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„SĂ MUNCIM Șl SĂ TRĂIM 
TN CHIP COMUNIST"

■ Răspunderea în . muncă - act de înaltă
conștiință .’v

■ Brigada, ca o inimă de țară
■ Autogestiunea, autoconducerea muncito

rească
■ A fi întotdeauna exemplu de urmat
■ Calitatea omului se integrează în calitatea 

produselor noastre
■ Tinerețea, racordată la comandamentele 

perfecționării continue
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Cea mai tînără unita
te economică a munici
piului, Preparația de 
cuarț dîn Uricani. a li
vrat de la punere* in 
funcțiune pes
te 4 tone făină de si
liciu pentru sticlă-cris- 
tal. 180 tone Siliciu me
talic destinat combina
telor siderurgice și pri
mele cantități de siliciu 
pentru emailuri.

Pentru a consolida re
zultatele de pînă acum 
și pentru a spori conti
nuu parametrii tehnolo
gici ai noilor instalații 
de preparare sint în 
desfășurare importante 
acțiuni tehnice și orga
nizatorice.

In întîmpinarea aniversării gloriosului nostru partid
Comuniștii — oameni de acțiune Adunarea festivă

Ascensiunea economico-socială
a orașului, impulsionată

de proprii locuitori
Politica profund rea- list-științifică — avînd in centrul său omul, satisfacerea nevoilor sale materiale și spirituale — a partidului nostru se regăsește pregnant oglindită în realitățile orașului Petrila, in dezvoltarea lui armonioasă continuu ascendentă, semenea nilor și triei, în lor săi, năstare.Petrila, comuna de o- dinioară, a făcut pași mari pe drumul devenirii sale urbane în continuă dezvoltare și modernizare. Orașul.se prezintă azi pe hai ta municipiului și a țării cu un potențial e- conomie remarcabil: producția globală industrială se ridică în acest an la 1,176 miliarde lei.

și a- tuturor regiu- iocalităților pa- viața locuitori- marcată de bu-
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de la Petroșani

furnizînd anual economiei naționale 2,5 milioane tone cărbune extrase de cele două întreprinderi miniere ceea ce reprezintă de 4 ori mult decît în 1938. cote fără precedent tinse de producția terială a orașului atestă o creștere a terii sale economice
11 ori față de anul 1938.La fel ca numeroase localități ale țării, orașul Petrila a primit de patru ori vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușesc*. Comitetul orășenesc, organele și organizațiile de partid au dat viață o- rientărilor și îndemnurilor secretarului general al partidului. Programul partidului de mecanizare a mineritului s-a materializat prin introducerea de complexe, com-

bine, mașini de încărcat și alte utilaje în subteran atît la mina Petrila cît și la Lonea. In prezent se extrage mecanizat 28-30 la sută din producția de cărbune a celor două întreprinderi miniere, iar progresul tehnic se accentuează aici de la an la an. Materia- lizînd indicațiile conducerii partidului privind valorificarea superioară a resurselor energetice locale — cărbunele — se află In plin proces de dezvoltare și modernizare preparația Petrila, a cărei nouă capacitate prevăzută pentru prima etapă va intra în funcți-
GavrilM DAVID, 

prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid 

Fetrila

PREPARAȚIA FETRILA

(Continuare ia pag. a 2-a)
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Una din cele mai har
nice brigăzi 
tribuie la 
complexelor 
din subteran 
rea în exploatare a noi 
capacități productive es
te și cea condusă de 
minerul Nicolae Bura- 
ga de la sectorul II al 
I.M. Uricani.

Ieri,- după-amiază, Casa de cultură din Petroșani a cunoscut atmosfera specifică marilor evenimente sărbătorești, prilejuită de adunarea festivă consacrată celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comunist Român. La adunare au participat tovarășii 
Mari* Mitrofan, secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., Fetru 
Barb, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal de partid Petroșani. Au luat parte de asemenea membrii biroului comitetului municipal de partid, activul de partid din Valea Jiului, membri de partid cu stagiu din ilegalitate, cadre de conducere din u- nitățile economico-sociale, conducători' ai organizațiilor de masă și obștești, reprezentanți ai minerilor și oamenilor muncii din întreprinderile și instituțiile municipiului.Adunarea a fost deschisă în ovațiile îndelungi ale numeroșilor participanți, care și-au manifestat cu vibrantă însuflețire, din a- dîncul inimii nețărmurita dragoste și încredere față de părtid, față de secretarul său general.

tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, au dat glas hotărîrij ferme de a strîn- ge tot mai puternic rîndu- rile în jurul partidului, de a înfăptui politica sa înțeleaptă și a da viață hotărîrilor Congresului al XII-lea, Programului partidului de făurire a societății socialiste dezvoltate și înaintare țării noastre pe comunismului.Despre însemnătatea istorică și semnificațiile creării. la 8 mai 1921, a Partidului Comunist Român, despre gloriosul drum de luptă și victorii în cele șase decenii de existență a partidului, a vorbit tovarășul Petru Barb.Adunarea festivă de la Petroșani s-a încheiat cu un frumos spectacol omagial prezentat de formațiile artistice ale Casei de cultură Petroșani și clubului sindicatelor din Petrila, formații clasate pe locuri fruntașe la faza județeană a Festivalului național „Cîntarea României".

Ofestive dedicate

multilateral _ 
a drumul

Adunări aniversării gloriosului nostru partid au avut ieri în toate Văii Jiului. loc,localitățile
care con- 
monlarea 

mecanizate 
pentru da-

--------------------------------------------------------------
Manifestări politico-ideologiceîn simpozionul cu temă „Șase decenii de la făurirea Partidului Comunist Român". Au participat ostașii și ca- a drele de comandă ale companiei de pompieri, precum și muncitoare de la Întreprinderea de tricotaje din pompieri, Petroșani. (I. Jitea)

Miercuri, 6 mai a-c. organizarea conducerilor companiei de pompieri militari, Grupului școlar minier, Casei de cultură sindicatelor și M.uzeului mineritului din Petroșani, â avut loc, în sala clubului . companiei de
Principalele direcții ale creșterii eficienței

economice în unitățile miniere

Sporirea producției fizice, 
îmbunătățirea calității cărbuneluiBănită — locul III pe județ in întrecerea gospodarilorIeri, la Banița, a avut loc o adunare cetățenească la care au luat parte membrii comitetului comunal de partid, deputății consiliului popular, conducătorii unităților economice, cetățeni gospodari de frunte ai comunei. Au participat, de asemenea, tovarășii Stelian Popescu. vicepreședintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Hunedoara Deva, și Lazăr Filip, prim-vicepre- ședinte al Comitetului e- Xecutiv al Consiliului popu

lar municipal Petroșani.
In cadrul adunării. in

ambianța unui moment de înaltă prețuire, satisfacție și angajare, vicepreședintele comitetului executiv al consiliului popular județean a înmînat președintelui Biroului executiv al Consiliului popular comunal Banița, loan Dragotă, Diploma pentru locul III pe județ, obținut în întrecerea socialistă dintre comune, ca urmare a succeselor remarcabile dobîndite în înfrumusețarea și buna gospodărire a comunei Banița în anul 1980.
(Continuare in pag. a 2-a)

Noi dotări 
tehniceZilele acestea, Preparația cărbunelui din Petrila a fost dotată cu un nou utilaj. de înaltă tehnicitate. Este vorba de un aparat electromagnetic care colectează automat metalele aflate în cărbunele provenit din mină evitîndu-se astfel ca aceste metale să pătrundă în fluxul tehnologic unde produceau grave avarii agregatelor de preparare. înainte vreme colectarea metalelor provenite din mină la preparația

Emilian DOBOȘ, 
Preparația Petrila

(Continuare in peg. a 2-a)

Zilele trecute a fost încheiată situația indicatorilor economico-financiari pe C.M.V.J., pe primul trimestru al anului. Analiza scoate în evidență faptul îmbucurător că principalii indicatori au fost realizați și depășiți —• ceea ce. constituie un debut promițător- în primul an al noului cincinal al calității si eficienței. Astfel, sarcinile prevăzute pentru perioada analizată au fost depășite la producția marfă cu 1,5 la sută, la producția netă valorică cu 4,5 la sută, iar la productivitatea muncii calculată pe baza producției nete cu 5 la sută. Au fost depășiți, de asemenea, indicatorii tehnici de mecanizare, respectiv producția extrasă din abataje cu susținere mecanizată, precum si la tăierea și încărcarea mecanică a cărbu

nelui în abataje cu. front lung.Realizările pozitive la aceiași principali indicatori de sinteză constituie materializarea muncii pline de răspundere și dăruire cu care colectivele miniere din Valea Jiului s-au mobilizat pentru realizarea sarcinilor de creștere a producției de cărbune și a eficienței economice din primul an al noului cincinal. La baza bilanțului e- conomîc pozitiv pe . primul trimestru se află depășirea cu peste 4000 tone a planului la huilă netă, succes 
la care și-au adus contribuția majoritatea unităților noastre miniere, remareîn- du-se, îndeosebi, colectivele din vestul bazinului, care extrag cărbunele destinat cocsificării. Cu bune rezultate s-au fructificat strădaniile unităților pen

tru reducerea consumurilor materiale. Astfel, peC.M.V.J. consumurile lalemnul de mină la 1000 tone cărbune s-au redus față de norme cu 12 la sută, iar la cherestea cu 25 la sută. O dovadă a unor progrese semnificative privind îmbunătățirea calitativă a activității economi- co-financiare a unităților miniere din Valea Jiului în prima etapă a acestui an o constituie reducerea cu 3,9 lei a cheltuielilor la 1000 lei producție marfă Și cu 9 lei a cheltuielilor materiale la 1000 lei producție marfă.
Ec. Iosif BlRSAN, ! 

contabil șef al C.M.V.J.

(Continuare în pag. a 2-a)
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r Aniversarea celor șase decenii de la crearea Partidului Comunist Ro- J mân arc loc într-un climat de angajare plenară a întregului popor la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al Xll-lea al partidului, care a fundamentat orientările dezvoltării societății noastre în viitor, ale ridicării pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități ecoho-. mico-sOciale.Pornind dc la cerin- . țele legilor obiective, de ia studierea realităților concrete ale- țârii; noastre, Partidul Comunist ltom'ân a organizat și condus întreaga activitate de dezvoltare a bazei , tehnico-materiale a țării, a forțelor de producție, de perfecționare a relațiilor de producție socialiste, în scopul ridicării nivelului de trai material și spiritual al poporului. La Congresul a)IX- lea al partidului, prin alegerea la cîrma partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost consemnat un moment de importanță deosebită în viața sociabpofiti- că a țării, marcat de o- rientările științifice ela-' borate cu privire la organizarea și conducerea societății. Congresul alX- lea al partidului a stabilit obiectivele fundamentale ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, tra- sînd conturul unui drum de împlinirimai mari pe care a. pășit România. Congresul alXI- lea a adoptat amplul Program a] partidului de edificare a societății so-, cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

De asemenea. Congresul al Xll-Iea al partidului, prin hotărîrile adoptate cu privire la dezvoltarea economico-socială a țării în cincinalul 1981-1985 și orientările în - perspectivă pînă în 1990, orientează activitatea creatoare a poporului spre o dezvoltare * armonioasă a întregiiționale, a tuturor domeniilor vieții economice și sociale, ridicarea țării
economii na-

nou

~ (Uimare din . pag. I)In încheierea adunării,.... secretarul comitetului comunal de partid și prima- • rui comunei a mulțumit pentru distincția acordată și, în numele comitetului de Partid, al biroului executiv și al locuitorilor Băniței, a asigurat că în continuare vor fi fructificate noi acti- uriî și ini țiat ive pentru spo- rirea zestrei de dotații, înfrumusețarea și ridicarea nivelului" gospodăresc al comunei.

I

■■■■■■■■■■■

Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului. Numai in cincinalul 1976-1980 in Valea Jiului s-au construit peste 5000 de apartamente, precum și școli, câvpine, grădinițe și cantine, au fost date în. folosință noi spații corner-" "ale. urmînd ca in acest inc1- naj să continue dezvoltarea și înfrumusețarea localităților.Grijii cu care partidul și statul nostru, personal
PAR TIDUI
Arhitect' strălucit 

al transformărilor 
revoluționare petrecute 

în țara noastrăpe o treaptă nouă de progres și bunăstare.Dacă facem retrospectiva «jrumului parcurs în acești ani, constatăm, cu mîndrie și satisfacție realizările mari obținute de poporul nostru sub conducerea înțeleaptă a partidului. Realizăm astăzi o producție industrială de 48 de ori mai mare și un venit național de 14 ori mai mare decît în perioada dinaintea celui de-al război mondial,ducția anuală de cărbune în Valea Jiului a a- juns la peste 10 milioane tone față de 1.5 lioane tone, în 1948, 3.6 milioane tone,1958, urmînd să ajungă la 14—15 milioane tone în anul 1985, așa cum a indicat, cu prilejul vizitelor de lucru în municipiul nostru, tovarășul

doileaPro-
mis' în

Noi dotări

(Urmare din pag. I)împreună cu cărbunele,, se făpea; manual. Acum apa- : râtul execută întreaga o- perație automat in timpul funcționării benzii ; trans-*, portuare și, odată cu colectarea metalelor, le depozitează într-un siloz destinat acestui scop. Este primul aparat de acest gen în industria minieră, montat la benzile transportoare ale cărbunelui brut extras din minele Lonea și Uîîja, la Preparația cărbunelui Petrila.Lucrările de montaj au fost terminate cu zece zile înainte de termenul stabilit, de brigăzile conduse de Vaier Toma și loan He- deșan, sub îndrumarea maiștrilor Petru Vințan si Ermogen Magda, precum și a ing. Victor Chiabura, șeful preparației.

Ni c o la e se preocupă și viața celor și muncesc în. Jiului, oamenii prin

/Urmate din pag. I)

ne științifică, ginalitate și cutezanță Este un partid de ti nou în raport cu schimbările ' care s-au produS in societate, un partid al acțiunii revoluționare, caro, prin tică, prin sale, prin linia sa po'i- organizațiile cadrele sale.comuniștii, prin toți menii forturile poporului făptuirea edificare socialiste dezvoltate țării spre comunism. Numai in Valea Jiului își desfășoară activitatea . peste 22 000 membri de partid. în cea mai mare parte muncitori.aflîn- du-se în fruntea .coJec- . tivelor de oameni .ai . muncii, acolo unde Se " hotărăște realizarea producției. Iată de ce, ctim. cind “ " ‘se decenii partidului, cesare ca fășurarea activități, de calitate superioară. îndeplinirea de către fiecare organizație, de către fiecare comunist a sarcinilor ce le revin pentru realizarea cu succes a sarciniloi- actu- cinci- rialul eficienței și calității. Strînși uniți: în.jurul partidului — con- ducătorul încercât al o- perei construcției socialiste în România — oa-. menii muncii sînt chemați să acționeze neabătut pentru accelera- • ,rea progresului și. ricit- carea țării noastre pe ■ noi trepte ale bunăstării și fericirii.
Valeriu COANDRĂȘ, 
directorul Cabinetului 

municipal de partid

muncii, unește, creatoare pen tru programului a societății multilateral si înaintarea

a- sărbătorim sade la făurirea sînt mai ne- oricînd des- unei intensetovarășul Ceausescu, de munca ce trăiesc Valeamuncii ii răspund noi fapte de bărbăție, înscrise pe frontispiciul întrecerii ce se desfășoară cu însuflețire în cinstea marii sărbători.Astăzi partidul ; este< aiului cincinal —mai puternic ca oricînd, este centrul vital și forța . dinamică a societă- . ții noastre, reunind peste 3 milioane de membri, îndeplinindu-și cu înaltă răspundere misiunea istorică în conducerea destinelor poporului.' . Mărețele realizări obținute de poporul nostru, de oamenii muncii din Valea Jiului, reprezintă dovada concludentă a justeței politicii Partidului Comunist Român, caracterizată prin clarviziu- . J

Ascensiunea economico-socială
(Urmare din pag. I)une în acest an. Se adaugă la acestea ca de mobilă dată producție în 1980, gurindu-se sute de locuri de muncă pentru soțiile și fiicele minerilor.împlinirile economice au determinat, firește,mutații calitative în planul dezvoltării sociale.Oamenii muncii din oraș dispun de un spațiu locativ de peste 8700 parlamente, de spații comerciale în suprafață totală de 22 000 mp, 600 locuri în cămine de nefamiliști, 6 școli generale și un liceu industrial, 9 grădinițe și cămine de copii, cluburi și alte lăcașe de cultură.înfăptuirile înregistrate pe multiple planuri de orașul nostru ne sînt te- ; mei pentru a spune un adevăr : ele sînt rezul- 1 tatul direct al muncii, i- nițiativei, ideilor, opți- ,. Uriilor și propunerilor făcute de locuitorii Pe- trilei pentru prosperitatea localității și bunăstarea lor. Largul democratism" promovat de organele de partid și de stat a stimulat inițiativa și participarea mineri-

Instantaneu din moderna hală de asamblare a 
noilor combine de abataj CA-1 și CA-2 de la 
LU M P. Petroșani, Foto : N. ȘTEFAN
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• FRUNTAȘI ÎN CON
CURS. La faza pe municipiu a concursului „Sanitarii pricepuți" pe primul loc s-a clasat echipajul pionieresc de la Școala generală nr. 6 Petroșani (media 10), urmat de echipajele școlilor generale nr. ^Ișinr. 7 ocupante ale

I

lor și preparatorilor, a tuturor locuitorilor lg înfăptuirea propriilor lor propuneri. La mina Petrila prin această participare — în care comuniștii au fost animatorii acțiunilor — s-au realizat fluxul de transport benzi in subteran și tinderea mecanizării sectoarele ÎI. UI, IV, iar la mina Lonea,
oe ex- în V, ’ în finalizarea în prezent a ‘ transportului cu flux continuu la orizontul 400, extinderea mecanizării în sectoarele II, III și la lucrările de deschideri și pregătiri. Sprijinind amplele lucrări de dezvoltare și modernizare a preparației Petrila, lucrătorii preparatori, cons- tituiți în echipe conduse de comuniști, lucrează alături de constructorii șantierului 1 al I.C.M.M. . la realizarea lucrărilor de montaj al principalelor instalații și agregate ale viitoarei capacități de preparare ă cărbunelui destinat se- micocsului: In domeniu) , social și edîlitar-gospo- dăresc participarea • cetățenilor s-a concretizai în înfăptuirea propriilor propuneri făcute cu prilejui întîlnirilor cu deputății în actuaia legis-

latură, în adunările cetățenești, la „Tribuna democrației", realizîndu-se obiective ca: amenaja- rea noii piețe agroalimen- tare în cartierul 8 Martie, înființarea a două centre de desfacere a buteliilor de aragaz,. cons- . truirea a 3 poduri peste Jiu. amenajarea unui centru pentru predarea animalelor c— cu statul și altele, află în curs de șurare lucrările amenajarea noului loc de 
agrement, modernizarea drumului spre cabana Lunca Florii, cele edi-- litar-gospodărești și de înfrumusețare. Orașul Petrila își va îmbogăți în acest an patrimoniul locativ cu alte 128 apartamente urmînd să înceapă lucrările la magazinul universal și noua poștă, să fie dat în folosință căminul cultural de la Cimpa.Realizările cu care facem bilanțul la gloriosul jubileu al partidului stj- mult ora-

contractateSe ' desfă- pentru

mulează și mai munca oamenilor șului, participarea lor la • înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare în profil teritorial, a obiectivelor actualului cincinal al calității și eficienței..
locurilor II șj III. în ca- Direcția comercială a< municipiului. Sînt gazdele expozițiilor de preparate de bucătărie unitățile de ali-drul aceluiași concurs, e- chipajul Liceului industrial Petroșani a ocupat locul I, jar locul II a reve- mentație publică 301 „Mi- niț Liceului de matemati- nerul", 310 „Gospodina", ■fizică și Liceului eco- 319 „Paringul“ din Petro- 326 Petrila. Cofetăriile din cele două localități expun produse reali- zăte in laboratoarele de : profil.
• EXPOZIȚII de piept trate culinare, cu vînza. e • LECȚIE, La cursul a organizat în aceste zile „S;i cunoaștem statele lu-

că-fizică și Liceului economic și de drept adminis- șanî și trștiv. Primii clasați vor participa la apropiata fază județeană a concursuluiSanitarii pricepuți".

Realizările puteau fi mult ' superioare dacă toate unitățile miniere .și-ar fi onorat sarcinile la indicatorul de bază al activității extractive — producția brută de cărbune — la care pe combinat s-a înregistrat o rămînere în urmă de 7157 tone, datorită restanțelor înregistrate la minele Lonea, Petrila. Dîlja, Livezeni și Aninoasa. De asemenea, pe combinat s-au înregistrat rămîneri în urină și la unele sortimente de cărbune preparat la huilă spălată pentru cocs și semicocs. Restanțele la acest capitol important al activității extractive se datorează, în mare măsură, insuficientelor strădanii ale unor colective miniere, mai ales a- le conducerilor acestora, pentru finalizarea programelor elaborate in cadrul ■fiecărei unități în vederea îmbunătățirii continue acalității prddâcției extrase. Procentul de cenușă alcărbunelui extras pe trimestrul I a fost depășit cu 2,7 puncte fată clc norma admisă, minele cu cele mai mari depășiri ale conținutului de steril admis fiind Aninoasa, Bărbățeni, Livezeni, Lonea și Dîlja, 
Ca urmare a nerespectării brut,! core- ■•de
calității cărbunelui 1 s-au plătit importante rect ii de preț, ceea ce prezintă • zeci de mii , tone de cărbuni'.In ceea ce privește fondurile de retribuție, majoritatea unităților au reușit să obțină rezultate bune în gospodărirea acestor fonduri, asigurînd ca producția netă valorică să fie superioară nivelului realizare a fondului de retribuție. Alte unități însă

dâ minele Lonea, Aninoasa și Dîlja, au avut neajunsuri la acest capitol, neasigurînd o corelație corespunzătoare între nivelul de realizare a producției nete valorice și cel al fondului de retribuire, ceea ce vă trebui sa le preocupe în mod deosebit pe viitor. Q -influență ’negativă asupra indicatorilor de eficiență a avut și depășirea cheltuielilor de producție de către unele unități, respectiv a indicatorului de cheltuieli maxime ,1a 1000 lei producție mărfă. La acest indicator au înregistrat depășiri minele Lonea— 167,4 lei, Petrila — 96,6 lei, Dîlja — 101,1 lei. Băr- băteni — 57 lei și Urieani— 71,9 lei, Depășirea costurilor la aceste unități își are cauza în nerealiza- rea pianului la protucția fizică, nerespectarea calității producției extrase, iar îh unele cazuri (I.M. Lb- nea și I.M. Urieani) și în influența cheltuielilor amortizare a fondurilor fixe.. ' . iConcluziile ce se desprind din analiza indicatorilor de eficientă din trimestrul I impun cu necesitate intensificarea străda
niilor tuturdr colectivelor 
miniere pentru îndeplini
rea exemplară a planului 
la_ producția fizică, îmbu- 

cărbu- concomitent
a

ș« 
de 
în 

indi- 
netealeecono-

Lode

de

mii", al Universității cul- tural-științifice ce se desfășoară la Oficiul P.T.T.R. Petroșani se ține, azi, cea de-a 15-a lecție, intitulată „Continente|e Australia și Oceania".
• MASA ROTUNDA. în cadrul acțiunii educative „Căminul nostru, casa noastră", marți a avut loc la căminul de nefamiliști din Petrila o masă rotundă organizată de comitetul U.T C. și comitetul

nătățirea calității 
neluî extras, 
cu reducerea continuă 
costurilor de producție 
încadrarea în fondul 
retrjbuție planificat, 
funcție de realizarea 
catorului producției 
valorice. Sînt cerințe noului i mecanism mieo-financiar, căile principale de acțiune ale fiecărei unități minere pentru îndeplinirea exigentelor primului an al cincinalului calității și eficienței.sindlcatului de la I.M. Pe- | trila. în dialogul cu tine- I ril nefamiliști din cămin — I interioarele lui se află în | renovare, jar camerele au fost dotate cu mobilier nou — a fost abordată cerința gospodăririi cu multă grijă a localului. I

I
Rubrică redactată de

I. BĂLAN
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Mecanizarea complexă a 
lucrărilor din subteran 
constituie una din princi
palele orientări ale politi
cii economice a partidului 
și statului nostru. Minerii 
de la Paroșeni au fost prin
tre primii în bazinul car
bonifer al Văii Jiului care 
au beneiiciat de mecani
zare. Introducerea în sub- frunte cu comuniștii obțin 
teran a noilor tehnologii

De-a lungul a două de
cenii, de cînd am primit 
dificila misiune de for- 
haier, brigada noastră 
s-a constituit într-o ade
vărată școală a calificării 
și policalificării minerești, 
din rîndul celor 33 de or
taci ai noștri s-au ridi
cat numeral șefi de bri
gadă și maiștri, în ace
lași timp am permanenti
zat mulți tineri veniți la 
Lonea să deslușească tai
nele meseriei vrednice a 
mineritului. !n acest fel, 
am încheiat anul trecut cu 
o producție suplimentară 
de peste 10 000 tone de 
cărbune, în întîmpinarea 
gloriosului jubileu al parti
dului, raportăm un plus 
de 6000 de tone. 33 de or
taci înving greutățile mun
telui, conștienți de faptul 
că mai mult cărbune scos 
la suprafață înseamnă mai 
multă • lumină pentru pa
trie, pentru ei și familiile 
lor. că îndeplinind hotărî- 
rile .partidului, îndemnu
rile secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, continuă tra
dițiile minerilor Văii Jiu
lui, se afirmă ■ ca demni

Răspunderea în muncă - 
act de înaltă conștiință

..." „Af" ce privește economisirea de 
partidului, materii prime, materiale, 

combustibil și energie elec
trică. Cultivarea spiritului 
de economie și gospodărire 
a avutului obștesc, comba
terea risipei și neglijenței 
se înscriu, pe Ungă spo
rirea producției de -cărbune, 
ca obiective prioritare ale 
activității noastre politico- 
educative. Realizările obți
nute de minerii de la Pa
roșeni — sarcinile cincina
lului 1976—1980 au fost în
deplinite înainte de ter
men, — sînt argumente 
convingătoare ale angajării 
colectivului, ale hotărîrii 
de a aplica autoconducerea 
și autogestiunea în con
textul noului mecanism e- 
conomico-tinanciar. Ele re-

de extracție — rod al grijii 
permanente a j ’ 
personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — a con
dus Ia sporirea ritmică a 

■ producției de cărbune, rl- por, mecanizarea a .schim
bat profilul proicsional și 
moral al minerilor de aici, 
minerul a devenit un ade
vărat tehnician care slăpî- 
nește bine tehnica din do
tare. , ■■■'.

Acționînd în calitate de 
proprietari, producători și 
beneficiari ai mijloacelor 
de producție și avlnd drept 
călăuză îndemnurile, indi
cațiile date de secretarul 
general al partidului oame
nii muncii de la Paroșeni în

Însemnate succese și în ceea 
ca o inima

constructori ai societății 
noastre socialiste. Iată de 
ce, în numele lui Alexan
dru Iticaș, Grigore Min- 
druț, Cornel Herța, Cons
tantin Filoteanu Și al ce
lorlalți tovarăși de mun
că. tineri sau mai vîrstnici, 
ținem să ne manifestăm, 
cu prilejul marii sărbători 
a poporului român, prețu
irea noastră nețărmurită 
față de partidul clasei 
muncitoare, ai cărui demni 
reprezentanți sîntem și ho- 
tărîrea de a ne dărui cu 
toate forțele pentru îm
plinirea crezului comunist, 
pentru care au luptat și 
s-au jertfit cei mai buni 
fii di națiunii românești. Simbolic, brigada noastră, 
alcătuită din oameni năs- 
cuți pe plaiurile .lui 
Avram Iancu, Tudor Vladi- 
mirescu, Nicolae Bălcescu 
și Mihai Eminescu, repre
zintă o inimă a țării ro
mânești, prin munca și 
viața noastră ne împletim 
destinele cu ale ei, ca ce
tățeni patrioți 'Șt comu
niști, iubirea de patrie ne 
îndeamnă să urăm, din ini
mă, partidului nostru ti
nerețe veșnică și cit mai 
multe împliniri în ' edifi
carea socialistă, spre feri
cirea întregului popor.

Ioan MICLEA III, 
șef de brigadă, sectorul 

I.M. Lonea
IV

Lucrez la mina Uricani 
din 1957, și de cîțiva ani 
buni sînt șef de brigadă, 
tn prezent conduc o-briga- 

■ da complexă, de. 80 de oa
meni. Am ortaci de nă
dejde, mulți dintre ei co
muniști, care își fac cit 
cinste datoria. Ca șef de 
brigadă, mi-ăm impus să 
fiu mereu un exemplu pen- 

flectă totodată gradul ii- 
dicat de conștiință, pasiu
nea și abnegația în muti
că ale minerilor de aici. 
Toate aceste împliniri au 
constituit temeiul chemării 
Ia întrecere lansată de noi 
către toți mineri) țării.

. Qamenii muncii de la Pet
roșani, în frunte cu comu
niștii, mobilizînclu-și puter
nic energiile creatoare își 
dedică succesele obținute 
4-’ concretizate în produc
ția suplimentară de 4150 
tone că.rbdne de la începu
tul anului — aniversării a 
6 decenii de la făurirea 
Partidului Comunist Române 
Sub conducerea organizați
ilor de partid, vom amplifi
ca necontenit a aceste suc
cese pentru a contribui în 
și mai mare măsură la pro
gresul general al țării, la 
creșterea propriei noastre 
bunăstări.

Vasile NEMEȘ, 
secretar al comitetului de 

partid I.M. Paroșeni

k fi întotdeauna exemplu de urmat
tru ortaci. Mă gîndesc în
totdeauna cit de exigeați 
sînt ortacii, membri de 
partid, și cum te judecă, 
de la felul cum te dăru
iești brigăzii, familiei, pî
nă la modul cum militezi 
și acționezi pentru apli
carea tn practică a politi
cii partidului și prin a- 
ceastă exigență înțeleg că 
ei au încredere în mine. 
Tocmai , din acest mod de 
a gîndi și acționa s-a năs
cut inițiativa „Exemplu în muncă, familie și societate", 
inițiativă care a condus la 
realizări bune, pe care

, ..de la crearea Minerii de la Uricani, ca 
Comunist Ro- de altfel toți minerii țării 

beneficiază de condiții mi
nunate de muncă și viață. 
Tot ceea ce s-d înfăptuit

le - dedicăm aniversării a
60 de ani
Partidului
mân. .

Despre
spune că ....... . ...... - -
tori și harnici și acesta-i pînă în prezent pentru hdi 
adevărul. Hărnicia, Spiri- ' datorăm partidului, țfârsdr

ortacii mei se 
sînt intreprinză-

In afirmare

Autogestiunea, 
autocnnducerea 
muncitoreascăColectivul de oameni ai muncii de la mina Bă'rbft-' teni, îndrumat și sprijinit de organele si organizațiile de partid, este puternic mobilizat pentru sporirea bazej energetice a țârii. Rezultatele’ obținute în anul 1980 și înperioada care a trecut din acest an sînt rodul sprijinului deosebit de substanțial de care beneficiem, al hărniciei minerești, al experienței căpătate în activitatea de extracție. Comitetul de partid, conducerea tehnică a minei acționează permanent pentru a atrage un număr tot mai mare de mineri la actul autocpnducerii și autogestiunii muncitorești. Adunările generale de partid, adunările oamenilor muncii, ședințele c.o.m. au devenit cadrul organizatoric unde comuniștii, muncitorii vin cu , propuneri, soluții tehnice menite să conducă la înfăptuirea e" xemplară a sarcinilor de. plan. în acest sens aș a- minti propunerile făcute de comuniștii Nicolae Roșu, Gheorghe Onofrei, Pompei Tomolea, Koloman Toth și Ion Pintecan, .propuneri care . au fost deja materializate în practică. Munca politico-educativă desfășurată de birourile organizațiilor de bază, de toți comuniștii este fidel 

tul de inițiativă, dăruirea 
și responsabilitatea în 
muncă sînt măsurate in 
tonele de cărbune pe care 
noi le extragem suplimen
tar. E adevărat, și cîștigul, 
in medie 200 lei/post, este 
pe măsura muncii, a efor
turilor depuse. Acestea sînt 
doar citeva împliniri ce 
reflectă competența profe
sională a ortacilor cu care 
muncesc, împliniri pe care 
ne propunem să le ridicăm 
la cote superioare pînă la 
finele anului 1981, împli
niri care nu Sînt altceva 
decît temei pentru bucurie 
și satisfacție.:-

reflectată de cele..... 15 750 tone de cărbune extrase de colectivul nostru peste prevederi,, de la începutul anului. în economisirea a 530 mc lemn- de mină, 175 mc cherestea și 100 060 kWh energie electrică, succese ce le dedicăm aniversării gloriosului nostru partid comunist. .în etapa actuală a înfăptuirii istoricelor hotă- rîri alc Congresului al Xfl-lea al partidului, complexitatea și calitatea nouă a procesului de extracție impun o participare efectivă a fiecărui om al muncii la sporirea producției de cărbune. Pentru realizările obținute în a- nul 1980, colectivului de la Bărbăteni i-au fost decernate' „Ordinul muncii clasa a III-a“ și Drapelul de întreprindere fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă. Onorînd aceste înalte distincții, colectivul nostru este hotărît să dea patriei tot mai mult cărbune cocsificabil.
Vasile PUPĂZAN, 

secretar al comitetului de 
partid I.M Bărbăteni

nai tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Minerul de 
onoare al Văii Jiului, care 
a manifestat și manifestă 
o grijă deosebită, pentru 
clasa muncitoare^ pentru 
întregul popor. Însuflețiți 
de marile izbînzi în cons
trucția socialistă, de stră
lucitele perspective P* ca
re ni le asigură partidul 
nouă, celor ce muncim, și 
în semn de deplină adezi
une șt atașament la poli
tica să științifică și clarvă
zătoare, ortacii din briga
da pe care o conduc se an
gajează ca și în ‘ continu
are să fie in fruntea între
cerii pentru mai mult 
cărbune. .. •

Gheorghe SCORPIE, 
miner șef de brigadă, ■ . 

mina Uricani •

Acum trei ani, ia 5 mai 1978, se deschidea primul curs de calificare în întreprinderea de tricotaje din Petroșani. în conștiința noastră, a tuturor celor ce muncim în această unitate, acest moment se leagă în mod nemijlocit de măsurile întreprinse de partid pentru dezvoltarea Văii Jiului, însăși construirea acestei întreprinderi, în care peste 85 la sută din colectiv este reprezentat de femei, constituie o înfăptuire a politicii partidului. De la partid

Cal i ta t ea omului se integre aia 
in calitatea produselor noastream î ti v ă ț a t să ne pentru noi să fim vizitați examinăm cu luciditate de tovarășul Nicolaepiopria activitate, pentru că perfecționarea stă numai în puterile noastre, jar calitatea moral-politică și profesională a omului se integrează în chip firesc în calitatea tricotajelor noastre. ; ■»:'.■■■Atitudinea de responsabilitate față de muncă, sentimentul de mîndrie pentru emblema întreprinderii s-au format prin contribuția comuniștilor, pornind de la perfecționarea morală și profesională care se desfășoară prin cursuri de specializare. Peste 350 de femei, tricotoare și confecționare, au terminat aceste forme de perfecționare care permit introducerea și fabricația noilor modele, create la noi (numai în a- cest an fiind create aproape 60 de noi modele).A fost o mare cinste

Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, eveniment care ,ne stimulează muncă pentru a obține noi succese. Pentru colectivul nostru indicațiile conducerii partidului reprezintă un permanent izvor de cunoaștere, de continuă perfecționare a calității și eficienței activității. In acești trei ani, sute de femei au dobîndit profesiuni noi. Am învățat să ne organizăm și sâ ne conducem conform principiilor democrației socialiste. Sînt transformări profund u- mane care ne umplu inimile de mîndrie in aceste zile sărbătQrești de aniversare a partidului nostru .

Elena ANTAL, 
secretara organizației de 
partid de la Întreprinderea 

de tricotaje Petroșani

Ca tînăr, la 23 de ani, căsătorit, am avut de cu- rîn'd marea bucurie și cinste de a ti primit în partid, în rîndurile organizație; de la sectorul II al minei Pc- trila. Am mai multe meserii : calificarea de lăcătuș mecanic, de șofer profesionist, urmează să termin luna aceasta cursul de calificare de mecanic mașini de extracție, iar în sector practic în prezent meseria de electrician de minăDe la comuniștii organi-zațjei de bază nr. 2 am conștiința celorlalți tineri învățat să pun mare preț în mijlocul cărora iiiuh-

Tinerețea, racordată la comandamentele perfecționării continuepe perfecționarea profesionala și politică, pe dezvoltarea - cunoașterii: generale și a orizontului v de cultură. Paralel cu continua perfecționare profesională, urmez cursul seral al Liceului industrial din Petrila. în timpul liber mă dedic activității cultural-artistice ; din 1976 activez ia clubul din oraș, în brigăzile artistice, iar de curînd fac parte din proaspătă formație de estradă.Partidul m-a învățat să-mi racordez tinerețea, elanul vîrstei la comandamentele perfecționării necontenite, iar eu ca tînăr comunist voi imprima acest nobil îndemn în 

cesc și trăiesc. Cu puțin timp in urmă mi s-a încredințat sarcina de Secretar al organizației U.T.C din sectorul II. Pregătire-o politică asiduă, cunoștințele asimilate la învăță- mîntul politico-ideologic, învățămintele vizînd edu - cația comunistă desprinse din adunările generale de partid le voi- folosi pentru a sădi și dezvolta în rîndul tinerilor din sector convingerile abnegației în muncă, angajanta participare tinerească la acțiunile politice de sprijinire a procesului de producție și înfăptuire a sarcinilor la extracția cărbunelui.
Gheorghe ȘERIAN,' 

electrician de mină, secre
tarul organizației U.T.C 

rir. 2 I.M Petrila
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INTRIPRINDERIA DE PROSPECȚIUNI 
Șl EXPLORĂRI GEOLOGICE

în întîmpinarea gloriosului jubileu al Partidului 
Comunist Român, peste hotare continuă manifestările 
în cadrul cărora sînt puse în evidență cu pregnanță 
însemnătatea făuririi P.C.R., transformările revolu
ționare petrecute în viața politică, economică și so
cială din țara noastră, consecvența politicii de pace 
și conlucrare promovate de partidul și statul nostru, 
rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în elaborarea politicii interne și externe a României 
socialiste.La Mosc°va, la Institutul de marxism-leninism, de pe lingă C.C. al P.C.U.S., a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comunist Român.D.I. Antoniuk. adjunct al directorului institutu- * lui, și Traian Dudaș, ambasadorul României în U.R.S.S., au evidențiat drumul parcurs de Partidul Comunist Român în cele șase decenii de activitate pusă în slujba poporului, subliniind că făurirea P.C.R. a reprezentat o etapă nouă, superioară în mișcarea revoluționară si democratică din România.S-a reliefat că întregul popor român, strîns unit în jurul partidului său comunist, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, depune o activitate neobosită pentru înfăptuirea o- biectivelor stabilite . de Congresul al XII-lea al P.C.R, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism.Vorbitorii au relevat că P.C.R. și P.C.U.S. acordă o atenție deosebită

colaborare dintre România șl Uniunea Sovietică, dintre popoarele celor două țări.A fost reliefată importanța deosebită pentru întărirea și adîncirea prieteniei și colaborării româ- no-sovietice, a întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul L. I. Brejnev.
La Ambasada României din Phenian a avut loc o conferință de presă. Ambasadorul țării noastre, Paul Marinescu, a vorbit despre semnificația făuririi partidului și despre rolul său în marile înfăptuiri ale poporului român ta anii construcției socialismului, vasta activitate desfășurată de partidul și statui nostru pe plan extern. Au fost evidențiate bunele relații de prietenie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist 

Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre România și R.P.D. Coreeană, ce 
se dezvoltă necontenit ta spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul frecventelor întîlniri dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen.La Sofia, în sala Caseiatenție deosebită dezvoltării pe multiple planuri de cultură a sindicatelor, a relațiilor de prietenie și f 1 —-a avut loc vernisajul ex-

poziției „60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român". Prin exponatele sale, expoziția se constituie î<ntr-o oglindă a principalelor etape parcurse de mișcarea muncitorească, revoluționară și democratică din România, de partidul său comunist în cele 6 decenii de existență, înfățișează lupta de eliberare socială și națională a poporului român, legăturile de solidaritate ale mișcării muncitorești din România cu mișcarea muncitorească din alte țări, marile înfăptuiri obținute de poporul nostru în anii socialismului, sub conducerea partidului, îndeosebi în cei 16 ani de istorie nouă, de cînd în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.
La librăria „Dodonis", din Atena, a fost inaugurată o expoziție permanentă de carte românească. La Ioc de frunte se află volume din operele tovarășului Nicolae Ceaușescu publicate în limbile română și greacă și în limbi de circulație universală. De un deosebit succes se bucură, de asemenea, lucrările de specialitate ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu traduse în limba greacă.In cadrul unei conferințe de presă, ambasadorul țării noastre la Bruxelles, Iulian Văcărel, a evocat semnificația istorică â creării, cu șase decenii în urmă, a Partidului Comunist Român, activitatea desfășurată de P.C.R. pentru unirea tuturor forțelor politice, patriotice într-un

larg front antifascist, Iul său conducător' în făptuirea revoluției de liberare națională și cială antifascistă și anti- imperialistă, în succesele obținute de poporul român în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.La Rabat, a avut loc vernisajul expoziției de carte românească, cuprin- zînd un loc central volumul din operele tovarășului Nicolae Ceaușescu.La ambasada română din Delhi a avut loc inaugurarea unei expoziții de fotografii înfățișînd momente principale din istoria poporului român, precum și realizările obținute în toate tivitate cialistă.Ziarul ganul Partidului Socialist Democratic Italian, publică amplul articol „Prezența activă a României în politica internațională1*, in care se arată că „România, care este angajată cu toate forțele și capacitățile sale creatoare în ampla operă constructivă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, acționează pentru crearea unor condiții internaționale de destindere, securitate și cooperare. In același timp. România promovează o politică externă pusă în întregime slujba cauzei generale păcii și socialismului, dealurilor de libertate, dependentă, democrație și progresului tuturor națiunilor".

domeniile de din România
„L’Umanitâ",

ac- so-or-

în ai- in- I.

Schimb de mesaje între
președinții României

și Indoneziei
JAKARTA 6 (Agerpres). — Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a transmis un călduros mesaj de salut, cele mai bune urări de sănătate și fericire președintelui Indonezia, generalul Suharto, împreună cu urări de pace, progres și prosperitate pentru poporul indonezian prieten.Exprimînd deosebite mulțumiri pentru urările transmise, președintele Republicii Indonezia, generalul Suharto, a -transmis președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un cald mesaj de salut, urări de sănătate și fericire personală, de progres, pace și

personală Republicii

bunăstare pentru poporul român.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele Republicii Indonezia a delegației parlamentare române, condusă de Iosif Szasz, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, care a întreprins o vizită oficială de prietenie în această țară. Exprimîndu-se deosebita satisfacție față de cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare. în cadrul primirii a fost evidențiată dorința celor două părți de a lărgi și diversifica conlucrarea bilaterală, mai a- les în -domeniul cooperării în industrie și agricultură.

HlMc

11,10
9,0010,20PETROȘANI — 7 No
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story

Vizita oficială de prietenie in Malayezia 
a delegației parlamentare române

KUALA LUMPUR (A- gepres). -— In cadrul vizitei oficiale de prietenie pe care o întreprinde în Malayezia, - delegația mentară română, de Iosif Szasz, ședințe al MariiNaționale, a fost primită de Mahathir Mohamad, vi- ceprim-ministru și ministrul malayezian al comerțului

parla- condusă vicepre- Adunări
și industriei. In ca-

drul întrevederii s-a evidențiat existența unor reale posibilități pentru creșterea schimburilor comerciale, pentru perfectarea unor importante acțiuni de cooperare în diferite ramuri ale industriei. S-a relevat buna conlucrare dintre România și Mala- yezia in cadrul O.N.U.. al Grupului „celor 77", mișcării de nealiniere, precum și în ale foruri internaționale.
Campanie electorală in Franța >

PARIS 6 (De la Trimisul Agerpres). — Cei doi candidați la al doilea tur de scrutin, de la 10 mai. al alegerilor prezidențiale din Franța, actualul președinte, Valery discard d’Estaing, și liderul socialist Francois Mitterrand, au participat, marți seara, la o dezbatere radiotelevi-
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I—II ; Muncitoresc.:Naufragiul.LUPENIMașina timpului.URICAN1 : Povestedin taiga,

TVTeleșcoală.Film serial TV : 
„Anul 1848*.Partidul năzuințelor și al împlinirilor socialiste. Telex.Telex. ,Teleșcoală Emisiune în limba germană.Viața culturală. Desene animate.

Telejurnal. Actualitatea nomică. Ora tineretului.Partidului erou cîntul inimilor noastre. Emisiune muzical-literară. Partidul luptelor și victoriilor noastre.Cintece de viață nouă — program muzical folcloric. 22,05 Telejurnal.
17,4018,35

zată, care a constituit unul dintre momentele importante ale campaniei electorale.Dezbaterea a fost consacrată unor probleme cu caracter economic și social. în special șomajului și inflației, cu care este confruntată în prezent Franța, precum și principalelor aspecte ale politicii externe a țării. Presa franceză apreciază că „dezbaterea n-a adus cu sine elemente noi privind proiectele politice ale can- didaților".
21,00

încadrează pentru secția de foraj Valea 
Jiului (Bărbăteni) următorul personal :

— sondori șefi la sondeze
— sondori la foraj
— mecanici Diesel
— sudori electrici și autogeni
— tractoriști și buldozeriști
— muncitori necalificați — cu posibilități 

de calificare în meseria de sondor de 
către secția Valea Jiului.

Se asigură :
— cazare gratuită in cămine pentru ne- 

famîliști;
— spor de șantier conform legii.
Prezentarea pentru încadrare la secția 

de prospecțiuni și explorări geologice Valea 
Jiului din Bărbăteni (Lupeni), județul Hune
doara.

Informații suplimentare la telefon 208 — 
Lupeni.

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA LIVEZENI 

încadrează direct sau prin transfer pentru 
subteran și suprafață muncitori calificați în 
specialitatea :

— electricieni
— lăcătuși mecanici de mină pentru 

auto și cazane
-* mecanici pentru exploatare autoîn- 

cârcător IFRON.
Relații suplimentare, la sediul intreprin-

derii.

ȘANTIERUL DE MONTAJ 
AL PANOURILOR MARI 

PENTRU LOCUINȚE - LUPENI 
încadrează de urgență : '

MINIER

maiștri constructori 
electricieni pentru reparații și întreți

nere macarale turn
dulgheri
zidari
sudori electrici 
muncitori necalificați.

r ETROȘANI
strada Republicii nr."1, telefon 42820 

încadrează:
— electrician reparații auto
— șofer cu autorizație pentru auto

macara.
Încadrarea se

Legea 57/1974.
face în conformitate cu

Mica publicitateVIND Dacia 1 300 Ivan Vasile, Aleea Lalelelor bloc D11, sc. I. ap. 30, Vulcan, telefon 70192. (377)VIND Trabant 601, exceptional. Strada Viitorului 16/4 Petroșani, telefon, 41218 vizibil după ora 16. (378)VIND Trabant 601. Informații Petroșani, telefon 43578, orele 18—21. (406)

CUMPĂR aragaz butelie. Informații Vulcan strada Ungurului nr. Petrescu Ioan. (379)SCHIMB apartament
CU

163 camere confort I Hațeg, strada T. Vladimirescu bloc 13 A ap. 17, cu similar Petroșani. (402)PIERDUT carnet de student pe. numele Nițoiu Ste- lian, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se

declară nul. (380)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele La- szlo Elena, eliberată de IM. Lupeni. Se declară nulă. (383)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Litea- nu Dănuț, eliberată de I.U.M, Petroșani. Se declară nulă. (400)PIERDUT carnet student pe numele Bîzoi Marian, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (401)
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii tu. 90,, telefoane • 16 62 (secretariat), 4Z4<>4 țsecjnj. 1 IRAKUL t tipografia Petroșani, «tr. Republicii or. 87.


