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cpcsifi- 
e in- 

De 
a

rarea cărbunelui 
cabil pentru nevoii 
dusțriei sider urgice. 
cîteva luni, din secție 
I.P.U.V.J., prepa.-ația Lu
peni a devenit o uzină de
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CIT MAI MULT CĂRBUNE 1

întărirea disciplinei — concretizată în
REDRESAREA PRODUCȚIEI

Sectorul ■ IV de la. I.M. 
Dîlja s-a confruntat în 
prima jumătate 
cu greutăți care 
la nerealizarea 
lor de plan cu 
10 000 tone de 
Absențele nemotivate, ne- 
respectarea programului 
de lucru, indisciplina ca
re se manifesta în cadrul 
colectivului din sector, 
precum și neîntreținerea 
în stare corespunzătoa
re a fluxului de trans
port și rămînerea în ur
mă la lucrările de pre
gătire au avut drept con
secință pierderi însem
nate de producție.

în această 
conducerea 
împreună eu 
minei au stabilit măsuri 
menite să îmbunătățeas
că activitatea din subte
ran, au fost stabilite ter- la fronturile direct: pre
nume cu responsabili
tăți precise de punere 
în practică a acestor mă
suri, Revirimentul s-a 
produs încă de la înce
putul lunii 
rul șirealizat 
sareințe de plan, 
sfîrșit**%®rimei i 
colecthful cumulînd 
plus de peste 100 
tone. Toate brigăzile 
cărbune au planul 
lizat și depășit, produc
tivitatea muncii: planifi-

^cată este depășită: ș Bri- rile, de muncă. Lucrările

a anului 
au dus 
sarcini- 

peste 
cărbune.

perioadă 
sectorului 

conducerea

iulie. Secto- 
ritmie 

Ia 
decade, 

un 
de 

din 
rea- 

loc 
mult spirit 
și iniția- 
ca incinte- 
minîere să

intr-un 
întreprins Ia sfîr- 
sâptămînii trecute 
cîteva întreprin- 
miniere din muni-

gada condusă de Cons
tantin Tomescu, a depă
șit productivitatea mun
cii zi de zi cu peste 200 
kg pe post, iar brigăzile 
conduse de Pavel Tas- 
nadi și luliu Ungvari își 
realizează productivita
tea planificată.

De modul cum s-a ac
ționat pentru redresarea 
producției la acest sec
tor ne-a vorbit sing. 
Ion Avrămoiu, șeful sec
torului : „M-aș referi î- 
nainte de toate la imbu- 

de 
fost 
600 

Și
TR-3. Aceas- 

reducerea 
personal 

si de deservire

nătățirea fluxului 
transport care a ' 
scurtat cu aproape 
de metri de bandă 
transportor 
ta a dus la 
numărului de 
auxliiar 
cu 15 posturi pe zi, pos
turi care sint prestate

dustive. -Totodată, rea
lizăm însemnate econo
mii La materiale, piese 
de schimb și energic. 
Cărbunele șe încarcă la 
un orizont superior și 
nu mai avem atîtea pier
deri. Datorită reducerii 
acestui flux de trans
port. s-a restrîns aria lu
crărilor auxiliare, am 
putut forma o. echipă’ de 
aprovizionare cu mate
riale pentru toate lpcti-

Incinta cu

în- 
mod 
Cei

Pentru cei ce intră în 
incinta minei Lupeni, im
presia creată este în func
ție de poarta pe care in
tră. Bunăoară, dacă intri 
pe poarta nr. 2 sau poar
ta nr. 3, te întîmpină o i- 
magine care este firească: 
ordine și curățenie, utila
je acoperite, 
așezate 
tr-un 
ordonat. _________
de la sectorul 
XIII — ate- 0 •
Here (de la yffl II
intrarea prin vUII
poarta nr 2) _______ 
merita feli
citări pentru felul în care 
știu să se gospodărească. 
La poarta nr. 3 — intra
rea principală — la fel, 
ordinea și curățenia pre
domină, fiind aleea clădi
rilor administrative. Nu
mai că partea pozitivă a 
lucrărilor se oprește aici. 
Dacă intri pe poarta nr. 5 
(de lingă stadion), îți vi- 
ne să te... întorci și să nu 
vezi nimic 1 Imediat lin
gă depozitul de carburanți, 
munți întregi de fier vechi 
și... nou ; grămezi de lemn 
vechi ; calea ferată desti
nată transportului cu va
gonete — blocată aproape 

1 Cum trebuie să arate 
incintele unităților mi
niere ? Cît de judicios 
sint folosite spațiile 
de depozitare și rampe
le de descărcare’ a ma
terialelor ? Există 
pentru mai 
gospodăresc 
tivă pentru 
le unităților
constituie, alături de 
producțiile de cărbune, 
a doua carte de vizită 
a minelor ?

Acestea sint doar cî
teva întrebări la care o 
echipă de reporteri ai 
ziarului și-a propus să 
caute răspuns 
raid 
șitul 
prin 
deri 
cipiu. Constatările, re
velatoare în a reda mo
dul în care unii gospo
dari lipsiți de inițiati
vă devin restanțieri la 
capitolul „întreținerea 
incintelor", vă invităm 
să le urmăriți în cele 
ce urmează.

de pregătire au fost im
pulsionate și s-a ajuns să 
se lucreze în avans, ast
fel încît să nu mai fie 
stagnări așa cum s-a în- 
tîmplat în cazul abataju
lui nr, 2/5. Pentru întă
rirea disciplinei din sec
tor au fost luate măsuri 
severe. Am început cu 
absentomanii care nu au

-X
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Gheorghe BOȚEA

două fețe
tințăin întregime cu. fier vechi, 

vagonete răsturnate și ma
teriale, mai mult... arun
cate, decît descărcate 1

La depozitul de utilaje 
și piese de schimb, 
de piese, tone întregi 
lanț de transportor stau 
în bătaia ploii, acoperite

sute 
de

Raid prin unitățile miniere

doar de... indiferență! La 
silozurile de ciment, dru
mul de acces este atît de 
„îngrijit'1, încît piciorul 
îți intră în praful de ci
ment pînă dincolo de glez
nă. Noroc că nu ne-am 
dus pe -ploaie. în zona fu- 
nicularului, de asemenea, 
dovezi că spiritul gospo
dăresc este... rău-văzut I

Cu siguranță că niște 
acțiuni patriotice avînd 
ca obiect gospodărirea 
incintei ar fi binevenite. 
S-ar face ordine și s-ar 
pune capăt risipei de ma
teriale. Deocamdată, atît. 
Vom reveni.

CONGREfUL

17 ani de la Congresul al IX-lea 

al P. C. R.

Pentru minerii Văii Jiului

OE PROGRES Șt
BOR AST ARE MATERIALĂ

celor 
au 
la 
al 
al 

or-
Și

!

Amplul proces de âdjn- 
cire . a democrației socia
liste consfințește un feno
men care a devenit o ca
racteristică fundamenta
lă a vieții economice și 
sociale în de- ________ '
cursul 
17 ani ce 
trecut de

> Congresul
IX-lea 
partidului: 
ganizarea 
funcționarea 
întreprinde

rilor pe ba
za principiu- 
lui autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești. Un 
exemplu concret al lăr
girii democrației socialis
te pe baza acestor princi
pii fundamentale, promo
vate cu consecvență de 
partid, de secretarul său 
general, tovarășul Nicplae 
Ceaușescu, l-am găsit la 
preparația Lupeni — uni
tate economică cu un rol 

.hotărîtor în valorificarea- 
superioară a producției în- 
trepiirtderilor miniere din 
\ i“-tul bazinului. în asig.u-

cît mai curînd cu 
intemperiile vremii. Așa 
a fi regula. Cine știe ? 
(fotografia nr. 1, pag. a 
a 2-a). D e p o z i- 
tul de lemn. Dacă, în li
nele locuri, stivele erau 
aranjate ca la carte, la al
tele... spiritul de bun gos

podar greu 
- se face simțit.

Lîngă circu
lar cîteva gră
mezi de ru- 

9 y meguș, „Cefa-
I* 11/ <1 ceți cu ‘I I IU îl întrebăm

pe inginerul 
Petru Voinea. 

totul în ordine. Dar, de însoțitorul nostru. „îl arun- 
cum treci de clădirea cor- căm pe marginea Jiului, 
pului administrativ, im
presia bună ți se schimbă. 
Din dreptul atelierului 
mecanic încep să te 
timpine grămezi de 
vechi (mult, foarte 
fier vechi la mina 
șeni I) risipite pe 
gard, subansamble 
ale unor utilaje din 
teran. în spatele atelieru
lui, surpriză I Mal multe 
pompe de înaltă presiune, 
nou-nouțe, aduse de cîteva 
zile de la Filipești de Pă
dure, stau în aer liber, 
puse parcă să facă cunoș-

am 
prilej 

incinta 
intrare,

Depozit pe
Duminică, 18 iulie, zi în 
re am. urmărit la I.M.

Paroșeni modul cum.se e- 
xeeutau reviziile și repa
rațiile programate pentru 
sfîrșitul săptămînii. 
profitat de acest 
pentru a vedea și 
întreprinderii. La

în...

în- 
fier 

mult 
Paro- 
lîngă 

casate 
sub- 

preparare', odată cu pri
mirea acestui statut, uni
tatea avînd și consiliu al 
oamenilor muncii.

O măsură care creează 
un cadru mult mai favo
rabil . pentru aplicarea 
principiului autoconduce- 
rii și autogestiunii munci
torești, ale noului meca
nism economico-fi năiieiar, 
pentru desfășurarea acti
vității preparației în con
diții de eficiență supe
rioară.

Da. dar noul cadru.

Pînă acum 2—3 ani îl pre
lua Fabrica de mobilă din 
Livezeni...11 în jurul stive- I 
lor de lemn, din nou, mult < 
fier vechi. Peste 50 de sco- , 
curi de transportoare, mo
toare de acționare — toa
te nou-nouțe, avînd vop
seaua intactă (deocamda
tă !) —, covoare de cau
ciuc pentru benzile trans
portoare stau aruncate 
de-a valma peste fierul 
vechi (fotografia nr. 2, pag. 
a 2-a). „Nu prea avem spa
țiu de depozitară...11, primim 
drept scuză. în acest caz

bunătățiț, pentru auto- 
conducerc, pentru parti
ciparea directă a oameni
lor uzinei la actul condu- 

: 'cerii,- nu reprezintă, în 
sine, decît o posibilitate.

•, ca aceaș- 
posibilita- 
să devină 

realitate, 
deciziile

fie
e-

--------------- -Pr,

ca
■■X 1 luate la nive-VH lui organului
* "' : colectiv de ;

conducere să 
fie elaborate 
cu promptitu- 

~ dine., compe
tență și, mai ales, să
aplicate operativ, eu 
fecte cît mai favorabile 
asupra activității Uzinei, 
se impun cerințe multiple.

Perfecționarea, accen
tuarea autoconducerii mun
citorești se .înfăptuiește 
printr-o susținută muncă 
politică și organizatorică 
in rîndul oamenilor mun
cii. a preparatorilor, astfel

Ioan DUBEK

Doi cunoscuți șefi de 
brigadă de Ia I.M. I’e- 
trila : Alexandru Iacob 
(centru) și Ștefan Pu
rice (dreapta), alături 
de ortacul lor Nirolae 
Tismănaru, Ia un obiș
nuit sfat mineresc „la 
zi", după un șut rod-' 
nic in abatajele minei.

loto : Șt. NEMECSEK

au fost depozitate... pe ver
ticală. Adică, unele peste 
altele. Ce descoperire 1 Nu 
credem că spațiul de depo
zitare ar fi de vină. De. 
vină sint gospodarii minei. 
Și cînd te gîndești că e 
vorba doar de cîteva ac
țiuni, de muncă patriotică 
pentru a schimba înfățișa
rea incintei, cine ia.iniția
tiva ? Dar nu o „inițiati
vă11 care să mute rumegu
șul pe malul Jiului,'ori să . 
amestece piesele și mo
toarele noi cu fierul vechi. 
E nevoie de o inițiativă de 
gospodar, care să trimită 
fierul vechi la topit, iar 
piesele noi sub acoperiș, 
pînă le vine rîndul să fie 
duse în subteran, ca să le 
vină în ajutor minerilor..

Echipa de reporteri 
formată din

Vîorel STRAUȚ,
Gheorghe BOȚEA, 

Alexandru TATAR, 
Gheorghe QLTEANU
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Angajare fermă pe calea eficienței
(Urmare din pag. 1)

(5),

sea-

ia 
pe

cu ca- 
propun 
cursuri 
polica-

echipele
Mozes
Stoica,

să 
la 
de 
să

Silviu 
minerul 
pentru

i argu- 
angajări 

a 
al

Valentin 
Blăjan 
Virgil 

acordat 
care

angajante 
adunarea 

oamenilor 
cu

fost
problemele

aspre, 
la 
de 
cu

Adunări generale 
ale 

oamenilor muncii

care să 
redresarea 
cărbune, 
trebuie 
mult

a 
de 

căr- 
• fost 

cu

de asigurare 
schimb cu loco- 

(Octavian Sasu, 
Au fost, de ase- 

dezbătută

! esențiale 
autocondu- 

autogestiunii 
creșterea 

minerilor în 
de

Aspectele 
ale întăririi 
cerii și i 
muncitorești, 
răspunderii 
sporirea producției 
cărbune a constituit mie
zul dezbaterilor 
sabile, principiale și 
obiect are recentei 
nări generale a 
lor muncii din 
sectorului IV al 
Vulcan. Au fost 
țiate și aspru

- neajunsurile

participării 
și exigente, 
generală a 
muncii a dezbătut 
prioritate, căile de utili
zare integrală a capaci
tăților de producție, ale 
întăririi ordinii și disci
plinei tehnologice. Refe- 
rindu-se la aceste aspec
te, Mihai Tofan, lăcătuș,

concretizată în

respon- 
la 

adu- 
oameni- 

cadru! 
minei 

eviden- 
criticate

manifesta
te în prima jumătate a 
anului cînd sectorul 
rămas sub sarcinile 
plan cu 4000 tone de 
bune. Criticile au 
cu atit mai ascuțite 
cit și in luna iulie cadre
le tehnico-inginerești
din sector, comitetul de 
partid și sindicat nu au 
găsit soluțiile 
conducă la 
producției de

Conștienți că 
participe mai

■ sporirea producției 
eă-bune. că trebuie 
administrez’ mai gospo
dărește partea din avu
ția națională incredința- 
tă. participanții 
dezbateri, cei care 
luat cuvîntul la forumul 
muncitoresc au discutat 
în jurul acestor proble
me făcînd propuneri me
nite să conducă la îm
bunătățirea activității de 
extracție. O dovadă ’ a

V _______

la
au

spunea : „Este necesar 
ca pe fiecare schimb să 
se întărească asistența 
tehnică. Doi lăcătuși nu 
pot să deservească cinci 
grupe. în acest sens tre
buie luate măsurile care. 
să conducă la asigurarea 
pe fiecare schimb 
dre calificate — 
înființarea unor 
de calificare sau
lificare". „Aproviziona
rea cu materiale (lemn, 
cherestea, piese de 
schimb) rămîne totuși o' 
problemă. Rezolvarea a- 
cestora de către factori 
de decizie va conduce la 
sporirea producției 
cărbune in fiecare 
gadă' 
nu. miner). „Să se 
măsuri de evacuare 
apei la orizontul 
din galeria transver-

sală. Este, de aseme
nea, necesar să se 
măsuri 
fiecare 
motive" 
miner).
semenea, larg 
întărirea ordinii și disci
plinei. S-au făcut referiri 
directe la cei care lip
sesc nemotivat sau sînt 
„abonați" la foi de boală. 
Răspunderea și maturi
tatea cu care au 
dezbătute 
activității de extracție 
din sector s-a 
lizat în propunerea 
numeroase soluții 
nico-organizatorice 
nite să conducă la 
dresarea producției 
cărbune.

Atit din darea de 
mă cit și din cuvîntul 
participanților la dez
bate au reieșit cu priso
sință în evidență 
mantele unei ; 
ferme, responsabile 

colectiv
IV, de a spori 
de cărbune, de 
eficiența eco- 
Responsabilita-

materia-
a 

teh- 
me- 
re- 
de

întărirea disciplinei
REDRESAREA PRODUCȚIEI

înțeles câ de seriozitatea 
lor depind rezultatele 
întregului sector. Cei ca
re au avut un număr 
mare de nemotivate au 
fost înlăturați din ca
drul sectorului (Giie.jr- 
ghe Damian și Florin Mi
hai); iar lui 
Hummer 
Gheorghe (4) și 
Toma (5) li s-a : 
ultima șansă. Cei 
nu au respectat progra
mul de lucru au fost 
sancționați. Organizația 
de partid a pus și ea în 
discuție și a sancționat 
pe electricianul 
Popescu și pe 
Alexandru Niță

neindeplinirea sarcinilor 
de serviciu.

Aceste măsuri 
dar meritate, au dus 
reducerea numărului 
absențe nemotivate 
peste 50 la sută și la îm
bunătățirea activității 
din subteran.

Lăcătușii din 
lui Ion Damian, 
Kecskes, Petru 
precum și electricienii lui 
Gheorghe Ciocan și Cu- 
țu Donci iși dau intere
sul pentru executarea u- 
nor revizii și reparații 
de o bună calitate astfel 
îneît să fie reduse la 
maximum stagnările din 
procesul de producție".

Colectivul sectorului 
este hotărit să amplifice

de 
bri- 

(Nicolae Merișa- 
ia 
a 

420,

participare efectiva,
responsabilă

(Urmare din pag l) al

C. GRAURE

întregului 
sectorului 
producția 
a crește 
nomică. 
te s-a manifestat în ho- 
tărîrea de a nu lăsa în 
semestrul II al anului 
porți deschise lipsuri
lor, de a redresa pro
ducția de cărbune prin- 
tr-o mobilizare exempla
ră a tuturor forțelor.

Maria Branga și Vio
rica Rogobete, două 
din bobinatoarele de 
bază din cadrul secției 
M.A.P. de la I.U.M.P., 
din miinile cărora iese 
lucru de calitate.

incit aceștia să se ridice 
la înțelegerea actului Con
ducerii, ceea ce le permi
te să-și exercite atribuți
ile in cunoștință de cauză, 
cu maximă responsabili
tate. Susținind acest-dezi
derat, tovarășul Gheorghe 
Pană, secretarul comitetu
lui de partid, președintele 
c.o.m. din uzină, ne-a de
taliat preocupările multi
ple 
ganizației de partid, 
truirea membrilor ~ 
cu problemele de 
economică, cu ’ i 
noului mecanism 
raieO-fin.anciar, 
rea lor permanentă și ope- 

indicatori- 
stadiului

în acest sens ale or- 
ins- 

c.o.m. 
legislație 
cerințele 

econo- 
informa-

rătjvâ. asupra 
lor de» plan, 
realizării acestora, 
fectarea -unui sistem 
cient pentru informarea 
colectiv ului asupra acti
vității c.o.m. și a biroului 
acestuia sînt doar citeva 

obiectivele strâdani- 
organizației de partid.

i. Despre efectele acestor 
strădanii am avut o con
vorbire cu unuh dintre re

prezentanții oamenilor mun
cii, vtcepi eședinte al c.o.m., 
lăcătușul Ștefan Răcz., șef 
de echipă la se .ăia meca- 
no-energetică, iar -.drept 
ilustrare vie a participării 
responsabile, eficiente a 
personalului muncitor la 
actul conducerii a pr.de- 
juit-o o acțiune pe cit de 
complexă, pe atit de im
portantă pentru creșterea 
si;
a
A

a

aeest 
pro- 

;eu tarea 
. aucrarî. 
r uzinei- 
Spălare,

ce va crea condițiile 
lucră-

gram pe 
unui coi 
pentru 1 
eu două 
ceea
necesare executării 
iilor de revizii și reparații, 
In urma acestei consultări 
largi, detaliate, cu oamenii

eforturile in acest 
mestru, să realizeze 
depășească lună de 
sarcinile de plan și 
reducă din minusul 
mulat în primul smfjes- 
tru. Personalul tehnic 
al sectorului a fost îm
părțit pe schimburi pen
tru a acorda asistența 
tehnică necesară și pen
tru a combate cazurile 
de indisciplină care 
manifestat in cadrul 
torului. Fiecare om 
sector are sarcini 
i-ise și răspunde 
Uzarea lor. Toate 
te măsuri stabilite 
numite să îmbunată cas
ca activitatea din subte
ran și pentru creșterea 
producției de cărbune.

• ices- 
sint

Masă lemirasă 
livrată peste plan
In prima jumătate 

lunii iulie colectivul unită
ții forestiere din Valea 
.Jiului a livrat peste pian
1 OMi mc masă lemnoasă,
2 000 mc bușteni de fag 
pentru construcții industri. 
ale și 90 mc cherestea de 
rușinoase pentru export. 
Totodată, au fost pregăti
te noi loturi de hu/.eni 
pentru construcții rurale 
și celuloză de fag pentru 
partenerii 
zultate bune 
restlerii de
Cimpu lui 
de ing. Iovu 
restierii de 1 
duși de ing. 
dorache.

externi. Cu re- 
se înscriu, fo
ia sectorul 

Neag, condus 
Todon i și fo-

uzinei, biroul executiv 
c.o.m.. specialiștii, au de
finitivat programul de lu
cru. După consultarea a- 
vută atit cu membrii e- 
chipei. cît și cu celelalte 
formații de lucru ale sec
ției, lăcătușul Ștefan Racz 
a venit cu propuneri con
crete pentru îmbunătăți- ’ 
rea funcționării utilajelor. 
Trecîndu-se la înfăptui
rea modificărilor în flu
xul de preparare, șeful 
de echipă, oamenii lui, au 
fost și cei care au execu
tat o mare parte din lu
crările ce le incumbă a- 
ceste modificări. Odată 
cu terminarea înlocuirii 
benzilor nr. 155 și 156, cu 
transportoare de mare ca
pacitate. a celorlalte mon
tări de utilaje sînt pers
pective ca pină la sfirșitul 
lunii uzina să poată func
ționa cu două linii telino-, 
logice distincte și astfel 
procesul, de spălare să se . 
red ucâ ; la i 6 ore, ceea ce 
va ’determina, odată •• eu 
creșterea siguranței " dd 
funcționare, reducerea 
substanțială a consumu
lui de energie. . --

Realizarea
plan ale 
ț n aslg

, șip teicii 
tlcabfl, ■

\ riii /sust 
. bunătăți

■' A

corpului ;
1 (ierurile 
altfel. La 
de-a lungul

• ••

ii ■ « a i mai a ■ ■■ ii im «

Calea ferată îngustă, din 
depozit, este străjuită, la 
rindul ei. de piese de 
schimb și lemne pentru 
mina. Practic, vagonetele 
abia se pot strecura pen
tru încărcarea materiale
lor necesare in abataje. 
I ară nici o exagerare, da-

IOVARĂSI>

încă de la intrarea pe 
poarta minei Petrila, se 
poate observa că ordinea 
și curățenia sînt ia ele a- 
casă.

Panouri mobilizatoare 
vopsite proaspăt. Parcul 
din fața clădirii adminis
trative este bine întreținut,

Spiritul gospodăresc in... derivă

La intrarea in incinta 
minei Lonea, gospodarii 
au manifestat o evidentă 
grijă. Dacă incinta ar ară
ta așa peste tot, mina Lo
nea ar putea fi dată e- 
xemplu de gospodărire fa
ță de celelalte întreprin
deri miniere din munici
piu. Dih păcate insă, de
cum pătrunzi dincolo de
clădirea 
nistraliv 
cu totul 
cu schip,
nei de sud. a incintei . se 
poate zări un adevărat zid 
de metale, vechi. Confec
ții metalice, armături TH, 
roți de vagoneți, fel și fel 
de piese metalice zac ru
ginite svib cerul liber. Am 
numărat zeci de vagonete 
răsturnate, iar unele 
umplute cu gunoaie, 
morin a n ele d e meta le 
și ruginite, abia se-. 
ghici . că. dincolo de 
ferată îngustă care 
legătura
lui se află
pozitul

sînt 
Din 

vechi 
poate 
l-inia 
face 

cu fluxul schipu- 
în realitate de- 
lemn al minei

că s-ar aduna toate meta
lele vechi din in.inlă, oțe- 
lăriile Hunedoarei 
tea fi alimentate 
zile. Evident fi. se 
lipsa gospodăririi 
Halelor, 
te la voia întâmplării, 
flăm, 
nizația U.T.C. a 
bine 
a
Aici 
prin 
odată

ar pu- 
eiteva

- simte 
matc- 

care sînt afunca- 
A- 

în schimb, că orga- 
mi nei stă 

cu planul de. predare 
metalelor vechi... 

se cere o mină fermă,, 
țâre să se! . clarifice 

pentru . totdeauna 
calitate „spatc- 

pații ;ie di- 
ciinitir

iar clădirea administrati
vă, proaspăt zugrăvită și 
vopsită. La atelierul meea_ 
hic și electric precum 
la presa de 
armături metalice și 
mașina de < 
plasă de sumă 
nea, ordine și 
Și la .circ 
tu lui centru pe 
troduce personalul 
terialul în mină, 
care-1 deservesc 
în permanență ordinea 
curățenia. Utila.
care sînt de o

■r’tanță sînt

Șl 
confecționat 

la 
confecționat 

i de asenie- 
eurățenie. 

suitul ■ pu
nă re se - in

și im- 
o a men ii ’ 

păstrează
Și 

ele noi 
mai mare 

aranjat

în locuri special amenaja
te încercuite cu jșșd clin 
plasă de simtă u»pe nu 
se poate pătrundg^ră șeJ 
ful de depozit. utilajele 
scoase din mină sînt a- 
ranjate la atelierele minei 
în ordine pentru a putea 
fi reparate sau descompu
se pentru a se re upeia 
ce se mal poate din ele, 
iar ce nu, pentru, a fi pre
date la fier vechi. Toate 
aceste utilaje scoase din 
mină au un circuit precis 
pe care-1 străbat. Ca
lea ferată îngustă pe care 
se aduce' materialul lem
nos din depozit la puțul 
centru a fost refăcută în 
acest an și se află în per
fectă stare. Ani continuat 
raidul, nostru în depozitul 
de lemne unde se fac e- 
forturi vizibile pentru a 
le aranja așa cum trebuie.
Dar deocamdată 
i'oios este arimeat
întriuplării. Așa că 

gospodari, nu 
l depozitul de 
aparține.

ia.

UI'

arti-

sarcinilor de 
uzi nei, îndeosebi. 

ur area c ă r b u n el ui
la cărbunele coesi- 
presupune s t r ă d a - 
nu te ' 
-ea

recuperare 
continuă a ’ si 
luneționarecț 
îmbuna 
concom 
consur 
și de 
biective 
strădanii 
preparatorilor, 
Aparii lor ne 
spiritul hotărîrii 
generale a reprezentanți
lor oamenilor muncii, la 
perfecționarea activității 
uzinei,, la sporirea contri
buției ei la -. dezvoltarea 
bazei -energetice a țării. . A*.

■■■
W.

•x> -xș ...< d
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1965 17 ani de Ia Congresul al IX4ea al P.C.IC 1982

1965 -1982^'/

PENTRU MINERII VĂII JIULUI

fPOGA Df SI* [
’„Să facem din Valea Jiului nu numai un centru miniei 

puternic ci și un centru muncitoresc în care condițiunile de 
viață și de muncă să fie exeirplare".

NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru om, pentru bunăstarea 
fericirea luiȘi

. Intr-o retrospectivă a 
marilor înfăptuiri ale so
cialismului" în Valea Jiu
lui nu . poate să lipsească 

•- dcZ^S^rea urbanistică 
și permanenta perfecțio
nare a sferei serviciilor', e- 
Jemente care sînt concen
trate în noua calitate a 
vieții minerilor, a tuturor 
oamenilor muncii. Sînt re
alități ale A'îndirii și mun
cii noastre, 
profunde în 
mului, stimulative 
cesului economic, 
mai însemnate 
in perfecționarea 
sociale din Valea 
au prins contur, apoi con
sistența și trăinicia fapte
lor durabile, în acești 17 
ani care ne despart de un 
eveniment politie eu am- 
ple semnificații în dez
voltarea Văii Jiului : .Con
gresul al IX-lea al Parti-

cu implicații 
conștiința o- 

ale pro- 
Și cele 
realizări 

vieții
Jiului

A- 'dului Comunist Român, 
lunci, in vara anului 1965, 
începea, cea mai . rodnică 

istoria poporu- 
inseparabilă de 

personalitatea 
Nicolae

epocă din 
'.ui nostru, 
numele și 
tovarășului 
Ceausescu, din a căruiini- 

o perio.a- 
pentru 

minerilor

țintivă a inccim i 
dă înfloritoare 
munca și viața 
Văii Jiului.

Cu fiecare an, .. 
rc cincinal in Valea 
lui s-aii construit, 
normele moderne alecon
fortului' și frumosului, su
te de editicn de laic inte
res social, tranuorniiud în 
realitate •omenească poil- 
tîeă pro li unți i' una an istă a 
partidului nostru, politi
că’al cărei obiectiv fun
damental este bun'is t u ea 
materială și spirituală \a 
Omului, ,, •

Cine revine astăzi, mi

fi
:JhiA; 
după- '

mai după un deceniu. în 
Valea Jiului, este impre
sionat de ritmul de dez
voltare a municipiului, de 
progresul realizat în do
meniul vieții sociale, ca o 
consecință a calității și e- 
ficienței procesului de 
extragere a cărbunelui din 
adîncul minelor. Aproape 
6000 de. mineri și alți oameni 
ai muncii sînt .posesori de 
autoturisme, fiecare . fami
lie are televizoare, apara
te de radio și alte bunuri 
care contribuie la; spori
rea calității viei ii, Și ; tott.il 

, este durat prin hărnicia și 
priceperea oamenilor mun
cii din Valea Jiului, în- 
făptuind ’cutezătoarele o- 

;■ bieetive ale Congresului 
al Xll-lea, .însuflețiți ;•■ de 
îndemnurile tovarășului 
'Nicol a e Ceăușe.s■ ■ u, de ' a-și 

l, făuri; Oi. viață eliberă, dem
nă si fericită.

In slujba sănătății 
oamenilor muncii din 
Valea Jiului sînt puse 
patru spitale — dintre 
care cel mai mare în 
Petroșani — 13 dispen
sare de întreprindere, 
17 dispensare de cir
cumscripție, 5 policli
nici, 7 creșe cu 700 de 
locuri și 259 medici, 48 
farmaciști, 928 cadre 
medii. Acest important 
potențial este comple
tat de laboratoare pen
tru analize, de recolta
re și conservare a sîn- 
gelui, de stații de sal
vare dotate cu mijloace 
rapide de intervenție 
■— inclusiv un elicopter 
—, de o bogată ins
trumentație de specia
litate

&

.z?

Școala generală nr. 6 din Petrila este una din
tre cele 17 școli (totalizînd 356 săli de clasă) și 
grădinițe și creșe (cu 4200 locuri) construite în 
ceastă fertilă epocă inaugurată de Congresul 
IX-Iea al partidului. Numărul copiilor cuprinși 
învățămînt a crescut, comparativ cu anul 1965. cu 
peste 8700, iar al cadrelor didactice cu peste 400.

12 
a- 
al 
în

Po- 
Petroșanj, 

Bulevardul 
Vulcan, al- 

I.tipeni,

' z zmfc II

trei cantme- 
complexe construite in 
ultimii 5 ani Ia Bupehi 
(în imagine), Paroșeni 
și Petrila, pregătesc și 
servesc în fiecare zi, 
peste 20 000 de mese 
minerilor Ia intrarea 
în subteran. Capacita
tea; de cazare a nefa- 
miliștilor a fost majo
rată în ultimii 10 
cu 3000 de locuri.

Un oraș înfloritor, cu cutezătoare programe de 
dezvoltare economică și urbană — așa ar putea fi 
definit profilul Vulcanului de azi. Oamenii orașului 
— mineri, energeticieni, preparatori, constructori 
de utilaj minier —, sporesc cu fiecare an zestrea 
de dotații edilitare a localității în care trăiesc și 
muncesc. Printre cele mai recente realizări: nume
roase . imobile moderne, prevăzute cu spații comer
ciale și de servire a populației, bulevardul Victoriei 
și Parcul tineretului.

Ba parterul noilor 
blocuri din Valea Jiului 
au fost construite spații 
comerciale moderne,
printre care și magazi
nele „Ilermes" ce se văd 
in clișeu.«Dacă în anul 
1965 au fost vîndute 
mărfuri în valoare 
675 500 mii lei. în 
cifra s-a ridicat 
1 497 400 mii lei.

■ «iX

1980

In perioada
79 au fost construite

Valea Jiului 16 328 
noi apartamente, .Pei
sajul urban a fost im- 

: bogății cu ansămblurî- 
le de locuințe Ilermes, 
Aviatorilor, Aleea Tran
dafirilor și Aleea 
porului din 
cele din 
Victoriei —
te cartiere la 
precum șl cu nouy 
samblu Bucura din 
ricani (în imagine).

tott.il
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Prezente românești peste hotare
MADRID 20 (Agerpres). 

Secretarul general al 
Partidului Comunist din 
Spania, tovarășul Santia
go Carrillo, l-a primit 
luni pe tovarășul loan 
Cîrcei, membru al C.C. al 
Partidului Comunist Ro
mân, reprezentantul parti
dului nostru la manifestă
rile prilejuite de Festiva
lul Partidului Comunist 
din Spania.

Cu această ocazie, în
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar gene-

Remaniere în admin ișt rația 
S. U. A.

WASHINGTON 20 (A- 
gerpres). Președintele 
S.UA, Ronald Reagan, 
a numit, luni, pe Kenneth 
Dam In funcția de ad
junct al secretarului de 
stat, ta tocul lui Walter 
Stoessel, care intențio
nează să se retragă din 
diplomație, a anunțat 
Casa Albă, Potrivit a- 
genției UP1, care trans
mite știrea, Kenneth Dam 
este procuror și a deți
nut în mai multe rînduri, 
în timpul administrați
ilor Nixon și Ford, fune

UHmillllHllllllllimilllllHmiIlIHIHnHHIIUmmiMlimimilimiumHHHHH'limillllllll....................

SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT ® SPORT ® SPORT 9 SPORT 0 SPORT ® SPORT

Lupte jjbere Bilanț-pledoarie pentru afirmarea valorilor sportive
Recent s-a întors de la 

Budapesta luptătorul Aron 
Cîndea de la C.S.Ș. Pe
troșani. „internaționalele" 
Ungariei prilej uindu-i o 
comportare notabilă — lo
cul V, care întregește pa
noplia sa cu trofee și per
formanțe deosebite, în 
răstimp de aproape cinci 
ani, pornind de la numai 
36 kg. luptătorul din Vale 
s-a afirmat pe plan națio
nal și internațional, în 
palmaresul său figurînd 
titlurile de vieecampion 
național și balcanic la co
pii (1978), campion națio
nal școlar (1979, 1981, 1982), 
vicecampion și campion 
național al juniorilor (1980, 
1981, 1982). alte medalii 
revenindu-i la întreceri
le individuale sau pe e- 
chipe. De asemenea, la
campionatele 
țtonale ale 
riei (locul V) 
României (VI) s-a 

interna- 
Bulga- 

și ale 
făcut

remarcat in cadrul cate
goriei 65 kg. Asupra cali
tăților sale se pronunță 
antrenorul Vasile Făgaș, 
cel care l-a descoperit și 
i-a „șlefuit" talentul: 

ral al Partidului Comu
nist Român, și tovarășul 
Santiago Carrillo a avut 
loo un călduros schimb 
de saluturi.

A avut loc, de aseme
nea, un schimb de vederi 
asupra principalelor pro
bleme internaționale ac
tuale, precum și în legă-, 
tură cu relațiile dintre 
cele două partide, subli- 
niindu-se cu deosebită sa
tisfacție bunele raporturi 
dintre Partidul comunist 
Român și P.C. din Spania.

ția de consilier al Ofi
ciului pentru buget și 
management.

De asemenea. William 
Schneider, economist și 
expert în probleme de a- 
părare, a fost numit sub
secretar de stat pentru 
asistența în domeniul se
curității, în locul lui 
James Buckley, iar Allen 
Wallis, a fost numit sub
secretar de stat pentru 
problemele economice, 
succedîndu-i lui Myer 
Hashish. Numirile ur
mează să fie confirmate 
de Senat.

. — In cîțiva ani, Aron 
Cîndea a ajuns un fin teh
nician, posedă o forță spe
cifică luptătorilor, în plus 
e foarte ambițios în pre
gătiri. Aceste calități l-au 
impus în fața selecțione
rilor, convocîndu-1, în con
tinuare, în totul speran
țelor olimpice pentru tur
neul din R.D.G. (8 august) 
și balcaniadă.

Aron Cîndea este port
drapelul formației Clubu
lui sportiv școlar din Pe
troșani, dar nu singurul 
său medaliat la întreceri
le.. republicane. Sezonul 
competițional 1981—1982 a 
pus în valoare în cadrul 
concursului național de 
toamnă, pe Sergiu Agavri- 
loaie (87 kg) și Aurel Dra- 
gotă (+87), medaliați cu 
argint. în finalele cam
pionatului național al ca- 
deților, Gelu Madear (81) 
a atins aceeași performan
ță. Pe echipe, liberiștii de 
la C.SJȘ.P. au ciștigat se
ria, dar sorții li s-au ară
tat apoi nefavorabili, fi
ind învinși de formațiile 
campioană, C.ȘJȘ. Cluj- 
Napoca, și vicecampioa-

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 20 (Agerpres). 

Avioane militare israelie- 
ne au survolat, la joasă 
altitudine, de cel puțin șa
se ori în decurs de o oră, 
marți după-amiază. Bei
rutul provocînd panică 
în rîndul populației civile 
care s-a refugiat în adă
posturi,. relatează agenția
Reuter. Artileria antiae
riana a forțelor comune
palestiniano-libaneze pro
gresiste a deschis focul
împotriva aparatelor is- 
sraeliene.

Tot. în cursul zilei de 
marți, artileria isrâeliană 
a bombardat pozițiile for
țelor comune palestinia
no-libaneze progresiste si
tuate în apropierea portu
lui Beirut, precum și cen
trul comercial din secto
rul de vest al capitalei li
baneze.

Pe plan diplomatic, pri
mul ministru al Libanului 
Shafic Al-Wazzan, și mi
nistrul turismului, Mar- 
wan Hamadeh, s-au întîl- 
nît cu Hani El Hassan,

Tratativele sovieto-americane privind limitarea 
armamentelor nucleare

GENEVA 20 (Agerpres), 
La Geneva a avut loc 
marți, o reuniune a dele
gațiilor U.R.SjS. și S.U.A., 
care a încheiat actuala 
rundă a tratativelor so- 
vieto-americane privind 

nă,. C.S.Ș. Oradea. La co- 
*pli, de asemenea, garnitu
ra CJSJȘ.P. a cucerit lau
rii primei ediții a „Memo
rialului Covaci" (Hunedoa
ra) ; în primii șase la na
ționale au fost înregistrați 
Tudor Roman (60), Marian 
Preda (70), Grigore Me- 
reuță (56), Marius Văcă
reau u (40) și Viorel Cîrcei 
(«).

Bilanțul sezonului abja 
încheiat înregistrează așa
dar plusuri calitative față 
de anii precedenți, obiec
tivele stabilite de secția 
de lupte libere a C.S.Ș.P. 
au fost depășite; în acest 
fel au fost valorificate cu 
prisosință calitățile lup
tătorilor școlari din Vale, 
dar și buna lor pregătire 
fizică și tehnică, desfă
șurată sub îndrumarea 
antrenorului Vasile Fă
gaș. Aceste succese meri
tă relevate și pentru fap
tul că liberiștii de la 
C.S.Ș.P. au condiții mate
riale modeste de pregătire 
— duc lipsă de săli de pre
gătire și săli de forță. Â- 
ceste probleme trebuie să 

consilierul politic al lui 
Yasser Arafat.

Pe plan economic șl so
cial, sectorul de vest al 
Beirutului se îndreaptă 
spre o catastrofă dacă a- 
sediul impus de israelieni 
se perpetuează, paralizînd 
mai ales comerțul, baza 
economiei libaneze — scrie 
agenția France Presse.

tIt
Președintele în exerci

țiu al Universității Ame
ricane din Beirut, David 
Dodge, a fost răpit, luni, 
de persoane rămase încă 
neidentificate, din incin
ta universității.

Primul ministru demi
sionat' libanez, Shafic Al- 
Wazzan și președintele 
Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Yasser 
Arafat, au condamnat ve
hement răpirea lui David 
Dodge și au ordonat for
țelor polițienești libanîfre 
și palestiniene să depună 
toate eforturile pentru gă
sirea acestuia.

limitarea armamentelor 
nucleare în Europa, anun
ță agenția TASS, S-a con
venit, menționează agenția 
citată, ca tratativele să fie 
continuate la 30 septem
brie anul acesta.

stea în atenția forurilor 
municipal și județean de 
educație fizică și sport, 
fiindcă disciplinele și sec-, 
țiile sportive care aduc 
medalii șl prestigiu pe 
plan republican și inter
național merită încuraja
te. în altă ordine de idei, 
pepiniera C.S.Ș.P., împreu
nă cu loturile de copii și 
juniori ale asociației spor
tive „Jiul" din Petrila, pot 
și trebuie să contribuie la 
revitalîzarea acestui sport 
tradițional în Vale și în 
întrecerile /seniorilor.

Evoluția meritorie a 
luptătorilor de la C.S.Ș.P. . 
în trecuta ediție a campio
natelor individuale și pe 
echipe se constituie într-o 
pledoarie elocventă în ce
ea ce privește valorifica
rea ambițiilor sportive, 
chiar și atunci cînd con
dițiile materiale nu confe
ră un registru larg de îm
bunătățiri.

Ion VULPE

1 ÎN ÎNCERCAREA de 
î a reduce uriașele defi- 
| cite bugetare america- 
? ne în creștere — peste
1 100 milioane de dolari în 
î acest an — Senatul S.U.A. 
• a început luni dezbateri- 
j le asupra proiectelor de 
î lege privind majorarea 
î impozitelor, în următo- 
Ș rîi trei ani, cu 100 mi- 
j liarde dolari — cea mai 
j mare de acest fel din is-
2 toria Statelor Unite —, 
î precum șî a celor privind 
i diminuarea cheltuielilor 
j sociale cu 17 miliarde 
: dolari, relatează agenția 
5 Reuter.
•; REFERINDU-SE Ia sur- 

,i se comunitare din Bru-
: xclles. agenția France 
; Presse relatează că, în- 
î truniți ieri în capitala 
î belgiană, miniștrii agri- 
; -culturii din cele zece 
■: țări membre ale Pieței 
i comune nu au ajuns Ia 
j vreun acord asupra noii 
i reglementări a pieței co

munitare a vinului. Dis
cuțiile urmează să fie 
reluate azi.

LA DAR ES SALAAM 
au avut loc consultări în-

Mc/'AEMTO,
FILMf

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Atenție la 
pana de vultur; Uni
rea : Răsunetul fluviu
lui.

PETRILA: Un iepu
re pentru avocat.

LONEA : Numele meu 
e iubire, I-II.

ANINOASA: Un
glonte rătăcit. .

VULCAN — Luceafă
rul: Povestea lui Bud
dy Holly.

LUPENI — Cultural :
Imigranți în Brazilia.

URICANI : Provin
ciala.

întreprinderea de preparare 
a cărbunelui Valea Jiului

SECȚIA PETRILA
-• „ •

încadrează temporar :
— MUNCITORI NECALIFICAȚI pentru 

lucrări de recuperare a terenurilor.

Mica publicitate

. • I 
tre oficialități tanza- ; 
niene și reprezentanți ai 1 
Pieței comune europe- ; 
ne cu privire la stabili- j 
rea domeniilor și moda- I 
lităților cooperării eco- = 
nomice dintre cele două ’ 
părți, anunță ziarul ; 
„Daily News" din capi- • 
tala tanzaniană. Tanza- î 
nia, împreună cu . alte j 
state africane din zonă, î 
—?■ notează ziarul — este j 
interesată în stabilirea i 
unul program , de dezvol- 5 
tare a producției sale ! 
alimentare, eu sprijinul j 
CEE, ' • 1

VARA neobișnuit, de i 
secetoasă a obligat auto- ■; 
ritâțile municipale din > 
Tokio să introducă, în- > 
cepînd cu ziua de Hstăzi, > 
o reducere cu 10 la sută | 
a apei potabile. După ■ 
cum relatează agenția i 
TASS, rezervele de apă j 
în cele șase lacuri de a- | 
cumulare, care asigură Ș 
aprovizionarea— ora^/uU., 
Tokio șl a localităților 
din apropiere, au ajuns 
la aproape jumătate din 
nivelul obișnuit.

rv
16,00 Telex.'
16,05 Stadion — emi

siune de actuali
tate sportivă.

17,00 Seara televiziu
nii poloneze,

17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea pro

gramului.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea eco

nomică.
20,40 Deschizător de 

drumuri noi — 
Congresul al
IX-lea al P.C.R.

• O nouă' calitate a 
vieții, o nouă ca
litate umană. Do
cumentar.

21,00 Seara televiziu
nii poloneze.

22,20 Telejurnal,

' X''- ■

„Cupa Minerul»* prea multe forfait-uri în etapa județeană...
Duminică, ~s-a desfășu

rat etapa județeană a 
tradiționalei competiții 
dotată cu „Cupa Minerul". 
Lipsa de la competi
ție a tinerilor din Deva, ca 
și din celelalte centre mi
niere ale județului, a fă
cut ca la majoritatea dis
ciplinelor prevăzute de 
regulament, întrecerile să 
se desfășoare numai între 
sportivii din Valea Jiului. 
De fapt, la competițiile de 
tenis, șah, popice au fost 
prezenți. doar un singur 
sportiv din Deva și 4 di» 
Hunedoara, ceea ce a de
terminat ea ia disciplinele 
volei și handbal învingă
torii să fie desemnați 
prin... lipsa adversarilor.

La întrecerile de atle
tism, ce s-au desfășurat 
pe stadionul Jiul din Pe
troșani. au fost declarați 
cîștigători ai etapei jude
țene : 800 m, fete ; Maria 
Cantemir (I.C.P.M.C. Pe
troșani) ; 1500 m, băieți : 
Nicu Diaeonu (l.M. Ani- 
noasa) ; lungime : Maria
Cantemii. și Alexandru 
Nicoiescu (1.C.P.M.C,). Pro
ba de aruncare a greutății, 
la băieți, a fost cîștigată 
de Petre Elizeu, de la 
f.M. Lupeni.

Disputa pentru obținerea 
primului loc la șah s-a 
dat între reptezentaniul 
nostru Grigore Mihuț 
(1.C.M.M, Petroșani) și 

Cornel Chira (I M. Hune
doara). După aproape do
uă ore de joc, partida a 
tost ciștigată de reprezen
tantul nostru.

La tenis de cîmp, pri
mul loc a revenit jucăto
rului Frăncisc Balog de la 
l.M. Deva care, în jocul 
decisiv, l-a întrecut, des- 
tul de greu, pe reprezen
tantul I.C.P.M.C.-ului, Cor
nel Miliăilă.

La întrecerile ce popice, 
care au avut loc pe arena 
Jiul din Petrila, au parti
cipat 3 jucătoare de la 
l.M. Lupeni șj tot atîția 
jucători de la l.M. Petrila. 
Titlurile de campioni ju- 
dețeni au revenit popica

rilor Margareta Kovacs 
(371 p.d.) și Ladislau Bar- 
tok (434. p.d.).

Pînă la desfășurarea e- 
‘tapei finale care va fi 
găzduită, tot de reședința 
noastră de municipiu, în 
zilele de 31 iulie și 1 au
gust, a rămas destul de 
puțin, iată de ce recoman
dăm câștigătorilor să folo
sească din plin această 
perioadă. O observație ex
presă se cuvină adresată 
handbaiiștilor de la l.M. 
Livezeni. care, în ultima 
perioadă, n-au mai fost 
„văzuți" la antrenamente 
șt oici prezenți la etapa 
județeană de duminică.

S. BALOI

VÎND. motocicletă IJ. In- . 
formații Vulcan, strada 
Mihail Eminescu bloc 6, 
sc. II, ap. 50. (908)

PIERDUT legitimație de. 
serviciu pe numele Călda
re Antoneta, eliberată de 
întreprinderea de confec
ții Vulcan. O declar nulă. 
(902)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szekely 
Augustin, eliberată de Fa
brica de mobilă Petrila. p 
declar nulă. (903)

PIERDUT legitimație de , 
ANUNȚ DE FAMILIE

MEREU prezent în sufletul și gîndurile noastre, 
soția, copiii și nepoții anunță că se împlinesc zece 
ani de la dispariția dragului și bunului lor . :

HUZA NICOLAE (899)

' serviciu pe numele, Vâlcu 
Ion. eliberată de f.C.M.M. 
Petroșani. O. declar nulă.

. (904)
PIERDUT** legitimație de 

serviciu pe numele Mada- 
raș Sandor, eliberată de 
I M Uricani. O declar nu
lă. (905)

PIERDUT certificat de 
calificare pe numele Bo- 
descu Aurelia, in meseria 
de mecanic auto, eliberată 
de I.GG.L, Petroșani. îl 
declar nul, (907)
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