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230 000 tone de cărbune. 
De fapt, marile sporuri de 
producție ale anului 1982 
nu vor fi înregistrate 
prin creșterea volumului 
dotărilor, ci, în special, prin 
folosirea integrală, la pa
rametri ridicați a zestrei 
bogate de care se dispune, 
ceea ce însemnă o înaltă 
eficiență în valorificarea 
dotării existente, pe calea

■ Concentrarea execuției la obiectivele cu 
termene de punore in funcțiune in acest an

■ Crearea fronturilor pentru montaj, eliminarea 
cimobilizării stocurilor de utilaje

Anul 1982 înscrie în do
meniul investițiilor sarcini 
deosebit de mobilizatoare 
pentru economia Văii Jiului. 
Pentru dezvoltarea econo- 
mico-saciolă a municipiului 
sînt alocate în acest an 
fonduri: substanțial sporite 
față—A realizările' anului 
precedent, respectiv 3 mili
arde lei, din care 1 miliard 
lei construcții-montaj. Prin ______ ....____. r_ __ ._
orientările de bază ale •- perfecționării tehnico-orga- 
conomiei românești de «zi, 
ponderea investițiilor în sec
torul minier cunoaște în
semnate sporuri atît în ve
derea dezvoltării minelor 
existente, cît și 'în scopul 
realizării de noi capacități 
de exploatare, îndeosebi în 
zonele Cîmpu tui Neag - 
Borbăteni 
acest an 
puse in 
lăți noi

și Petrila-Sud. In 
trebuie să fie 

funcțiune capâei- 
care însumează

nizatorice a proceselor 
productive din subteran. O 
asemenea direcție - care 
înseamnă de fapt eficiență 
in investiții - se impune și 
mai pregnant dacă avem 
în vedere că, la începutul 
anului, întreprinderile Com
binatului minier Valea Jiu
lui aveau in stoc utilaje in 
valoare de peste 150 000 000 
lei, cifră nemoiîntîlnttă la. 
acest capitol pînă acum. 
Faptul ridică, cel puțin, un

semn de întrebare la adre
sa modului în care sînt pla
nificate investițiile la 
C.M.V.J. O parte din aceste 
fonduri sînt imobilizate în 
mașini de extracție pentru 
puțuri la care s-a renunțat. 
Altele sînt destinate unor 
obiective cu stadii de exe
cuție întîrzidte iar altele 
pentru lucrări care nici nu 
au început. O „mostră" a 
deficiențelor în planificarea 
investițiilor la C.M.V.J. o 
constituie preparația din 
Livezeni. In 1977, această 
investiție a fost trecută pe 
lista priorităților, obținîn- 
du-se, derogatoriu, aprobă-

Ec. Froncisc IACOB, 
directorul 

filialei din Petroșani 
a Băncii de Investiții

[Continuare in pag. a ?-a)

in
Democrată Coreeană

A

încheierea convorbirilor oficiale
Marți, 20 aprilie, au luat 

sfirșit convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Kim Ir Sen. se
cretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Conducătorii de partid și 
ele stat au trecut în revis-

tă, cu acest prilej, rezul
tatele vizitei oficiale de 
prietenie, ale convorbirilor 
purtate, exprimîndu-.și sa
tisfacția pentru înțelegerile 
la care s-a ajuns, convin
gerea că noul dialo, 
vel înalt va 
mai puternic

'g la ni- 
impulsiona 
dezvoltarea 

relațiilor dintre popoarele, 
partidele și țările noastre, 
raporturile lor de conlucra
re în domeniile politic, e- 
conomic, tehnico-științific 
și cultural.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Kim Ir Sen au avut, toto
dată, un nou schimb de 
vederi îp probleme majore 
ale vieții internaționale, 
asupra cărora s-a constatai 
deplină identitate de ve
deri.

De ambele părți s-a ex
primat hotărîrea de a se 
acționa în continuare pen-

(Continuare in pag. a 4-a)

Vizită la uzina Dean, 
și în orașul Phenian

la metrou

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar genera] 
al Partidului Comunist 
Rotnân,, președintele Re
publicii Socialiste România primire, saluțîndu-i 
și tovarășul Kim Ir Sen. 
secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republi
cii Populare Democrate 
Coreene, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Kim 
Săng E, însoțiți de persoa
ne oficiale române și co
reene, s-au aflat, marți di
mineața, în mijlocul mun-

citorilor uzinelor de mașini
și utilaje grele Dean, co- cadrul colaborării
lectivul de aici rezervînd 
inalților oaspeți o vibrantă 

cu 
calde manifestări de prie
tenie. • i; -;îî ••

Dean reprezintă o extin
dere a portului Nampo. A- 
ceastă poartă maritimă a 
țării — care are relații de 
strînsâ prietenie cu orașul 
Galați —, precum și o se
rie de obiective economice 
de aici, între care un

mare laminor realizat în ■ 
priete

nești româno-coreene. vor
besc grăitor despre am
ploarea pe care a eunos- 
cut-o dezvoltarea econo
mică a R. P. D. Coreene.

Situat în apropiere de’ 
Phenian, complexul de la 
Dean oferă astăzi o ima
gine impresionantă a ca- ■

(Continuare în pag. a 4-a)
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peste 
De-

colectivul - 
mai

lntr-o dimineață tre
ceam pe străzile Vulca
nul*.!!. înșiruirea 
blocuri -.- noi care 
pictează generos 
urbanistică modernă a 
orașului, atenția mi -a 
fost a' rasă de o rari
tate pentru aceste lo
curi. La ora cînd „per
deaua" de diamante de 
dimineață se destrăma 
răminind clin ea număl 
un ..copac' eu ramuri 
rai pe ca-e șoînteir

■. r -
: .„nu \un nodes.
: făcut* am zărit în fața 
; unui bloc o... insolită 
| magnolie. Vîntul, care 
î la acea oră bătea destul 
î de tare, tulbura liniștea 
î acestei flori giăgașe, in 
i așteptarea primelor 
; raze de soare. ' Brusc, 
■ mi-am adus aminte de 
: vorbele unui bănățean, 
; unul Feri-baci, căite îmi 
î spunea odată ; „Vezi, 
î magnolia este ca și o- 
-. mul. în fața greutăților 
: nu se sperie. Dacă în 
f fața greutăților î omul 
î își adună
; pregătit . parcă
: confruntarea

puterile 
' pentru 

__ decisivă; 
magnolia, în fața vîntu- 
lui procedează la fel: 
îi dâ o nouă senzație 
de iarnă, o face să-și 
pregătească noi muguri 
pentru următoarele zile 
călduroase. Eșțe un fel 
de a. anticipa d victo
rie...".

Privind la această 
.magnolie, cum fie
care: creangă își urmă
rea petala smiulsă de 
vînt, am văzut parcă 
pe fiecare creangă un 
nou mugur luîndu-i lo
cul. Și nu era doar o 
închipuire. Magnolia și 
omul. Ou; il și magno
lia. (loan TATAR).

Realizînd 400 tone de cărbune peste sarcinile de 
plăti minerii din brigada condusă de Vast Ie Zaha- 
ria se numără printre formațiile de lucru vcU bune 
rezultate de la sectorul,! al minei-DU ja. In imagine, 
șeful de schimb Constantin Calistru, alături de orta
cii GicS Calistru si Roșea Corneluș.

Numeroase colective au, 
raportat cu mult înainte 
de termen substanțiale 
depășiri ale sarcinilor de 
producție pe primul tri
mestru al anului. Rezul- 
tutele muncii iși au izvo
rul intr-o bună organi
zare u activității, inrela
țiile și disciplina care e- 
xistă in: rindul membri-, 
lor formațiilor de lucru. 
Un exemplu de hărnicie 
minerească ii reprezintă 
și colectivul brigăzii con
duse de Francisc Kovacs 
de la sectorul IV al mi
nei Petrila Rezultatele 
muncii din trimestrul l 
îl impun în fața mineri
lor de la Petrila ca unul 
dintre cele mai bune co-

. este Unul dintre cei mai 
buni organizatori ai pro
cesului de producție, ne 
destăinuia directorul uni
tății, ing. Berțfme Costi- 
naș. Cu oamenii lui Fran- 
cisc poți să învingi orice 
greutăți. Știu să se mo
bilizeze atunci cînd. o 
cere producția, știu că 

.numai sporul de produc
tivitate a muncii le asi
gură și sporul retribu
ției". Aprecieri asemănă
toare a făcut și șeful de 
sector, ing. Iosif Driimuș : 
„Realizările brigăzii sînt 
opera întregului colectiv 
dar mai cu seamă a aces
tui „șef de orchestră" 
Francisc, care a reușit 
să-și acordeze.

[active. „Șeful de brigadă la' unisonul celor

Rubricile noastre „Vă 
informăm", „-Steagul ro
șu» a criticat, organele 
vizate răspund".

t i O
//•

bune rezultate. Absențe 
nemotivate ? Nici vorbă ! 
De fapt cei aproape 100 
ml realizați peste preve
derile planului în trimes
trul I dovedesc spiritul 
de organizare și dăruirea 
cu care au munezt Eugen 
Crașuc, Iosif Fabian, 
Zoltan Nayaij, Alexandru 
Marton, Ernest Fazacaș, 

' Arpăd Siklodi, Dominic 
Sofoli, Costache Vișan, 
Miron Morar și toți cei
lalți membri ai brigăzii".

I

lîn întîmpinarea

Productivități 
sporite

eleMinerii sectorului IV 
la I. M. Petrila au ex ; 
tras ? suplimentar numai 
in aeastă lună peste 1 400 
tone de cărbune. Adău
gind acest plus la cele 
peste 6 700 tone extrase 
peste prevederile planului 
în primul trimestru al 
anului, plusul la zi a de-, 
pășit 8 000 de tone. Re
zultatele bube . obținute 
de sector sînt rodul mun
cii întregului colectiv 
care printr-o mai bună 
organizare a locurilor de 
muncă și folosirea inte
grală a timpului de lu.ru 
a reușit să. crească pro-

I
I 
i
I
I
I
I ' 
IPlus 1Î500 tone 

de cărbune 
pentru cocs

Colectivul mine>
câni a extras de la înce
putul anului pînă în pre
zent 17 500 tone- de căr
bune cocsificabil 
prevederile de Țilan. 
pășindu-și lună de lună
planul la producția fizică 
<le cărbune in primul tri- 
nlestru al anului si în a- " ductivițatea muncii în a- I 
ceaktă lună, minerii de ^ataje. Cu rezultate foarte | 

... , bune pma acum se in- j
la Uneam s-au s,*ua* seriu brigăzile conduse de I 
printre fruntașii Văii ștefan Alba și Nicolae 
Jiului. i’ăian. • |

În montaj — un nou complex j
mecanizat

De la începutul anului, colectivul ceffii mai . 
puternic?- -sector de. producție, al Văii Jiului, secto
rul IV Lupeni, Înregistrează’un plus de peste 8 500 
tone de cărbune cocsificabil. Nivelul mediu al j 
productivității muncii in abatajele sectorului !
pnde se află în funcțiune trei complexe mecanizate 
de susținere și tăiere — depășește 10,5 tone pe post. 
Brigada condusă de Teodor Boncalo, binecunoscutul 
miner-tehnician al Lupeniului, . montează .un nou 
complex mecanizat, capacitate productivă ce urmea
ză să fie pusă în funcțiune în cinstea zilei de 1 Mai.

La Autobaza de transport a C.M.V.J. 
PROTECȚIA MUNCII Șl SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 

condiții ale realizării planului de transport j

lu.ru
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M. Petro- 
continuâ 
„ritm de 
antrepre-

Mașina de montat panouri prefabricate pentru susținerea galeriilor
mină, o recentă realizare a I. R. I. U. M. Petroșani. In imagine, brigada con
dusă de Mihai Matyus de la S. S. H. Vulcan unde a fost realizată această 

complexă instalație, execută testarea funcționării mașinii.

din ele 
izvorind principatele cerin- 

.. . ____ țe ale anului, cu atft mai
du-se pe depășiri, niciodată ; muk cu dt In trimestrul I 
onorate. Noile, instalații de ' 
la „Viscoza" - lupeni con
tinuă să m afle in stare 
lentă de execuție, atit, cît 
să nu se oprească, deși nu 
ou existat alte motive ale 
acestei stări de lucruri de-- 
cit activitatea slabă a exe
cutantului. Trecerea antre
prizei generale de la 
T. C. Ind. Craiova j la

tiv, executantul * stabilește prind sînt dare, 
sarcini de pian sub necesi
tăți, mîzmd și anga jin-

Imperative in
investițiile industriale

Sufletul brigăzii I

partid, pentru școala de J 
mineri. Am avut și ortaci 1 
nou sosiți în brigadă, i 
cum. sînt Aurel Lăzăroiu,^ 
Pavalache ^ricopie, Gh. f 
Adochiței, Iosif Pop și 
alții, care mai și greșeau. | 
Dar, le-am admis o sin- 
gură greșeală, asta a foșt i 
hotărîrea colectivului, J 
apoi am trecut la măsuri f 
de disciplinare a noilor ț 
încadrați. Aș sublinia că' 
toți sînt băieți de nădej- \ 
de, realizările obținute 
sînt opera întregului co
lectiv". '

Iată o formație de frun
te de la mina Petrila , 
prin a cărei activitate' 
rodnică se va devansa S 
deschiderea liniei de\ 
front pentru viitorii 5 
ani de producție ai secțo-ț 
riilul. ’ i

La finele fluxului 
tehnologic de fabricație 
de Iu secția de mobilă 
din Petri la, garniturile 
sint ambalate și pregă
tite pentru a fi expedi
ate magazinelor de pro- 

. fii.
Foto : Șt. NEMECSEK

,ș-a realizat abia puțin 
‘peste 15 la sută din va
loarea investițiilor anului. 
Se impune înainte de toate 
concentrarea execuției la 
obiectivele prin a căror a- 
vansare se creează front de 
montaj în vederea elimină
rii grabnice a imobilizărilor 
de valori materiale in uti
lajele sosite dar care stau 

- - ' în stoc asigu- 
rîndu-se toto
dată punerea 
în funcțiune 
a noilor capa
cități produc
tive. Apoi 
este obligato
rie renunțarea 
la dispersarea 

puținelor forțe de lucru la 
—------  a un număr mare de obiec-
"—7’ tive <n speranța că de aici
mari, fac se pOt obține realizări va

lorice mai mari. Tot atit 
de important pentru reali
zarea unei eficiențe înalte 
în investiții este să nu se 
înceapă lucrări noi pînă 
cînd construotorii și benefi
ciarii nu asigură finalizarea 
obiectivelor reprogramate 
din anii trecuți. . *

Toate problemele de in
vestiții specifice Văii Jiului 
trebuie soluționate grabnic 
în lumina sarcinilor stabi
lite de conducerea superi
oară de partid, de tovară
șul Nicolae Ceaușescu per. 
sonal, cu prilejui Plenarei 
din noiembrie ‘81, la ședih. 
ța de lucru a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale din luna 
februarie a.c. și o recentei 
Plenare, astfel inert planul 
de investiții să fie realizat.

rife necesare. Obiectivul a 
„ieșit" din prioritate un an- 
doi. utilajele care sosiseră 
fiind „date în păstrare". în 
'82, preparația este din nou 
„prioritară", cu termen în 
luna octombrie a.c„ dar se 
prevede prin plan realiza
rea unui volum atit de mic 
de lucrări de construcții in
cit nici nu poate fi vorba 
de asigurarea frontului de 
montaj. între timp, de mai 
mulți ani, : 
C.M.V.J. conti
nuă nejustificat 
să excludă 
de la prio
rități baza de 
producție a 
I. C. M. M. Pe. 
troșani obiec
tiv care con
diționează în măsură hotă- 
rîtoare capacitatea -de exe
cuție a principalului con
structor de obiective mini
ere de suprefață - I.C.M.M, 
Petroșani - întreprindere 
care îi este subordonată, 
în același cadru se înscrie 
necesitatea urgentării lu
crărilor la preparația din 
Petrila.

Probleme deosebite de 
ritm de execuție și de imo
bilizări materiale ridică și 
alte importante obiective 
ale Văii din afara combi
natului. La t. U. 
șani constructorii 
să avanseze în 
melc", in special 
norul general, T, C. Ind. 
Broșov. Intîrzieri există în
deosebi la viitoarea turnă
torie, pentru care s-au a- 
dus deja utilaje în valoare 
de 20 milioane lei, dar 
unde nu se dispune încă de 
front pentru montaj. Pen
tru al 3-lea an consecu-

intensificare o 
de lucru dar întîr- 
fiind 
imobilizate aici u- 
în valoare de 

depozitate

brigăzii s-a ac- 
zilnic 2—3 Or- 
brigadă erau la

„Sudura sufletească, în
trajutorarea este o ade
vărată unitate de granit 
a acestui colectiv, ne măr
turisea sing. Maria Do- 
brescu care răspunde de 
formație din partea con
ducerii sectorului. îmi a- 
mintesc cînd unul dintre 
membrii 
cidentat, 
taci din 
el".

Cum a reușit acest șef 
de brigadă să-și sudeze 
colectivul ? Interlocutorul 
nostru Francisc Kovacs 
ne relata ■ „Am căutat 
să fiu exemplu personal, 
apoi am fost intransigent 
cu ortacii mei. M-am in-

\ teresat pentru fiecare de 
ce are nevoie, i-am prd- 

| pus pentru primirea în 
I

T. C. Ind. Bacău a avut ca 
urmare o 
ritmului 
zierile 
să stea 
tilaje
2001300 000 lei.
așa cum se știe. Ar mai fi 
de nominalizat Țesătorîa 
de mătase din Lupeni, 
unde execuția este avan
sată, toate utilajele mon
tate, forța de muncă este 
contractată, dar unitatea 
nu a intrat în funcțiune 
pentru că nu dispune de 
agent termic, respectiv a- 
bur tehnologic. Producerea 
lui este condiționată de 
montajul celor două cazane 
noi de Io „Viscoza”, lu
crare sistematic amînată, 
deși cel puțin asupra u- 
nuio din executanți — 
G. S. C. F. Deva - se pu- 
teo acționa mai ușor în/ 
sensul,'de a-l determina să 
urgenteze execuția.

Concluziile care se des-

„Steagul roșu* a criticat, organele vizate răspund 5:

SPORT 0 recunoaștere a valorii popicarilor din Lupeni
La numai doi ani de Ia 

înființare, Secția de popice 
a Asociației sportive Mi
nerul reușește — în urma 
unor rezultate remarcabile 
— performanța de a cîști- 
ga campionatul municipal, 
cîștigînd astfel și dreptul 
de a se prezenta în vara 
acestui an la faza zonală 
pentru calificare în divizia 
A !

în urma încheierii cam
pionatului municipal, e- 
chipa Minerul Lupeni a 
obținut acel loc I, onorant. 
Am stat de vorbă cu to-

yarășul Doru Bolosih, pre- 
. ședințele secției de popice, 

din cadrul asociației : ' _
— Rezultatele pe care 

le-am obținut, precum -și 
acel Iod I care ne prile
juiește șansa afirmării sînt 
rodul mobilizării și serio
zității cu oare toți com- 
ponenții echipei au abor
dat fiecare partidă, Mă 
refer la Bela Schuller I — 
antrenOr-jucător, Damian 
Fara — căpitanul echipei 
Bela Schuller II (fost la 
Jiul Petrila — divizia A), 
Gheorghe Petrie — vete-

ranul echipei, Ion Vraja 
și. Mitică Popa. Cu toții 
am dorit să creăm.' prin 
rezultatele noastre, prilej 
de satisfacție- pentru iubi
torii sportului din Lupeni, 
Și dacă în continuare con
ducerea Asociației sportive 
ne va sprijini, cel -puțin cu 
atîta eficiență ca și pînă 
acum, nu ar fî exclus ca 
la anul să se poată vorbi 
de un derby — Ia nivelul 
diviziei A — al Văii Jiului 
la popice.

Ce am avea de adăugat ? 
Că aceste rînduri, dincolo

de dorința de a scoate în 
evidență meritele unei e- 
chipe mici, dar eu dorințe... 
mari și lăudabile, se vor 
o recunoaștere a valorii. 
Valoare care se dovedește 
și se cucerește prin muncă 
asiduă și pasiune..

Rezultatele prin 
chips inimoșilor 
din Lupeni bate, curajos 
și demn, la poarta afirmă
rii merită toată admirația 
și sprijinul celor care au 
atribuții în acest sens. -

care e- 
popicari

T. ALEXANDRU
«K»

Referitor la trotuarul 
din drepata blocului '22, 
strada Independenței, de
teriorat, după cum 
știe, de lucrările de ter- 
moficare, menționăm

se

:•
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® CONSFĂTUIRE 
A1TCULTORII, în ziua de 
24 aprilie a.c., ora 14 cres
cătorii de albine din Va
lea Jiului sînt invitați la 
cercul apicol' din Petroșani 
unde va avea loc o consfă
tuire eu tema : „Bolile și 
tratamentul albinelor în 
sezonul de ■ primăvară". 
Consfătuirea se înscrie în
tre preocupările de spriji
nire a crescătorilor de al-

bine- din Valea Jiului jn va deschide un curs de e- 
vederea sporirii numărului lectricieni cu 30 de. locuri, 
de familii de 'albine cît și 
a producției de miere și 
produse apicole în anul 
1982.

■ CURSURI DE CALI
FICARE. în vederea asigu
rării necesarului de perso
nal pentru activitatea de 

•la fronturile productive, la 
mina Aninoasa există o
permanentă
pentru organizarea unor pună cereri de înscrier’e la duiește
cursuri de calificare. Ast- secretariatul casei de cui- începînd de la ora 19, în
fel, în 22 aprilie a.c. se tură zilnic între orele 8—13 sala de dans.

iar în 27 aprilie un curs 
de mineri cu. 35 de 
cursanți.

și 17—20. înscrierile se fac 
pînă în data de' 20 mai.

■ CINECLUBUL casei 
de cultură din Petroșani 
își i%ia activitatea, într-o 
nouă formulă de organi
zare. Cei ce doresc să ac
tiveze în cadrul cineclubu- 

preocupare ;Ui au posibilitatea să de-

B DEZBATERE. Pentru 
mîirie la ora 18,30, brigada 
științifică a Casei de cul
tură din Petroșani și-a dat 
întîlnire cu oamenii mun
cii de la complexul CER. 
Să Va dezbate tema ; „Te
rorismul, fenomen acut al 
lumii capitaliste". Tot 
mîine, casa de cultură găz- 

„Joia tineretului".

Sesizări utile/ 
măsuri la fel
Cu referire la articolul 

despre obiectivele gospo
dărești urgente din carti
erul Aeroport, publicat 
în ziarul „Steagul roșu" 
nr. 9196 din 2 aprilie 
1982, conducerea Exploa
tării de termoficare Va
lea Jiului, ne-a comunicat 
următoarele :

„Cele semnalate în ar
ticol cu privire la deni
velările și elementele de 
cazane existente la punc
tul termic nr. 8 de pe 
strada Oituz sînt adevă
rate, E.T.VJ. a organizat 
o acțiune de colectare a 
fiefului vechi ce-i apar
ține și este în curs ame
najarea terenului din 
ceastă zonă. Urmează 
E.G.C.L. Petroșani 
adune și să predea 
fier vechi elementele 
cazane. Se va
groapa și se va amenaja 
trotuarul din dreptul blo
cului 4, 
pînă la 
prilîe. 
sprijinul 
catari nr. 3 Aeroport.

La centrala termică 
6 (punct termic nr. 
vom degreva incinta ... 

•aparatele de contracurent, 
iâr E, G. C. L. Petroșani

moficare, menționăm că 
T. E. C. Mintia — Șanti
erul Petroșani are în 
programul de măsuri pe 
lung aprilie remedierea 
acestora și acoperirea că
minului de vizitare vane 
cu capac din 
fabricat".

beton, pre-

Mulțumim pentru 
ajutorul dat

3

3
I •

< s

a-
ca 
să 
la 
de

nivela

aceeași 
sfîrșitul lunii 
Vom solicita 
asociației de

stradă, 
a- 
ȘÎ 

lo-

nr.
4), 
de

, , , , . 1 că celede elementele de cazan, . .
după care vom nivela dle' Au

La nota cu titlul „Pată 
pe un lucru frumos" ă- 
părută în „Steagul roșu" 
nr. 9172 din 5 martie 
1982 în care se arată că 
pe Aleea Castanilor a 
rămas, pe zona verdfe, un 
vagonet care a fost folo
sit de muncitorii E.G.C.L. 
pentru prepararea colo- 
ranților, ne-a răspuns 
E. G. C. L, Lupeni. „Co
lectivul pentru cercetarea 
sesizării format din Cri- 
șan Vasile, .șef de secție, 
Costina Petru, șef sector 
gospodărie comunală, Cio- 
iu Constantin, tehnician 
principal E. G. C. L. Lu
peni, s-a deplasat la fața 
locului unde a constatat 

sesizate șînt re
luat măsuri de

incinta, tot pînă la sfîr- ridicare a vagonetului și 
șitul lunii aprilie, curățire

■ REPARAȚII. Bufetul 
„Dîmbovița" din Petroșani, 
strada Aurel Vlaicu. este 
îpehis pînă sîmbătă, 24 ă- 
prilie a.c. pentru reparații 
și igienizare. Se vor exe
cuta reparații la acoperi
șul imobilului, vopsitorii și 
zugrăveli interioare și ex
terioare. Acțiunea face 
parte din programul 
I.C.S.A. și A.P. Petroșani 
de pregătire a unităților 
pentru sezonul cald.

a terenuri".

■ EXCURSIE ÎN U.R.S.S- 
Filiala Petroșani a O.J.T. 
primește înscrieri pentru 
excursia în U.R.S.S. din 
perioada 23 iunie — 10 iu
lie a.c. Pe parcursul itine- 
rariului vor fi vizitate o- 
rașele Kiev — Odesa ■— 
Leningrad — Moscova.

z
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Rubrică realizată de 
Tema ȚAțARCA
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La Autobaza de transport a G M, V, J.

PROTECȚIA MUNCII Șl SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
condiții ale realizării planului de transportw

întărim controlul, autocontrolul 
muncitoresc pentru eficiența 

transportului
Sub conducerea organi

zației de partid, âvțnd per
manent sprijinul Combina
tului minier, colectivul 
Autobazei de transport a 
C;M.V.J. acționează eu per
severență pentru îndepli
nirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor, pen
tru asigurarea tuturor ce- 
rințelflj- de transport ale 
beneficiarilor noștri. în 
principal, este vorba de un 
mire volum de transport 
pentru aprovizionarea teh- 
nico-materială a întreprin
derilor miniere" și secțiilor 
de preparare, pentru apro
vizionarea cantinelor, dar 
și de comenzi executate 
de noi pentru transportul 
unor însemnate cantități, 
de masă extrasă ;r- căr
bune, steril, cenușă pentru 
asanarea focurilor de mină, 
în cariere mai realizăm 
cu utilaje grele, nivelări 
de terenuri, încărcări și 
transport de masă exca
vată,

O primă constatare cu 
privire la activitatea noas
tră din acest an ne prile
juiește și o satisfacție. Pe 
seama mai bunei organi
zări a întregii activități de 
transport, prin înființarea' 
actualei structuri organiza
torice precum și pe seama 
creșterii dotării tehh.ie.p-. 
colectivul autobazei ra
portează indicatori superi
ori față de .perioadele pre
cedente. Creșterea dotării 
tehnice — și este vorba, 
practic, de o dublare în 
numai cîțiva ani a parcu
lui auto — a fost însoțită 
de un plus de preocupări

pentru siguranța circulației întărirea 
și protecția muncii — două 
domenii cărora le acordăm 
multă atenție, făcînd parte 
integrantă- din activitatea 
de bază. Este edificator 
faptul că față 'de trimes
trul I 1981, cînd s-au înre
gistrat două accidente de 
muncă, în trimestrul I 
din acest, an nu 
avut nici un accident 
muncă, deși au crescut 
indicatorii cantitativi 
planului de transport 
și parcul auto. Concomi

âm 
de 

atît 
• ai 
cit

Exigențe, orientări 
pe agenda de lucru 

a colectivului

autocontrolului 
muncitoresc prin atragerea 
unui mare- număr de oa
meni ai muncii la aceste 
activități deosebit de ne
cesare ; în medie efectuăm, 
lunar circa 240 controale 
prin care asigurăm supra
vegherea tuturor Jocurilor 
de, muncă ; săptămînal, au 
loc operative pe secții și 
coloane, prilej cu care sint 
prelucrate evenimentele 
rutiere petrecute în unita
tea noastră și în celelalte 
autobaze de transport din 
municipiu ; avem preocu
pări constante și pentru 
creșterea gradului de pro
fesionali tate și afirmarea 
conștiinței 
membrilor

tent eu cei doi factpri i- 
niintiți — organizarea uni-, 
tații și îmbunătățirea do- . 
tării -- la aceste realizări 
au contribuit, neîndoios, și 
cei mai mulți oameni, ai 
muncii din. • unitatea noas
tră. Pe baza unei temei- 

. nice pregătiri profesionale, 
real interesați, de păstra
rea ia bune condiții a avu
tului întreprinderii, munci- w 
torii, maiștrii și tehnicienii ' 
au acționat și continuă să 
sc îngrijească de creșterea 
coeficientului de utilizare 
a parcului auto.

îmbunătățirea indicatori
lor calitativi în domeniul 
protecției muncii și sigu
ranței circulației are la 
baza și unele măsuri între
prinse de conducerea uni
tății și compartimentul de 
specialitate, Amintim; in
tensificarea controlului

înaintate a 
colectivului. 

Vom intensifica aceste pre
ocupări care sînt necesare 
mai ales prin prisma sarci
nilor pe care le vom pre
lua prin deschiderea vi
itoarelor capacități de pro
ducție ale Combinatului, 
în cîmpurile miniere Răs- 
coala. Hobiceni ți Iscroni. 
îmbunătățim metodele de 
instruire, întărim exigența 
față de abateri și, pe de 
altă parte, stimulăm acei 
oameni ai • mwujii care; 
contribuie ia îndeplinirea 
indicatorilor de plan ai u- 
nității, în condiții <le sigu
ranță deplină. ,

Alexandru SIMION, 
. directorul Autobazei 

de transport a C.M.V.J.

Carnet tehnic
Pentru ; îmbunătățirea 

sistemului informațional și 
creșterea- operativității.s în 
luarea deciziilor, Autobaza 
de Transport a C.M.V.J. va 
fi "flotată în curînd cu 3 
stații, fixe de radiotelefonie. 
în dotarea autobazei vor 
mai intra radiotelefoane 
mobile — pentru buldoze
re, excavatoare și autoca
mioane — și radiotele
foane portabile.

Instruirea periodică a 
personalului și reîmprospă
tarea cunoștințelor din do
meniul legislației circula
ției rutiere stau mereu in 
atenția conducerii autoba
zei. Se preconizează înfi
ințarea unei stații' interne 
de radioamplificare care 
să permită cu ajutorul în
registrărilor pe bandă de 
magnetofon, transmiterea

știrilor în funcție de sta- : 
rea timpului, cyndipne de ' 
trafic ș.a. Ca metodă â- 
Iractivă și eficientă a in
struirii a fost introdusă, 
deja, expunerea unor teme 
exemplificate eu proiecții 
de diapozitive.

Cabinetul de protecția 
muncii și siguranța circu
lației constituie un real ț 
sprijin in activitatea de [ 
instruire și pentru reîm
prospătarea cunoștințelor. 
Cabinetul este dotat cu 
fotomontaje semnificative, 
cu piese auto — ca probe 
tehnice ale unor accidente 
— eu colecții de acte nor
mative și lucrări de spe
cialitate. Recent, o seamă 
de afișe conținind instruc
țiuni pentru protecția mun
cii au fost realizate prin 
xilogravură metalică.

Maistrul Vasilc Popescu și mecanicul Constantin
Soceanuj urmăresc funcționarea unui modern aparat 
da centricubat, folosit pentru reglarea și testarea 
pompelor de injecție, utilaj modern eu care a fost 

dotată de curînd secția din Vulcan a Autobazei C.M.V.J,

CONDUCĂTORI AUTO !
• In cazul unor condiții grele <!<• lucru — 

ploaie, vizibilitate scăzută — reduceți viteza 
de lucru și de deplasare și verificați în perma
nență spațiul mărit, necesar frînării !
• Nu rulați decît în limitele unor viteze care 

să vă asigure securitatea deplasării!
• Cosumul de alcool, oboseala, surmenajuF 

conduc la producerea unor grave aecidente de 
circulație ! 
MUNCITORI DESERVENȚI AI UTILAJELOR 

DIN CARIERE!
• în cazul utilizării excavatoarelor hidrau

lice sau a macaralelor, fleșa va fi menținută 
la o înălțime de lucru sau de transport care 
Să nu prezinte pericol pentru liniile e’eetrice

MAIȘTRI ȘI MECANICI AUTO !
• La reviziile tehnice acordați o atenție deo

sebită verificării instalației de alimentare cu 
carburant și a instalației electrice, pentru a 
evita accidentele ce se pot produce prin incen
dierea autovehiculelor !

| Șoferii Petru Miliă- 
1‘ eseu, Vasile Ian? șl me

canicul N. Dărăban, de 
la Cîmpu lui Ne3g.

Pagină realizată 
la cererea Autobazei 

de transport a C.M.V.J.

cauzele
accidentelor ?

ALCOOLUL

Unul din cele 4 aeciden- 
‘ te de muncă înregistrate 
în anul trecut a avut con
secințe ireparabile: s-a 
soldat cu decesul buldoze
ristului Anton Buza.ș care, 
sub influența alcoolului, nu 

’ s-a asigurat la lucrarea 
executată în carieră. El a 
împins cu lama buldozeru - 
lui, dar a înaintat prea 
mult și s-a prăbușit de pe 
o treaptă pe alta a carierei

Iată unde duce alcoolul 
Sub influența lui se pot 
produce accidente, nu nea- 

• părat de viteză, cit mai 
ales de> neatenție. Se ști e 
ca alcoolul determină scă
derea atenției — și a vite
zei de reacție — a orică
ror- conducători auto.

i
VITEZA

-Tot în anul trecut, Con- 
-stantin Marțenco, de la 
coloana Cîmpu lui Neag, a 

Tuat doi minori în cabina 
autobasculantei de 16 tone 
și, la Valea de Brazi, dato- * 
rită nerespectării distanței 
față de autovehiculul din 
față, pînă la limita evită
rii oricărui pericol, a intrat 
în bena acestuia. Conse
cințele : accidentarea unuia 
din copii și pagube în va
loare de 16 mii lei.

OBOSEALA
După zece ore de muncă 

în schimbul I, mecanicul 
■auto David Ludovic de la 
Cîmpu lui Neag a luat o 
autobasculantă de 16 tone, 
fără aprobarea conducerii, 
vrînd să înlocuiască în 
schimbul de noapte un 
conducător auto care a 
absentat. David Ludovic, 
aflat în evidentă stare de 
oboseală, a răsturnat auto
basculanta la ieșirea din 
Uricaiii. Vă fi nevoit șă 
suporte daunele, de circa 
12 mii lei, produse prin 
acest accident de circula
ție.

LA PANOUL FRUNTAȘILOR -------------- -------

FRANUSC FATAKI 
conducător auto

LASCU CIUREA 
conducător auto

MARIAN LUDOVIC 
conducător auto

ANTON DUMITRESCU 
conducător auto

GHEORGHE MIHAI 
mecanic auto

IIliE MATEI 
conducător auto

GHEORGHE URSII 
conducător auto
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Marsilia'*, ț*roduc- 
•> ție a studiourilor 

britanice, 
22,20 Telejurnal.

RADIO

Vizită la
(Urmare din pap. i;

pacității creatoare a po
porului coreean, a succe
selor dobîndite de oamenii 
rtiuncil în construcția soci- 
alîstă, în înfăptuirea poli
ticii ...............................
tftre 
este

. rtiele 
nicli , 
toresc ce a luat naștere în 
jurul ei. Acest nume sem
nifică, în același timp, în 
cronica vieții socialiste a 
poporului coreean, locul de 
unde a luat naștere, la î- 
riițiativa partidului, perso
nal a tovarășului Kim Ir 
Sen, un stil de muncă ce 
avea să cunoască apoi am
ploarea unei mari mișcări 
de masă la dimensiuni na
ționale.

Stilul Dean simbolizează 
pentru poporul coreean 
autoconducere, flutogesti- 
une, răspundere politică și 
profesională, spirit de 
muncă colectiv și întraju
torare tovărășească, auto- 
depășire, bizuire pe forțele 
proprii, totul, bineînțeles, 
la cotele exigențelor puse 
în fața oamenilor muncii 
de către partid.

Sosirea la Dean a înal
ților oaspeți a prilejuit o

partidului de dezvol- 
socială a țării. Dean 
însă nu numai hu- 
acestei cetăți a teh- 

și al orașului munci-

a sen- 
lj ucu- 
vizită.

entuziastă afirmare 
timentelor de mare 
rie pentru această 
de gratitudine pentru onoa
rea ce li se face, de stimă 
și prețuire ce se regăsesc 
în atmosfera sărbătorească 
în care are loc primirea. 
Mii de muncitori, familiile 
lor, detașamente de pio
nieri formează un culoar 
viu ; conducătorii de partid 
si de stat ai celor două 
țări sînt întimpinaț'i ' cu 
flori, cu aclamații, pretu
tindeni flutură stegulețe în 
culorile drapelelor de stat 
ale României și Coreei.

La intrarea în uzină, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați de 
Choe Jae U. membru su
pleant al Biroului Politic 
al e.C. al P.M.C. vicepre- 
mler și președinte ăl co
misiei pentru industria 
construcțiilor de mașini, 
de alte persoane oficiale, 

înalții oaspeți sînt invi
tați să viziteze secțiile de 
turbine și utilaj energetic, 
precum și cele de utilaj 
pentru industria cimentu
lui, pentru chimie și sec
torul minier, intrate în 
prpducție în cinstea Con
gresului al Vl-lea al Parti
dului Muncii din Coreea. 
De fapt aceste două secții

reprezintă veritabile fabrici troului „Renașterea națio- 
cu înalt njvel tehnic. Vi- nală", numeroși 
zitarea lor permite o cu- ai orașului fac 
noaștere directă a stadiu- rească primire 
lui atins astăzi de industria oaspeți.
R. P. D. Coreene, a preo- începută aici, 
cupărilor pe linia moderni- metrou

locuitori 
o sărbăto- 

înalților

vizita la 
prilejuiește popa- 

zării producției, a asimilă- suri in alte două stații — 
rii realizărilor de vîrf la 
nivel mondial.

Tovarășul
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu urmăresc cu . a- 
tenție fazele principalelor 
procese tehnologice, se in
teresează de organizarea 
muncii, de eficiența activi-

sugestiv numite „Construc
ția" și „Recolta bogată", 

N i c o 1 a e Cele trei stații vizitate, din 
cele 15 cite are in prezent 
metroul, impr 
prin gradul înalt 
țiorialitate, prin 
lor.

__ ...._ ______ ... __ . In alții oaspeți
tății întreprinderii. Impre- cîțiva kilometri din cei 32 
siile înalților oaspeți ro
mâni își găsesc expresia la 
sfirșitul vizitei în apreci-

esionează 
de func- 
eleganța

parcurg.

cît numără. în prezent me
troul, Trenurile, de con- 

__ ,___ _____ ... .... . strucție autohtonă cu va- 
erile deosebite ale condu- goane moderne, silențioase 
cătorului partidului și sta
tului nostru la adresa uzi
nelor și la realizările ob
ținute aici, în caldele feli
citări și urări de succes a- 
dresate de f______",
Nicolae Ceaușescu colec
tivului de oameni ai mun- în ansamblul 
cii. troul reprezintă

La înapoierea la Phe- zare dintre cele
nian, tovarășul Nicolae seoîte, mînarie
Ceaușescu și tovarășa Elena lației capitalei.
Ceaușescu vizitează. 1_ ... 
vitația tovarășului Kim Ir 
Sen și a tovarășei Kim 
Săng E, metroul capitalei.

La intrarea în stația me-

și elegante, circulă cu o vi
teză medie de 60 km pe 
oră la un interval de 5 
minute, iar în orele . de 
vîrf de trei minute, asigu-

tovarășul rînd transportul a peste
300 000 de călători pe zi.

său, me- 
o reali- 
rnai deo- 

a popu-

I

ț 
i 
ș
i

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Vulcanul; U- 
nirea : întîlnirea,

PETR1LĂ : Yankeii, 
I-1I.

LONEA ; Domnișoara 
Noorie.

ANIN0ASA: Pumni 
în țarină.

VULCAN — Luceafă
rul : Un iepure pentru 
avocat.

LUPEN1 — Cultural: 
Vocile ; Muncitoresc : 
Julek.

URICANI : Echipajul, 
I-Il.

TV

Telex.
Admiterea 
treapta a Il-a 
liceu (consultații). 
Șah.

în 
de

5,00 Buletin de știri ; 
5,05 Ritmuri matinale ; 
6.00 Radioproqramul di
mineții ; 7,00 Radiojur
nal ; 9,00- Buletin de 
știri ; 9,05 Răspundem
ascultătorilor ; 10,00 Bu
letin de 'știri; 10,05 In- 
terpreți de muzică popu
lară ; 10,30 Din țările
socialiste; 10,45 Mesaj 
de pace — cintece ; 
11,00 Buletin de știri ; 
11,05 Radiouaruselul co
piilor... ; 12,00 Buletin 
de știri ; 12,05 Din co
moara folclorului nos
tru ; 12,25 Orizont știin- 

‘•țific ; 12,45 Avanpremi
eră Radio-TV ; 13,00 De 
la 1 la 3 ; 15,00 Clubul 
invițaților ; 16,00 Bule
tin de știri ; 16,05 Lu
crări corale de D, D. 
Botez ; 16,20 Sfatul me- j 
dicului ; 16,25 Instanța- i 
neu solistic : Angela Si- 
milea ; 16,40 Coordonate 
economice ; 17,00 Bule
tin de știri ; 17,05 ' Ra- 
dioreportaj 1982. Județul 
Alba; 17,30 DiVertiSN,. 
meat folcloric; 17t4tf 
Odă limbii române; 
18,00 Orele serii; 20,00 
Radiojurnal ; 22,00 O ai 
într-o oră ; 23,00 Biju
terii muzicale ; 23,30— i
5,00 Non stop muzical i 
nocturn.

16,25
16.40 Vasile Conta, fi

lozof materialist 
român.

17,00 Cîhtarea României. 
17,15 Civica.
17.40 Tragerea prono- 

expires;- '/ /SA;
17,50 1001 de seri. ...
18,00 închiderea 

gramului. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.
Semnături în. car
tea muncii. Re
portaj.
Telecinemateca 
■O aventuri

20,00
20,25

20,45

pro

eco

rnemenlo

(Urmare din pa®, 1)

21,00

româno-coreeneconvorbirilor oficiale

tru promovarea colaborării 
pe multiple planuri, atît 
în ce privește amplificarea 
și lărgirea raporturilor ro
mâno-coreene în diferite 
domenii, cît șî în viața in
ternațională, cu convinge
rea că aceasta servește in
tereselor celor două țări, 
întăririi prieteniei și ' so
lidarității dintre popoarele,

partidele și țările noastre, 
cauzei independenței,

< cialismului și păcii.
Convorbirile s-au desfă

șurat sub semnul stimei și 
respectului '* reciproc, înțe
legerii și prieteniei, carac
teristice bunelor relații 
dintre eei doi Conducători 
de partid și de stat, din-' 
tre poporul român și po
porul coreean.

so

la in- Această zi atît de bogată 
în impresii despre munca 
și realizările poporului co
reean se încheie cu o 
scurtă vizită prin oraș

' La 20 aprilie 1982, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ăl Parti
dului Comunist Ro-mân, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului/Cen
tra) al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele 
Republicii Populare Demo
crate Coreene, au semnat, 
în cadrul unei solemnități 
desfășurate la / Palatul 
Kimsusan, Declarația co
mună a Republicii Soeia-

Tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a primit o delegație

a oamenilor de știință și cultură coreeni

liste România șl Republicii 
Populare Democrate Core
ene și Acordul privind di
recțiile de bază aIe dezvol. 
tării colaborării economice 
și tehnico-științifice între 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Democrată Coreeană.

Ceremonia semnării s-a 
desfășurat în prezenta to
varășei Elena Ceaușescu și 
a tovarășei Kim Săng E,

Au luat pafte de aseme
nea, alte oficialități româ
ne și coreene, ’ .

Dineu oferit 
în onoarea 

înalților oaspeți 
români

strada Livezeni nr. 12
încadrează urgent, prin transfer șau direct î

— inginer sau subinginer mecanic
strungari ; ; /_■■ / '

— sudori
— tapițer
— lăcătuși
— mecanici auto
r— electricieni auto
— șoferi pentru autobuze
— șoferi transport marfă

—• șoferi pentru autobasculante de 16 tone 
cu detașare la „Acțiunea Huilă — Cîm- 

PU fat '
încadrarea se efectuează cu respectarea 

Legii 57/1974.
Informații suplimentare la sediul autobazei, 

biroul personal sau la telefon 42040 — 42011.

li'

Marți după-amiază, to
varășa academician doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, președintele Consi
liului Național pentru Ști
ința și Tehnologie, a pri
mit, la Phenian, o delega
ție de oameni de știință și 
cultură din Republica 
Populară Democrată Core
eană.

Participanții la întîlnire, 
reprezentanți de seamă ai 
gindirii creatoare coreene,

au exprimat direct tova
rășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu o- 
magiul și profunda Jor ad
mirație pentru contribuția 
pe care o aduce prin acti
vitatea politică, prin cer
cetările științifice proprii, 
prin atenția pe care o a- 
cordă organizării, funcțio
nării și perfecționării in
stituțiilor specializate, la 
dezvoltarea științei, cultu
rii și artei, a întregii vieți 
spirituale românești.

Referirile tovarășei Elena 
Ceaușescu privind princi
palele orientări ale pro-

românești de ac- 
domeniul științei

Di PA CUM INFOR-DUPĂ CUM INFOR
MEAZĂ agenția France 
Presse, președintele Ci
prului, Spyros Kyprianou, 
a procedat marți la e 
amplă remaniere guverna
mentală, Astfel, relevă a- 

•i.ția citată, din cei 12

MEAZĂ agenția
■ v ...

prului, Spyros Kyprianou, 
a procedat marți la o 
amplă remaniere guverna
mentală. Astfel, relevă ă-

Presse,
France

președintele Ci-

iția citată, din cei 12

membri ai cabinetului ci
priot nouă au fost înlo- 
cuiți. Au rămas în func
ție titularii portofoliilor 
afacerilor externe, interne 
și apărării.

FIDEL CASTRO, prim- 
secretar al C.C. al P. C. 
din Cuba, s-a întîlnit la 
Havana cu Franz Muhri, 
președintele P. C. din Aus
tria, anunță agenția Prensa 
Latina. * Cu acest prilej, 
precizează Prensa Latina,

gramelor
țiune în .. .... ...... .
și tehnicii, au fost urmă
rite cu interes deosebit de 
membrii delegației. Tova
rășa ’ Elena Ceaușescu 
a evidențiat preocuparea 
României de a mobiliza pe 
toți reprezentanții geniului 
creator al umanității în . ________
lupta împotriva armelor și din Coreea, j.. . _ 
războiului, a mijloacelor Republicii Populare
de. distrugere, pentru apă
rarea și garantarea păcii, 
în cadrul căreia se înscriu .... _ t__ ___
și acțiunile Comitetului semnării' documentelor ro- 
Național Român „Oamenii mâno-coreene, un dineu la 
de știință și pacea". Palatul Kimsusan,

șiii
au fost abordate probleme 
ale relațiilor bilaterale, 
precum și unele aspecte 
ale actualității politice in
ternaționale.

AUTORITĂȚILE din- 
tr-un număr de 47 de o- 
rașe și localități rurale 
din Insula Hokkaido au 
adoptat rezoluții prin care 
cer prohibirea armelor 
nucleare. într-un articol 
apărut în ziarul „Hokkai-

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii 

președintele 
De

mocrate Coreene, și tova
rășa Kim Săng E au ofe
rit, după solemnitatea

ro
Palatul Kimsusan,

do Shimbun" se arată că 
în ultima perioadă, atît in 
insula Hokkaido, cit și în 
întreaga Japonie se con
stată o intensificare a miș
cării antirăzboinice, pen
tru dezarmare și pace.

Mica publicitate
stu- 
lon, 

de

PIERDUT foaie rriatri- PIERDUT carnet de 
colă de absolvire^ a 8 cla- dent pe numele Anca 

eliberat de Institutul 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (582)

Pierdut cai (sur pă
tat). Informații comuna 
Bumbești-Jiu, nr. 453, Jud, 
Gorj — Popescu Ioan. Gă
sitorului recompensă. (583)

DE FAMILIE

Far astenie 
de Școala 
Petroșani 
O declar 

(576)

se pe numele 
Viorel eliberată 
generală nr. 5 
în anul 1980. 
nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Strat 
loan, eliberată de 
I. R. I. U. M. Petroșani. O 
declar nulă. (580)

ANUNȚURI

FAMILIA Boată, copiii Sebastian și Simona, fra
ții Mareu, Maria, Zamfira și Rodica anunță cu du
rere împlinirea unui an de la dispariția scumpei 
noastre

TRUȚA EUGENIA, 
li vom păstra o vie amintire. (579)

A
SOȚUL, copiii, ginerii, nepoții, frații și cumnații 

anunță cu adîncă durere împlinirea unui an de la 
dispariția din mijlocul nostru a celei care a fost 

WEBER BERTA
Amintirea ei va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. •' ' ■ (581)

4EDACTIA $1 ADMINISTRAȚIA t Pettoșonl st» Nicolae Sâicescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretarial), 4 16 63 ; 4 24 $4 (secții) TIPARUL : Tipoamfis Petroșani rtr N Bâlcescu ■ 2.


