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in puterea colectivului 
să asigure 

producției
în medie sub 5 tone pe 
post. Aceste rezultate mo
deste obținute de colecti
vul sectorului au o seric 
de cauze obiective și subi
ective, care se cunosc des
tul de bine, atît la nivelul 
conducerii sectorului 
și al 
care 
te la 
ceste 
niere 
mult 
anii trccuți.

Tocmai de aceea, în a- 
cest an s-a lucrat aproa
pe în permanență cu pa
tru brigăzi compacte la 
pregătirea părții estice a 
stratului 13, unde în luna 
iunie vor intra în funcție 
două abataje cu front 
scurt, care vor asigura o 
producție zilnică de 300- 
350 tone de cărbune. Pri
mul din aceste abataje 
este prevăzut să înceapă 
să producă încă din pri

Zilnic, plusuri 
de extracție »

redresarea
în cele cinci luni care 

au trecut din acest an, mi
nerii de la Aninoasa au 
înregistrat un minus de 
peste 110 000 tone de căr
bune la producția fizică. 
Din acest minus jumătate 
a fost înregistrat la 
rul III care, în nici 
din cele cinci luni, 
eușit să-și realizeze 

nile de plan, ba mai 
pe primele patru luni mi
nerii acestui sector și-au 
realizat sarcinile de plan 
doar în proporție de 31 la 
sută, iar în luna mai de 
42,4 ia sută. Productivita
tea muncii realizată în a- 
batajele sectorului s-a si
tuat mult sub nivelul pla
nificat. De altfel, la acest 
sector, în toată perioada 
care a trecut din acest an, 
s-a lucrat în cărbune doar 
cu un singur abataj fron. 
tal dotat cu tăiere și sus
ținere mecanizată, cu ca
re s-au obținut randamen
te scăzute. Productivitatea 
muncii planificată în acest 
abataj a fost de 9,7 tone 
pe post, dar s-au realizat

Pcntru a cincea zi con
secutiv, colectivul de mi
neri, ingineri și tehnicieni 
al I.M. Vulcan a reușit 
să-și onoreze sarcinile zil
nice de plan, raportînd de
pășirea planului fizic 
perioadei cu 900 tone
cărbune. Cel mai impor
tant succes în depășirea 
sarcinilor la producția fi
zică din această lună a în
registrat colectivul 
rului V, cu 
ieri, de 3448 
la începutul 
lași colectiv,
ruia se remarcă 
zultatele obținutp 
zile de abataj conduse de 
Traian Borșa, Ioan Bud, 
Ion Țobîcă și Paraschiv 
Ciurescu, a extras 
prevederi un plus 
proape 8 500 tone 
bune. Asemenea 
constituie un
exemplu al minerilor 
Vulcan în hotărîrea 
fermă de a continua 
muncească și în luna 
nie pentru realizarea 
depășirea planului la
ducția fizică de cărbune.

al 
de

secto- 
una 

nu a 
sarci- 
mult,

cit 
darîntreprinderii,

nu au fost înlătura- 
vreme. Una din a- 
cauze : lucrările mi- 
de pregătiri au fost 
rămase în urmă în

secto- 
un plus, pînă 
de tone. De 
anului, ace- 

în rîndul ca
prin re- 

brigă-

Este 1 Iunie, Ziua copilăriei, o sărbă
toare ale cărei sensuri adinei doar noi, 
adulții, le știm. Copiii de astăzi nu sînt 
altceva dccît viitorul nostru de mîine. 
Este o expresie cu valoare euforistică, 
plină de înțelepciunea generațiilor. Pe 
stradă trece un copil cu fața radiind de 
veselie : ce va fi el mîine ? Ce responsa
bilitate socială va avea ? Iată întrebări 
(ce s-ar putea înmulți, însă esența ră- 
mînînd aceeași) care determină o vastă 
și consecventă grijă a partidului și sta
tului pentru tinerele generații. Mărturii 
indiscutabile sînt școlile și grădinițele, 
reconfortantele vacanțe, petrecute sub 
soarele litoralului, excursiile, întreg sis
temul nostru de învățămînt care stimu
lează gîndurile, imaginația, chiar visu
rile care pot deveni realitate prin mun
că și perseverență.

V___ '_________________________

Strada, astăzi (și nu numai astăzi, pen
tru că impresia este mereu aceeași, în 
fiecare zi), este un univers al copiilor, 
aflat într-o continuă schimbare, plin de 
nuanțe și accente : animația veselă și 
colorată a dimineții, cînd școlile sînt 
stupi spre care se îndreaptă harnicele al
bine, este urmată de o perioadă de li
niște. Liniște relativă deoarece după 
încheierea orelor de curs și după efec
tuarea temelor, se umple de copiii vră
jiți de atîtea jocuri, unele dintre ele tre- 
zindu-ne nostalgii. t

Strada, astăzi ? 
lăriei într-o țară 
zentul și viitorul
loăre : omul. Acest adevăr se află 
strada mea, pe strada 
oriunde în România.

O sărbătoare a copi- 
care își făurește pre- 
prețuind o imensă ra

pe
dumneavoastră,

7

Gh. BOȚEA

pește 
de a- 
de căr- 

fapte
mobilizator 

din 
lor 
să 
iu-

Ș« 
pro-

Grija pentru copii, pentru tînăra generate

Preocupare consecventă 
a partidului 

și statului nostru 
(In pagina a 3-a)
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Luna manifestărilor 
politico-ideologice, 
cultural-educătive 

și sportive

Parametri 
tehnico-productivi 

superiori, prin utilizarea 
mecanizării complexe

i tncepînd cu a doua ju
mătate a lunii mai, la sec
torul V al I.M» Petri.a a 
fost pus în funcțiune un 
abataj dotat cu complex 
mecanizat de susținere 
pentru strate subțiri. Ac- 
ționînd perseverent pen
tru atingerea unor para
metri tehnico-productivi 
cît mai înalți, membrii bri
găzii de mineri conduse 
de Radu C. Ion. împreună 
cu cadrele tehnico-ingine- 
rești care coordonează ac
tivitatea concretă din a- 
cest abataj, au asigurat 
depășirea ritmică a randa
mentelor pc complex cu 
peste 3 tone pe post. Com
parativ cu tehnologiile cla
sice de exploatare a stra
tului 4. mecanizarea com
plexă a asigurat tripla
rea nivelului productivi
tății muncii, eliminarea 
aproape totală a consumu
lui de material lemnos, 
conomisindu-se astfel 
ca 30 mc/1000 tone 
Cărbune. Avansările 
dii zilnice obținute în 
taj sînt de 1,4—1,5 ml.
ea ce a asigurat realizarea 
zilnică din abataj, intr-un 
strat cu grosimea mai mi- 
că de un metru, 
producții situate 
la peste 150 tone pe zi și 
cu vîrfuri de peste 230 
tone pe zi. Se cere preci
zat că indicii respectivi re
prezintă cote record atin
se în asemenea condiții Ia 
I.M Petrila.

(Continuare in oac. a 2-a

de ani de activitate
a teatrului minerilor

Iert, la Petroșani, în 
drul unei festivități 
profunde semnificații, 
fost sărbătorită < 
versarea a 35 de ani 
la înființarea, in 
tă citadelă 
că, a Teatrului de 
„Valea Jiului".

La festivitate au 
parte tovarășii Radu 
lan, prim-secretar al 
mitetului județean 
nedoara al P.C.R., 
ședințele Comitetului 
xecutiv al Consiliului 
popular județean, Ion Gă- 
lăteanu, secretar de stat

i ca- 
i cu
, a 
ani- 

de 
aceas- 

muncitoreas- 
stat

luat 
Bă- 
Co- 

Hu- 
pre- 

e-

al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Vio
rel Faur, prim-secre- 
tar al Comitetului mu
nicipal Petroșani al P.C.R., 
președintele Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular municipal, 
fost de asemenea 
zenți membri ai 
rilor comitetelor 
țean și municipal
partid, ai comitetelor e- 
xecutive ale consiliilor 
populare județean și. mu
nicipal.

Au 
pre- 

birou- 
jude- 

de

în sală au fost pre- 
zenți numeroși mineri, 
fruntași ai activității din 
abataje, muncitori cons
tructori, oameni ai muncii 
din celelalte unități eco
nomice și instituții 
municipiului, membri 
comitetelor județean 
municipal de cultură
educație socialistă, repre
zentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, ac
tiviști de partid, ziariști.

Aniversarea celor 35 de 
ani de neîntreruptă

ale 
ai 
și 
și

a unor 
constant

secretarul 
partidului, 

dezvolta-

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

zi de 
fi 

tra-

artă 
cea 

precum

loc impor- 
politico-edu- 

dezba- 
consfă-

tivitate teatrală a avut loc 
în localul renovat și 
dernizat al teatrului 
Petroșani. Lucrările 
ple de modernizare 
care acestui lăcaș de 
tură i-au fost conferite o 
funcționalitate și arhitec
tonică de înaltă ținută 
sînt o nouă și convingă
toare expresie a grijii 
conducerii de partid și 
de stat, personal a tova
rășului N I C O L A E 
CEAUȘESCU, 
general al 
pentru 
rea și modernizarea con
tinuă a extracției de căr
bune, pentru îmbunătăți
rea condițiilor 
și viață ale 
pentru crearea 
teriale a culturii 
bogățirea vieții 
ale din

Intr-o 
țătoare, 
tuziasm, 
festivitate au adoptat tex
tul unei telegrame adre-

NEDEIA 
VULCĂNEANĂ"

prin 
cul-

de muncă 
minerilor, 
bazei mu

și îm- 
spiritu-

Valca Jiului, 
atmosferă înăl- 
de puternic 
participanții

(Continuare în pag. a 2-a)

Astăzi, în orașul de la 
poalele munților Vîlcan, 
încep acțiunile din cadrul 

a 
ma- 
ca- 
des-

celei de-a Xl-a ediții 
„Nedei! vulcănene", 
nifestare tradiționa'ă 
re va prilejui o mare
fășurare de forțe artistice 
din întreaga Vale a Jiu
lui. în cadrul actualei e- 
diții vor avea 
tante -acțiuni
cative, expuneri, 
teri, simpozioane, 
tuiri, menite să atragă un 
mare număr de pârtiei* 
panți. Toate aceste acțiuni 
vor avea un conținut bo
gat și o eficiență sporită 
pentru activitatea produc, 
tivă. Se vor desfășura, de 
asemenea, spectacole în 
săile de apel ale întreprin
derilor miniere Vulcan și 
Paroșeni și va fi declanșa
tă (vineri, 3 iunie) o 
producție mărită. Vor 
continuate acțiunile 
diționale de amploare 
„Salonul național de 
fotografică", aflat la 
de-a IV-a ediție,
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Economii obținute 
prin aplicarea inițiativelor 

muncitorești
nea, în prevederile indi
catorului „cheltuieli la 
1000 lei producție mar
fă", obținînd o reducere 
a cheltuielilor planifica
te de 62,3 lei.

Cea de-a doua inițiati
vă muncitorească, aplica
tă doar la atelierul trans
port, „Să- funcționăm o 
zi pe lună cu combusti
bil economisit", contribu
ie de asemenea la efortul 
general de încadrare în 
consumurile planificate. 
La aplicarea acestei ini
țiative, o importantă con
tribuție au adus-o meca
nicii și ajutorii mecanici 
Ion Răeoceanu, Emil Ci- 
bian, Iosif Arcz, Dionisie 
Pal ș.a., precum și 

atelierului.
c e p u t u 1 
fost

35 DE ANI DE ACTIVITATE 
A TEATRULUI MINERILOR

la 
se

Dind dovadă de o ati
tudine înaintată față de 
muncă, de competență 
profesională, colectivul dc 
oameni ai muncii de 
preparația Coroești, 
preocupă cu răspundere 
de anlicarca a două ini
țiative muncitorești prin 
care reușește să răspun
dă unor cerințe acute, 
referitoare la încadrarea 
in normele dc consum, la 
reducerea cheltuielilor 
materiale și bănești, în 
scopul creșterii eficien
ței cconomico-financiarc.

La nivel de secție 
plic&m inițiativa 
torcască „Contul 
de economii al 
lui", la care 

ini- 
de 

asigurat 
anului

a- 
munci- 

colector 
ateii eru. 
participă

toți oamenii muncii din 
cele 4 ateliere. Antrenați 
în aplicarea acestei 
țîative, preparatorii 
ia Coroești au 
de la începutul 
încadrarea în consumuri
le de materii prime și 
materiale, realizînd eco
nomii de 75 393 lei, chiar 
dacă două dintre atelie
rele noastre — prepara
rea și brichetajul — au 
dep’ășit consumurile pla
nificate pe primele patru 
luni ale anului. Secția 
s-a încadrat, de aseme-

Schimb de experiență pentru uteciști 
în zilele de 8, 9 și 10 iu

nie tineri uteciști fruntași 
de la mina Uricani vor 
participa la un schimb dc 
experiență ce va fi orga
nizat la Timișoara 
comitetele U.T.C. 
nei mecanice Timișoara 
întreprinderea minieră 
ricani.

Avîndu-se in vedere 
gătura strinsă dintre cele 
două unități (U.M. Timi
șoara furnizează I.M. Uri
cani o serie de piese, uti
laje și instalații deosebit 
de importante), schimbul

de 
ale Uzi- 

si
U-

le

Luna manifestărilor 
politico-ideologice, 
cultural-educative 

și sportive

/Urmare din pag 1) 

și expoziția „Ex libris", u- 
nică in peisajul cultural 
al Văii Jiului.

Nu vor lipsi acțiunile 
sportive, cuprinse în am
pla manifestare națională 
„Daciada", dotate cu „Cu
pa tineretului" la fotbal, 
handbal, volei.

Manifestările din cadrul 
„Nedeii Vulcănene" se vor 
încheia dumincă, 5 iunie, 
cu o paradă a portului, 
obiceiurilor și cîn tecul ui 
popular eu participarea 
tuturor formațiilor- folclo
rice din municipiul nos
tru, precum și ansambluri 
și formații din județul 
Hunedoara (Brad, Hațeg, 
Toplița, Baru Mare, Călan, 
Simeria), Cugir (județul 
Alba) și Rovinari, Bum- 
bești-Jiu și Polovragi (ju
dețul Gorj).

con-
De
a-

economisită

ducerea 
la î n 
nulul a 
cantitatea de 8 tone de 
motorină, mai cu seamă 
datorită contribuției e? 
chlpei conduse de Ion
Cîmpeanu, care asigură 
exploatarea corectă a 
mijloacelor de transport 
și desfășoară o bună ac
tivitate de întreținere, 
prin revizii și reparații 
calitativ superioare.

Ing. Viorica CIOCAN, 
preparația Coroești

de experiență va avea pe 
ordinea de zi două dez
bateri :

— Preocuparea organe
lor și organizațiilor U.T.C. 
pentru organizarea și des
fășurarea întrecerii utecis- 
te TF.A.

— Stiluri și metode de 
muncă folosite dc biroul 
comitetului U.T.C. pentru 
îmbunătățirea continuă a 
vieții de organizație în ve
derea mobilizării tinerilor 
la realizarea sarcinilor de 
plan. (Al. TATAR).

Urmare din pag. I)

respect și 
minerilor, 

locuitorilor 
secre-

sate Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român, tovarășului
N1COLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al parti
dului, președintele Repu
lsivii Socialiste România. 
In telegramă sînt expri
mate sentimentele de a- 
dîncă stimă, 
prețuire ale 
ale tuturor
Văii Jiului pentru 
tarul general al partidu
lui. — cel mai iubit 
al poporului nostru, 
nerul de Onoare al tării, 
omul care și-a consacrat 
întreaga riață ridicării 
națiunii noastre socialis
te pe cele mai înalte 
culmi de progres și pros
peritate. Sînt exprima
te, totodată, simțămintele 
de profundă recunoștin
ță pe care oamenii adîn- 
curilor le poartă tovară
șului Nicolae Ceau.șescu 
pentru lot ce a făcut și 
face ca munca și viața 
minerilor, a fiiniliilor lor, 
a celorlalfi oameni ai 
muncii din Valea Jiului 
să se ridice la un nivel 
de civilizație materială și 
spirituală tot mai înaltă.
Partlcipanții 
tate 
tori, 
țile 
din

Ia festivi-
— mineri, construe- 
lucrători din unită- 

ele industrie ușoară, 
celelalte domenii de

Atenție mărită la ob
ținerea apei distilate in 
laboratorul special ame
najat de la spitalul mu
nicipal Petroșani.
Foto : șt. NEMECSEK 

activitate — exprimînd 
mulțumirea tuturor oa
menilor muncii din mu
nicipal Petroșani pentru 
condițiile create dezvol
tării bazei materiale a 
culturii și îmbogățirii 
vieții spirituale din Va
lea Jiului s-au angajat, 
în același timp, să nu 
precupețească nici un ?- 
J'orl în înfăptuirea sarci
nilor pe care secretarul 
general al partidului le-a 
pus în fața minerilor la 
recenta consfătuire de lu
cru de la C.C. al P.C.R. 
de a spori neîncetat pro
ducția de cărbune, în

Răspundem 
cititorilor

B UN GRUP DE MUNCI
TORI de la I.M. Aninoasa: 
Situația s-a normalizat la 
chioșcul alimentar. Sem- 
naiați-ne dacă nu este 
așa.
■ BURDUF VASILE, Vul

can : Am r'everificat, îm
preună cu miliția T.F, Pe
troșani, curioasa dv. si
tuație. Singura soluție este 
comisia de judecată de la„ 
Consiliul popular orașe-'' 
nesc din Vulcan.

FLOAREA AVRAM, 
Vulcan : Cu privire la scri
soarea dvs. adresată re
dacției vă comunicăm că 
răspunsul corect și lega! 
este cel dat de Oficiul 
pentru prob.cmc de muncă 
și ocrotiri sociale al mu
nicipiului Petroșani.

E TRAIAN PRAȚA, \ al
ean : Cele sesizate de dv. 
au fost cercetate de noi la 
fața locului, iar situația 
nu a fost așa cum ne-ați 
relatat-o dvs.

£J COSTICA MIERLUȘ- 
CA, Petroșani : Referitor
la scrisoarea dv. vă co
municăm că cele sesizate 
nu sînt adevărate. Pentru 
lămuriri vă rugăm să vă 
prezentați la Șcrban llie, 
juristul întreprinderii.

deosebi de căi bune coc- 
sificabil, de a-și îndepli
ni exemplar sarcinile în 
celelalte domenii de ac- 
t ivitate economico-socia- 
lă. de a desfășura în 
permanență o muncă in
tensă de educare a tutu
ror locuitorilor acestor 
meleaguri în spirit revo- 
luționar-patriotic.

Inaugurînd suita spec
tacolelor din cadrul „Sup
tă mi n ii dramaturgiei",
manifestare organizată cu 
prilejul aniversării celor

Redresarea 
producției

(Urmare din pag. I)

mele zile ale lunii iunie, 
iar cel de-al doilea în 
decada a H-a a aceleiași 
luni. Concomitent cu preo
cuparea colectivului pen
tru deschiderea unor noi 
capacități de producție, a- 
tenția cuvenită a fost a- 
cordată abatajului frontal 
mecanizat aflat în . func
țiune să ajungă cu produc
ția extrasă zilnic la pre
liminarul stabilit. Pentru 
aceasta, în galeria de ba
ză se lucrează zilnic la 
planarea vetrei in avans, 
iar pentru apa care se 
stringe în această galerie 
din infiltrații a fost mon
tat un sistem de pompe 
care să o evacueze. Pe ga
leria de eap, de-a lungul 
întregului flux de trans
port. lucrează mai multe 
echipe de întreținere pen
tru curățirea acestuia.

înccpînd din luna iu
nie, brigada care lucrează 
in acest abataj răspunde si 
de întreținerea și exploa
tarea corespunzătoare a 
fluxului de transportoare 
(de ce oare abia acum , s-a 
luat această măsură ?). 
Pentru aceasta brigada va 

35 de ani de activitate 
teatrală în Valea Jiului, 
un colectiv de actori a 
prezentat, în premieră 
de gală, spectacolul cu 
piesa „O scrisoare pier
dută" de I.L, Caragiale, 
in regia lui Ion Simio- 
nescu. Această piesă a 
fost prezentată cu 35 de 
ani în urmă în cadrul 
primul spectacol prile
juit de înființarea tea
trului minerilor.

Spectacolul a fost în
delung aplaudat pentru 
evoluția scenică și vizi
unea regizorală a reali
zatorilor.

fi întărită cu cei mai buni 
electrolăcătuși din sector, 
care vor fi repartizați pe 
schimburi pentru a inter
veni prompt la înlătura
rea defectelor electromeca
nice care apar pe fluxul 
de transport și la celei a1*'* 
utilaje din cadrul brigăț 
Toate aceste măsuri, așa 
rum ne asigura șeful sec
torului, sing. Todor Tomuș 
șt adjunctul său, sing, llie 
Torsan vor determina creș
terea vitezei de avansare 
de la 0.3—0,6 ml (cit se 
realizează în prezent), la 
0,8—0,9 în abatajul fron
tal mecanizat condus de 
Sava Robu. Această a- 
vansare asigură creșterea 
productivității muncii la 
acest loc de muncă la 
nivelul planificat dc aproa
pe 10 tone pe post și o 
producție Zilnică de peste 
400 tone de cărbune.

Conducerea sectorului, ca 
dc altfel întreg colectivul 
de mineri din acest sector 
este hotărît să nu facă nici 
un rabat la cele stabili
te ca începind de la jumă
tatea lunii iunie producția 
extrasă zilnic din abataje
le sectorului Tll să se ri
dice la nivelul sarcinilor 
de plan.

| NOI SISTEMATIZĂRI.

de legătură cu cartierul 
Aeroport. Aceste lucrări 
de sistematizare vor fi ter
minate concomitent cu ce- 

'le' de finisare exterioară 
. a noiix clădiri a Liceului.

i
I

A început să prindă con
tur incinta noului sediu al 
Liceului economic și de 
drept administrativ din 
Petroșani. Constructorii 
au turnat primul trotuar 
prin care sc face legătura
intre drumul asfaltat spre 
spitalul municipal și li
ceu. în prezent sc execută 
platforma betonată a curții 
și bordurile drumului

(V.S.)

APROVIZIONAREA CU 
PETROL LAMPANT. Așa 
cum ne-a făcut cunoscut 
conducerea depozitului 
„Compctrol" din Vulcan, 
următoarea zi în care ce
tățenii interesați din ora
șul Petroșani se pot apro
viziona cu petrol lampant 
este ziua de vineri, 10 iu

nie a.c. Distribuirea are 
loc în Piața Victoriei. (T.Ț.)

LICEUL . INDUSTRIAL 
DIN VULCAN și-a mărit 
avuția prin instalarea pe 
coridoarele liceului a unor 
difuzoare. Cu ajutorul lor, 
se transmit în pauză mu
zică și o nouă emisiune, 
„Faptul zilei", cu rol dc 
„semafor utecist", care a- 
jută mult la întărirea dis
ciplinei școlare. (Mariana 
Ghebaur, elevă).

COLOCVIU. Un intere
sant colocviu de istorie au

desfășurat lucrătorii de la 
S.D.E.E. Petroșani, cu spri
jinul colectivului Muzeu
lui mineritului. Tema dez
baterilor a constituit-o a- 
niversarea unui secol de 
la nașterea prof. ing. DL 
mitrie Leonida, cel care 
șl-a legat numele dc elec
trificarea țării noastre și 
ctitorirea Muzeului tehnic 
omonim din București. 
(IV.)

EXECUȚI A REZERVOA
RELOR di- apă amplasate

la 
faza 
pri- 
rc-

pe magistrala de alimenta
re a Petroșani ului de 
sursa Taia a intrat în 
finală. în interiorul 
mului din cele două
zervoare a fost efectuată 
în ultimele zile torcrcta- 
rea, operație prin care 
asigurat etanșeitatea 
roților. Constructorii 
aici au trecut în ritm
tens la finisarea celui de-al

s-a 
pe

ri e 
in-

Noiembrie din Petroșani 
prezintă în cadrul obișnui
telor spectacole de cine
matecă o peliculă de mare 
atractivitate „Generalul", 
film comic ce-și menține și 
azi uriașul 
cîștigat în 
nii.

succes de 
urmă cu

masă 
docc- I

I
Idcrealizată 

T. CIMFIANU

dollea rezervor.

CINEMATECA. Miinc, la
ora 18, cinematograful 7

Rubrică

I



M1ERI I KI, 1 IUNIE 1083 Steagul r o 5 u 3

I

I
I
I
I
I

Grija pentru copii, pentru tînăra generație

PREOCUPARE
Șl

CONSECVENTĂ A PARTIDULUI
STATULUI NOSTRU

Copilărie fericită, 1 
ca însasi viata noastră f *

în fiecare an. în prima tinuă a calității vieții, 
zi a primei iutii din va- indicator atit de expre- 
ră, sărbătorim Ziua in- siv cuprins în realitățile 
ternațională a copilului. Văii Jiului. în școli, in 
Este o sărbătoare care activitățile șoimilor pa- 
concentrează importan- triei sau ale pionierilor 
te semnificații umane, e- sînt integrate in chip or- 
tice și sociale, prezente in ganic ideile și idea’urile 
tot ce se înfăptuiește în copiilor, educați în spiri- 
țara noastră cu pârtiei- tul patriotismului, al tra
parea nemijlocită a înșiși dițiilor de muncă și via- 
copiilor. care se implică ță ale minerilor Văii Jîu- 
într-un mod firesc, spon- lui.
tan, în activitatea social- a fi copil în Valea 
economică, gospodăreas- Jiului însemnează a fi 
că. Sinceri, cu o mare prezent in susținuta ac- 
dișponibilitate sufleteas- tivitate de dezvoltare so- 
că, simt că trăiesc în- cial-gospodărească, de 
tr-o societate in care înfrumusețare a vieții ur- 
grija pentru ei este un bane. Astfel se formează 
fundament al politicii într-un mod activ, senti- 
partidului și statu ui. meatul dc prețuire a

A fi copil în \ alea Jiu- muncii împletit cu res- 
lui însemnează astăzi să ponsabilitatea morală, 
te bucuri de tot ce s-a a jj copii în România, în 
înfăptuit pe aceste vechi Valea Jiului însemnează 
meleaguri r mânești și a fi solidar cu ISOțî eo-
prin munca minerilor, a pîiî lumii intr-o acțiune 
tuturor oameni or muu- unită pentru pace. Sub 
cii. Dacă analizăm dez- soarele cald și generos al 
yoltarea și modernizarea socialismului, intr-o țară 
învățămîntului în acești liberă și independentă, 
aproape 18 ani, cei mai într-o atmosferă de pace, 
rodnici in realizări, care ferită de coșmarul raz
ne despart de istoricul boiului, copiii știu să 
Congres al IX-lea al parti- prețuiască valorile cultu- 
dului, perioadă istorică rjj șj civilizației umane, 
marcată dc gîndirca re- Este 1 Iunie, Ziua interi 
voluționară și patosul națională a copilului, săr- 
patriotic ale tovarășului bătoare a copilăriei fe- 
Nicolae Ceaușcscu, se- ricite, vegheată îndca- 
cretarul general al parti- proape de partidul nos- 
du’.ui, marele prieten al tru cave a creat condiții 
copiilor din România, ideale pentru afirmarea 
trebuie să avem în vede- deplină a personalității 
re si perfecționarea con- umane.

V- ____________ J

■ în cele 29 de școli generale și 15 școli cu cla
sele 1—IV învață 21 754 elevi, iar în cămine și gră
dinițe sînt cuprinși peste 5 099 de copii din Valea 
Jiului.

K La faza municipală a „Cupei 1 Iunie" la gim
nastică pentru preșcolari, care a avut loc in cursul 
săptămânii trecute, au participat 190 de copii. Locul 
I a fost ciștigat, la egalitate de puncte, de echipajele 
căminului nr. 3 Petroșani si grădiniței nr. 5 Vulcan, 
care vor lua parte Ia faza județeană a concursului 
(4 iunie. Deva).

£ La manifestările sportive cuprinse în ediția 
de iarnă a „Daciadei", pionierii din Valea Jiului au 
reprezentat județul Hunedoara, remareîndu-se Ccnu- 
șe Cristina și Lucian Constantin (amindoi de Ia 
Școala generală nr. 1 Petrila), la sanie, Stan Nelu 
.și Tomuș Lucreția (Școala generală nr. 4 Vulcan), la 
biatlon.

■ Simbâtă și duminică s-a desfășurat faza pe ța
ră a „Crosului pionierului". Locul 111 a fost cucerit 
de pioniera Zețitc Luminița din clasa a Vll-a, Școa
la generală nr. 1 Vulcan.

■ în cele 4 case ale pionierilor și șoimilor pa
triei, în școli se afiă 733 cercuri tehnieo-aplicative, 
științifice, educative, artistice, frecventate de 14 036 
pionieri.

K Pionierii din Valea Jiului s-au angajat să rea
lizeze in acest an 1 129 00O Iei muncă patriotică și 
recuperarea materialelor refolosibile, necesare econo
miei naționale. In cinstea zilei de 1 Iunie ei rapor
tează realizarea a 50 Ia sută din angajamentul hiat.

PENTRU PACEA LUMII
Voi aducători
Și de-ntuneric
Gîndiți-vă la ale voastre soarte
Dacă nu încetați nu veți avea un nume.
Astăzi, copiii cer o pîine.
Și vă cer pace pe pămînt.
Su-i hrăniți eu arme fiindcă miine, 

or răzbuna al părinților mormînt.
Nu
Nu
Nu
Pe
Să
Să

de moarte 
peste lume

vrem bombe ucigătoare, gata oricînd să 
vrem dezastre, nu mai vrem război 
vrem orfani, femei plîngînd în stradă 
pieptul unor morți plini de noroi, 
piară, deci, războiul și-ai lui ocrotitori ! 
fie astăzi pretutindeni pace !

Si șă domnească cei de 
Azi omul nou o lume

Dori

cadă

libertate doritori ! 
nouă face

Robert HAUPTMANN, 
clasa a VH-a

n ț ă
Atit dc
Atit dc 
Să am

mu t aș dori, 
mult îmi doresc 

putere multă-n 
suflet

cresc
tării,

anifestâri 
cultural-sportive

In toate localitățile 
municipiului Ziua in
ternațională a copilu
lui — 1 Iunie a fostîn- 
timpinată printr-o ma
re varietate de mani
festări cultural-artistice 
și sportive. Astăzi, cînd 
sărbătorim ziua de 1 Iu
nie, aceste acțiuni a- 
jung in momentul de 
vîrf, fiind organizate 
ample spectacole și com
petiții sportive susținu
te de copii. La Petro
șani, aceste atractive 
manifestări au loc (de 
la ora 10,30) pe terenul 
de sport al Școlii spor
tive, unde formațiile 
artistice ale șoimilor 
patriei și numeroși in- 
terpreți participă Ia un 
spectacol urmat de di
verse concursuri.

Lauri pentru talente
Odată cu procesul dc instruire și educație în școli 

s-a format și o bogată viață cultural-artistică la care 
participă mii de copii ai minerilor, ai oamenilor 
muncii din Valea Jiului-, Crescută asemenea unei 
plante gingașe, această activitate a înflorit in actua
la ediție a Festivalului național „Cîntarea României", 
copiii Văii Jiului — prezenți într-o marc diversitate 
de spectacole și programe artistice, susținute în loca
litățile municipiului — au obținut rezultate presti
gioase. La faza națională a marii manifestări educa
tive și cultural-artistice s-au distins — prin forța și 
actualitatea ideilor, prin calitatea, expresivitatea in
terpretării — următoarele formații pionierești : 
LOCUL I — montajul Iiterar-muzical-coregrafic de 
Ia Școala generală nr. G Petrila ; grupul vocal-came- 
ral al Școlii generale nr. 1 Petroșani ; „Jocuri muzi
cale" de la Școala generală din Aninoasa ; orchestra 
ele muzică ușoară de Ia Școala generală nr. 1 Lu
peni ; dansul clasic de Ia Școala generală nr. I Pe
troșani ", dansul tematic „Minerii" de la Școala gene
rală nr 2 Lupeni ; dansul de societate al Școlii ge
nerale nr. 5 Petroșani : LOCUL II — dansuri popu
lare locale (Școala generală Iscroni); „Jocuri muzi
cale" (Școala generală nr. 1 Lupeni).

Laurii succesului împodobesc astăzi frunțile co
piilor talentați, sîrguincioși și entuziaști, anticipind 
tradiționalele serbări de sfîrșit de an cînd vor primi 
a ti lauri, dar pentru învățătură.

j Gînduri | 
I de liua lor j
[ Ne uităm în urma lor i 
; cînd pășesc voioși spre 1 
i școală. îi vedem în- î 
i crezători, optimiști, dor- i 
I nici să învețe. ;
ț îmi vin în minte citi- ț 
I va dintre ci ; Gherasim ț 
1 Ciprian — clasa I I 
ș (Școala or. 6 Petroșani), j 
! Băjcnaru Alina, clasa ț 
ț a III-a, (Școala nr. 4 Pe- i 
i troșani), Victoria Gris- ;
1 lina, clasa a VIII-a, ; 
f (Școala nr. 5 Petroșani), ;
i Camelia Ușurclu, cla- | 
; Sa a VIII-a (Școala nr. ț 
î 1 Lupeni), Daniela Ga- | 
1 che (Școala nr. 4 Vul- ț 
; can) sau Cristian Ținea i 
1 (Școala nr. G Petrila), 1 
| Musicescu Simona (Șeoa- f 
i la nr. 1 Uricani). Sînt | 
i copii ai acelora ce scor- 1 
i monesc tainele munte- i 
ț lui pentru a da țării ț 
i lumina și căldura. . î 
! Această zi de 1 Iunie, i 
i Zi internațională pen- 1 
: tru apărarea copilului, i 
! le-o dorim din suflet i 
1 cît mai fericită, și lor ț 
ț și tuturor celor de o i 
: vi/stă cu ci din întrea- 1 
ț ga lume, o zi a păcii și ț 
ț a prieteniei. ț
î Și dacă ei, copiii, se ! 
i bucură astăzi de fiece | 
i rază do soare, să nu ui- 1 
1 tăm că avem datoria 1 
i să-i apărăm de orice ț 
î neliniște, de orice nor, ; 
î așa cum Însuși glasul ; 
ț comunistului de ome- I 
i nie glâsuiește.

II. ALEXANDRESCU •

gind cu mine". 
Sîntem tinere vlăstare 
Noi și voi

din lumea-ntreagă 
Cine nu înțelege oare 
Că pa<.ea lumii ne 

e dragă ? 
Puneți mină în mină 
Puneți suflet lingă suflet 
Ca pacea urnii să rămînă.

Octavia STĂNCIO1U, 
clasa a Vl-a

I

ț

i

(

ț

i

l

■ ACȚIUNI SĂRBĂTOREȘTI. In cursul acestei 
săptămîni, mai precis intre 1—5 iunie, în toate loca
litățile Văii Jiului se vor organiza afP'.e manifestări 
dedicate Zilei copilului, manifestări Ia a căror reușită 
iși aduc contribuția comitetul municipal al femeilor, 
organizațiile de femei 
Consiliul municipal 
inspectoratul școlar 
Roșie.

Din programul
in cadrul cluburilor „Femina" din localități vor avea 
Ioc consfătuiri-dezbateri pe tema ocrotirii mamei și 
a copilului și educarea tinerei generații, dezbateri Ia 
care iși vor da concursul și lucrători ai Judecătoriei 
Petroșani ; în toate localitățile se vor desfășura 
bări dedicate Zilei copilului, iar la serbările de 
Casa de copii din Uricani programul artistic va 
susținut de formații cultural-artistice școlare și pio
nierești laureate la faza finală a Festivalului Națio
nal „Cîntarea României".

al 
Și

din localități și întreprinderi, 
pionierilor și șoimilor patriei, 
Comitetul municipal de Cruce

acțiunilor preconizate spicuim :

scr
ia 
fi
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Prezente românești
■> »

Spre un punct cîe vedere comun
în domeniul dezarmării

BERLIN 31 (Agerpres).
— La Neubrandenburg 
(R.D. Germană) a avut loc 
un simpozion internațio
nal organizat de Con. 
ferința berlineză a cato
licilor din Europa, pe te
ma „Dialogul și coopera
rea pentru pace". La lu
crări au participat repre
zentanți din 24 de țări.

In cadrul dezbaterilor, 
reprezentantul Consiliului 
Național al F.D.U.S., prof. 
Jakob Neumann, a pre
zentat concepția și contri
buția României, ale tova
rășului Nlcolae Ceaușescu 
la promovarea dialogului și 
a colaborării în lume, la 
lupta pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru reali
zarea dezarmării. în pri
mul rînd a dezarmării nu
cleare, pentru reluarea 
politicii de destindere, 
pentru consolidarea păcii 
șl securității internaționale.

♦
NICOSIA 31 (Agerpres).

— La tîrgul internațional 
deschis în capitala Cipru
lui, Nicosia, sînt prezen
tate și produse din nomen

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

SPORT ® SPORT 0 SPORT 0 SPORT * SPORT ® SPORT 8 SPORT ’SPORT ’SPORT

clatorul industriei cons
tructoare de mașini din 
România. Produsele sînt 
prezentate de firmele im
portatoare din Cipru 
„D.N. Facontis Enterprises 
LTD." și „K.M.C. Motors 
LTD", care expun trac
toare românești de tip „U- 
niversal" și autoturisme 
..ARO 240“ utilitare și pri
mele autoturisme de te
ren ARO-10 asamblate, in 
cooperare, în Cipru.

APEL LA STĂVILIREA 
CURSEI 

ÎNARMĂRILOR 
NUCLEARE

■ Organizația inti - 
tulată „Medicii lumii 
pentru prevenirea răz
boiului nuclear" a dat 
publicității la Washing
ton o declarație în care 
se adresează un apel la 
stăvilirea cursei înar
mărilor nucleare.

Documentul relevă, 
de asemenea, impor
tanța conlucrării între 
medicii din întreaga 
lume în lupta pentru 
dezarmare și pace.

WASHINGTON 31 (A-
gerpres). — Participanții 
la reuniunea la nivel înalt 
de ’a Williamsburg a prin- 
cipaielor state industria
lizate occidentale au adop
tat o declarație comună a- 
supra securității în care, 
în esență, sînt reiterate 
punctele de vedere cu
noscute în domeniul de
zarmării.

In document se afirmă 
că statele respective — 
S.U.A., Canada, Marea 
Britanie, Franța, R.F. Ger
mania, Italia și Japonia — 
doresc „să obțină niveluri 
mai scăzute ale armamen
telor prin negocieri seri
oase in domeniul contro
lului armamentelor". Decla
rația reafirmă „angaja
mentul de a căuta pacea 
și de a se ajunge la re
duceri semnificative ale 
armamentelor. Sîntem ga
ta să conlucrăm în acest 
sens cu Uniunea Sovie
tică și să adresăm apelul 
U.R.S.S. să coopereze cu 
noi".

în continuare, sînt men
ționate propunerile state
lor occidentale vizînd limi

tarea armamentelor și se 
arată că acestea se pro
nunță pentru „acorduri e- 
ficiente de control al ar
mamentelor fondate pe 
principiul egalității, care 
să fie verificabile". Deși 
documentul afirmă că par
ticipanții „nu vor face uz 
de forța armelor lor de- 
cît ca răspuns la o agresi
une" și că ei se 
„să-și consacre 
voință reducerii 
țării războiului", 

angajează 
întreaga 
amenin- 
decla ra

ția reafirmă hotărîrea ce
lor șapte state de a conti
nua eforturile lor de înar
mare sub cunoscutul pre
text al „menținerii unei 
forțe militare suficiente 
pentru descurajarea ori
cărui atac, pentru a face 
față oricărei amenințări și 
a asigura pacea", inclusiv 
intenția de a instala noile 
rachete nucleare america
ne cu rază medie de acți
une în unele țări vest-
europene în cazul în care 
nu se va ajunge la un a- 
cord în negocierile sovieto- 
americane de la Geneva 
privind limitarea arma
mentelor în Europa.

| SE-u'a.UfS
FILME

PETROȘANI — 7 No- 
î iembrie : Omul Puma ;
1 Unirea: Cîntă cowboy, 
î cîntă.
î PETRILA : Imperiul
i contraatacă, I—II.
1 LONEA : Înarmat și
i foarte periculos.
I ANINOASA : Secretul
i jurnalului intim.

VULCAN — Luceafă'
: rul : Mireasa cu vălul ne- 
i gru.

LUPENI — Cultural :
i Călăreții nocturni.
i URICANI : Roberto
i Carlos cu 300 km 'oră.

IV.

■: 16,00 Telex.
16,05 Școala contempo

rană.
16.30 Viața culturală.
17,00 Civica.
17,20 Rezultatele trage

rii pronoexpres.
17.30 Popasuri italiene.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.30 Să fii copil în Româ-

I nia — reportaj do
cumentar.

I — Spectacol de gală 
dedicat zilei de 1 
Iunie.

21,30 Film artistic : 
„Fiul munților". 
Premieră TV. 
Producție a Casei 
de filme Cinci.

22.40 Telejurnal.

RADIO
10,00 Buletin i 

de știri. 10,05 Inter- i 
preți ai cintecului popu- '■ 
Iar. 10,30 Din țările so- Ș 
cialiste. 10,45 Glasuri de 1 
copii. La microfon for- i 
mația Cireșarii. 11,00 Bu- i 
letin de știri. 11,05 Soare i 
pentru toți copiii lumii, i 
Emisiune dedicată zilei ; 
de 1 Iunie. 12,00 Buletin j 
de știri. 12,05 Știința se- | 
colului XX. 12,25 Din co- ‘ 
moara folclorului. 13,00 ț 
De la 1 la 3. 15,00 Clubul i 
invitaților. 16,00 Buletin I 
de știri. 16,05 Recital fol- ’ 
cloric Maria Ciobanu. ț 
16,20 Sfatul medicului, i 
16,25 Ce frumoasă-i ța- ’ 
ra mea — program de | 
cîntece pionerești. 16,40 ;
Coordonate economice. | 
17,00 Buletin de știri. ! 
17,05 Pentru viața și vi- | 
itorul copiilor noștri. î
17.40 Odă limbii române. 
18,00 Fotbal : Iugoslavia 
— România. Transmisi
une directă de la Saraje
vo. Orele serii. 20,00 
Radiojurnal. 22,00 O zi 
într-o oră. 23,30—5,00 Non i 
stop muzical. (Buletine ; 
de știri la orele : 24,00, Ș 
2,00, 4,00).

--------------------- >
Fotbal, divizia C

Gazdele au
MINERUL ANINOASA 

— MECANICA ALBA IU- 
LI.A 3—2 (2—1). Scăpată 
de spectrul retrogradării 
echipa gazdă era de aștep
tat să evolueze dezinvolt, 
să practice un fotbal de o 
bună factură tehnică și e- 
ficient. în partida cu for
mația din Alba Iulia, ocu
panta locului 10, lucrurile 
nu s-au petrecut astfel. 
Insistența oaspeților pu
tea să se materializeze 
chiai' în min. 2, cînd ei 
ratează deschiderea sco
rului Această acțiune îi 
avertizează pe aninoseni, 
care i-au măsuri de preve
dere și jocul se echilibrea
ză în min. 25 juniorul 
Mag îl deschide în adîncl- 
me pe Sătmăreanu, acesta 
centrează precis la Dozsa 
care înscrie. în min. 39 
fundașul central Emil Do-

Un punct
MINERUL-STIINȚA VUL- 

CAN — MINERUL GHE- 
LARI 1—1 (1—1). Cine e 
de vină pentru criza de 
formă la această formație? 
Care sînt cauzele principa- 
le care fac ca fotbalul din 
Vulcan să dea suporterilor 
atita bătaie de cap ? Un 
punct prețios pierdut, 
faulturi numeroase, gafe 
penibile la capitolul teh
nică individuală, doar cîte- 
va sclipiri ale lui Cons
tantin, Frățilă, Chirițoiu 

„și tînărului jucător Cojo- 
cărașu (junior). Dar jucă
torii nu s-au constituit în- 
tr-un angrenaj decît în 
foarte puține momente. 
Zlate rămîne în continuare 
mofturos și pasează aiurea 
deși „are stofă", dar nu 
are pregătire suficientă. 
Primul gol a fost al gazde
lor care a ..picat" repede 
(în secunda 30) printr-un 
șut bambă al lui Constan
tin, după care jucătorii 
echipei gazdă nu s-au prea 
văzut pe teren. Oaspeții 
au dominat și în minutul 
31 Lobonț pornește pe 
contraatac, trece de apără
tori și îl deschide pe Mora, 
care preia dintr-o bucată 
aducînd egalarea : 1—1,

învins, dar n-au convins
brescu transformă o lovi
tură liberă de la 20 m ri- 
dicînd scorul la 2—0. A- 
vantajul nu rămîne 2—0 
pentru că Dobîrcă, în min. 
43, pătrunde prin zona 
centrală a sistemului de- 
fensiv aninosean și reduce 
din handicap. în partea a 
doua a meciului, deși nu 
s-a operat nici o modifica
re, în garnitură, minerii 
apar în teren dezorientați, 
bagajul lor combinativ să
răcăcios face ca dinamica 
jocului să scadă, formația 
vizitatoare sesizează acest 
amănunt și îndrăznește 
mai mult, trecînd ușor din 
apărare In atac unde-1 sur
prind deseori pe fundașii 
Minerului pe picior greșit. 
La o astfel de fază în min. 
78 Dobîrcă aduce egalarea. 
Cei care dețin inițiativa 
în final sînt tot oaspeții,

prețios pierdut acasă
Jucătorii echipei gazdă în
cearcă totul, Zlate se a- 
runcă în atac și în min. 
37 obține o lovitură liberă 
de la 30 m, care este exe
cutată slab prin zid și 
portarul Roman reține fă
ră dificultate. Prima re
priză se termină cu alte 
două ratări ale lui Cons
tantin în min. 39 șl Zlate, 
min. 41, care reia puternic 
cu capul, însă peste bară. 

dar Sătmăreanu în min. 88, 
scăpat pe contraatac, șu- 
tează în colțul lung și îl 
învinge pe portarul Stan- 
ciu făcînd ca cele două 
puncte puse în joc să re
vină localnicilor. Minerul 
Aninoasa nu a convins nici 
în această etapă. Conduce
rea tehnică trebuie să ape
leze cu mai mult curaj la 
jucătorii de rezervă cînd 
slaba evoluție a celor din 
teren o reclamă. De exem
plu, tînărul șl talentatul 
Mihai Steț, un produs al 
propriei pepiniere, nu a 
fost utilizat nici un minut 
în acest campionat, în lo
cul lui fiind preferați fot
baliști a căror evoluție 
sportivă lasă de dorit.

Teodor TRIFA

în repriza a doua, din 
păcate, gazdele trimit 
mingi fără adresă, permi- 
țînd oaspeților să dejoace 
intențiile de atac. în mi
nutul 84 gazdele ratează 
o ultimă și mare ocazie 
de gol, cînd Postelnicu îl 
deschide scurt pe Filichi, 
care se împiedică în min
ge și cade.

Text și foto : 
loan BĂLOI

Breviar
■ FOTBAL, divizia C : 

Șurianul Sebeș — Minerul 
Lupcni 0—0 ; Dacia Orăș- 
tie — Minerul Paroșeni 
4—1. Republican de juni' 
ori : Jiul Petroșani — 
Progresul Drobeta Turnu- 
Severin 2—1. Campionatul 
județean, seria Valea Jiu
lui ; Autobuzul Petroșani 
— Preparatorul Petrila 
4—1 (5—2) ; Preparatorul 
Lupeni — Măgura Pui 9—1 
(8—0) ; Minerul Uricani — 
Hidromin Petroșani 3—0 
(3—1); Parîngul Lonea — 
C.F.R. Petroșani 1—1 (3—1); 
Avîntul Hațeg — Sănăta
tea Vulcan 3—0 (nepre- 
zentare). Rezultatele din 
paranteză au fost obținute 
de juniori. Campionatul 
municipal al juniorilor:
Autobuzul Petroșani — 
Minerul Paroșeni 3—0 ; 
Sănătatea Vulcan — Mi
nerul Aninoasa 2—2; Mi- 
nerul Uricani — Minerul 
Lupeni 2—3; Preparato
rul Lupeni — Minerul Vul
can 2—2.

■ RUGBY, divizia A : 
Politehnica Cluj-Napoca 
— Știința Petroșani 17—6 
și Farul Constanța — Ști
ința Petroșani 46—16.

Institutul de mine 
Petroșani 

încadrează direct sau prin transfer :
— 1 pompier
— 1 instalator sanitar
— 2 tîmplari
— 2 strungari.
De asemenea, organizează concurs pentru 

ocuparea postului de FUNCȚIONAR ADMI
NISTRATIV PRINCIPAL (administrator imo
bil) în data de 15 iunie 1983.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974, 
republicată.

Cererile de încadrare se pot depune zilnic 
la Biroul plan-retribuire, unde se pot obține și 
relații suplimentare. Telefon 42580, interior 151.

Mica publicitate
VÎND Skoda MB 1000, 

Cartier 8 Martie, bloc 
13/63 Petrila. (589)

VIND Fiat 850 sport, set 
motor și piese de schimb, 
strada Plopilor nr. 8. Pe
troșani. (592)

VÎND căței rasa Schnau- 
ter uriaș. Telefon 43718. 
(596)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Focșă- 
neanu Mihai, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (588)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Bădiță Ma
rian, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. Îl 
declar nul. (591)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Treista- 
ru Ionel, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (593)

ANUNȚ DE FAMILIE

CLAUDIA, fiică anunță cu profundă durere că 
se împlinește un an de la decesul tatălui său

URS IOAN
Vei rămîne veșnic în amintirea mea. (599)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buz
dugan Mariana, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (594)

PIERDUT certificat de 
căsătorie pe numele Brașo- 
veanu Florentina, eliberat 
în anul 1960 de Consiliul 
popular oraș Petrila II și 
certificat de naștere pe nu
mele Brașoveanu Florin, 
eliberat de Consiliul popu
lar oraș Petrila II în a- 
nul 1982. Le declar nule. 
(595)

PIERDUT foaie parcurs, 
seria Rb 0676694 din 24 
mai 1983, pe numele Ră- 
doi Marin, eliberată de 
E.G.C.L. Petroșani. O de
clar nulă. (598)
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