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șII AL CONSILIULUI PO PULAR MUN ICIPAL

IN ZIARUL DE AZi :

VALEA JIULUI — laborator de conce
pere și experimentare a noilor instalații mi
niere

9 In dezbaterea comisiei municipale 
a inginerilor și tehnicienilor

. • Simpozionul „Tehnologii noi pentru 
extracția și valorificarea huilei"(In pag. a 3-a)

• Din activitatea organizațiilor de 
partid de la IM. Petrila'?■' ‘' (In pag. a 2-a)

Angajare bărbătească 
din prima zi de lucru

r~I La Cîmpu lui Neag, mtr-o acțiune cu larg răsunet, mineri mecanizatori și tineri constituit! intr-un detașament al muncii și educației patriotice, participă din a- ceastă lună la descoper- tarea și valorificarea rezervelor de cărbune conturate în acest nou perimetru al vetrei de cărbuni a Văii Jiului. Cu entuziasm fierbinte si trăire revoluționară. tineri și veterani ai șantierelor de muncă patriotică, a- duc un prinps__sie fapte bărbătești în dezvoltarea economică a tării și. în confruntarea cu exigențele activității productive își modelează conștiințele, se formează în spiritul înaltelor responsabilități a întrajutorării muncitorești. Am fost prezenți între acești minunați oameni, în prima zi de muncă a acțiunii „Huila — Cîmpu lui Neag", le am ascultat gîndurile și năzuințele, am reținut< _________________ ____ __ _
Cu o lună înainte de încheierea primului

semestru al anului

Rezultatele obținute de minerii 
Văii Jiului impun

Intensificarea ritmului 
extracției de cărbune

• Șase unități miniere--- Vulcan, Paroșeni, Lu
pani, Bărbăteni, Uri câni și cariera Cîmpu lui Neag 
— au extras suplimentar, la zi, pe acest semestru, 
peste 78 700 tone de cărbune, din care aproape 
70 000 tone cărbune cocsificabil.

• In fruntea întrecerii, la încheierea a 5 luni 
trecute din acest an, se află minerii de la Lupeni, 
Cu un plus de 36 000 tone de cărbune cocsificabil, 
fiind urmați de minerii de la Bărbăteni — plus 
17 774 tone de cărbune — și de cariera Cîmpu lui 
Neag plus 11000 tone de cărbune.

• In luna mai șapte întreprinderi miniere — 
cele șase amintite anterior, plus mina Dîlja — și-au

■ depășit prevederile lunare de plan, totalizind un 
plus de peste 10 000 tone de cărbune, din care 6123 
tone de cărbune cocsificabil. ;

• Cel mai mare plus 
norii de la Paroșeni cu o 
cărbune.

Realizările înregistrate de minerii Văii Jiului, cu o lună înainte de încheierea primului semestru al anului, demonstrează cu prisosință hotărîrea .acestora de a înscrie noj succese în cronica întrecerii pentru a extrage tot mai mult cărbune, cărbune a- tît de necesar economiei noastre naționale, industriei românești.Rezultatele înregistrate de cele două întreprinderi miniere care au obținut 

hotrîrea lor unanimă de a îndeplini exemplar comandamentele ce le stau în față pentru creșterea producției de cărbune.
Petru CIOCAN, mecanizator : -„Am venit îrn-

„ HUILĂ -
Cîmpu lui Neag"

preună cu colegul meu. Nicolae Petru, de la S.U.T, Deva, pentru a lucra în două schimburi, pe un excavator. Vom fi prezent! aici timp de cinci luni, și, dincolo de greutățile inerente pe care le reclamă viata . de șantier, „focul continuu" în care șe va munci, trăim o adevărată satisfacție că ni s-a acordat încrederea de a contribui la dezvoltarea producției de cărbune a Văii Jiului. Sîntem printre putinii din acest nou șantier al mun-

*
!

al lunii mai îl obțin mi- 
depășire de 4000 tone de 
locurile I și II în întrecerea socialistă pe țară — minele Lupeni și Bărbăteni — sînt amplificate, e- le situînd colectivele a- cestor mine pe noi trepte de hărnicie. Celelalte întreprinderi miniere cu sarcinile de plan realizate și depășite pe primele cinci luni ale anului s-au remarcat prin constanța realizărilor și ritmicitatea depășirilor, demonstrînd 
țC’anttnuare in pag. a 2-a)

cii patriotice care am participat deja la acțiuni similare. Am fost, tot împreună, pe același excavator, anul trecut, la „Acțiunea 7000". din bazinul carbonifer al Olteniei. Ni s-au adresat a- tunci laude pentru contribuția adusă. Ne vom strădui ca, îmbogățiți cu experiența cîștigată. să fim un exemplu pentru tinerii alături de care muncim. Am înfipt în roca muntelui, prima cupă, cu hotărîrea fermă ca prin miile de metri - cubi pe care va trebui să-i excavăm să grăbim punerea în valoare a bogățiilor pămîntului de la poalele Retezatului".
Nicolae SATMARI, ex- 

cavatorist: „Șl eu lucrez alături de un coleg. Florin Stăntulea, prezent lingă mine acum cînd a început acțiunea. Manevrăm, împreună. unul
- A. HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Colectivul de constructori ai lotului Petroșani 
din cadrul Trustului de construcții industriale Bra
șov care execută printre alte obiective în Valea 
Jiului și lucrările de construcție a viitoarei între
prinderi de produse electrotehnice Petroșani au ra
portat ieri un însemnat succes. De menționat că de 
la începutul anului pînă în prezent pe șantierul 
I.P.E. au fost executate lucrări de construcții și 
montaje în valoare totală de circa 29 milioane lei.

In imagine, aspect din prima secție de produc
ție, unde se conectează mașinile unelte la rețeaua 
electrică, în vederea începerii probelor tehnologice.

La Vulcan au conti
nuat ieri manifestările ' 
organizate în actuala săp- 
tămînă „Nedeia vulcă- 
heană“ desfășurată in 
cea mai mare parte în 
întreprinderi și instituții. 
Oamenii muncii de la 
I.M. Vulcan, unde a a- 
vut loc și o zi de pro
ducție record, au partici
pat la simpozionul „Partidul Comunist Român, continuator aî luptei poporului nostrupentru independență și unitate națională, pentru făurirea socialismului și comunismului pe pămîntul României", 
iar la întreprinderea de 
confecții s-a desfășurat 
un cadran politic în ca
drul căruia au fost re
marcate aspecte semnifi
cative ale contribuției 
țării noastre la realiza
rea noii ordini politice și

Renumele brigăzii 
condusă de cel mai tî- 
năr Erou al Muncii So
cialiste din Valea Jiu
lui, maistrul electro
mecanic Teodor Bonca- 
lo, de la sectorul IV al 
minei Lupeni, a depășit 
de mult granițele mu
nicipiului și județului. 
Practicînd un minerit 
modern, bazat pe poli
calificarea tuturor
membrilor săi, această 
vrednică brigadă de 
mineri și-a realizat lu
nar sarcinile de plan cu 
mult înainte de termen, 
obținîmd de la începutul 
anului- o producție de 
anroape 4000 tone de 
cărbune cocsificabil.

Foto : Șt. NEMECSEK

economice internaționa
le.

încă din prima zi au 
ieșit în evidență calită
țile „Nedeii vulcănene", 
manifestare ce, pornită de 

Săptămîna

„AEDEIA Vl/LCAlVEAIVĂ“
la ideea preluării unei 
tradiții locale in care se 
concentra tot ce era mai 
bun și frttmos in creația 
populară, a dobîndit un 
conținut neu, adecvat a- 
cestor ani și specificului 
muncii din întreprinderi
le și instituțiile orașului. 
Fiecare ediție a acestei 
suite de acțiuni, gîndită 
cu grijă și echilibru în
tre' preocupările de por

fecționare moral profe
sionale și preferințele 
culturale, este orientată 
spre teme de mare va
loare educativă, care 
subordonează toate ac

țiunile artistice și de di
vertisment, apreciate de 
locuitori. Acest fapt im
primă o individualitate 
distinctă nu numai săptă
mânii, în ansamblul ei, 
ci și fiecărei zile, care 
este rezervată manifestă
rilor într-» întreprinde
re sau alta, slntetizînd 
viața colectivității, pro
blematica cea mai actua
lă din activitatea econo-

LA I.R.I.U.M.P.

Depășiri 
la principalii 

indicatori 
de planOdată cu încheierea lunii mai, colectivul I.R.I.U.M. Petroșani înscrie noi realizări de seamă în bilanțul activității economice pe primele 5 luni din acest an. In luna mai sarcinile de plan la indicatorii producția marfă si producția netă, bunăoară, au fost depășiți cu cite' .360 000. respectiv. 170 000 lei. Cu a- ceste valori, întreprinderea totalizează pe primele 5 luni ale anului plusuri de cite 1 901 000 lei la producția marfă și 2 927 000 lei la producția netă. Realizările exprimă strădaniile colectivelor întreprinderii pentru valorificarea largă a rezerelor interne în vederea creșterii productivității muncii. Astfel, indica.torul productivitatea muncii calculată pe baza producției nete valorice a fost depășit cu 236 lei/om. în. luna mai, și cu 2897 lei/om. pe primele 5 Iun ale anului.

mică, socială, educativă. 
In acest fel, suita de ac
țiuni „Nedeia vulcănea- 
nă“ este o emanație a 
tuturor oamenilor mun
cii, o modalitate de a 
participa direct la orga
nizarea integrală a vieții 
cultural-educative și ar- 
.istice, a cărei calitate se 
desprinde atît din modul 
de dezbatere a probleme
lor de muncă, cît și din 
numărul artiștilor ama
tori, cuprinși. în formații 
cu activitate continuă 
și eforturi susținute în 
vederea perfecționării 
mijloacelor de expresie.

Mîine, în a treia zi 
„Nedeii vulcănene“ 
var desfășura sesiuni de 

comunicări și referate, pe 
tema calității și eficien
ței producției și învăță- ' 
mîntului.

T. SPĂTARU
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Din activitatea organizațiilor 
de partid de la I. M. Petrila

ANALIZĂ COMUNĂIn'-r-d recentă ședință t.. munâ, biroul comite-; tuiiii de partid pe mirui, împreună eu biroul comitetului departid ..din sectorul 11 a! l.M l’vtri- la. a analizat..'activata? tea economică și "de partid, desfășurată în a- wls.t colectiv do muncă. Aspectele analizate au fost ii,.--prinse din cadrul unui con-.ro] efectuat in prealabil de comisia organizatorică a comitetului de partid. Materialele prezentate, dezbaterile exigente s-au referit crd.ic la neiinpJinirile și deficiențele ce au existat în organizarea producției și muncii determinând o răininere sub plan a sectorului II cu 
AU ÎNCEPUT dezbaterile recapitulativeIn cine; organizații de bază din sec- ■toare.e de producție — (, II, Ill, IV Și V de la mina .Petrila — au început dezbaterile recapitulative din finalul anu- ,lui de învățămint pdlilico-ideolog'c 1980—1981. Comitetul de partid pe mină și comisia pentru învățămîntul po- iițico-ideologîc au acționat din timp, luînd măsuri pentru buna organizare si desfășurare a. discuțiilor recapitulativa. Au fost întocmite planificările dezbaterilor, stabilită tematica axată pe „A- firmarea noului mecânjsni economicb- financiar la întreprinderea minieră Petrila". Pentru a veni în sprijinul cursan- ților, atîț tema cit și bibliografia, dată și locul ținerii dezbaterilor au fost afi

șate. în sala de apel pe panoul „Faptul zilei". De asemenea, au fost instruiți propagandiștii cu problemele vizînd organizarea și desfășurarea dezbaterilor recapitulative, iar membrii birourilor organizațiilor de bază, membrii comitetelor de partid pe mină și din sectoare âu fost repartizați,să răspundă de desfășurarea dezbaterilor și închiderea în bune condițiun] a anului de învățămint politicâ-ideologic, j .Asemenea pregătiri temeinice s-au făcut ,și la celelalte organizații de bază din întreprindere care urmează să țină dezbaterile recapitulative în zilele ce urmează.
Intensificarea ritmului 
extracției de cărbune

peste .18 000 tone de cărbune, nerealizarea planului la lucrările de pregătiri eu 144 ml, realizarea indicatorului productivității muncii pe primele patru luni tn /proporție 1 ele, numai 76,5 la sută, neîndeplinjrea sarcinilor- de producție de un număr mare- de brigăzi <a cele conduse de comuniștii Radu Andrei, Petrică Mezei, Dumitru Leonte, Alexandru Lazov, Constantin Stan, Gheorghc Taț și altele. Au fost criticate in cadrul discuțiilor manifestările de indisciplină în muncă (695 absențe nemotivate în patru luni). Birourile organizațiilor de bază pe schimburi —•

nr. 2 A, 2 C, 2 D, — au acționat slab pentru întărirea disciplinei de partid. nu au manifestat in trans igențăfață de unii membri de partid care au avut abateri disciplinare ea Alexandru Kiss, Constantin Paduraru, Augustin1 Medvenski, Mihai Cimpoi, Eugen Șerdi și alții care au absentat neriiotivat de la serviciu dezorganizând procesul de producție.Concluziile analizei de partid comune, măsurile adoptate au reliefat direcțiile principale de acțiune pentru îmbunătățirea .activității economice,

Unul dintre convoa- | 
iele de autocamioane 
îndreptîndu-se spre lo
curile de haldare. , I

(Urmare din pag. I)din cele două mari excavatoare amplasate în carieră. Cu mai puțin de trei cupe, de 3.50 mc fiecare, reușim să încărcăm o mașină de mare capacitate — ceea ce înseamnă o mașină la mai puțin de 3 minute. A- vem în față un munte de un milibn de metri cubi. împreună, toți" cei care ne aflăm aici, îl vom muta in termenul hotărît A- luna octombrie a.c. Vom fămîne, apoi să extragem cărbunele deseopertat. Dispunem de utilaje puternice. ni s-a creat front de lucru optim, dispunem de condiții sociale bune, ne înțelegem cu cei cu care conlucrăm. In a- ees efort colectiv ne vom strădui să tie situăm; la înălțimea sarcinilor încredințate".
Ing. Eugen DAN, direc

torul l.G.C.L, Deva : „întreprinderea noastră , a venit în sprijinul celor care lucrează la cariera Cîmpu Iui Neag cu mașini si mecanici bine pregătiți. Este o acțiune de 

mure anvergură la care participă in comun zeci de întreprinderi din Județ. Sîntem eoii'știenti că de aportul nostru tehni- co-productiv este’*. mare nevoie și ne vom onora în întregime obligațiile asumate".

• EXPOZIȚIE. La Mu
zeul mineritului din Pe
troșani s-a deschis expo
ziția „Continuăm tradiția 
străbună", cuprinzind lu
crări în miniatură de artă 
populară (cusături) reali
zate de 12 elevi din cla
sele V’—VII de Ia Școala 
generală nr. 3 Petrila-Cim- 
pa. Expoziția este des- 
''chisă pină la 15 iunie.

„HO IIA-
Cîmpu lui Neag"

Nicolae IOSIF, șofer : „Mă aflu în cariera Cîmpu lui Neag de la primele pregătiri. împreună. eu alți șoferi de la S.T.R.A. — Petroșani, în majoritate tineri, conlucrăm la realizarea sarcinilor ce ne revin cu alte sute de tineri sosiți în a.iutor de pe alte meleaguri. Descinderea, aici, în cea mai vestică zonă a bazinului carbonifer al Văii Jiului, a unei ample acțiuni patriotice este un imbold, pentru noi, tot tineri dar 

„veterani" pe aceste locuri, pentru a ne uni si mai eficient forțele ca să scoatem la lumină energiile acestor bogate meleaguri",
Ing. Gheorghe STOT- 

CUȚA, coordonatorul ac
țiunii : „Deschiderea acțiunii de deseopertă „Huilă — Cîmpu lui Neag" constituie o etapă de amplificare a extracției de cărbune de aici, prin crearea de noi rezerve de ca. re aii nevoie economia noastră, energetica românească. Prima zi certifies deja ; încrederea că șucc'e sul acțiunii va fi asigurat. Din pitorescul Cîmpu lui Neag vom asigura e- conomiei naționale, prin, tr-o angajare totală a forțelor umane și mijloacelor tehnice din dotare, noi sporuri de cărbune. Pînă în luna octombrie, prin această acțiune, vom realiza un volum de excavați! în descoper- tâ corespunzător extre* ’-'’ rii în acest an a. unei can tități de peste 200 000 to

ne de cărbune".
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/Urmare din pag. I)

o pregătifg temeinică, luna de lună, a producțiilor .viitoare; evidențiind - putere^ de inuneă, creativitatea și ■ inventivitatea i- cestc.r colective. Lor >i s-a adăugat in luna mai, și colectivul minei Dilja, care raportează pentru a treia lună- depășirea prevederilor de plan.Realizările de prestigiu consemnate, la zi, de înă- joritatea colectivelor miniere trebuie să constituie un îndemn și pentru celelalte mine care nu au ridicat încă valoarea rezultatelor înregistrate la nivelul sarcinilor planificate pentru perioada g- mintită (cinci luni) și care nici cel puțin în luna mai nu au putut raporta îndeplinirea integrală a prevederilor de plan. întreprindere.;, cu cel mai mare minus — aproape 69 000 forje de cărbune — acumulat printr-o nedorită constanță a nerealizărilor este mina Aninoasa la care relevăm un aspect pozitiv: minusul lunii mai este mai mic decîț nerea- lizările din celelalte luni,

dar, totuși, „mina e destul de departe de sarcina de pian iunară stabilită. Un minus destul de mare înregistrează și minerii Petr ilei — aproape 47 000 tone de cărbune. Și la a- ceastd întreprindere, ca de altfel și la mina Lonea (minus 22 000 tone), numărul lunilor cu sarcinile de plan nerealizate este mai mare decit al celor cu prevederile de plan îndeplinite. Celelalte două întreprinderi miniere (Dilja și Li- vezeni). care nu și-au realizat sarcinile primelor cinci luni ale anului, au doar cîte două luni cu sarcinile de Plan nerealizate, minusurile putînd fi recuperate printr-o mobilizare fermă și valorificare superioară a tuturor rezervelor proprii de care dispun. ' ’Prin urmare, cu excepția celor tn-ei întreprinderi miniere care acumulează minusuri mari, se poate afirma cu certitudine că la tcfcte celelalte mine din Valeft Jiului realizările obținute creează condiții optime pentru încheierea cu succes a semestrului I al primului an al noului cincinal.
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Fotbal, divizia C

Goluri multe și frumoase
MINERUL PAROȘENI 

— .Ur.lALl L COFȘA MI
CA 4—u (1—0). Conlir- mind forma bună, în care șe află, echipa minerilor din Paroșeni a practicat duminică un joc , bun, ■. de un nivel tehnic și. spectacular deosebit. Pînă în finalul meciului, gazdele au fructificat doar patru din noianul de ocazii de gol create. Cu mai multă stă- pînire de sine, cu o orientare măi clară, fără execuții pripite sau negîndite, Pup, Lascu, Mihai Marian, Kalai sau Ioan Popescu puteau ridica scorul la proporțiile unei duzine. In general, ambele reprize au aparținut gazdelor Deși metalurgiștii au făcut tot ce-au putut pentru a ține în frîu linia de atac a minerilor, nu au reușit decît doar pînă în minutul 15, cînd Ion Popescu execută scurt o lovitură liberă din marginea careului de 16 m, Mihai Marian șutează puternic și deschide scorul. Metalurgiștii 

din Cop.șă Mică încearcă cîteva contraatacuri, dar linia defensivă a gazdelor este la post, iar Crec.m s-a dovedit a fi de netrecut. Imediat după pauză, în min. 47, extrema stingă Pop centrează în careu, juniorul Iordache se desprinde dintr-un buchet de jucători și face inutilă intervenția portarului oaspete. Asistăm în continuare la un joc spectaculos, prin care minerii s-au dovedit net superiori partenerilor lor de joc. Am a- plaudat combinațiile reușite Ion Popescu — Mihai Marian, care au derutat jucătorii oaspeți, acțiunile lui Pintea, urcat în atac, care reușea mai mult dacă era mai insistent la minge, pe Mihai Marian, unul din cei maj huni de pe teren, pe Vîlveanu. Maria și Be- none Popescu, mereu pre? gătiți să intervină la dublaj sau să alimenteze eu centrări lungi coechipierii. Dominarea gazdelor a mai 

fost răsplătită cn încă două goluri: în min. 54 Mihai Marian execută o lovitură. de colț, Lascu pe fază sare șl înscrie cu capul; cu 9 minute înainte de fluierul final, Mihai Marian inițiază o acțiune pe cont propriu, trece de trei apărători Oaspeți, centrează scurt și același Lascu deviază traiectoria mingii în colțul lung • al porții, stabilind scorul final al meciului.
Minerul Paroșeni — Cre- can, Vîlceanu, Maria, Pintea, Ion Popescu, Leleșan, Kalai (min. 46 Iordache), Mihăi Marian, Popescu Be- none, Lascu, Pop (min. 79 Ciontoiu).La juniori Minerul. Paroșeni — Metalul Cbpșa Mică 5—1 (3—1), prin golurile înscrise de Toma (3), Duna (1) și Baicu (1).

Șt. NEMECSEK

HALTERE

Între cei mai 
buniMunicipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej a găzduit finala campionatului republican individual de haltere, seniori, din cidru! „Daeiadei", la care au participat cei mai buni ridicători de greutăți din tară. La această finală, au fost prezenți și doi reprezentanți ai asociației sportive Miiierul Lupeni, respectiv Constantin Pușa (categ. 75 kg), și Iustin Jurca (82,5 kg). La căței-, goria 75 kg, unde s-au întrecut 22 de concurenți. dintre oare 4 maeștri ai sportului, Constantin Pușa, cu un total de 240 kg, la cele 2 stiluri, s-a clasat pe locul 8, confirmînd eu acest rezultat categoria I de clasificare sportivă. Celălalt concurent al minerilor din Lupeni a o- cupat locul 13 din 19 concurenți.

I. JBĂLOI

I
I
I

• CONCURS. Astăzi (la ora 16,30) in șala Teatrului de stat „Valea Jiului" are loc un’ concurs gen „Cine știe, cîștigă" a căruj temă este „Dramaturgia românească contemporană" la care participă elevi liceelor din Petroșani. și ai
• „FLORI DE MAI". 

Duminică, in intîmpinarea 
Zile] copilului, la Lupeni 
s-a desfășurat ediția I a 
festivalului „Flori de mai“.
Peste 3000 de copii au luat amenință 
parte ia variate manifes-

tări educative și culturale notează (probabil) adresa și descrierea fenomenului, proniițînd că „va veni un instalator". Care, desigur, nu vine. Sau sosește cine- știe-eînd. Halal operativitate în această delicată chestiune a serviciilor !
organizate .la 
«Lupeni 29‘, 
cultural- și in 
orașului.

monumentul 
Ia Palatul 

alte zone ale

• DESPRE
TATE.nu-i arde celui ce face a- pel telefonic la numărul 4186.1 — dispeceratulE.G.C.L. Petroșani. Și asta pentru că, din pricina u- nei conducte înfundate apa sa șe întindă, prin casă. Și dispeceratul 

OPERXTIVI-Numai de glume.

tîmplare de po strada 
noastră" de Tudor Roiau.

• DRUMEȚIE TEMATI
CA. Elevii clasei a VILa E de la Școala generală nr. 7 Vulcan au plecat duminică într-o drumeție tematică intitulată ții patriei, nebănuit".• SPECTACOL PENTRU

COPII. Teatrul de păpuși ției a fost 
din Alba Iulia preziniă 
pe scena casei de cultură, 
pentru copiii din Petro
șani, două spectacole Ide 
,a orele 10 și 15) cu

„Mun- frumuseți de Traseul drume- pînă la cabana popas la „Cru-Vulcan, cu cea lui Bogdan" unde s-a desfășurat și concursul „Cine ..știe geografie, ciști-
Rubrică realizată 

T. SPATARU

• LA FAZA JUDEȚEANĂ 
NA a concursului „Micii I 
pompieri", care a avut loc | 
duminică la lila, echipajul ’ 
Școlii generale nr.3 
Petrila a ocupat un 
meritat loc III.

Idin 
bine-
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VALEA JIULUI — laborator de concepere și 
experimentare â noilor instalații miniere

Rolul activității de cercetare în realizarea o- biecti velor de dezvoltare și modernizare a mineritului Văii Jiului, posibilitățile de valorificare mereu îmbunătățită a gîndirii tehnice proprii au constituit obiectul u- nui schimb de experiență organizat recent de Comisia municipală a inginerilor și tehnicienilor,, în colaborare cu combinatul minier Valea Jiului. Baza dezbaterilor a constituit-o informarea oare a evidențiat o serie de aspecte legate de organizarea activității institutului de cercetări și proiectări miniere pentru cărbune în raport cu cerințele procesului tehnico-produetiv. Astfel, îmbunătățirea tehnologiilor de . susținere a lucrărilor miniere, noile metode si tehnologii perfecționate de exploatare 
a stratelor groase ale bazinului, tehnologiile de valorificare a unor rezerve din pilierii de cărbune, metodele de intervenție rapidă la combaterea focurilor endogene, îmbunătățirea construcției tavanului artificial la exploatarea stratelor groase constituie doar cîteva din contribuțiile originale ale cercetărilor institutului la dezvoltarea si moderniza

rea capacităților de producție ale bazinului, . la creșterea gradului de securitate a muncii si zăcă- mîntului, rod al unei colaborări ; rodnice : cu cadrele de specialiști de la unitățile productive.„Aplicarea nojlor tehnolo-
In dezbaterea

ing. Victor Apostu, de la I.M. Lonea, recomanda noi domeniicum ar susținerii gătire la si me m are si înclinare mică, a căror pondere in capacitățile de producție alo
’ de investigare, fi solutionarea lucrărilor de prostrate le de gro-

A INGINERILOR Șl TEHNICIENILOR
un sprijin eficientă producției.Gheorghc I.M. Ani- ce explică prezent co- noastre co- cercețătprii aplicarea a

gri constituie în soluționarea a problemelor aprecia ing. Rancea, de la noasa, ceea faptul că în leetivul minei laborează cu institutului la .._____ .___ .a numeroase soluții tehnice noi“, Ing, Miron Rebedea, din cadrul C.M.V.J.. arăta că o serie ‘ de noi ‘tehnologii experimentate cu rezultate bune cum este injectarea betonului ■ pentru consolidarea. vetrei galeriei. să fie extinse rapid la toate unitățile’ miniere ale bazinului, Apreciind strădaniile cercetătorilor de a soluționa in bune condiții problemele producției

bazinului va spori. In a- cest sens apare , ca utilă, propunerea făcută . de ing. Titus Costache, director tehnic al I.M. Lupeni, ca institutul să aibă în Permanență conturat întreaga problematică actuală si de perspectivă a bazinului pentru a-.și putea' pregăti și adapta corespunzător capacitățile de , cercetare, pentru a răspunde cu promptitudine la solicitările beneficiarilor din subteran., Cerința îmbunătățirii documentării si - informării tehnice prin editarea u- nor publicații proprii sau prin organizarea unor schimburi de experiență tematice, a fost subliniată de ing. loan Herman din cadrul I.R.I.IJ.M.P., ca o

premisă a creșterii eficienței soluțiilor tehnice propuse, ing. Bujor Bogdan, directorul cabinetului municipal de organizare, aprecia utilitatea constituirii unor colective in- terdiscipiinare de » studiu, menționînd o serie de teme între care prognoza tehnologică a bazinului, organizarea prin paletizare și containerizare a transportului de materiale în subteran, elaborarea de normative de întreținere a echipamentului minier complex, soluționate în condiții foarte• bune de colective alcătuite, alături de cercetători, din specialiști — ingineri, maiștri, șefi de echipă.In ansamblu, dezbaterea a relevat o serie de realizări ale cercetării proprii la înfăptuirea ' prevederilor programului de mecanizare și modernizare . a tehnologiilor din subteran, vastele posibilități pe care le oferă a- cest adevărat laborator al tehnologiilor miniere pe care îl reprezintă bazinul ' Văii Jiului pentru valorificarea competentei și experienței de muncă a propriilor cadre de specialiști. (B. MII IAI)

Monorai pentru transportul materialelor în gale
riile subterane, importantă realizare Pentru creșterea 
productivității muncii la fronturile direct productive 
care elimină timpii neproductivi și efortul fizic al 
minerilor.

Cerințe ale îmbunătățirii conducerii și organizării activității in subteranIn cadrul manifestărilor prilejuite de ediția a’ IX-a a festivalului „Nedeia \ ulcăneană". in organizarea Comisiei orășenești Vulcan de creație tehnica de masa și a Cabinetului municipal de organizare, la I.M. Paroșeni s-a desfășurat ieri simpozionul eu tema „Organizarea — factor important în dezvoltsrea capacităților de producție și modernizarea tehnologiilor din subteran". Au fost prezentate comunicări științifice care au sintetizat o serie de cercetări recente ale specialiștilor din cadrul I.C.P.M.C., Centrului de calcul. și Institutului de mine în domenii prioritare ale activității bazinului carbonifer al Văii Jiului. Pot fi menționate în acest sens lucrările „Analiza problemelor generale, ale sistemului de automatizare a procesului de "conducere" (ing. Ludovic Feyes, dr. ec. Zoltan Kiraly), „Influența întreruperilor in funcționarea utilajelor din abatajele cu mecanizare complexă asupra organizării muncii" (prof. univ. dr. ing. Aurelian Simionescu. șef lucrări, ing. loan Șutea). „Motivație și comportament de conducător în condițiile autoconducerii muncitorești" (conf. univ.. dr.

Septimiiu Krausz), „Organizarea prin paletizare și containerizare a? transportului de materiale în subteran" (ing. Mihail Buzdugan), pe marginea cărora participanții la simpozion, specialiști în probleme de organizare și șefi de formații, de lucru de la unitățile Combinatului minier Valea Jiului au purtat dezbateri aprofundate.Ing. Man Herman, de la I.R.I.U.M.P., ing. Constantin Guran de la I.M. Lonea, Francisc Fazakaș, miner șef de brigadă la l.M. Paroșeni, și alți parti- cipanți au făcut o seric de propuneri vizînd aplicarea cu eficiență sporită a prelucrări; automate a datelor in ansamblul activității de extracție, îmbunătățirea funcționalității organelor de conducere colectivă și a participării tuturor oamenilor muncii la elaborarea și înfăptuirea deciziilor, optimizarea organizării și conducerii activității în abatajele frontale cu mecanizare complexă din bazin, creșterea gradului de mecanizare a operațiilor legate de aprovizionarea locurilor de muncă din subteran.

La planșete la C.C.S.I.T.U.M., acolo unde se nasc 
utilajele și mecanismele destinate abatajelor subte
rane de la minele Văii Jiului.

Simpozion

TEHNOLOGII PENTRU EXTRACȚIA ȘI VALORIFICAREA HUILEI
în perioada 5—*> iunie, în cadrul lunii manifestărilor politiico-ideologice, cultural-educative și sportive „Laudă omului muncii și creației sale" în organizarea Institutului de cercetări și proiectări miniere pentru cărbune Petroșani se va desfășura simpozionul cu tema „Tehnologii noi pentru extracția și valorificarea huilei». Manifestare științifică tradițională, simpozionul este menit să prilejuiască un rodnic dialog între specialiștii din unitățile de cercetare-proiectare, producție și învățămint în domeniul ultimelor realizări ale activității de concepție orientată spre dezvoltarea capacităților de producție și modernizarea tehnologiilor din subteran. Răspunzînd unei prime întrebări, dr. ing. VALERIU 

STANCIU s-a referit la capacitățile de cercetare existente în cadrul institutului.
— Institutului nostru ii revin sarcini deosebite in domeniul cercetărilor, a- vînd e3 scop dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție. Deși nu dispunem, încă, de o dotare și un număr de cercetători comparabile cu cele din alte institute miniere din țară, totuși s-a căutat ca prin organizarea activității proprii să răspundem în condiții cit mai bune problemelor complexe pe care ie ridică activitatea producti

vă a bazinului nostru carbonifer. Aș putea menționa, în. primul rînd, reorganizarea compartimentelor de cercetare prin creșterea ponderii laboratorului de tehnologii m'i- niere și constituirea noului laborator de mecanizare și automatizare în vederea efectuării de cercetări legate direct de înfăptuirea Programului de mecanizare a lucrărilor din subteran. Tot în acest context se înscriu și măsurile, vizînd perfecționa-

un rodnic dialog între 
specialiștii minierirea pregăti/ii cadrelor, îmbunătățirea documentarii tehnice, întărirea disciplinei și omogenizarea colectivelor de elaborare a studiilor.

— Avînd în vedere 
complexitatea și diver
sitatea problemelor teh
nice, economice, sociale 
ce caracterizează pro
ducția celui mai mare 
bazin producător de 
cărbune cocsificabil ai 
țării, care sînt domeni
ile prioritare abordate 
de studiile realizate în 
institut ?— Realizăm . un număr important de teme legate de îmbunătățirea metodelor de exploatare, îndeosebi a stratelor groase ale bazinului, precum și studii ce abordează condițiile optime de mecanizare a lucrărilor miniere. în domeniul valorificării superioare a producției de cărbune, prin laboratorul de prep.nai-- ‘.'fectuăm cercetări pentru fundamenta

rea fluxurilor și tehnologiilor de preparare din Valea Jiului. Aș menționa,. de asemenea, și cercetările din domeniul studiului muncii Și psihosocioio- giei, care pot să-și aducă o contribuție la mai buna valorificare a forței de muncă disponibile.
— Este vorba, desi

gur, de o sumară pre
zentare a preocupărilor 
cercetătorilor institutu
lui, care vor putea fi 
mai bine cunoscute și 
evaluate cu prilejul 
simpozionului dfn a- 
ceastă săptămînă.— într-adevăr, simpozionul de comunicări științifice pe care îl organizăm va permite prezentarea principalelor studii realizate în ultimul an de colectivele noastre de cercetători. Fără a detalia, doresc să subliniez că în a- ceastă perioadă au fost obținute unele realizări semnificative în imbunătă- țirea metodelor de exploatare a stratelor de căr

buni in raport cu cerințele mecanizării comple
xe, în ceea ce privește mecanizarea operațiilor de săpare și susținere a lucrărilor de deschideri, in perfecționarea tehnologiilor de preparare a substanțelor minerale utile, și fundamentarea pe principii. ergonomice a organizării muncii. La fel ca și în anul trecut, expunerea lucrărilor-se va face în sistem Poster, constînd din- tr-un rezumat șj fotografii, ceea ce va permite a- sigurarea timpului necesar pentru analiza aprofundată a soluțiilor adoptate.Sperăm că în toate cele trei secțiuni — Metode și tehnologii de exploatare. Mecanizare și automatizare, Prepararea Și valorificarea cărbunilor — dezbaterile să fie la fel de rodnice ca la ediția din anul trecut, această manifestare științifică îndeplinin- du-și în acest fel menirea de a facilita un dialog nemijlocit între specialiștii bazinului nostru carbonifer, care sînt cu toții antrenați în înfăptuirea unui amplu program de dezvoltare.

— dezbateri care vor 
prefigura probabil și 

noi obiective pentru 
activitatea de cerceta
re desfășurată în cadrul 
institutului.— Avem în față sarcini de mare însemnătate axate îndeosebi pe orientarea spre problemele prioritare ale producției, creșterea eficienței soluțiilor propuse, colaborarea stri-nsă cu unitățile productive pe toată durata cercetării, de la lansarea temei pînă la finalizarea studiilor prin atingerea" parametrilor prop u ș i. in acest context. orice modalități concrete de realizare a acestor obiective care ne vor fi sugerate în timpul dezbaterilor simpozionului si al mesei rotunde pe tema valorificării superioare a cărbunilor vor contribui la îmbunătățirea activității, ce o desfășurăm, la sporirea aportului activităților de concepție tehnică,. la soluționarea problemelor de dezvoltare și modernizare a mineritului Văi; Jiului. *

— Convorbire cu dr. ing. 
V’aleriu STANCIU, director 
tehnic al I.C.I’.M.C. — 

consemnată de M. BUJOR
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Manifestări consacrate României FILMEui cosmic
și realizărilor sale

in diferite țări ale lumii continuă seria mani
festărilor consacrate României și realizărilor sale 
remarcabile în anii construcției socialiste. De ase
menea, presa și 
state evidențiază marile progrese înregistrate 
țara noastră, in t__-- -

radioteleviziunea din numeroase 
: *1°  

,.........  ... toate domeniile de activitate, po
litica sa externă de pace, prietenie, cooperare, re- 
liefind neobosita activitate internațională a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România.„Prestigiul mondial al României contemporane este indisolubil legat de ideile și activitatea practică a președintelui României, Nicolae Ceausescu, patriot înflăcărat și eminent gînditor politic, care se află de 16 an; în fruntea Partidului Comunist Român — forța conducătoare a statului socialist — și care conduce cu înțelepciune țara și poporul pe calea progresului în toate domeniile de activitate, a prosperității tuturor11, se arată într-im articol publicat de ziarul marocan „Al Bayane" intitulat „Arhitectul politicii externe românești". România — Ceaușescu — Pace iată o expresie sintetică și' definitorie a întregii politici externe românești", conchide „Al Bayane".Cotidianul elen „Avghi" publică un amplu articol in care se subliniază, printre altele : P.C.R., mișcarea muncitorească și democratică din România se bucură de o bogată tradiție revoluționară, atestă atașamentul clintit al partiduluide interesele poporului român și. în același timp, solidaritatea statornică cu lupta tuturor popoarelor pentru emancipare națio-

care ne- față

nală și socială, pentru progres, colaborare și pace în lume. Bogatele tradiții de solidaritate ale P.C.R. s-au ridicat la un nivel superior în anii construcției socialiste, au căpătat un nou conținut. In dezvoltarea raporturilor sale internaționale — arată „Avghi" —, P.C.R. pornește de la ideea că între sarcinile naționale și cele ale solidarității internaționaliste există o deplină unitate dialectică. P.C.R. acționează neclintit pentru întărirea raporturilor de unitate și stirînsâ colaborare cu toate forțele revoluționare, progresiste Și democratice ale epocii noastre. Totodată, întărește permanent colaborarea și solidaritatea cu partidele de guvernămînt din țările nealiniate. din cele occidentale, cu celelalte partide progresiste si democratice, pornind de la ideea că aceasta constituie un factor de mare importanță în lupta împotriva pentru întărirea independenței, instaurarea noi politici democratice și juste viața internațională.Uniunea Băncilor Viena a organizat o festare dedicată României, în cadrul căreia a fost pre-

imperialismului.uneicu adevăratîn
din 

mani-

zentată expunerea intitulată „Obiectivele principale ale cincinalului 1981—1985 și perspectivele relațiilor economice ro.mâno-austriece" In cuvîntul său, directorul Consiliului de administrație al Uniunii Băncilor, dr. W. Riedel, a evocat evoluția ascendentă a relațiilor prietenești dintre România și Austria si îndeosebi a raporturilor traditionale e_ conomice și comerciale. El a subliniat că anunțarea vizitei de stat în Austria a președintelui Republicii Socialiste România, ■ tovarășul Nicolae Ceausescu, împreună cu tovarășă Elena Ceausescu, a fost primită cu un deosebit interes în Austria, fiind apreciate ca un eveniment ce va avea o deosebită semnificație pentru dezvoltarea continuă a relațiilor dintre cele două țări.Bibliotecii centrale din Phenian i-a fost oferit în dar un set de cărți românești, cuprinzînd la loc de fj-unte operele președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu.Universității din orașul egiptean Mansoura i-au fost donate volume, culegeri. studii privind istoria, geografia. economia, cultura și realizările României socialiste în diferite domenii. La loc de frunte figurează volume cuprin- zînd opere ale președintelui Nicolae Ceaușescu, cârti publicate în limba arabă despre personalitatea conducătorului partidului și statului nostru, despre politica externă a României și roiul ei în viata internațională.

MOSCOVA 2 — Trimisul Agerpres, I. Dumitrașcu. transmite: La Kremlin a avut loc marți ceremonia în cadrul căreia tovarășul Leonid Ilici Brejnev. secre, tar general al C.C. al P. C. U. S.. președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a înmînat locotenentului major Dumitru Prunariu. cosmonaut-cercetător. pilot inginer de aviație, cetățean al Republicii Socialiste România, și colonelului Leonid Popov, pilotcosmonaut. înalte distincții ale Uniunii Sovietice.După ce a înmînat celor doi cuceritori ai spațiului cosmic înaltele distincții. Leonid Ilici Breinev, i-a

(Agerpres)

felicitat pentru succesul deplin al misiunii lor.Au luat cuvîntul apoi Leonid Popov și Dumitru Prunariu care.au adus calde mulțumiri pentru înaltele distincții primite.Leonid Popov si Dumitru Prunariu au înmînat ' secretarului general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. o miniatură a Monumentului eroilor aerului din București, precum și portretul lui L. I. Brejnev, luate cu ei la bord în timpul zborului cosmic.Cei prezenti la ceremonie i-au felicitat călduros pe cei doi cosmonauti, pentru înaltele distincții le-au fost decernate.

PETROȘANI — ' 
iembrie : Femeia nume; Republica: tă vîntul; Unirea mul și fiara (I—II).PETRILA : Lancea argint.LONEA : Secretul șipurilor.ANINOASA: Scurtpopas.

VULCAN: 
rul: Libera, mea; Muncitoresc: Amatorul.LUPENI — Cultural: Domnișoarele din Wjl- ko; Muncitoresc: Sezonul de catifeaURICANI: Pruncul,“petrolul și ardelenii.

TV

ce
Congresul european al organizațiilor 

naționale de cercetare• .
ROMA 2 (Agerpres). La Roma s-au desfășurat lucrările celui de-al II-lea Congres european al organizațiilor naționale de cercetare., la care au participat delegații din 29 de țări ale continentului, între care Și o delegație din România, condusă de Ni- colae Ionescu, secretar de stat la Consiliul nai pentru Știință nologie.La deschiderea sului au participat ședințele republicii liene, Alessandro Pertini, membri ai guvernului italian, senatori, deputați.In cadrul dezbaterilor

Națio- și Teh-congre- pre- . Ita-
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Pelinca P.C.R. de prietenie, solidaritate și colaborare 
cu iurțeie înaintate, progresiste de pretutindeni

„In spiritul tradițiilor sale revoluționare, parti
dul nostru acționează larg pentru dezvoltarea rela
țiilor internaționale cu partidele comuniste și mun
citorești, cu toate partidele socialiste și social-de- 
mociaie, cu mișcările de eliberare națională, cu 
ui. ie forțele democratice, anliimperiâlisțe".

NICOLAE C EAUȘ. SCU

87 de si mun-

7 No- fărăCau- i: O-deni-
Luceafă-dragostea

5 - -
1

au fost examinate probleme privind rolul științei și tehnologiei în dezvoltarea societății, rolul cercetătorului și ai informației tehnico-științifice pentru realizarea unor studii utile umanității, răspunderea socială a o- mului de știință.

16,00 Telex. 16,05 Te- leșcoală. 17,17 „Frumoasă ni-i copilăria. Selec- fiunî din spectacolul organizat cu prilejul Zilei internaționale a copilului-, 17,50 Fotbal: România — Norvegia în preliminariile campionatului mondial. Transmisiune directă de la București. In pau- Tragerea pronoex- seri.20,25 țara ’81.
ză:preș. 19,50 1001 de 20,00 Telejurnal. Călătorie prin mea — Pașcani 20,45 Telecinemateca. Ciclul „Mari actori" 
Corsarul. Premieră TV. Producție a studiourilor americane. 22,20 Telejurnal.
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tCpi'ezențant de seamă ai aspirațiilor de veacuri ale ponorului nos.ru. luptător consecvent pentru înfăptuirea idealurilor de dreptate, egalitate și pace ale tuturor națiunilor lumii, Partidul Comunist Român a promovat, încă de la constituirea sa ca forță politică, cu 60 de ani în urmă, raporturi largi de prietenie, solidaritate și colaborare cu toate forțele înaintațe, progresiste .arte' omenirii. Tnțelegînd a- cesț deziderat ca o datorie de onoare față de înaintașii și urmașii lor, d.e la care — și pentru care — au preluat cele mai bune tradiții revoluționare, a- preciind ca o ■necesitate istorică obiectivă strînge- rea 1 și consolidarea unității de acțiune a forțelor progresiste ătît pe plan intern, cît Și la scară internațională, comuniștii români au stabilit și dezvoltat raporturi de colaborare și solidaritate cu cercuri Și personalități revoluționare de pretutindeni, cu partide și organizații ale căror programe urmăreau. în esență, edificarea unei lumi noi, a unei alte societăți, mai

bună și mai dreaptă, care să fie definitiv minat pericolul războiului, al opresiunii, al discriminărilor de orice natură.Revoluționarii, .socialiștii români, reprezentanții curentelor progresiste din țară au întreținut relații active cu făuritorii socialismului științific, au

din eli-

de colaborare cu partide comuniste citorești, cu 49 de partide socialiste și social-democra- te, <*u  63 de partide si forțe ^democratice de guvernămînt, organizații și. mișcări de eliberare națională. A- ceasta demonstrează nu numai consecvența cu care comuniștii vează politica lor de prietenie, solidaritate și colaborare cu toate partidele co- , muniste și muncitorești, cu forțele înaintate, progresiste de pretutindeni, în lupta lor pentru socialism, progres social și pace, pen-

cu cit a- princi-

condamnat — alături de tru o lume forțele iuuitoare de pace mai dreaptă, — războiul și au luptat a- lături de acestea victoria Revoluției Octombrie, împotriva cismului din Spania,
pentru din făs- pen- tru cauza partizanilor din Franța și din alte țări o- qupate de naziști,doilea au acordatiar după război și. asin iș- deluptei inde-

cel de-al mondial, continuă să acorde și tăzi un sprijin activ cărilor revoluționare, eliberare națională, .popoarelor pentru pendență.Este plin de semnificații faptul că P.C.R. întreține. in prezent, raporturi

lui său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. viața a demonstrat ca. tunci cînd acestepii au fost încălcate, au fost aduse mari daune atît partidelor respective, mișcării comuniste și muncitorești internaționale. cît> si ptin- ______ ___ _____ cipiilor solidarității si co- români promo- laborării internaționale.Rezultă în mod firesc — din aceste experiențe, din practica P.C.R., a altor partide comuniste si mun-, citorești. a forțelor progre. sise ale lumii — că. în condițiile prezente, cînd trăim într-o epocă de mari frămîntâri și transformări revoluționare, sociale și naționale. cîncl se pune problema trecerii a noi popoare pe calea socialistă, capătă valențe noi și îsi a-.- firmămai bună si ci si faptul că această politică este justă, profund științifică, adeverind caracterul ei viabil, constructiv si fructuos.La toate acestea și-a adus contribuție- subștanția- situarea, de către P.C.R.. baza raporturilor amintite a principiilor de amplu răsuneț internațional: deplina egalitate în drepturi. respectul independenței și dreptului fiecărui partid de a-si elabora linia proprie, corespunzător condițiilor concrete în care i.și desfășoară activitatea. Cu atît mai relevantă este poziția P.C.R., a sceretaru.

LUIND chiderea reuniuni blemelor desfășoară la Caracas, ,___„_________Venezuelei, Luis Herrera Campins, s-a pronunțat pentru multiplicarea e- forturilor consacrate realizării și consolidării climatului de destindere- și cooperare dial. El lume încă ■cheltuieli

cuvîntul la lucrărilor consacrate păcii, care în aceste președintele
des- unei prose zile

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută la Salisbury, pre
ședintele Organizației Po
porului din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO), Sam 
Nujoma, a condamnat u- 
nele țări occidentale pen
tru poziția lor de sprijin 
față de regimul rasist de 
la Pretoria, pentru livră
rile de armament către 
R.S.A. Sam Nujoma a 
respins orice soluționare 
de tip neocolonialist * a 
problemei Namibiei.

.0 lă la

calea socialistă, și îsicu tot mai multă putere acuitatea și profunda ei valoare cu sens de necesitate istorică politica P.C.R. de prietenie, solidaritate si colaborare cu toate partidele comupistc și muncitorești, cu forțele înaintate, progresiste pretutindeni, singura ranție fermă a ducerii :. departe și ridicării pe trepte. superioare, a lor mai bune tradiții voluționare ale mișcării muniste mișcării citorești

dega-mai noi ce- re- ■■ coaiedin România, comuniste si, mun- internaționale.
Dan BULGAR

mon- că în fac pen- nece- ale
pe plan a arătat se mai exageratetru înarmare, peste sitățile de apărare statelor ceea ce provoacă noi tensiuni și amenință pacea internațională. , , ’

TRUPELE ISRAELIE- 
NE au făcut uz de bombe cu gaze lacrimogene pentru a. dispersa un grup de studenți care demonstrau în localitățile Nablus și Ramallah, situate în teritoriile arabe ocupate. 
Peste 20 de studenți șpa- fosț arestați.lestinieni auManifestanțil s-au pronunțat împotriva ocupației israel lene. '

Mica publicitateVIND magnetofon Tesla stereo și benzi BASF, Bule yardul Victoriei bloc 16- șc. C ap. 20, Vulcan. Ivan Dorin.VIND televizor. Olt-268 cu jocuri electronice. A- leea Treptelor, nr.’ 1 Pe- troșan i.VIND Moskvici 408, cu

piese schimb. Hațeg, strada Crișan nr. 10, telefon spitalul de70109, lingă copii.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Popescu Mugurel, eliberată de I.R.I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (515)
ANUNȚURI DE FAMILIEFAMILIA Drăgan mulțumește pe această cale tuturor celor care au participat cu prezență și Hori la încercarea grea pricinuită de pierderea bunei lor soție, mamă, bun icăDRÂGAN VALERIA

FAMILIA Veneciuc și soțul Bercia, cu inima frîntă de durere, fac cunoscută dispariția prematură a scumpei și regretatei lor fiică, soție, soră, noră, cumnată, nepoată, verișoară, prietenă :
MARINELA BERCIAInmormîntarea va avea loc, joi, 4 iunie 1981, la ora 16,00, în Petrii,;.

R. D tCȚIA Șl ADMINISTRAȚI A ; Petroșani, str. Republicii ni 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții), TIPARUL s Tipografia Petroșani, str. Republicii ar. 67.
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