarea 
judiciară pusă la cale îm
potriva celor 12 patrioți.

In urma unor procese, în 
care au fost implicați cei 
ce sc opun rînduielilor ra
siste, în primele nouă luni 
ale acestui an au fost exe
cutate prin spînzui'ătoare 
125 de persoane.

CAPETOWN 16 (Ager- 
pres). — Curtea Supremă 
din orașul Pietermaritzburg 
a pronunțat sentințele în 
procesul intentat de aiitoî'i-_ 
tățile din Republica Sud-A. 
fricană unui grup de 12 
militanți ai Congresului
Național African, organi
zație interzisă pentru lupta

etapă a retragerii trupelor 
israeliene din Sinai, pe ba
za tratatului de pace.

VORBIND IN PARLA
MENT despre recentele 
măsuri antiinflaționiste, pri
mul ministru britanic, Mar
garet Thatcher, a precizat 
că lupta împotriva inflației 
va rămîne principala preo
cupare 
mic a 
vator, 
Reuter.
a menționat că 
percepute de băncile brita
nice vor rămîne ridicate 

. pînă cînd se vor reduce sim
țitor cliletuielije publice.

în domeniul econo- 
guvernului eonser- 
relatează agenția 
Margaret Thatcher 

dobînzile

„Luna preparatelor 
culinare"

1

I meme TV

In cadrul „Lunii 
ratelor culinare", 
și A.P. Petroșani 
zează astăzi, sîmbătă, 17 
noiembrie a.c., expoziții de 
produse tip gospodina eu 
vînzare la marile magazine 
alimentare din cartierul 
Aeroport, din centrul ora
șului Petroșani, precum și 
ia magazinele nr. 42 (com
plex) și 26 din Petrila. Dc 
asemenea, la unitățile nr, 
8 — Rustic, 306 — Nufărul, 
313 — Zori de zi, 321 — 
Hermes din Petroșani, ma
gazinele 42 și 26 din Pe
trila se organizează expo
ziții cu vînzare de produse 
de patiserie si cofetărie. 
(T.V.)

prepa-
I.C.S.A. 
organi- FILME

PETROȘANI — 7 No-
seriile 

Șeriful 
Unirea :

iembrie : Clipa, 
I-II ; Republica : 
din Tennessee ; 
Iphigenia, seriile I-Il ;

LONEA : Prefectul de 
fier ;

ANINOASA : Sărbă
toarea cartofilor copți ;

VULCAN : Aventurile
lui Mark Twain, seriile 
I-II;

LUPENI — Cultural : 
Ciprian Porumbescu, se
riile I-II ; Muncitoresc : 
Piinea copilăriei melc.

URICANI : Legea e lege.

8,30 Teleșcoală.
9.35 Curs de limbă germa. 

; nă.
9,55 Curs de limbă 

niolă.
10.15 Șoimii patriei.
10,25 Roman-foileton : 

din Mogador". 
luarea episodului 9.

11,20 Film artistic: „Dru
muri în cumpănă". 
O producție' a Casei 
de filme Patru.

12.35 Cîntec mîndru-n ța
ră auzi — cîntece și 
dansuri populare.

13,00 De la A la... infinit.
17.50 Clubul tineretului.
18.35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Bilanț rodnic în în-

s»pa-

£7
. ___ socialistă.

19,40 La zi în agricultură.
19,50 Reportaj de Scriior.
20,15

trecerea

20,50

21,10

Omagiu : Versuri,
cînteee. noi creații și 
manifestări dedicate 
Congresului ai Xll- 
lea al P.C.R.
Film serial :
— Compania 
lieră Ewing.
dul 13.
Telejurnal.

LOTO

Dallas 
petro- 
lipiso- .

i
i

Rezultatele tragerii din
197916 noiembrie

33

57

Extragerea
60 1 63 85 39 41 42 28

Extragerea a
19 22 64 38 73 - 20 51 6

Ii-a :

i
i
1
I

— șef secție mobilă Livezeni — Petro
șani cu specialitate în prelucrarea 
lemnului ;
contabil șef secție Petrila ; 
muncitori necalificați (bărbați) pen
tru a se califica în meseria de fo
chist.?

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt cele pevăzute de Legea nr. 12/1971, 
Legea nr. 57/1974 și Decretul nr. 188/1977.

Informații suplimentare, la sediul între
prinderii, strada Dr. P. Groza Nr. 24, telefon 
12185.
—■■■■ i Vî 

ÎNCADREAZĂ DE URGENTĂ, pe bază de
concurs

- stenodactilografă principală
Condițiile de înccdrare și retribuire 

sînt cele prevăzute de Legea 12/1971 și 
Legea 57/1974.

Combinatul minier Valea Jiului 
Baza de aprovizionare Petroșani 

ÎNCADREAZĂ URGENT :>

— muncitori necalificați pentru școlari
zare în meseria de mecanic utilaj greu (bul- 
dozeriști-excavatoriști).

Condiții de încadrare și retribuire con
form Legii 57/1974.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele . B 
duc Nicpiae, eliberată 
I.R J.U.M. Petroșani, 
declară nulă. (951)

PIERDUT legitimație 
.serviciu pe numele 
Francisc,

de 
Nagy 

eliberată . de 
J.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (958)

PIERDUT diplomă de 
absolvire școala profesiona
lă, în meseria de strungar, 
eliberată in anul 1976 de

Grupul școlar minier Pe
troșani pe numeie Deme
ter Viorica. Se declara nu
lă. (960)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Băr
boșii Elena, eliberată de 

- I.F.A. Vîscoza — Lupcni. 
Se declară nulă. (959) .' o

PIERDUT legitimație, de 
serviciu pe numele Savu 
Elena, eliberată de Prepa- 
rația Petrila. Se declară 
nulă. (960).

ANUNȚURI DE FAMILIE

FIICA, nepoții și strănepoții anunță 
cetarea din viață. a scumpei lor

MORO.ȘAN IDA.
Înhumarea, azi, 17 noiembrie 1979, 

miticul din Petrila. Amintirea ei va 
vie în inimile noastre. (962)

CU durere în-

ora 16, la ci- 
rămîiie vvșnic

FAM1LIA mulțumește tuturor celor care au fost 
alături de ei la marea durere pricinuită de pierde

rea scumpei lor mame, soră, bunică și străbunică.
ROMANRUS ANA.

Amintirea ei va rămîne veșnic în inimile noas- 
. tre. (961) 7 < ;

FAMILIA Kulcsar amintește eu adîncă durere 
împlinirea unui an de cind a p.ecat din mijlocul 
nostru

RAD ELISABETA.
mamă, fiică, soră.

îi aducem un pios omagiu și o vom păstra veșni1 
în inimile noastre. (963)

• TEOFILA Teodbrovici reamintește că s-au împli-; 
nit' trei ani de cind moartea crudă și nemiloasă a. 
răpit din mijlocul nostru pe neuitatul soț

PROFESOR VASILE TEODOROVICI.
cu lacrimi fierbinți zilnic e spălat mormmtul, piatrș. 
grea care apasă trupul lui‘scump si drag. (945)
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