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In interesul păcii și liniștii pe pla
neta noastră, să ne ridicăm cu toată 
energia împotriva politicii de continua
re a înarmărilor I Să facem totul ca în 
Europa să nu se amplaseze noile ra
chete cu rază medie de acțiune, pen
tru a se asigura un echilibru al forțe
lor nu prin noi armamente, prin noi 
rachete, ci prin reducerea celor exis
tente la un nivel cît mai scăzut !

(Din Apelul pentru dezarmare și pace
I-'rontului Democrației și Unității Socialiste)
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înaltă responsabilitate pentru destinele umanității, profund ecou 
al inițiativelor secretarului general al partidului, 

tovarășul WICOLflE CEAUȘESCU, pentru salvgardarea păcii
Constructorii de utilaje miniere

in consens cu întreaga națiune

Premieră la mina Lupeni

Pe puțul cu schip 
au ieșit la ziua primele 

tone de cărbune

Ilustrînd angajarea ho- 
tărîtă a oamenilor muncii 
de pe întreg cuprinsul pa
triei în ampla mișcare 
pentru dezarmare și pace, 
impresionanta adunare 
desfășurată ieri, la care 
au participat peste 2000 de 
oameni ai muncii de la 
I.U.M. Petroșani, a oglin
dit consensul înțelepte! 
politici a partidului nos
tru cu aspirațiile întregu
lui popor, ecoul înflăcă- 
ratelor chemări ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, pentru intensifica
rea luptei în vederea o- 
pririi cursei înarmărilor, 
ale inițiativelor și demer
surilor sale pe toate me
ridianele lumii, care și-au 
găsit o elocventă expresie 
în conștiința constructo
rilor de utilaje din Petro
șani.

Pe frontispiciile clădiri
lor care înconjoară platoul 
central al întreprinderii 
erau arborate însuflețitoa- 
re lozinci și chemări sem
nificative : „România — 
Ceaușescu — Pace", „Să 
triumfe dreptul funda
mental al tuturor popoare
lor la viață, la pace și li
bertate". „Nu rachete_n 
Europa", „Dezarmare — 
Pace", „Trăiască prietenia, 
colaborarea, frăția și soli
daritatea tuturor popoare
lor socialiste", „Nu bom
bei cu neutroni !“. Sute 
de drapele tricolore și roșii, 
portretele conducătorului 
iubit al națiunii noastre 
socialiste, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, simbolurile pă
cii mondiale — porumbeii 
cu ramura de măslin
— și lozincile scandate: 
„Ceaușescu — Pace", 
„Ceaușescu-n tot ce face 
este omul pentru pace", 
„Pacea și prietenia le do
rește România", „Vom 
munci și vom lupta, pacea 
o vom apăra", au creat o 
impresionantă atmosferă 
de încredere a oamenilor 
muncii în destinul socialist 
al patriei noastre, au su
bliniat adeziunea lor la 
chemările secretarului ge
neral al partidului nos
tru, adresate întregii u_ 
manități pentru a eradica 
din viața planetei perico
lul războaielor și înarmă
rilor nucleare.

Deschizînd adunarea, to
varășul Pompilie îngustu, 
președintele 
Democrației 
cialiste din 
a subliniat 
și. profunda 
Apelului lansat recent 
București de 
ții organizațiilor 
nente ale F.D.U.S. : 
nind de la dorința de 
infăptui neabătut 
mul de înălțare a 
niei socialiste pe cele mai 
înalte culmi ale civil.za-

Organizației 
și Unității So_ 
întreprindere, 
însemnătatea 
rezonanță a 

la 
reprezentan- 

compo- 
„Por- 

a 
progra- 
R >mâ-

ției și progresului, sub
scriem cu toată convinge
rea, cu tot ce avem mai 
scump la inițiativele și 
propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
salvgardarea păcii, ■ pen
tru ca niciodată armele 
nucleare să nu-.și abată

pîrjolul asupra Europei și 
a lumii. Folosim acest 
prilej pentru a ne expri
ma acordul și adeziunea 
deplină la mesajele adre
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
României, conducătorilor U- 
niunii Republicilor Sovie
tice Socialiste și Statelor 
Unite ale Americii, prin 
care se adresează îndem
nul de a se întreprinde 
noi efort r pentru succe
sul tratativelor sovieto- 
americane la Geneva".

In continuare, otraeni 
ai muncii de la I.U.M,P. 
au dat expresie totalei lor 
adeziuni pentru dezarma 
re și pace, care reprezintă 
o nouă și genială dovadă a 
înaltei responsabilități
care călăuzește politica ță
rii noastre, acțiunile și i_ 
nițiativele tova-'Ssu'ui
Nicolae Ceaușescu, subli
niind necesitatea ca facto
rii de conducere și guver
nele tuturor statelor lumii 
să țină seamă de voin
ța popoarelor, să acțione
ze pentru salvgardarea 
păcii și civilizației umane, 
pentru triumful rațiunii 

colaborării între state.
In cuvîntul pe care l-a 

rostit, maistrul Titus Peș- 
tenaru, șeful atelierului de 
turnătorie, a spus printre 
altele : „Colectivul de oa
meni ai muncii din secția 
prelucrări la cald a luat 
cunoștință, cu deplină sa
tisfacție, de „Apelul pen
tru dezarmare și pace" al 
reprezentanților organiza
țiilor componente ale 

Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Apelul, 
pentru dezarmare și pace 
este un document grăitor, 
care exprimă pe deplin 
năzuințele și idealurile po
porului nostru, de a trăi 
în pace și înțelegere cu 
toate popoarele lumii. A- 
vînd pace, avem posibi
litatea de a trăi și munci 
în liniște, de a ne bucura 
din plin de toate frumu
sețile pe care ni le oferă 
viața".

La rîndul său, tînăra E- 
lena Ciobanu, secretar al 
comitetului U.T.C. din în
treprindere a spus : „Per- 
miteți-mi ca, prin cuvîn
tul meu, să-mi exprim, cu 
prilejul acestei adunări 
dedicate păcii și dezarmă
rii, în numele celor peste 
1550 de tineri și tinere 
din întreprinderea de u- 
tilaj minier, atașamentul 
nostru nețărmurit față de 
politica înțeleaptă a 
Partidului Comunist Ro
mân, față de secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, luptă
tor neînfricat pentru bi
nele omenirii, pentru ca 
noi, tineretul acestei țări, 
alături de cei pește 125 
milioane de tineri ai bă- 
trînului continent euro
pean, să trăim liberi, fe
riciți și feriți de coșma
rul armelor nucleare.

Conștien'l de faptul că 
acumularea unor imense 
cantități de arme nuclea
re în lume și în special în

(Continuare in pag a 2-a)

Constructorii și mon
tării de pe șantierul 4 
Lupeni ai I-.C.M.M, rapor
tează cu justificată mîn- 
drie un fapt de muncă 
deosebit : pornirea în 
probe tehnologice a pri
mei instalații a celui mai 
mare puț cu schip din 
Valea Jiului. în dimi
neața zilei de 26 septem
brie, de pe orizontul 400 
din subteran au fost de
versate cu schipurile și 
transportate pe benzile 
transportoare pînă în si
lozul preparației din 
Lupeni primele cantități 
de cărbune. Pornirea în 
probe tehnologice a nou
lui flux de transport de 
la mina Lupeni repre
zintă rodul unor eforturi 
stăruitoare a sute de 
constructori și montori, 
mineri și tehnicieni care 
în ultimele luni, au mun
cit neobosit zi și noapte, 
pentru înfăptuirea la 
termen a lucrărilor care 
le-au fost încredințate. 
Tovarășul Carol Ridzi, 
șeful șantierului 4 Lu
peni al I.C.M.M., vorbind 
despre eforturile depu
se de constructori și mon
tori a ținut să sublinie
ze că din partea benefi
ciarului, a conducerii 
l.M. Lupeni și prepara
ției s-a primit un ajutor 
deosebit. Respectarea ter
menului de punere în 
funcțiune în probe teh
nologice s-a datorat în- 
tr-adevăr bunei colabo
rări și conlucrări între 
constructori și benefici-

V__________________  

ar, organizării judici
oase a etapelor de lu
cru, hărniciei și abnega
ției echipelor de munci
tori și maiștri. în subte
ran, precum și pe verti
cala puțului cu schip, e- 
chipele de lăcătuși șl 
montori din subordinea 
maistrului principal spe
cialist Aurel Crîsnic au 
terminat in devans lu
crările care le-au fost 
încredințate. S-au evi
dențiat în mod deosebit 
formațiile conduse de 
Vasile Cherteș, Pavel 
Silvester, Ilie Parasca, 
Ludovic Raduli, Gheor- 
ghe Toma, Alexandru 
Cuc, Francisc Nastai de 
la sectorul de investiții 
al minei Lupeni.

De la primele săpături 
în fundația culoarului 
pentru benzi și a stației 
unghiulare dintre puțul 
cu schip și preparațic au 
trecut mai puțin de pa
tru luni. Constructorii 
din cele două schimburi 
conduse de maiștrii Nico
lae Dragoș și Geza Kiss 
au turnat sute de metri 
cubi de betoane, au ri
dicat structura de rezis
tență într-un timp re
cord. In cursul lunii 
septembrie montorii din 
lotul condus de loan Bă
lan, Emil Tutunaru, Ioan 
Popa, Viorel Bene, Ru
dolf Deac, Miron Gheor- 
ghe, Arpad Dosza, Va-

Viorel STRAUȚ
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Cu pianul pe 9 luni îndeplinit

La impresionanta adunare pentru dezarmare și pace desfășurată ieri la 
I.U.M. Petroșani, au participat peste 2i 9 de oameni a’ muncii, care și-au ma
nifestat adeziunea la chemările secretarului general al partidului, adresate în
tregii umanități, pentru a eradica pericolul războaielor și înarmărilor nucleare.

Foto : Ștefan NEMECSEK

Plus 29 500 tone
«ie cărbune

In aceste zile tot mai multe colective de mineri 
din Valea Jiului depun eforturi susținute pentru a 
extrage cît mai mult cărbune, pentru a .răspunde 
prin fapte demne de muncă grijii pe care le-o poar
tă conduce^ 1 ; partidului și statului, personal tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Din abatajele sectorului IV de 
la l.M. Lonea au fost extrase în această lună 2118 
tone de cărbune peste sarcinile de plan. Cu acestea 
plusul cumulat de la începutul anului se ridică la 
peste 29 500 tone de cărbune. Producția extrasă su
plimentar a fost obținută în întregime pe seama 
depășirii productivității muncii în toate abatajele 
sectorului. în cărbune, productivitatea muncii pla
nificată pe sector a fost depășită în medie cu 745 
kg pe post. Această depășire are la bază buna or
ganizare a muncii pe cele trei schimburi și folosi
rea integrală a timpului de lucru de către întregul 
colectiv al sectorului. Cele 29 500 tone de cărbune ex
trase suplimentar de la începutul anului au asigu
rat minerilor de la sectorul IV al l.M. Lonea rea
lizarea sarcinilor de plan pe 9 luni înainte de ter
men

La acest succes deosebit un aport de seamă 
J-au avut minerii din abatajele frontale conduse 
de Grigore Mîndruț, Ion Boțea nu și Florea Anton.

Productivități 
sporite în abataje 

lată că Jupă sectorul 
IV al l.M. Lupeni care 
raporta zilele trecute în
deplinirea sarcinilor de 
plan p.. 9 luni, un nou 
colectiv de muieri de la 
această mină reușește 
să-și realizeze sarcinile 
de plan pe 9 luni, înain
te de termen. Este vorba 
de minerii sectarului ill, 
care au extras de la în
ceputul anului peste 
26 000 tone cărbune coc
sificării pes'."* sarcinile 
de plan. în abatajele 
mecanizate ale acestui 
sector productivitatea 
muncii a fost menținută 
în permanență la o cotă 
ridicată, fiind depășită 
lună de lună în medie 
cu peste două tone pe 
post. La extragerea su
plimentară a celor 26 000 
tone de cărbune cocsifi- 
^abil o contribuție de 
seamă și-au adus mi
nerii din brigăzile con
duse de Matyuș Laszio și 
Mihai Blaga.
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Constructorii de utilaje miniere
ÎN CONSENS CU ÎNTREAGA NAȚIUNE

(Urmare clin pag I)

Europa amenință nu nu
mai realizările economice 
ale popoarelor, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu — amenință în
săși existența creației su
preme a naturii — OMUL, 
ne adresăm tinerilor din 
întreaga lume să-și uneas
că eforturile pentru găsi
rea căilor de asigurare a 
păcii".

Eprimînd părerea tutu
ror colegilor de muncă, 
Iosif Albert, lăcătuș în 
secția mașini de abataj și 
prototipuri, a spus în cu
vinte emoționante : „Ca 
om al muncii, ca cetă
țean român de naționali
tate maghiară, care își 
împlinește destinul fericit 
alături de toți cetățenii 
țării, români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități, împreună cu co
legii mei de muncă, cer 
factorilor de răspundere 
de la nivel planetar să 
întrerupă periculoasa
cursă a înarmărilor, să 
facă să dispară reluarea 
amenințărilor războinice și 
să asculte glasul lucid al 
popoarelor lumii, doritoa
re de pace și colaborare". 
La rîndu său, loan Băbu- 

șan, șef brigadă la atelie
rul forjă, a adăugat: „Ve
dem în Apel o vibrantă 
chemare pentru preîntîm- 
pinarea unui nou război, 
pentru înlăturarea perico
lului nuclear care amenin
ță întreaga omenire. Ne 
dăm întreaga adeziune la 
conținutul său, pătruns de 
spiritul unei înalte griji 
pentru destinu' întregii o- 
meniri și susținem din tot 
sufletul poziția exprimată 
de tovarf. ui Nicolae 
Ceaușeseu. secretar gene
ral al partidului, pre
ședintele Republicii, ca 
marile puteri, Uniunea So
vietică și Statele Unite 
ale Americii să ajungă la 
tratativele de la Geneva 
la o înțelegere. pentru a 
se opri amplasarea pe 
continentul european a 
rachetelor cu rază medie 
de acțiune pentru a se tre
ce de urgență la distruge
rea celor existente".

In numele tuturor fe
meilor de la 1.U.M.P,, mun
citoarea Mioara Burlacu 
a spus : „Ca muncitoare și 
îndeosebi ca mamă a doi 
copii, îmi exprim deplina 
adeziune față de politica 
pe care o duce țara noas
tră pentru o Europă fără 
arme nucleare, pentru o 

Europă a păcii și colabo
rării între popoare. De a- 
semenea, sînt în asenti
mentul tuturor mamelor 
de pe această planetă, ca 
prin cuvîntul nostru, să 
milităm pentru o viață 
fericită și liberă, ca dru
mul copiilor noștri să nu 
fie umbrit de ciuperca 
bombei nucleare". In cu
vîntul său, muncitorul Ni
colae Tudor a pus : „Ase
meni fiecărui om al mun
cii din Valea Jiului am 
primit cu adîncă emoție 
apelul vibrant la rațiune 
adresat și de această dată 
de președintele Re
publicii, în numele unui 
popor însetat de pace, 
pentru că, astăzi, mai mult 
ca oricînd, este nevoie 
de rațiune".

Directorul întreprinde
rii, ing. Iosif Kelemen a 
spus : „Secole de-a rîndu', 
poporul român a adus nu
meroase jertfe pe altarul 
patriei pentru a dobîr.d 
libertatea națională și so
cială ; niciodată strămo
șii noștri n-au rîvnit la 
vetrele altor vecini, nicio
dată însă n-au îngăduit să 
li se încalce fruntariile 
neamului. Aici, la noi, în 

modestele ateliere centra
le,din Petroșani, genialul 
sculptor român R-fincușl 
a făurit din metal, îm
preună cu părinții noștri 
coloana fără de sfîrșit, im
presionant monument de
dicat eroilor neamului că- 
zuți în lupta pentru nea- 
tîrnare, pentru fericirea 
patriei, pentru o viață 
demnă, în pace. în aceste 
momente hotărîtoare pen
tru soarta planetei noas
tre, amenințată să devină 
o Mondoshi lă datorită a- 
gravării situației fritema- 
ționaD și pericolului creat 
de accelerarea cursei înar
mărilor nucleare și clasice, 
fiecare om lucid are obli
gația morală de a-și face 
auz * glasul, de a-și ex
prima adeziunea față de 
impetuoasa mișcare a par- 
t'zanilor păcii și destinde
rii între popjare".

într-o atmosferă vibran
tă, încărcată de patriotism, 
participanții la adunare au 
adoptat textul unei tele
grame, adresată Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Român, tova 
râsului Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al jxaiti- 
dului, președintele Repu

blicii Socialiste România, 
în care, printre altele se 
spune: „Prin grija părin
tească a partidului, a dum
neavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, noi, 
cei care muncim Ia I.U.M. 
Petroșani, întreprindere 
care s-a transformat. la 
indicația dumneavoastră, 
dintr-o uzină de reparații 
într-una de construcții de 
utilaj minier, pentru ușu
rarea efortului fizic al 
minerilor, trăim o viață 
nouă in acești ani fertili 
ai socialismului, bene
ficiem de condiții de via
ță tot mai bune. Tocmai 
de aceea, nouă ne este 
dragă pacea mai presus de 
orice și ne alăturăm gla
sul milioanelor de locui
tori din patria noastră și 
din întreaga lume care se 
ridică hotărît împotriva 
cursei înarmărilor, anga- 
jindu-ne cu toate forțele, 
conștiință lingă conștiință, 
inimă lîngă inimă, să nu 
precupețim nici un efort 
pentru înfăptuirea neabă- * 
tută a politicii interne și 
internaționale a partidu
lui și statului nostru. Sus
ținem cu toată convinge
rea propunerea dumnea
voastră ca, în căzui in ca
re nu se va ajunge în a-, 
cest an la rezultate cores
punzătoare Ia tratativele 
de la Geneva dintre Uniu
nea Sovietică și Statele U- 
nite ale Americii, să se 
continue tratativele și să 
nu se treacă la amplasarea 
noilor rachete".

Adunarea oamenilor mun
cii de la I.U.M.P. pentru 
pace și dezaimare a adre
sat un mesaj președintelui 
celei de-a 3fî_a sesiuni a 
Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Uni
te. în acest mesaj se ex
primă, printre altele, spe
ranța că „realismul și lu
ciditatea, spiritul de înal
tă răspundere pentru des

tinele planetei Pămînt vor 
opri amplasarea de noi ra
chete nucleare pe conti
nentul nostru și se va tre
ce la distrugerea celor e_ 
xistente".

Cu puternice ovații și 
urale s-a adoptat textul 
unor scrisori adresate Am
basadei Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste 
și Ambasadei Statelor U_ 
nite ale Americii acredita
te la București. Scrisorile 
sprijină prin conținutul lor 
inițiativele și demersurile 
președintelui Republicii 
Socialiste România, tova- 
i ășul Nicolae Ceaușeseu, 
pentru oprirea cursei înar
mărilor nucleare, evitarea 
pericolului unui război nu
clear. pentru reducerea în
cordării din viața interna
țională, reluarea cursului 
destinderii și întăririi în
crederii între statele lu
mii, pentru salvgardarea 
păcii. Este susținută, de 
asemenea, propunerea țării 
noastre ca Statele Unite 
ale Americii și Uniunea 
Republicilor Sovietice So
cialiste să adopte hotărîri 
unilaterale de înghețare 
a cheltuielilor militare 
pentru viitorii doi ani la 
nivelul celor din 1983, iar 
în această perioadă să se 
desfășoare negocieri pen
tru reducerea cheltuielilor 
militare.

P-rîn întreaga ei desfă
șurare,. adunarea oameni
lor muncii pentru pace 
și dezarmare de la I.U.M.P. 
a constituit o puternică 
expresie a atașamentului 
față de politica strălucită 
de pace a secretarului ge
neral al partidului, pre
ședintelui Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu, 
hotărîrea întregului co
lectiv de a munci mai mult 
și mai bine pentru prospe
ritatea patriei, pentru în
făptuirea idealurilor de 
pace și progres a națiunii 
noastre socialiste.

Pe putui 
au ieșit 

j primele tone
; (Urmare din pag. I)

sile Hrișcu și mulți, 
mulți alții au săvîrșit a- 
devărate fapte de eroism 
pentru finalizarea mon
tajelor pe traseele de

I benzi, schipuri, stația 
unghiulară, silozuri și
stația de concasoare în 
termenul stabilit inițial.

I Merită să fie sublinia- 
! tă și contribuția forma- 
i țiilor conduse de Mihai 
! Pătruț și Ștefan Raț de 
j Ia preparație, care în ul- 
| timele zile au lucrat cu 
; abnegație la finalizarea 
| și punerea la punct a 
> benzilor transportoare de 
I la puțul cu schip pînă 
l în preparație.
j Constructorii și mon- 
J tori: de pe șantierul 4 

Lupeni al I.C.M.M. Pe-

cu schip 
ia ziuă 
de cărbune

troșani au dovedit încă 
o dată prin fapte de mun
că demne de laudă că 
știu să-și respecte anga
jamentele asumate în în
trecerea socialistă. Pen
tru colectivul minei Lu
peni, care în ultimele 
luni a obținut rezultate 
deosebite în bătălia de 
a da țării cît mai mult 
cărbune cocsificabil, por
nirea în probe tehnologi
ce a puțului cu schip în
seamnă începutul unei 
noi etape, mai fructuoa
se de muncă, în condiții 
tehnologic" mai bune, de 
descongestionare a trans
portului. Dar despre 
importanta acestui eve
niment tehnologic vom 
mai furniza amănunte în 
zilele următoare.

Despărțire 
emoționa-' tă

Maria Schvartz se în
cadrează în muncă la mi
na Lupeni, cu ani în ur
mă, cu mulți ani în ur
mă, apoi vine la Autoba
za de transporturi a 
C.M.V.J. ca impiegat de 
autocoloană. Disciplinată 
și conștiincioasă, munca ei 
este apreciată, iar în 1954 
comuniștii o primesc în 
rindurile lor. In anii în
delungați de muncă Maria 
Schvartz nu a lipsit nicio
dată nemotivat de la lu
cru, a ținut cu regularita
te evidența realizărilor 
șoferilor, a kilometrilor 
parcurși, a 'reviziilor, a 
schimburilor de ulei, a 
carburanților fiind apre
ciată și respectata de co
legii de muncă.

Zilele trecute colectivul 
secției de transport Petro
șani al Autobazei C.M.V-.J. 
a trăit un eveniment e- 
moționant, sărbătorind 
ieșirea la pensie a tova
rășei Maria Schvartz, pri
lej cu care colegii de 
muncă și conducerea Au
tobazei au felicitat-o u- 
rîndu-i ani mulți, sănătate 
și fericire.

Vasile BELDIE, 
șofer Autobaza de trans

porturi a C.MA’.J.

Cu toții să fim gospodarii cartierului nostru
Muncesc în subteran la 

sectorul II al minei Lu
peni, și locuiesc într- 
unul din blocurile cons
truite în cartierul Băr- 
băteni unde se conturea
ză tot mai pregnant noul 
centru civic al orașului 
nostru. Cartierul in care 
locuiesc se dezvoltă vă- 
zînd cu ochii. De fieca
re dată cînd merg sau 
mă întorc de la șut îi 
admir blocurile moderne 
cu apartamente spațioa
se, multe din ele avînd 
unități comerciale și de 
servire la parter, toate 
puse în slujba bunăstării 
și fericirii oamenilor 
muncii dintre care mulți 
se întrec îi- adîncurile 
minei Lupeni pentru a 
da țării cît mai mult 
cărbune cocsificabil a- 
tît de necesar dezvoltă
rii și înfloririi economi
ei noastre socialiste. 
Contructorii au clădit 
aici un adevărat oraș, 
iar majoritara celor ce 
s-au mutat în aparta
mente noi și conforta
bile se trăduicsc să 
transforme împrejurimi
le blocurilor în adevă

rate grădini cu flori, ar
bori și arbuști orna
mentali, să îngrijească 
acest bun obștesc, dat 
lor în folosință, ca pe 
propria lor casă. De 
fapt și este casa noas
tră pe care partidul și 
statul nostru ne-o oferă 
pentru a trăi conforta
bil, demi, civilizat. Dar, 
pentru ca acest cartier 
să fie din ce în ce mai 
frumos, noi toți oamenii 
muncii ce locuim aici, 
edilii orașului avem da
toria să curmăm din 
rădăcină unele practici 
ce pătează „cartea de 
vizită" a cartierului. Do
resc să relatez doar cî- 
teva aspecte. încă de 
la primele ore ale dimi
neții în fața complexului 
comercial apar unii vîn- 
zători de zarzavaturi, 
fructe și alte produse, 
ce-.și oferă marfa direct 
de pe trotuare dăunînd 
aspectului urbanistic al 
cartierului. In plus și 
desfacerea acestor pro
duse se face fără a se 
respecta mercurialul sta
bilit și regulile de igie
nă. în orașul nostru exis

tă piață destul de spa
țioasă și bine amenaja
tă de desfacere a acestor 
produse și probabil că e- 
dilii Lup.niului, dat fi
ind dezvoltarea rapidă a 
acestui cartier, preconi
zează ca ne lîngă maga
zinele de desfacere a le
gumelor și fructelor să 
se amenajeze și o piață 
unde să-și desfacă măr
furile p ducătorii cu 
gospodării individuale. 
Bineînțeles că o piață 
pentru desfacerea pro
duselor agroalimentare 
nu se construiește cît ai 
bate din palme, dar pî
nă atunci nu este nor
mal ca legumele și 
fructele să se vîndă îr> 
mod necivilizat dînd un 
aspect neplăcut puncte
lor aglomerate din car
tier. Se cuvine, de ase
menea, ca părinții să-și 
educe copiii în spiritul 
respectului și grijii față 
de ceea ce s-a făcut în 
cartierul nostru, să-i a- 
tragă la acțiunile de 
înfi umusețare și gospo
dărire a cartierului.

Mihai MOCAN U,
I.M. Lupeni
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MINERII DE LA URICANI 
își vor face cu cinste datoria

I
I

Militînd neabătut pen
tru realizarea 
iilor celui dc-al 
congres și 
Naționale ale 
privitoare li 
necontenită a 
de cărbune șl 
lățirea activității 
mice, comitetul de partid 
de la I.M. Uricani, des
fășoară în această peri
oadă ample acțiuni de 
dirijare a eforturilor tu
turor comuniștilor și tu
turor oamenilor muncii 
in vederea întreprinderii 
unor măsuri politice și 
tehnico-organizatorice me
nite să conducă la redre
sarea extracției de căr
bune eocsificabil și re
cuperarea restanțelor. A- 
tenția noastră 
tat, în primul 
tre formațiile 
din subteran, 
la fiecare brigadă vor fi 
analizate situațiile con
crete, în scopul creării 
tuturor condițiilor nece
sare realizării sarcinilor 
de producție, atit pe tri
mestrul IV, cît și pregă
tirea tuturor condițiilor 
pentru anul 1984. Ana
lizele vor fi efectuate în 
contextul noilor măsuri 
de majorare a retribuți
ei aplicării acordului 
global și programului de 
lucru continuu, asigu- 
rîndu-se corelarea între 
efective și planul de pro
ducție, cu utilizarea de- 

ină a celor 8 ore

prevede- 
XII-lea 

Conferinței 
partidului, 

creșterea 
producției 

îmbună- 
econo-

s-a orien- 
rînd, că- 
de lucru
Respectiv.

nivelul 
de 
s-au consti- 

pentru 
în detaliu 

în care 
activitatea 
de 
brigadă,

muncă. La 
ganizațiilor 
din sectoare 
tuit deja comisii 
analizarea 
condițiilor 
desfășoară 
fiecare loc 
in fiecare 
fiecare schimb.

O altă măsură o cons
tituie asigurarea folosirii 
intensive și extensive a

or- 
partid

a 
se 
la 

muncă, 
pe

complexă 
avansări 
Consiliul 

con-

cît combina 
să realizeze 
de 8—10 m/zi. 
oamenilor muncii, 
ducerea tehnică a minei
vor asigura linia de front 
pe sectoare și întreprin
dere, încadrarea în pro
gramul aprobat pentru 
realizarea lucrărilor ne
cesare asigurării șl creș
terii acesteia pe măsura 
nevoilor planului de

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzznvzzzzzz/zzzzzzz.

SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
trăsătură definitorie a epocii fioastre socialiste

capacităților de produc
ție. In vederea unei mai 
bune aprovizionări a lo
curilor de muncă, pînă 
la 1 noiembrie, în secto
rul 11 al minei 
monta două noi 
ții monorai. De 
nea, vor crește

se vor 
instala- 
aseine- 

preocu. 
pările pentru exploatarea 
rezervelor de cărbune, iar 
la sectorul de investiții 
se vor crea condiții de 
recuperare a restanței de 

•85 ni (din primele 8 
luni) și realizarea, pînă 
la sfîrșitul anului, a unui 
plus de 150 ml. Acest 
lucru este pe deplin po
sibil prin plasarea 
respunzătoare a 
brigăzilor de la 
dc deschideri, 
rea materialelor 
jelor necesare 
ilor de lucru,

co- 
tuturor 
locurile 

asigura
și utila- 
formați-

producție, în paralel cu 
plasarea corespunzătoare 
a efectivelor, cu res
pectarea structurii pla
nificate a posturilor. In 
atenția comitetului nos
tru de partid, a c.o.m. 
va sta în permanență a- 
sigurarca funcționării 
normale a celor două 
abataje echipate cu com
plexe mecanizate de ma
re capacitate, care tre
buie să realizeze 60 la 
sută din producția minei.

O latură importantă a 
activității noastre o va 
constitui și în continua
re materializarea pro
gramului de măsuri pen
tru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui cocsifi- 
cabil extras, a activității 
de claubaj și a celorlal
te forme ale muncii 
propagandă, pentru 
mina

normele de calitate 
producției de cărbune 
tras.

în domeniul muncii 
ganizatorice de partid, 
vom urmări în mod deo
sebit înfăptuirea pro - 
gramelor dc măsuri pro
prii, stabilite cu prilejul 
dezbaterilor din adună
rile de activ — pentru 
a asigura îndeplinirea 
întocmai a orientărilor 
date dc secretarul gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușcscu, la 
Consfătuirea de lucru de 
la Mangalia. Foarte mare 
importanță se va acorda 
înlăturării actelor de 
indisciplină tehnologică 
și de muncă, pentru în
lăturarea numărului ma
re de absențe 
vate de la lucru, 
cata muncitorească 
zeta satirică, stația 
radioficare 
ză periodic 
se abat de 
-eușind în 
să-și atingă scopul edu
cativ, prin prevenirea 
unor astfel de abateri.-

Toate aceste măsuri și 
altele care vor fi 
urinse în funcție 
t națiile

nemoti- 
„Jude- 

8a- 
de 

popularizea- 
pe cei care 
la disciplină, 
bună măsură

între- 
de si

ca re 
vor

de 
ca 

încadreze in

Spectacol extraordinar pe stadionul

cu cîntecul

concrete
apar pe parcurs, 
conduce la îmbunătăți
rea activității de- extrac
ție, la recuperarea res
tanțelor.

Traian 1IAMZ, 
secretarul Comitetului de 
partid de la I.M. Uricani

_____________________

Maistrul Gruber Eli- 
sabela și laboranta’ 
Iconora Ancateu de 
Fabrica de pline i 
Livezeni, verifică 
nou Iot de franzele.

E- 
la 

din 
un

T

i
La braț

Duminică, 2 octombrie, 
stadionul „Jiul" va fi 

in nou gazda unui spec
tacol extraordinar. în- 
cepînd cu a 14, se va 
desfășura spectacolul „La 
braț cu cîntecul și glu
ma", dedicat fruntașilor 
în producție din Valea 
Jiului și realizat cu con
cursul unor cunoscuți ar
tiști ai primelor scene 
din țara noastră.

Vom avea din nou pri
lejul să-i revedem și să-i 
ascultăm pe cei mai în
drăgiți înterpreți de mu

zică ușoară românească 
Olimpia Panciu, Mircca 
Baniciu, Mircea Romces- 
cu, Doina Spătaru, com
pozitorul Horia Mocules- 
cu. Ne vor fi oferite arii 
din operete cu Cleopa
tra Melidoneanu și Dorin 
Teodorescu. Cu inegala
bilul său farmec ne 
incinta Stela
iar Gică Petrescu 
aduce aminte de 
de demult. O vom 
și pe Narghita.
muzicală va fi asigura
tă de grupul vocal in-

Geam-

desigur 
urno-

va 
Popescu, 

ne va 
cîntece 
reauzi 
Partea

strumental „STAR-2000", 
condus de Petre 
bașii.

Nu va lipsi 
umorul. „Șarjele1
ristice vor fi susținute 
de Alexandru Arșinel, 
Dumitru Furdui, Nae 
Lăzărescu și Nelu Urica- 
ru. Nu mai puțin de 15 
artiști de frunte ai sce
nei românești ne invită 
duminică, 2 octombrie la 
cîteva ore de muzică și 
umor, fără îndoială a- 
greabile !

Mircea BUJOKESCU

Hărnicie si
din 
de

mun-

în formația 4 A 
cadrul întreprinderii 
confecții Vulcan 
cesc cu hărnicie și com
petență profesională con- 
fecționerele Ioana Che- 

' troiu și Clara Dobrovs- 
chi. Despre această har
nică formație se poale 
spune că își îndeplinește 
în mod ritmic sarcinile 
planificate contribuind 
în acest fel la îndeplini
rea planului 
prindere. De altfel 
treprinderea 
ții Vulcan și-a 
planul la zi, în 
septembrie, cu 
lei. în ultima 
formația 4 A a 
încă două, modele 
de fuste de lină și 
lină mult apreciate 
beneficiar la care,

pricepere
curînd, s-a mai adăugat 
încă un model. I,a rea
lizările întreprinderii și 
ale formației își aduc 
în permanență contri
buția și confecționerele 
Ioana Chetroiu și Clara 
Dobrovschi surprinse de 
fotoreporterul 
nostru Ștefan 
sek, 
profesională.

deschise între
10—18

orele Ceasornicărie, Coafură, 
Cosmetice și Reparații 
TV.

!I
I
I
I
i

Tnfor- 
cumpără- 

că programul de 
magazine- 

cu mărfuri . industri- 
s-a modificat odată 

trecerea la ora ofici- 
de iarnă. Toate ma

gazinele care aparțin 
întreprinderii comerciale 
de stat mărfuri industri- 

din Pe*”oșani sînt

IMPORTANT, 
măm publicul 
tor 
funcționare a 
lor 
ale 
cu 
ală

SEDII NOI. Alte uni
ți ale cooperativei 
eșteșugăreșți „Unirea" 

din Petroșani își vor mu
ta sediile la parterul 
blocului 
levardul Republicii, 
vorba despre 
de Florărie, 
electrice,

a. -

la
1-b, de pe bu- 

Este 
unitățile 
Reparații 

Bijuteria ; în 
viitorul apropiat, la par
terul blocurilor B l-a,

din apropiere, vor fi
deschise unitățile de

MUNCA PATRIOTICA- 
Tinerii din ' organizațiile 
8 B și 7 B de la I.M. Lo- 
nca au întreprins în 
săptămîna trecută am
ple acțiuni de muncă pa
triotică. Cu acest prilej 
au fost colectate și pre
date 3 tone de fontă 
s-au recondiționat 60 
de lanț pentru — 
Prir>T“ cei care 
marcat în aceste 
uni se numără

Și 
m 

TR-3. 
s-au re- 

acți - 
I adia

pe între- 
în- 

de confec- 
depășit 

luna 
2 200 000 
dc rioadă 
executat 

no* 
tip 
de 
de

ziarului
Nemcc- 

în plină activitate 
Colectivul 

întreprinderii de 
e 

de altfel 
unitatea
care
a

fccții Vulcan
așa cum 
nără și 
mică în 
dar care 
o bună experiență 
îmbinată cu 
conduce la rezultate 
nc în îndeplinirea și 
pășirea sarcinilor 
plan și a calității 
duselor.

con
țin ăr, 
e tî - 

econo-
lucrează, 

cîștigat deja 
care, 

hărnicia, 
bu- 
de- 
de 

pro-

Fața nouă a orașumi Petrila
Vechea stradă „Tudor 

Vladimirescu11 din Petrila 
o stradă cu case de colo
nie a devenit cartier 1 Ia- 

transfor- 
noastre

in urmă 
mais- 

Valentin

tă una dintre 
mările societății 
socialiste.

Cu cîteva zile
stăm de vorbă cu 
trul principal 
Chira, conducătorul lotu
lui Petrila din cadrul șan
tierului

T.C.H. 
stagiar
- In

1 Petroșani al 
și cu inginerul 

Elisabeta Cnebli.
anul 1980, au 

ceput lucrările de i 
trucții la ansamblul 
345 apartamente, 
mai în actuala zonă 
lucru, sînt predate 
cheie1* nouă blocuri, 
mul fiind 36 C cu 64

în- 
cons- 

de 
Nu

de 
,1a 

lllti- 
a- 

pariamente, dintre care 32 
s-au predat în luna iunie 
a acestui an. Totodată, 
beneficiarul a preluat în
că 40 garsoniere pe scări
le C și D ale blocului 86, 
celelalte 40, adică scările 
E și F fiind predate pînă 
la data

Unele construcții, 
tinuă 
Chira, 
te cu

de 30 septembrie, 
con- 

maistrul Valentin 
sînt înfrumuseța- 
pergole, balcoane

Marc, Laura Popescu, A- 
drian Muntean, Adrian 
Gligor, și Florin David.

AUTOMATE. De atîta 
vreme „s-a bătut monedă" 
despre avantajul 
matelor de scară 
iluminatul blocurilor, 
parate care asigură 
semnate economii de 
nergie electrică, dar 
in ’ uttetele 
Și totuși, 
locatari din 
nostru n-au 
nimic în acest sens, 
vede treaba că inițiativa

auto- 
pentru 

a- 
în- 
e- 
și 

cetățenilor, 
ascoiațiile de 

municipiul 
întreprins 

Se

înfundate 
cu ziduri

sau suspendate, 
colorate cu 

aspect plăcut. Tot 
cest an, pînă la 30 
brie, va trebui să 
încă un lot de 40 
mente, adică blocul 36 B 
(blocurile sînt mai multe 
decît cifrele, deoarece fie
care cifră se repetă lîngă 
literele A, B, C etc.).

Concomitent, lotul 
tru, format din 74 
citori lucrează la 
bloc 36 D, tot cu 40 
tamente, la fundații 
blocul 4 din viitorul car
tier „Măgura", din partea 
de jos a Petrilei, bloc cu 
12 apartamente proprie
tate personală. S-a pre
dat, sus, în cartierul „8 
Martie" stația de pompe 
pentru suplimentarea 
în rezervoare de 3000 
adică... lucrăm intens 
pe suprafață mare, 
valoric, am realizat 
27 000 000 lei numai pe 
nul 1983.

— Ce alte realizări sînt 
planificate pentru acest 
an, tovarășă ingineră ?

— Sînt în curs de fini
sare blocurile 36 C și 86, 
urnv’ază 39 A. Pe strada

în a_ 
decem- 
predăm 
aparta-

nos- 
mun- 
noul 

apar- 
și la

apei 
mc.

Și 
iar.

a-

ade montare a automate
lor de scară nu are... 
priză bună în rlndul co
mitetelor de bloc. < ' 
fi dacă președinții 
ciaț iilor dc locatari 
suporta cheltuielile 
tru consumul dc energie 
și nu locatarii ? Poate 
s_a' monta automatele..

Ce-ar 
aso- 

i ar 
pen-

EXAMENE. La mina 
Petrila în această săp- 
tămînă cei 40 de absol
venți ai cursurilor de 
calificare în meseria de 
miner vor susține exa
menul de absolvire.

Republicii, în acțiune co- . 
mună cu Consiliul popu
lar al orașului 
lucrăm la 
celor 4 benzi 
o adevărată 
cum îi șade 
raș modern.

Petrila, 
definitivarea 

de circulație, 
magistrală, 

bine unui o- 
Putem vorbi 

și de clădirea viitoare a 
poștei din oraș.

între timp, ne așteaptă 
aleile dintre aceste blocuri 
noi, așa după cum și noi 
așteptăm eliberarea am
plasamentelor pentru fron
tul de lucru al anului 1984 
pe strada Republicii spre 
complex, cît și documen
tația necesară.

Pe șantier lucrăm în 
schimburi prelungite, du
pă nevoie, mai ales la 
structurile de rezistență, 
unde de curînd ne-au so
sit oameni de nădejde în 
brigada lui Savin Gheor
ghe. Și alte echipe de lu
cru s-au evidențiat prin 
rezultatele obținute în 
muncă : Gheorghe Cio- 
cănoiu, Ioan Veghea, Ni- 
colae Chiriac (zidari), A- 

(dulgher), 
(beton’.ști)

lexandm Kiss 
Ilarie Iclăzan 
și alții.

Ioan Dan BALAN

ceiCu acest prilej, 
care au urmat cursurile 
de calificare vor fi tes
tați de o comisie privind 
cunoștințele teoretice și 
practice acumulate de-a 
lungul celor 9 luni de 
școală și în funcție de 
rezultatele obținute vor 
primi diploma de miner.

Rubrică realizată de
Gheorghe BOȚEA

I
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Prezențe românești
NAȚIUNILE UNITE 27 

(Agerpres). La sediul din 
New York al Națiunilor 
Unite a avut loc o reuniu
ne plenară a țărilor parti
cipante la mișcarea de ne
aliniere desfășurată sub 
președinția primului mi
nistru al Indiei, Indira 
Gandhi. La reuniune au 
fost prezenți o serie de 
șefi de stat și de guvern 
aflați în această perioadă, 
la New York, miniștri de 
externe și alți reprezen
tanți din țările nealiniate, 
precum și delegați din 
partea statelor care parti
cipă cu statut de observa
tori sau invitați, printre 
care și Republica Socialis
tă România, care, după 
cum se știe, participă în 
calitate de invitată perma
nentă la mișcarea de nea
liniere.

Primul ministru al In
diei — țară care asigură 
în prezent, președinția 
mișcării de nealiniere — 
a arătat, în alocuțiunea sa, 
că scopul reuniunii este 
de a efectua consultări a- 
supra problemelor inter
naționale actuale aflate în 
atenția O.N.U. Vorbitoa

• GENEVA. La 27 
septembrie, la Geneva a 
avut loc o nouă reuniune 
plenară a delegațiilor 
UR.S.S. și S.U.A. la ’ ne
gocierile privind limitarea 
armamentelor nucleare in 
Europa.

• OVITO. La Quito s.au 
deschis lucrările reuniunii 
regionale latino-america- 
ne și caraibiene consacra
te promovării cooperării 
în domeniul energetic — 
transmite agenția Prensa 
Latina. La această confe
rință. convocată de Orga
nizația Latino-Americană 
a Energiei (OLADE), par
ticipă specialiști din re
giune și invitați din Asia 
și state ale Africii.

• WASHINGTON, Peste 
10U de organizații antirăz
boinice, sindicale, de tine
ret, de femei, asociații cle

rea a accentuat că situația 
internațională a cunoscut 
o nouă agravare în pe
rioada care a trecut de la 
cea de-a VII_a Conferință 
la nivel înalt a țărilor ne
aliniate, de la Delhi, în 
special ca urmare a recru
descenței stărilor de în
cordare și conflict și a 
accelerării cursei înar
mărilor. Problema cea mai 
urgentă, a declarat Indi
ra Gandhi, o constituie 
în etapa actuală oprirea 
cursei înarmărilor și rea
lizarea unor progrese pe 
calea dezarmării.

Au luat cuvîntul, de a- 
semenea, reprezentanții u- 
nor grupuri regionale din 
mișcarea de nealiniere, 
care au apreciat că țările 
mici și mijlocii nealiniate, 
în curs de dezvoltare, ce
lorlalte forțe progresiste 
democratice iubitoare de 
pace le revine un rol de 
seamă în stăvilirea cursu
lui periculos al evenimen
telor, în promovarea dia
logului destinderii și co
operării, în salvgardarea 
păcii și întărirea securită
ții mondiale, în apărarea 
drepturilor legitime ale

ricale, dile. .1. .«aiuzații 
obștești din S.U.A. au a- 
dresat poporului american 
chemarea de a participa, 
la 12 noiembrie, la un nou 
marș naționa) de protest 
spre Washington. Marșul 
se va desfășura sub lo
zinci ca „Să oprim cursa 
înarmărilor nucleare și 
convenționale !“„ Muncă, 
pace și echitate".

o BRUXELLES. Produc
ția de oțel brut a țărilor 
din Piața comună — în a- 
fara Greciei — a scăzut 
cu 7,9 la sută în cursul 
lunii iulie a.c., comparativ 
cu luna precedentă și cu 
4 la sută în .-.ugust față 

poi oarelor la existență și 
dezvoltare de sine stătă
toare, la libertate și inde
pendență, fără nici un 
fel de ingerințe din afară.

*
WASHING UN 27 (A-

gerpres). La Washington 
s-au deschis marți lucră
rile Adunării Generale a 
Fondului Monetar Inter
național (FMI) și Băncii 
Mondiale (BIRD), la care 
iau pirte aproximativ 7000 
delegații și experți din 
146 de țări membre ale 
celor două organizații.

Din țara noastră parti
cipă o delegație condusă 
de Petre Gigea, ministrul 
finanțelor, în calitate de 
guvernator la FMI și BIRD 
din partea României.

Pe ordinea de zi a a- 
dunării figurează, în prin
cipal, examinarea rapor
tului anual al FMI și 
BIRD asupra perspective
lor economiei mondiale, 
precum și a unor probleme 
privind lărgirea accesu
lui țărilor în curs de dez
voltare la resursele celor 
două organisme și la cre
ditele internaționale.

de iulie, se arată într-un 
raport al comisiei CEE. 
Producția de oțel pe pri
mele opt luni ale acestui 
an este inferioară cu 10,6 
la sută celei din perioada 
corespunzătoare a anului 
trecut, precizează raportul.

• BEIRUT. La 48 de 
ore după intrarea in vi
goare a acordului de înce
tare a f< oului, situația se 
menținea, marți, relativ 
calmă în Liban, fiind doar 
rar și sporadic înregis
trate schimburi de focuri 
între părțile aflate în con
flict. Armata libaneză > 
inițiat operațiunea de de
zamorsare a obuzelor ne- 
explodate în perimetrul 
aeroportului internațional 
din Beirut, prevăzîndu-se 
pentru joi, reluarea trafi
cului aerian.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Fantoma lui 
Barbă Neagră ; Unirea : 
Vraciul, I-1I.

j PETRI LA ; Fericire de 
țigan.

LONEA : Marea eva
dare, I—II.

ANINOASA : Cîinele.

VULCAN — Luceafă
rul : Și a fest jazzul.

LUPENI — Cultural : 
I Agonia, I—II.

URICANI : Amnezia.

I
TV.

15,00 Telesport.
16,50 Rezultatele trage

rii pronoexpres.
17,00 Muzică populară.

| 17,10 Noile tradiții ale 
școlii — reportaj.

117,35 Imnuri ale păcii,
imnuri ale patriei
române.
Emisiune de cînte- 

Ice și versuri.
17,50 1001 de seri.

I 18,00 închiderea progra- 
| mului.
| 20,00 Telejurnal. (par

țial color)
* 20,20 Pentru dezarmare, 

pentru pace 1
„ 20,30 Actualitatea în e_ 

conomie.
| 20,40 Melodii și inter- 

preți.

1 20,50 Forum politico-i
deologic.

| 21,05 Film artistic : ( co_ 
flor) „început de 

drum". Premieră pe
■ țară.
. 22,15 Discorama — Mi

reille Mathieu.

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARE și de 

LEGUME-FRUCTE
- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

■ 22,30 Telejurnal. (par
țial color)

Mica publicitate
VlND urgent casă. Stra

da Morii nr. 54, Vulcan. 
(1050)

VIND Dacia 1300, Vul
can, V. Alecsandri, nr. 65. 
(1056)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ale- 
xandrescu Ion, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O 
declar m L (1054)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) pe 
numele Isac Dimitrie și 
Mitrofan Elena, eliberate 
de Institutul de mine Pe
troșani. Le declarăm nule. 
(1036)

PIERDUT foaie matrico
lă 8 clase pe numele Bu- 
nu Ionel, eliberată de 
Școala generală nr. 2 Bîr- 
lad. O declar nulă. (1045)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Ga- 
raliu Dorel, eliberată de 
Instiutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1046)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Martin Alexandru, 
elibm âtă de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1048)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Cioa- 
bă Maria, eliberat’ de Ins
titutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (1049)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Heffler 
Gheorghe, eliberat de lns- 
t tutui de mine Petroșani. 
11 declar nul. (1051)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA Maria, mama, tatăl, sora, fratele și cele
lalte rude, cu adincă durere, anunță încetarea fulge
rătoare din viață a celui care a fost un soț iubitor, 
bun și drag, precum și un fiu, frate și prieten de 
neuitat

Ing. MIRICA GHEORGHE
Inmormîntarea va avea loc joi, 29 septembrie în 

cimitirul din Petroșani, cu plecare de la fostul tea
tru de stat.

Nu te vom uita niciodată. Familia îndurerată.
(1057)

COLECTIVUL DE PREPARATORI al Văii Jiului 
anunță Cu profundă durere fulgerătoarea și tragica 
dispariție a celui care a fost

Ing. MIRICA GHEORGHE

bun coleg, competent conducător și prieten apropiat 
al celor cu care a colaborat.

Păstrîndu-i întipărită amintirea chipului său, în
tregul colectiv aduce sincere condoleanțe și este ală
turi de îndurerata familie. (1053)

SOȚIA Ecaterma mulțumește tuturor celor care 
au fost alături de ea în clipele grele prin dispariția 
mult iubitului soț

OANCEA ERNEST
Nu te voi uita niciodată. (1052)

Păstrîndu-i neștearsă amintirea comemorăm un 
an de la despărțirea de iubitul nostru soț, tată, so
cru și bunic

BALINT ȘTEFAN (1047)

Preparatele din pește sint gusioase
și în întregime asimilabile;

■ Pesteie este un aliment de bază,* * 
fiind bogat în proteine, grasmi, fostor 
si vitaminele A~rD;

■ De vînzare în magazinele speciali
zate de pescărie, în magazinele Alimentara 
și preparat, în unitățile GOSPODINA și de 
alimentație publică.
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