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In zona viitorului 
centru al orașului Vul
can se înalță mereu.
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Zile de producție 
record 

la I.M. ParoșeniCinstind măreața sărbătoare a întregului popor — aniversarea a 60 de ani de la făurirea partidului — minerii din Paroșeni âu extras în ziua de 7 mai — declarată zi de producție record — cea mai înaltă producție zilnică din acest an : 3287 tone de cărbune, cu o depășire de tone a sarcinilor plan, îlustrînd competența și dăruirea muncitorească cb care acționează pentru creșterea producției de căr- bune. .+ Peste 65 la șută din producția zilnică a minei, respectiv cantitatea de 2000 tone, a fost extrasă din cele trei abataj^.- dotate, cu complexe mecanizate de susținere și tăiere, în care lucrează brigăzile conduse de Nicolae Andrașic, Francisc Fa- zakaș și Titu Teacenco. Randamentul „de vîrf“ obținut în abataje a fost înregistrat de ortacii lui Nicolae Andrașic. care au ridicat nivelul productivității muncii la 26,7 tone. pe post.+ O nouă confirmare a vredniciei șj dăruirii eu care muncesc minerii Paroșeniului au constituit-o' și rezultatele zilei de 8 mai, cînd același colectiv a realizat, peste prevederi, alte 560 tone de cărbune.

700 de astfel

V o
Comunist u 1 Bon- 

calo e un 
tînăr, are doar 39 de 
ani, dintre care însă 22 
de minerit. Deși sosit 
noaptea tîrziu, de la 
București, unde a parti
cipat la festivitatea de
cernării înaltului titlu de 
Erou al Muncii Socialis
te, a ținut să sărbăto
rească înalta cinstire și 
în frontal, împreună cu 
ortacii.

— Cînd secretarul gene
ral al partidului, Mine
rul de onoare al Văii, 
mi-a înmînat steluța 
de e r o u, m-am gîn- 
diț la ortaci, 'fiindcă îm
preună am muncit, 
preună am 
cunoașterea 
fața țării, 
consider că
toare pentru mine astăzi, 
muncind în frontal. N-am 
avut moștenire de la

miner încă

înt
re-dobîndit 

vredniciei în
Iată

a fest sărbă-
de ce

Colectivul I.M. Lupeni a îndeplinit
- angajamentul asumat 

35000 tone de cărbune 
cocsificabil peste prevederGlorioasa aniversare a sase decenii de la crearea Partidului Comunist Român — eveniment politic marcant pentru întreaga clasă muncitoare din țara noastră — a fost întîmpi- nat de minerii, inginerii și tehnicienii celui mai puternic colectiv de muncă din Valea Jiului — I.M, Lupeni —- cu un remarcabil success îndeplinirea 

integrală a angajamentu
lui anual asumat în în
trecerea socialistă, respectiv, extragerea peste prevederile de la începutul anului a 35 000 tone 
de cărbune cocsificabil.

In mobilizatoarea întrecere minerească pentru a da tării, siderurgiei românești cît mai mult cărbune cocsificabil, în fruntea căreia s-au situat permanent comuniștii din puternicele organizați; de partid, consemnăm substanțialele plusuri la extracție ținute de sectoarele pondere ale minei: torul IV. + 14 991 peste plan, sectorul6 870 tone, sectorul II,6 764 tone, sectorul III,5 727 tone și sectorul + 5 089 tone de cărbune cocsificabil.

ob- cu sec- toneV.+
+
I,

însuflețitor imbold în uriașa 
activitate creatoare 
a națiunii noastre pe drumul socialismului șiPrintr-o vibrantă manifestare a sentimentelor patriotice de profund atașament, stimă și prețuire pe care le trăiesc cu incandescentă în adîncul inimilor, milioanele de comuniști, toți oamenii muncii din patria noastră au omagiat și venerat Partidul Comunist Român la cea de-a 60-a lui aniversare. Ne-au înflorit și mai puternic în cuget și simțiri, tuturor, satisfacția si nețărmurita mîndrie patriotică față de marile cuceriri revoluționare pe care națiunea noastră, condusă cu înțelepciune de încercatul partid comunist, le-a obținut pe drumul — deschis la 8 mai 1921 — eliberării sociale și na-

Termoficarea PetroșaniuluiDeși în ultima perioadă timpul n-a fost favorabil, pe șantierul termoficării s-a menținut un ritm de lucru satisfăcător. La numai șase săptâmîni de la declanșarea acțiunii de sprijin, lungimea canalelor atacate a depășit 900 ml în zona intravilană a Petroșaniului. Au fost realizate 15 600 ore de muncă patriotică. S-au evidențiat colectivele trimise de nodul C.F.R., întreprinde-, rea de tricotaje și Liceul de matematică fizică.Au fost transportate Ia

canalul de

fața . locului conductele care vor fi pozate în a- ceste zile pe 390 ml de canale. In zona din spatele blocurilor turn de linqă Slătinioara. datorită unor vechi cablaje și rețele de țevi ascunsetermoficare a fost săpat cu discontinuități. Șanțurile sînt pline cu apă. Facem a- pel la cetățenii din zonă să interzică jocul' copiilor în acel perimetru !Față de angajamentele pe care și le-a asumat Grupul de șantiere Petroșani al T.C.II. în ceea ce

privește ritmul de execuție la punctele termice se constată întîrzieri de nejustificat. Se impune să fie rezolvate cu mai multă promptitudine și operativitate toate problemele de eliberare a amplasamentelor, de demolări si dezafectări ale vechilor centrale termice, de asigurare a frontului de lucru și de montaj al instalațiilor, armăturilor si utilajelor ne-
Viorel STRĂU?

(Continuare în pag. a 2-a)

C AȚI A EROILOR
tata, 
fost 
aici, de cu a-„zes- 

lauclă
ceilalți 

ai

clasic intrase 
însă în 
pas.

im-

Mecarti-
lucră- 

din sub- de-
ușor. Am învățat fiindcă 
ceea ce am- făcut noi 
din ’78 încoace se poate 
numi înaltă școală a mi
neritului modern, să 
prețuim, tehnica. Eu am 
devenit și miner, mine
rii au învățat hidraulică, 
lăcătușerie, electrotehni
că etc. Policalificarea a 
impus apoi specializarea 
pe operațiuni. In conști
ința eamenilor s-au pe
trecut mutații fundamen-

comunismului(ionele, al dreptății, demnității. propășirii, picii și bunăstării celor ce muncesc, drumul înălțării României socialiste pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație. în mersul ei ascendent spre comunism.Această strălucită realitate care ne umple sufletul de mîndrie patriotică, a- cest mare adevăr care însuflețește și dă un puternic imbold uriașei activități creatoare a națiunii noastre au fost pregnant și semnificativ reliefate de magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la adunarea festivă din Capitală consacrata -a* niverșării a 60 de ani de la

făurirea Partidului Comunist Român, eveniment politic de referință istorică si mare răsunet în conștiința neamului nostru, care a avut ecou pe toate meridianele Terrct.Comuniștii. toii oamenii muncii din patria noastră au sărbătorit gloriosul jubileu al partidului cu sim- țămîntul îndreptățit. al dublei satisfacții. Satisfacția că de existenta partidului și activitatea sa clarvăzătoarei desfășurată cu consecvență revoluționară în temeiul și spiritul științific materialist — dialectic, se leagă cele mai spectaculoase realizări- în dez-
(Cpntinuare în pag. a 2-a)

Unanimă și supremă satisfacție 
în rîndurile oamenilor muncii

din Valea Jiului
RĂSPUNS MUNCITORESC, PRIN FAPTEAm urmărit cu interes și vie satisfacție, la televiziune șj in presă, manifestările omagiale care s-tiu desfășurat, de la un colț de țară la altul, cu prilejul aniversării a șase deceni; de la făurirea Partidului Comunist Român. Marile înfăptuiri realizate de poporul nostru în anii socialismului sînt opera încercatului și gloriosului nostru partid comunist, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al poporului român.Am mereu viî în memorie imboldurile și îndemnurile de mereu mai bine, adresate de secretarul general al partidului cu oca zia vizitelor de lucru la mina noastră și doresc să asigurăm partidul, pe 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, Minerul de onoare al Văii Jiului, că noi, minerii, nu ne vom precupeți nici un efort pentru a da patriei tot mai mult cărbune. 44 ■ 4? ':;
Vasile GLIȘCA. 

miner șef de brigdfi, 
I.M. Pelrila

(Continuare în pag. a 2-a)care c 
miner tot 
dealt dra

gostea
muncă, 
ceauși 
tre“ se
Și
membri 

brigăzii noas
tre.

Cu această
zestre inesti
mabilă în '59
cină nu împlinise 17 ani. 
Teodor Boncalo s-a prezen
tat la secterul de trans
port al minei. Ani de 
muncă și studiu la liceul 
seral, la școala de maiș
tri, cu bucurii, cit îm
pliniri, dar și momente 
de cumpănă i-au conferit 
recunoașterea priceperii 
profesionale. Mineritul

zarea 
rilor . 
teran 
venise, la în
demnul secre
tarului gene
ral al partidu
lui, tovarășul 
Nicolae 

Ceaușescu, 
cuvîntul nos- tale, am înțeles pe viu 
tru de ordi

ne. Mi s-a încredințat 
brigada care introducea 
primul complex mecani
zat. Ca maistru electro
mecanic, participasem la 
montare, trebuia însă 
format un colectiv de 
muncă capabil să stăpî- 
nească utilajele. Mai 
mențineam totuși pușca- 
rea, operație care ne ră- , 
pea mult timp. N-a fost

cum se împlinește un de
ziderat al socialismului 
— omogenizarea socială: 
inginerul Titus Costa
che, unul dintre direc
torii minei, alți specia
liști munceau și gîndeau 
împreună CU noi. De 
la 3,5. tone am sărit

Ion VULPE

(Cont, in pag. a 2-a)

ÎNALTA NOASTRĂ PREȚUIRE . |fAlături de toți Oamenii muncii, de întregul popor, constructorii de utilaj minier din Petroșani au trăit în aceste zile bucuria aniversării gloriosului nostru partid. în ampla cuvîntare a secretarului general al partidului, s-a făcut și bilanțul înfăptuirilor obținute de națiunea noastră socialistă, sub conducerea Partidului Comunist Român. Pot spune cu îndreptățită mîndrie că marile transformări calitative ce au avut loc în viața economică și socială a țării le-am trăit pe viu, la scara împlinirilor socialiste din uzina noastră.Marele jubileu al partidului. constructorii de utilaj l-au cinstit cu fapte rodnice, muncitorești. Au fost expediate la timp unităților miniere complexe mecanizate, combine, foreze, piese de schimb. Producția netă în perioada care a trecut din acest an a fost realizată în proporție de 106,3 la sută. Toate aceste succese au fost posibile datorită politicii economice înțelepte și clarvăzătoare'.a partidului, a secretarului său general, tovarășul NICOLAB 
CEAUȘESCU.

RusalimBOȚA, 
rectificator, 

I.U.M. Petroșani
(Continuare în vag. a 2-a)
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MANIFISURI POLITICO-mOTIVE" 

dedicate aniversării țjîoriesului partid
InaugurareIn' ziua de 8 mai" — ziua făuririi gloriosului partid comunist — inaugurarea festivă participat profesori, părinți, elevi.Cei prezenți au luptei și activității
a avut loc Ia Liceul din Vulcvn, a sălii de lectură, la care au specialiști din cadrul C.M.V.J,,audiat expunerea de evocare a comuniștilor din Valea Jiului, urmată de un concurs „Cine știe, eîștigă" pe tema: 

„60 de ani sub conducerea înțeleaptă a gloriosului 
nostru partid". La concurs au participat patru echipaje ale liceului. Cel mai bun echipaj a fost al clasei a X-a B mine, petrol ș, geologie, care a ocupat locul I. Manifestarea a fost urmată de un reușit program artistic susținut de șoimii patriei și pionierii de la Școala generală nr. 6. cît și de către un grup de recitatori din cadrul liceului. O contribuție de seamă a avut-o sing. Ioan Drăghici,care a realizat vizionarea pe micul ecran a întregii manifestări prin intermediul televiziunii cu circuit închis. (T. Ar vin te)
Sesiune științificăLa Casa pionierilor din Petrila a avut loc faza pe oraș a sesiunii de referate și comunicări realizate de elevii școlilor generale. Această manifestare, care stimulează creativitatea științifică și tehnică a elevilor, a fost organizată în cadrul amplelor activități politico-educative și cultural-artistice din Petrila, dedicate aniversării a 60 de ani de la făurirea partidului.

Film omagialîn organizarea Casei de cultură și a cinematografului „7 Noiembrie" Petroșani, în sala de apel a I.M. Dîlja, a avut loc proiecția filmului documentar de scurt metraj 
„Omagiu", dedicat vieții și neobositei activități a tovarășului 
Ceaușescu, în partidului și statului nostru pentru făurirea luminosului edificiu al socialismului și comunismului pe pămîntul României.

Nicolae fruntea

ExpuneriLa întreprinderea minieră Uricani a avut loc expunerea „Momente remarcabile ale unui drum de 
luptă și victorii în cei 60 de ani de existență a 
Partidului Comunist Român", la care au participat mineri, maiștri, ingineri și tehnicieni, din schimbul I,O expunere omagială a fost prezentată și în fața lucrătorilor comerciali din grupa sindicală nr. 3 de la I.C.S.M.I. Petroșani, pe tema .La cea de-a 
60-a aniversare de la făurirea Partidului Comunist 
Român", acțiune inițiată de Casa de cultură.

j

Unanimă și supremă satisfacție

î (Urmare din pag If Rezultatele depășesc aș
teptările.. Numai în 1980 
— 35 910 tone cărbune 
cocsificabil peste plan; 
între 1978 și ultimul an 
al cincinalului trecut 
saltul producției în
registrează 55 000 tone. 
Continuitatea depășirilor 
demonstrează elocvent 
că „brigada înaltei pro-

la 8, cu vîrfuri tot mai 
mari de randament.

„Complexiștii", cum îi 
place șefului de brigadă 
să-și numească ortacii,

, au dat „absolvenți" și
pentru alte locuri de

1 muncă. Constantin Popa
, e șef de brigadă, Pavel

Bujor a fost trimis ca 
„pionier" al mecanizării 
complexe la sectorul VI, 
Ștefan Covaci a ajuns 
șef de schimb la comple
xul VII, Mihai Bucata- 
ru e cotat ca un specia-

I list de renume, ca și șe
ful de schimb Petre Chi-

1 rilă. De la complexul V,
i ortacii lui Boncalo au

simțit că stăpinesc cu a- 
devărat meseria de mi

ner tehnician. Nu degea-
i ba se spune că dacă-și 

„spală" complexul ară
tă ca nou, deși a suferit zintă un efort colectiv de 
• reciclare. Și nu oare
cum, ci fără reparații ca
pitale, ceea ce înseamnă 
1 700 000 lei economisiți.

te nu s-ar putea spune 
despre Mihălcescu, Bartoș, 
Polinceag, Botez, Mure- 

erectriciartul
Polinceag, 
șan, despre 
Grigorutâ ?

Scump Ia vorbă, iriojs- 
ar vorbi to- 

despre 
despre

trul Boncalo 
tuși ore In șir 
Gheorghe Nuțu, 
alți tineri ca Nagy 
Anghel Popescu, despre

VOCAȚIA EROILOR
ductivități" condusă de 
Teodor Boncalo s-a cons
tituit intr-un colectiv de 
muncă omogen, cu un 
înalt nivel de conștiință 
și pregătire profesională 
(55 de mineri policalifi- 
cați).
—- Mineritul de astăzi, re

marcă iorhaierul, repre-

4.

gindire, Ia noi cuvîntul 
fiecăruia e ascultat, nu de 
pufine ori am adoptat so
luții propuse de tinerii cu 
mai putină experiență. Cî-

Belo Birtalan, care va ieși 
in curînd la pensie, ori 
despre Parcau, „pășitor" 
neîntrecut, despre Topol- 
niceanu, Murăruș, Iacob, 
Solomon sau Balaș, Silvă- 
șan și ceilalți, despre a- 
jutorul ortacilor din sec
tor și al conducerii minei.

— Sectorul IV al minei 
noastre a introdus pen
tru prima oară mecaniza
rea complexă a lucrărilor 
din subteran. Succesele 
sînt cunoscute de întreaga

țară, ca și recunoașterea , 
meritelor noastre. Cine 
n-a auzit de Eroul Muncii 1 
Socialiste Petre Constan- i 
tin, de Constantin Lupu- 
lescu, care -a lost dis- ' 
tins, tot cu prilejul )ubi- 
leului partidului, cu ordi
nul „Steaua Republicii 
..Socialiste România", cla
sa a Il-a, de Constantin 
Popa și ceilalți? Sectorul 
nostru are -vocația eroilor 
muncii socialiste. Vocație ‘ 
care se măsoară în tot 
mai multă lumină pentru 
țară.

Iată de ce, prezen
ța Eroului Muncii Socia
liste Teodor Boncalo „i- 
mediat după festivitatea 
de înmînare a înaltei dis
tincții", capătă proporții 
de simbol, raportul de o- 
noare prezentat în fața 
conducerii de partid a 
implicat dorința de con
tinuă autodepășire, izvo- 
rîtă din conștiința nece
sității de a ii mereu în 
primele tîndun ale cons
tructorilor socialismului pe 
meleagurile românești.Pentru finalizareanoului stadional orașului PetroșaniPe agenda preocupărilor din ultimele zile ale edililor orașului nostru a fost înscrisă o pouă inițiativă demnă de laudă — elaborarea unui program de participare a întreprinderilor si instituțiilor din Valea Jiului la realizarea noului complex sportiv din Petro- șarii. Secretarii organizațiilor de partid și directorii prezenți la recenta ședință dedicată dezbaterii si doptării programuluimintit, un număr de 30 de întreprinderi și instituții din Valea Jiului și-au în-

a-a-
în rîndurile

oamenilor muncii din Valea Jiului
Răspuns muncitoresc, prin fapte

(Urmare din pag. If

înalta noastră prețuire
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

Trebuie să spun că încă de la începutul anului, al cincinalului calității și eficienței, brigada pe care o conduc și-a depășit ritmic sarcinile de plan. Plusul acumulat la zi, in acest an depășește 2200 tone de cărbune. Aceste succese sînt pentru mine, pentru cei 30 de ortaci cu care lucrez, prilej de mindrie și satisfacții.Marile împliniri pe care le-a obținut - poporul nostru sub conducerea înțeleaptă a partidului.. în anii socialismului — așa cum s-a subliniat în magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu ne-au umplut inimile de bucurie și satisfacție. Bucuria cu aflarea veștii Ceaușescu și tovarășei E*.<----" ‘le-a fost conferit titlul de onoare, preni „Erou al Republicii.România".Răspunsul nostru mineresc bucurii pe care Ie trăim astăzi ma »ste de a depăși producția de cărbune.

noastră a . culminat că tovarășului Nicolae "lena Ceaușescu su- Social.steia marile în Româ-

Dacă azi muncim într-o uzină modernă, dotată eu mașini-unelte de mare tehnicitate și randament, dacă colectivul nostru realizează produse competitive pe piața externă, utilaje prin care satisfacem cerințele mecanizării minelor Văii Jiului, aceasta se datorește partidului și pentru aceasta aducem vibrante mulțumiri secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, inițiatorul întregului program de ridicare a întreprinderii noastre la cotele actuale. Iată de ce bucuria mea, a tovarășilor mei de muncă a fost cu atît mai mare cu cît tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu ie-a fost acordat titlul de onoare suprem 
„Erou al Republicii Socialiste Româ
nia". Acestui măreț eveniment îi răspundem mUricitorește, cu angajare plină de răspundere comunistă și facem totul pentru a da viață hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului — susținute cu noi

sușit sarcinile repartizate, făcîndu-se totodată ecoul dorinței colectivelor pe care le conduc de a contribui. alături de constructorii de la I.C.M.M.. la grăbirea finalizării noului o- biectiv de mare interes public.Incepînd de săptămîna viitoare, mai precis de luni, unitățile își vor prelua spre execuție lucrările repartizate și vor mobiliza forțele de muncă necesare pentru realizarea lor la termenele programate. A- sistența tehnică pentru toate lucrările, aprovizionarea cu materiale și utilaje, precum si alte măsuri vizînd condițiile de muncă vor fi asigurate. în continuare. de cadrele tehnice de Ia I.C.M.M., unităților participante revenindu-le obligația de a pune la dispoziția grupurilor de oameni ai muncii veniți pe șantier uneltele și sculele de lucru și de a supraveghea respectarea normelor de protecție a muncii.Vom reveni pentru a relata realizările grupurilor de participant!. unitățile ‘ care își vor onora în mod exemplar sarcinile încredințate pentru terminarea noului stadion al Petrosa- niului.

voltarea economico-socială 
a țării si ridicarea nivelului lor de viață, iar legat de acestea, satisfacția nemărginită pe care o trăiește întregul nostru popor pentru faptul că celui mai iubit fiu al său. tovarășul Nicolae Ceausescu. si tovarășei Elena Ceausescu

ducția marfă cu peste 10.5 milioane lei, pe primele patru luni din acest an, iar constructorii de mașini de la I.U.M.P. au realizat în aceeași perioadă sarcinile la producția de utilaj minier în proporție de 130 la sută. Puternic mobilizați de bilanțul minunatelor înfăptuiri obținute de poporul nostru sub
însuflețitor imbold în uriașa 

activitate creatoare 
a națiunii noastre pe drumul 
socialismului și comunismului
le-a fost acordat, prin ho- tărire și decret comun ale Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., și Consiliului de Stat, supremul titlu de onoare „Erou al Republicii Socialiste România" cu prilejul celei de a 60-a aniversări a făuririi partidului.Alături de întregul nostru popor, oamenii muncii din Valea Jiului, frunte cu comuniștii,omagiat și cinstit partidul la glorioasa aniversare a făuririi sale, cu o puternică angajare și fapte de muncă deosebite. Minerii bazinului nostru carbonifer au depășit planul producției nete fizice pe ansamblul C.M.V.J. cu peste 3 700 tone cărbune, pro-

în au

(Urmare clin pag. I)

conducerea partidului. în măreața operă a construcției socialiste, de însufle- țitoarele îndemnuri făcute comuniștilor, clasei noastre muncitoare de tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la adunarea fes--, tivă din Capitală consacrată aniversării celor 6 decenii de la făurirea Partidului Comunist Român, minerii, consh-ucto- rii. toți oamenii muncii din municipiul nostru sînt ho- tărîți să muncească fără preget pentru realizarea e- xemplară a sarcinilor eco- nomico-sociale din acest an, a obiectivelor actualului cincinal al calității si eficienței, să dea patriei tot mai mult cărbune.

fapte de muncă.
Fabrica de mobilă 

Petrii». La mașina de 
turnat lac se definiti
vează un nou set de 
subansamble ale gar- 

| niturii „Belvedere".

cesare continuării în ritm susținut a’ construcției celor 11 puncte de termofi- care. Trebuie să se înțeleagă că lucrările de termo- licare au un caracter prioritar. Cu nimic nu se poate justifica încetinirea ritmului de lucru în acest domeniu de investiții.O altă problemă căreia trebuie să i se dea atentia cuvenită o constituie evacuarea pămîntului rezultat din ’ săpături. In unele zone din cartiere, cu o in

tensă ‘circulație pietonală, se constată că pămîntul n-a lost evacuat la timp, provocind justificate nemulțumiri în rîndul cetățenilor. Se cere, de asemenea, din partea constructorilor mai multă grijă să nu deterioreze mai mult de- cit e necesar suprafețele de teren străbătute de rețelele de termoficare.In ședința de comandament de investiții care a avut loc ieri la sediul consiliului popular municipal au fost stabilite măsuri

corespunzătoare pentru a- sigurarea unui ritm susținut de lucru de-a lungul întregului șantier al termo- ficării. Continuă să se afle însă sub semnul urgenței problema eliberării amplasamentului pentru pozarea conductelor în zona gării Livezeni, conducte in valoare de circa 2 milioane lei stau în stoc nemontate. grevînd planul de cons- trucții-montaje! In acest scop mîine se vor deplasa la fața locului reprezentanți ai beneficiarului si constructorului.
informăm

O NOUA FLORĂRIE. In centrul civic al Petro- șaniului, la parterul blocului de garsoniere complexului s-a deschis, florărie I.G.C.L. Petroșani.

diole — florăria dispun- nînd, de asemenea, de un foarte variat fond de flori în ghivece. La construirea și dotarea dernei florării mo-și-au a-al „Hermes", ieri, o nouă aparținînd Din prima zi a fost oferit publicului un bogat sortiment de flori tăiate — între care garoafe și gla-

dus contribuția lucrătoriE.G.C.L.,ai I.G.C.L..I.U.M.P. și ai consiliului popular municipal.

„Steagul Roșu", artista a- matoare Maria Dincă. Creațiile noi sînt reunite într-o suită de 26 imagini plastice, denumite sugestiv „Litvrescă", ce semnifică o ascendență a evoluției valorice a autoarei.

Așurînd o dezbatere închinată zilelor de 8 mai — aniversarea a 60 de ani de la făurirea partidului — și 9 mâi Ziua independenței de stat a României — ziua victorie». Au participat peste 100 de lucrători. .'' .
„LIVRESCĂ". In Iul redacției noastre desChis expoziția pictură a cunoscutei boratoare a

ho- s-a de cola- ziarului
ANIVERSARA. Una din brigăzile științifice ale casei de cultură din Petroșani s-a întîlnit, ieri, cu muncitorii depoului C.F.R. Petroșani, desfă-

I

IIRubrică redactată de
T. CAMPIANU
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Cum trăiau strămoșii (I)!lemnul aflat la îndemînă. » Casele nu aveau fundație; [ pietrele găsite pe contur , nu erau îngropate în pă- I mînt și menirea lor cons- ' ta doar în a apăra lem- i interpretărilor nul de un contact direct I cu umezeala pămîntului. ! Desigur, în raport cu | resursele, mărimea familiei, dorință și alte ele- I mente, casele erau mai , modeste ori impunătoare, I așa cum ne-o ' arată vestigi- | ile unei inte cată pe tiosul.

De multe ori, în cadrul acestei rubrici, au fost prezentate aspecte ale activității strămoșilor daci. Pe măsura descoperirilor arheologice, a studiilor și cărora personalități științifice le-au consacrat numeroși ani, aceste informații au ajuns la înde- mîna publicului doritoi- de instruire.vidualitate distinctă, originală. dacii au lăsat posterității un i- mens material de studiu. Ne-am reții din bîrne erau propus, de această dată, cu un strat nu prea gros să prezentăm cititorului un aspect poate mai puțin obișnuit, acela al e- xistenței zilnice a marii majorități a dacilor. Cum locuiau acești, oameni, cu ce se hrăneau ? Ne vom referi — și materialul este bogat — mai ales la aria Sarmizegetusei. După cum știm, cetatea de la Peștera Bolii, acropolă a dacilor care au trăit pe Jiuri, era inclusă în sistemul de apărare a căilor de acces spre marele complex fortificat de la Grădiștea Muncelului. Această , capitală religioasă șî poli- construiau locuințe rotun- tică a statului a polarizat în jurul ei un mare număr de așezări omenești. Potrivit prof. H. Daico viciu, ele au fost peste sută. O mare așezare fost identificată pe toriul actualului sat tești, altele au fost pîndite pe terasele jurul Sarmizegetusei, Fe- bine arși în care se 
iele Albe. Fața Cetei, 7. . dele ș.a. Dacă în regiunile de cîmpie vestigiile păstrate ne indică existența unor bordeie sau a unor case din nuiele împletite, lipite cu lut, Munții Orăștiei autohtonii au folosit din

Cu o indi-
Sîntem dintotdeauna 

pe aceste locuri
locu- ridi- Pus- Pe- unși

I 
I* 
I
I h
I
*

I*
I
*

I
*

din lut care se diverse culori. -. _—„ încăperilor trecea rar de două, dar s-a emis ipoteza că unele locuințe puteau să aibă șl etaj. Podeaua era din lut bine bătătorit, cîteodată chiar ornamentată iar pentru acoperiș — depinzînd de starea materială a pro- aeeastă , prietaruluj — se foloseau paie, trestie, șindrilă ori chiar țiglă. Demn de luat în seamă este un alt aspect. Dacii nu erau robiți de formele rectangulare ale clădirilor. Cu aceeași plăcere

spoia în Numărul

UTILITĂȚILORCOLȚUL

Filtru pentru rea-
in-

care pe atit “ :c.
. —- ■

Știați că...

tip de I șor în I

I

Posesorii de radioreceptoare sînt deranjați de per- turbațiile produse de generatoarele locale ale televizoarelor. ceea ce face aproape imposibilă receptionarea în benzile de unde lungi și medii a programului radio. Pentru reducerea | acestor perturbatii
> < 11
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*

I
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I
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I
*
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I
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I
*

I

pătrund în receptor, circuitul de antenă, timp cît este emisiune TV vă recomandăm construirea și folosirea unui filtru care se montează lingă receptor, între cablul de antenă și intrarea de antenă a radioreceptorului, întreg filtrul se introduce într-o cutie ecran din aluminiu sau alamă cu dimensiunile 60 x 60 x 250 mm ce are în interior la distanța de 50 mm condensatoarele CI, C2. C3. C4 (toate ceramice), se leagă de masă (ecran). Pentru fixarea bobinelor sînt ne-

- d-W r
Cj •eesare cinci puncte de sprijin. izolate față de masă, notate cu A, B, C, D, E. Trecerea firului de legătură de la o celulă la alta se face printr-un orificiu în 

ecran.Bobinele LI—L6 se realizează fără carcasă, cu sîr- mă de Cu Em diametrul 1,4 mm. Bobinele au lungimea totală de 15 mm diametrul interior de

mm. Bobinele au numărul de spire : Li == 5,5 spire. L2 — 4,5 spire, L3 = 4,5 spire, 1.4 = 7,5 spire. L5 — 5,5 spire, L6 = 5,5 spire. Respectînd valorile bobinelor și ale condensatoarelor, care în schemă sînt date în pF, rezultatele vă vor satisface pe deplin efortul depus.
Sing. Ioan DRÂGHICI, 

Vulcan

(Va urma)
Viorel MORARU

în

Ru-

Obîrșia Lotrului

uter-aetivi-
o a teri- Cos- răs- din

de ori chiar poligonale ! De altfel știm si se păstrează în piatră vestigii ale unor obiective cu caracter de cult. Unele din ele aveau un contur rotund. Dacă în alte părți „depozitul" casei era format dintr-un număr, variabil de gropi, cu pereții păstrau unele produse, dar mai ales grăunte, în Munții Orăștiei localnicii au construit hambare , pentru păstrarea boabe-

ațiunii gnant și fate de ■a tova- 
aușescu, parti- festivă tă a- de la

...pentru construirea unop noi tronsoane ale metroului parizian, un inginer francez a lizaț un nou 1 beton ultraușor compoziția căruia tră, pe lingă ciment, sînge obținut de la a- bator ? Betoanele sînt cu atît mai ușoare, se știe, cu cît în masa lor este înglobată o cantitate mai mare de bule microscopice de aer; or, potrivit cercetărilor de ultimă oră, sîngele s-a dovedit a fi un „vehicul" care antrenează bulele de aer cu mult mal multă eficacitate decît plasti- - lianții clasici utilizați I în acest sens. Pe lîn- , gă faptul că aceste be- I toane revin eu 15—20 • la sută mai ieftin de- I 
i cît betoanele ușoare | obținute prin alte me- | ț tode, răspîndirea uni- j formă 3 aerului evită formarea minifisuri- lor, atît de dăunătoare. In plus, pe această cale se rezolvă și o serioasă problemă de po-■ luare a apelor, provo- . .Mată prin 'au sărbătorit gloriosul jubileu al partidului cu sini- țămîntul îndreptățit. al dublei satisfacții. . Satisfacția că de existenta partidului si activitatea sa clarvăzătoare, desfășurată cu consecvență revoluționară în temeiul și spiritul științific materialist — dialectic, se leagă cele mai spectaculoase realizări în dez-

î
î t
*
*

Pentru iubitorii munte
lui luna mai are semnifi
cații deosebite. Odată cu 
semnele primăverii alpine 
țntîlhite pe versanții În
soriți, ei mai pot aluneca 
pe schiuri pe pantele dos
nice, unde zăpezile In- 
tirzie uneori pînă-n vară. 
Cu pufin noroc pot sur
prinde cocoșul de munte 
la locurile de rotit și în
cerca șansa în patima 
pescuitului, pe apele spu- 
meglnde ale pîraielor de 
munte.

Cabana Obîrșia 
irului situată in
nata poiană cu brazi, 
colo unde Pravățul, ce 
curge repezit dinspre 
Poiana Muierii, se liniș
tește pentru cîteva clipe

Lo-
minu-

a-

pentru a se vărsa apoi 
lin in apele puternice ale 
legendarului Lotru, se 
numără printre locuri
le cunoscute și totuși pu
țin căutate de petro- 
șăneni.

Ineepînd cu parcurge
rea drumului de acces, 
pe șoseaua națională 
Petroșani — Voineasa, 
cei ce optează pentru pe
trecerea citorva zile în 
tihna Lotrului vor a- 
vea prima surpriză plă
cută, căci cu greu poa
te fi comparat în 
museți drumul ce 
prin sălbaticele 
ale Jiețului.

La capătul celor 
km parcurși pe... 
sau pe picioare, 1

frw-
trece 
chei

■ 28 de 
roți 

turiștii

vor fi primiți cu ospita
litatea tradițională a 
amfitrionilor din această 
veche vatră de munte.

Acum, cînd sezonul 
turistic se deschide pes
te,. tot, recomandăm cu 
căldură tuturor iubito
rilor de frumos aceste 
locuri de o intimitate și 
un farmec aparte, care 
ies din tiparele genului.

Nu putem încheia a- 
ceste rînduri de reco
mandare, fără a preci
za că Obîrșia Lotrului 
este și o adevărată în
tretăiere de trasee tu
ristice montane și rutie
re. Nu ne propunem să 
le enumerăm, atit

trăgătoare posibilitățile 
de a efectua trasee pe 
văile, șoselele alpine și 
munții învecinați. In 
schimb ne susținem ple
doaria cu imaginea a- 
lăturată, reprezentativă 
pentru aceste 
guri, cu care 
să învingem și ultimele 
inerții care vă mai re
țin să porniți spre “ 
bîrșia Lotrului, 
teaptă aici numai 
plăcute, momente de 
tindere tonifiantă, 
vârâte bucurii ale 
lor petrecute în mijlocul 
naturii.

I
I
I

II
I
I

I 
I
I 
I

aceste be- I cu 15—20 1 ieftin de- I ele ușoare |

(Continuare în pag. a 2-a)

supremă satisfacție
oamenilor muncii
alea Jiului
ITORESC, PRIN FAPTE;res și vie satisfacție, la tele- șanifestările omagiale care s-âu de țară la altul, cu prile- ■eni; de la făurirea Partidului -i înfăptuiri realizate de po-

Caricatură de

*

ORIZONTAL: 1) Mai *—, Mai ; 2) Mai... înainte ; 3) Neglijat ; 4) Antiasma- tice ! — Posac (fig.) ; 5) Numai... ! — Din diurnă ! 6) Au o față ca oglinda ;

MAI în... FAȚĂ

1 € 4»

1 «i.-.

3 J
. <r

5 n
•

J "V

1 3
.1 .

9 q

VERTICAL; 1) Mai — Vas gol ! ; 2) Pepene ! — Față mare în fostele mănăstiri ; 3) Transmițători de gene; 4) Mai... încurcat!— Numai atît ! ? ; 5) Emilia — Carie !; 6) Delicatesă ; 7) Floare de iunie !— Reper ! — Una pe azi...neterminat; 8) Mai —Stări!ORIZONTAL : 1) în față ; 2) Stă înainte (mase.) — Mai înainte I ; 3) Ori pe față, ori pe dos, tot-’ una ! — Semn de față; 4) Canini la mijloc ! — Dispută pe ring ; 5) Spusă direct... din auzite; 6)

melea- 
sperăm

7) Angrenaj la ceas; 8) A sosi — Mai (pop.); 9) înăbușit — 9 Mai.

cea de-a 3-a 
Ia Berlin.

de multe, variate și a- • bienală Part‘d comunist, a tova- *' cel mai iubit și stimatie imboldurile șî îndemnu- ;esate de secretarul gene- vîzîtelor de lucru la asigurăm partidul, peul de onoare al

Aurel DULA

Realizate 
Ionel BURDEA 
Petru CRIȘAN

de
Și

din cercul rebusist 
„Asterisc", Petroșani

cupeți
O- 

Vă aș- 
clipe 
des- 

ade- 
zile-

Institutul de fizică mică — Loc de dat în față ; 7) Spre — Direct... pe ten !; 8) Loc pentru introducere (fem.) ; 9) în față nota patru ! — Trimitere înainte.VERTICAL; 1) Exact; 2) Negru pe față (pi.) — Figură; 3) Sînt mai în față (fem.); 4) Doi cu... el ! — Curat pe față; 5) Extrase din benzine .' — Pe față ; 6) Scumpi la față — Două în... față ! ; 7) Stă în fața tuturor (mase.); 8) Pe șa depus ! — Arătare.
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Manifestări peste hotare 
dedicate aniversării

Partidului Comunist Român

Vizita ministrului de externe al României în ArgentinaA

La " muzeiil revoluției 
chineze din BEIJING a 
avut loc festivitatea des
chiderii expoziției «60 de 
ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român", 
organizată sub auspiciile 
Muzeului revoluției chi
neze, Muzeului de istorie 
â partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și 
democratice din România 
și ambasadei țării noastre. 
Ău luat parte Song Ren- 
qtong, membru al Secre
tariatului C.C. al P.C. 
Chinez, alte personalități 
ale vieții politice șj cul
turale din 
Cbînoz^..

capitala R P.

lui municipal a evocat cu 
multă căldură raporturile 

de sinceră prietenie dintre 
popoarele român și portu- 
ghez.

A luat, de asemenea, cu- 
vintul guvernatorul civil 
al municipiului. :

La deschiderea expoziției 
a fost prezentă delegația 
P.C.R., condusă de tovară
șul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P.C.11., care se află în Por
tugalia cu prilejul partici
pării la Congresul Partidu
lui Socialist.

BUENOS gerpres). — convorbirile tre ministrul afacerilor ex- facție identitatea . sau terne al Republicii - Socia-

ȘANTIERUL DE MONTAJ 
AL PANOURILOR MARI 

PENTRU LOCUINȚE - LUPENI 
încadrează de urgență :

— maiștri constructori
— electricieni pentru reparații și întreți

nere macarale turn
— dulgheri
— zidari ș
— sudori electrici
— muncitori necalificați.

COOPERATIVA DE CONSUM
HAȚEG

prin agenții achizitori din zona Valea Jiului 
c u m p â r ă

CAI REFORMĂ — recepția pe luna mai 
a.c. are loc în data de 20 mai 1981, orele 
12—18 la centrele de preluare din Banița, 
Petroșani, Vulcan, Lupeni, Uricani la ba
zele I.R.I.C.

Deținătorii de cai vor avea acte de pro
prietate și certificate de maleinare.

Relații suplimentare se pot obține la 
U.J.C.C. Deva biroul achiziții, telefon 14530, 
sau Cooperativa de consum Hațeg, telefon 
70013.

AIRES 9 (A- situației internaționale âc- încheiat - tuale.Ei au constatat cu satis- a- propierea punctelor de vedere în principalele probleme ale politicii mondiale și conlucrarea bună între România și Argentina pe plan internațional. „A fost exprimată hotărîrea celor două guverne de a întări această colaborare, în scopul opririi încordării în raporturile dintre state, reluării procesului de destindere, întăririi păcii și cooperării internaționale.Cei doi miniștri au adoptat comunicatul comun si au semnat acordul de cooperare în domeniul minier.

S-aUoficiale din-
liste România. Ștefan Andrei. și ministrul relațiilor externe al Republicii Argentina, dr. Oscar Hector Camilion,Cei doi fectuat un de vederi evoluția și

miniștri , au e- amplu schimb cu privire la perspectivele
ALEGERILE 

DIN FRANȚA
PARIS Trimisul Udroiu, transmite: Duminică Franța este chemată la urne să decidă cine va prelua funcția supremă în stat pentru următorii șapte ani. Desemnarea șefului statului bracă aura marilor nimente, rămînînd în ultima clipă sub nul indescifrabilului, fi cel mai strîns scrutin de pînă acum în istoria alegerilor pentru Elysee.'Mivorțat de două ori și tanti, căci organizatorii 

Expuneri L vreo Cinci copii na-
~ iii. A""La întreprinderea minieră Uxă < expunerea „Momente remarcabile âțbani"... Acest „e- 

luptă și victorii în cei 60 de anij‘ este extras din 
Partidului Comunist Român", la c»<rile lui Werner mineri, maiștri, ingineri și tehnici^ antrenor al unei O expunere omagială a fost prej- vest-germane de lucrătorilor comerciali din grup^; Nu știm, însă, dade la I.C.S.M.I. Petroșani, pe teh’mditorul" a reușit 
60-a aniversare de la făurirea P> aplice „principiile" 
Român", acțiune inițiată de Casă5 activă. Oricum, nu___________ _ _________  ___________ .. ăsesc prea ușor 11

Unanimă și suprj

laRomâniei 
organizat în 

SANTAREM

Ambasada 
Lisabona a 
municipiul 
din Portugalia o expoziție 
de fotografii și de carte. 
Imaginile prezentate în
fățișează momentele prin
cipale ale istoriei poporu
lui român, precum și rea
lizări ale României socia
liste.

Luind cuvîntul la ver- sării a 60”*de“ făurirea partidului.

La Muzeul de istorie a 
mișcării revoluționare polo
neze, din VARȘOVIA, a &- 
vut loc vernisajul expozi
ției de fotografii „Cea de-a 

GO-a aniversare a P.C.R.". Un 
loc aparte în cadrul expozi
ției este consacrat reflectării 
activității revoluțioare a 
tovarășului N i c o 1 a e 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România,

9 (Agerpres). — special, Neagu
îm- eve- pînă sem-Va

• au avut grijă să tapițeze Așa, ei sînt obli- arena pentru... a amor- ciștige cit mai tiza căzăturile. Mai mult, cu prudență, direcțiunea hotelului cere cavalerilor candidați angajamentul în nu vor reclama ale de...
să-și ia scris că .eventu- în eaz rOdeo

oamenilor w*
Răspuns muncitoresc, prit.gjorj cu 0 gțare civilă

(Urmare din pag. 1) K de ^uciumată ; lai
1 ___________ ——-—,-?a ne gxndim că mai_ , _ , 1 nevoie și de rezerve...Trebuie să spun ca încă de.putui anului, al cincinalului cr RODEO MECANIC v eficienței, brigada pe care 6/ L depășit ritmic sarcinile de p acumulat ia zi, xn acest an A tone de cărbune. Aceste f pentru mine, pentru cei 30' care lucrez, prilej de mîndr.’jMarile împliniri pe care poporul nostru șub conduc-' a partidului în anii soci.irț* cum s-a subliniat in mag-' re a tovarășului ne-au urtli "Buni jucători

Moda rodeo pe taur... mecanic face ravagii în Canada. Un hotel a amenajat un „colțișor" pentru această distracție en vogue. Pentru modesta sumă de doi dolari, orice doritor poate încăleca pe taurul mecanic, care-1 saltă și îl zgîlțîie după pofta inimii. Sînt totuși de fotbal sînt cei care au satisfacți; pentru dile-
11 mai

despăgubiri Ei, ăsta da
K. O.Boxerul Leon fost campion mondial la toate categoriile, a fost atacat de răufăcători pe o stradă din Detroit (S.U.A.). Hoții l-au molestat, i-au luat banii si toate obiectele de valoare pe care le avea asupra lui, Aflînd că Spinks 

a fost făcut K.O. in nedorita sa întîlnire cu niște adversari, care au preferat să-și păstreze â- nonimatul. multi s-au întrebat: unde nea publică amei-ieane. profesioniștii mai sînt în Pînă acum n-am auzit sp ‘ se fi dat un răspuns la | această întrebare. Și nici » să se fi luat vreo măsu- i ră pentru a se asigura ’ securitatea cetățeniloi' | (mai mult sau mai puțin ■ boxeri)...
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FILME
10 maiPETROȘANI — 7 Noiembrie : Mica romanță ; Republica: Porțile dimineții ; Unirea •Lancea de argint.PETRILA : Ancheta.LONEA: Love story pe ring.ANINOASA: La răscrucea marilor furtuni.VULCAN — Luceafărul : Bietul Ioanide, I—II; Muncitoresc :Lumina palidă a durerii.

LUPENI — Cultural: 
Mașina timpului; Mun
citoresc : Un ostatic în plus.

URICANI: Par și
Impar, țț ..)

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Mașina timpului;; Republica: Salvarea ; Unirea : Șantaj.PETRILA : Ancheta.LONEA : Colombo la Londra.-'.VULCAN — Luceafă
rul : A doua primăvară ; Muncitoresc: Lumina palidă a durerii.LUPENI — “ “ 'Love story 
Muncitoresc : tic în plus.URICANI : impar.

TV

Cultural: pe ring ; Un osta-
Par Și 17,35

10 mai8,30 Tot înainte !9,05 Șoimii patriei.9,15 Film serial pentru copii : „Roșcova- nul“. Ultimul e- pisod.9,40 Omul și sănătatea.
17,55
18,50

Viața satului. Bucuriile muzicii. De strajă patriei. Telex.Album duminical. Șah.Telesport.* Handbal masculin ; Steaua — Minaur Baia Mare (repriza a 2-a).* Ciclism — aspecte din primele etape tiției nale cii“.* Universiada — București 1981. Meridianele cin- tecului și dansului, :Ecranizări după opere literare românești : „Moara 
cu noroc". După nuvela cu același titlu de Ion Slavici.1001 de seri.

ale compe- internațio- - „Cursa Pă-

SIMBĂTA au avut loc, în Nepal, primele alegeri generale din ultimii 22 de ani. 7,7 milioane de alegători au fost chemați să desemneze 112 din 140 de membri ai forului legislativ național — Rashtrya Pănchayat. Ceilalți 28 de membri vor fi numiți de regele Birendra. .
INTR-O DECLARAȚIE 

dată publicității la Tokio, 
Partidul Comunist din Ja
ponia arată că forțele mi
litare americane staționate 
Pe teritoriul nipon sînt do
tate cu arme nucleare. Do.

cumentul — citat de agen
ția France Presse — preci
zează că o misiune de an
chetă a P.C.J. a făcut re
cent o călătorie în State
le Unite, de unde s-a îna- 
poiat cu dovezi oficiale în 
acest sens.

POTRIVIT cotidianului „STAR"'. la șului Johannesburg test arestați in zile sute de lucrători din rindul populației de loare. Autoritățile au tivat arestările prin faptul că persoanele în cauză pătrunseseră într-o așa- nuniită „zonă albă". fără a avea faimoasele autorizații speciale care să le asigure acest ..drept", — de fapt dreptul de a-și căuta în propria țară un loc de muncă unde șa-si asigure existența, în condițiile în care flagelul șomajului lovește în primul rînd populația de culoare.

relatăriloi- sud-african periferia ora- au ultimeleCU- mo-

21,30
22,50
16,00

Telejurnal.Partidului erou omagiul întregului popor.Film artistic. 
„Chemarea pă- 
mîntuluî natali Producție a studiourilor americane. Telejurnal..

11 mai

eco-
Emisiune în limba maghiară. 1001 de seri. Telejurnal. Actualitateanomică. *19,45 Orizont tehraico- științific.20,30 Film serial TV : 
Anul 1848. Ultimul episod : în- 
tîlnirea.21.10 Cadran mondial.21,35 Premiera muzicală TV.22.10 Telejurnal.
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DIRECȚIA DE RADIO
ȘI TELEVIZIUNE TIMIȘOARA

Calea Aradului nr. 14 
încadrează pentru stația T.V. Paring

— electromecanic specialitatea radio și 
televiziune

— instalator sau fochist
— bucătar.
încadrarea conform Legii 12/1971 iar 

retribuția conform Decretului 280/1979.
Informații la telefon 957/41578 la sta

ția radio Petroșani din comuna Iscroni sau 
Timișoara 961/40123.

▼
Mica publicitatePIERDUT carnet de student pe numele Roșior Florin, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (423)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Sovi Mihai, eliberată de I.U.M, Petroșani. Se declară nulă. (407)PIERDUT legitimație de student pe numele Necu- lau Simona, eliberată de Institutul de mine Petroșani. Se declară nulă. (409)PIERDUT carnet de student pe numele Crudu Liviu, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (410)PIERDUT foi de parcurs seria 175890 și 638214, e- liberate de I.U.G.T.C. Brașov pe numele Cristea Onicu. Se declară nule. (411):PIERDUT carnet de student pe numele Dolea A- drian, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (412)PIERDUT legitimație de serviciu pc numele Ștefan Adrian, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (414)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mura- riu Cristina, eliberată de întreprinderea de tricotaje Petroșani. Se declară nulă. (415)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vrîn- ceanu loan, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (416)

VîND casă două camere. Informații strada Poienilor nr, 5 Petroșani. (413) < ț-VÎND Skoda MB-1000. 
8 Martie 11/39 Petriia.(421)VÎND radio marca „Ge- . rofon stereo" în stare bună. Informații Petriia, strada Muncii nr. 2(422)SCHIMB apartament 2 camere centru Vulcan similar Petroșani. Telefon 41866. (408)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Costea Remus, eliberată de I.M. Loneă. Se declară hulă. (403)PIERDUT serviciu pe gan Vasile, I.M. Petriia. nulă. (404)PIERDUT carnet de student pe numele Cosma Si- mion, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (395)PIERDUT carnet de student pe numele Năgără Vasile Liviu, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (396)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Moi- san Alexandru Ipan, eliberată de I.M. Paroșeni. Se declară nulă. (420)PIERDUT carnet de student pe numele Szabo Sorin Silviu, eliberat de Institutul de mine-Petroșani. Se declară nul. (419)

A.
cu

legitimație. de numele Han- eliberată de Se declară

redacția Șl ADMINISTRAȚIA I Petroșaol. st«. Republicii nr. BO, telefoane 416 62 (secretarial), 4 2464 (secții). TIPARUL i Tipografia PeUoșanL str. Republicii ar. 67.


