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Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ADUNĂRILE GENERALE
ALE OAMENILOR MUNCII 

cadru de afirmare a democrației muncitorești, 
de perfecționare a activității productivecinilor de plan, pentru realizarea obiectivelor Congresului^) XII-lea și Conferinței Naționale partidului. în lumina xigențelor formulate
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Sarcinile de plan 
realizate ritmic, integral

1. Măsurile întreprinse vă asi
gură condițiile îndeplinirii pre
vederilor de plan pe 1984? Cum 
încheiați luna ianuarie și trimes
trul I ?

2. Ce măsuri politice întreprind
Azi răspund: ing. ION CRUCE RU, directorul minei, PETRE ȘOȘOI, 

secretarul comitetului de partid și președinte al Consiliului oamenilor 
muncii, IOSIF GURAN, președintele comitetului de sindicat.

organizațiile de partid 
îndeplinirea planului?

pentru

3. Ce măsuri și acțiuni și-a 
propus organizația de sindicat 
in sprijinul producției?

Condifiile create confirmă!
1. ION CRUCERU: „In a nul 1983 colectivul nostru s-a confruntat cu greutăți — în exploatarea și transportul producției, nerealizarea planului la producția de cărbune, la lucrările de •deschideri și pregătiri, focuri, endogene, încălcări ale ordinii și disciplinei, — dar nu ne-am dat bătuți. Acționînd cu răspundere politică și tehnică ne-am apropiat oamenii și am reușit să creștem în ultima parte

a anului producția zilnică de cărbune cu 400 de tone. Am introdus în sectorul I un nou complex mecanizat, care prin producția zilnică obținută a ridicat realizările noastre.Măsurile tehnico-orga- nizatorice stabilite _ pentru acest an prind viață. O dovedesc din prima cestei luni.față un an __________ ______________________re trebuie să extragem (Continuare în pag. a 2-a)

realizările decadă a a- Dar avem în întreg, în ca_

zilnic producția planificată, să ne situăm între unitățile miniere cu sarcinile de plan realizate. Conducerea tehnică a mir ei, a sectoarelor, ac-, ționează pentru rezolvarea problemelor de bază și urgente. Punem accentul pe realizarea sarcinilor de plan la lucrările de deschideri și pregătiri pentru a ne
Teodor RUSU

Incepînd din 16 ianuarie a.c., în toate întreprin-, derile industriale și celelalte unități economice din municipiu se desfășoară adunările generale ale oamenilor muncii și ale reprezentanților acestora. Foruri supreme ale de- _mocrației și autocondu- dezbaterile ce le vor cerii muncitorești, cadru de participare nemijlocită a plaselor la conducerea activității și sociale, adunările generale ale oamenilor muncii sînt chemate să dezbată, pe bază de bilanț, rezultatele activității productive pe anul 1983, modul în care au fost realizate prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli. iar, pe baza analizelor,' să adopte măsurile corespunzătoare pentru îndeplinirea < .’planului și a angajamentelor de întrecere pe 1984. Date fiind sarcinile calitativ sporite ce revin tuturor unităților economice din municipiu pe a- cest an, adunările generale trebuie să analizeze cu exigență și înaltă responsabilitate muncitorească, în spiritul orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu *1a plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1983, activitatea consiliilor oamenilor 'muncii pentru perfecționarea conducerii și organizării producției, pentru mobilizarea tuturor colectivelor de muncă la în- valorificarea superioară făptuirea exemplară a sar- bogatei . aze

ale e- de conducerea partidului, materialele prezentate în fața adunărilor generale, urma, trebuie să pună accent pe măsurile ce se impun în vederea reali- economice zării integrale și în mod ritmic a planului fizic în structura sortimentală stabilită, mai ales la producția -destinată exportului, creșterii productivității muncii, îmbunătățirii calității produselor și creșterii eficienței întregii activități productive.Dată fiind importanța deosebită a dezvoltării bazei energetice și de mate- exemplară a ' rii prime a țării —■ comandament subliniat din nou de secretarul general al partidului în cuvîntări- le ținute recent în cadrul înaltelor foruri ale democrației noastre socialiste, adunările generale din u- nitățile miniere ale Văii Jiului trebuie să dezbată și să stabilească măsurile necesare pentru realizarea ritrriică a planului la producția de cărbune coc- sificabil și energetic, îmbunătățirea calității acestuia pe măsura cerințelor industriei siderurgice și e- nergetice. în acest scop, dezbaterile din adunări trebuie să pună accent pe ' ” ațehnieo-ma-

■ Anchetă socială: ADE
VĂRUL, CA O LUMI
NA...

■ Jurnal de vacanță
■ Vă informăm

teriale cu care sînt dotate minele din bazin, pe utilizarea cu eficiență sporită a forței de muncă, a tuturor resurselor de creștere a productivității muncii — cale sigură pentru atingerea unor nivele superioare de extracție. Se cer dezbătute modul cum. sînt asigurate și plasate fronturile de lucru, calitatea lucrărilor de revizii și reparații, întărirea climatului de ordine și disciplină la fiecare loc de muncă, stabilizarea și perfecționarea personalului.Concomitent cu sporirea producției, a productivității muncii, adunările generale sînt chemate să acorde o atenție deosebită cerințelor creșterii e- ficienței economice, valorificării superioare a tuturor resurselor le, tehnice și reduceriimateriale intensificării recuperare,
materia* financiare, consumurilor și' energetice, acțiunii de ____ , recondiționa- re și refolosire a materialelor, pieselor de schimb etc?'-____________ -Cadru de afirmare a . democrației muncitorești, adunările generale trebuie să asigure participarea largă a oamenilor muncii Ia dezbaterea și e- laborarea unor măsuri practice menite să asigure realizarea exemplară a planului pe J 984 și ridicarea la dn nivel superior a întregii activități productive.de unitatenațională la români (IV)

(■■■■■Kauwtou caracterului u- limbii române.
H Luni. 9 ianuarie a fost o zi deosebit de rodnică pentru minerii Văii Jiului, 

Combinatul minier a realizat o produc
ție record pentru acest început de an, 
extrăgînd intr-o singură zi 33530 tone de 
cărbune. La acest succes deosebit o contribuție de seamă și-au adus-o colectivele a 8 întreprinderi miniere, care au ra- I >.tat depășirea sarcinilor de plan la producția fizică de cărbune.g| Cel mai mare plus în această zi de producție record a fost obținut de colectivul de mineri’de la Vulcan: 616 tone de cărbune, cumulînd astfel de ia începutul lunii un plus de 1145 tone. Cu rezultate deosebite se ’nscriu și în acest început de an minerii sectorului V, care aU. extras peste sarcinile de plan aproape 1700 tone de cărbune. S-au remarcat.ih zilele ce au trecut din acest an minerii ’ din brigăzile conduse de Traian Borșa Constantin Curea și Paraschiv Ciurescu. Cu sarcinile de plan depășite se mai înscriu și minerii sectoarelor 1 și VI.

(■■■■■Kauwto-.

în procesul de redeștep- »ceiuri și tradiții a favori- tare națională, un factor favorizant l-a constituit păstrarea și mai ales dezvoltarea ni t ar al _____ _________Bonfinius remarca în sec. XVI că „astfel s-au luptat românii, incit pare a se fi războit mai mult pentru păstrarea limbii decît pentru viață". Un sprijin important în acest sens l-ar care, pe baza documente- ' . ,e, au ' demonstrat descendența latină Coresi a poporului român, conti-
1 ...” nuitatea neîntreruptă petate a sec. XVI, la Bra- teritoriul pe care îl ldcu-șov, cu sprijinul autori- iau. Ei au făcut din lucră*tăților bisericești din Țara ’ rile lor o armă de luptă Românească, 9 cărți ro- politică, privind dezvol- mânești.' în Transilvania tarea istorică a poporului au fost descoperite peste -român în ansamblu, dar 1000 cărți tipărite în Țara căutind să dovedească, înRomânească și Moldova, special pe bază de docu-Tot aici au circulat copii ,'ale operelor cronicarilor, . Prof. ircea BARON această existență a limbii ------ --. —■ - —comune, a acelorași obi- (Continuare în pag. a 2-a)

zat dezvoltarea unei culturi asemănătoare.Activitatea cărturarilor a fost continuată într-un mod creator de alți oameni de cultură; i-am.. a- minti pe corifeii „Școlii Ardelene", care au realizat și lucrări cu caracter • lingvistic, dar în special pentru studiul istoriei, în
pvi vajiu iii aciio i-c* vai cy , Fyadus tiparul și răspîhdi- lor studiațe, rea lucrărilor scrise în■ toate provinciile.tipărește în a doua jumătate a sec. XVI,

. - , . ...- 1 dezvoltarea istorică a poporului

f| Două dintre întreprinderile miniere care extrag cărbune cocsifica- bil și-au depășit sarcinile de plan și în această zi, ex- trăgind împreună dt la începutul lunii aproape 2000 tone de cărbune în plus.

Este vorba de colectivele de mineri de la Uricani și
Bărbăteni.£ însemnate piu suri la producția fizică de cărbune ar mai obținut și mi. nerii de la Lonea Petrila Dîlja, Ani-, noasa și Pâroșeni.

La modernul centru de dispece- 
rizare de la mina Lupeni, inginerul 
Antoniu Duban, șeful de echipă A- 
ladar Miller și electricienii Viorel 
Dragomir și Ștefan Niță efectuează 
o testare a sistemelor de comuni
care.

Foto: Ștefan NEMECSEK

La început de an, întreaga activitate minieră.

I

rea- l nor re- uzai o rcuicaca pivdUC- 7marele tivitate a muncii: de j179 000 lei lunar, pen- (tru fiecare lucrător. în -Zmunca noastră trebuie s. )fim înzestrate cu multă țrăbdare. întrucît comer t țul este o activitate in >
!
*
i , *

și pasiune 
în activitatea comercială7 Cunoscut de locuitoriiI din Petroșani — și nu ' ( numai de ei —, magazi-/ ntil nr. 16 al I.C.S.A.-AP.) este o unitate comerci- ) ală apreciată pentru bu-■ ( na aprovizionare și ati- ? tudinea civilizată a per-) sonaiului . în ' -elațiile cu . ( oamenii. Este ■ unitate m-ort» în noira riniilt

lori materiale ale socie- exț>lică faptul că tății și stabilirea unor re- lizat o ridicată lății atente cu 1----- 1.număr de oameni ai muncii aflați tn fiecare zi în unitățile comerciale.— Noi ne-am îndepli nit pianul de vînzări în fiecare lună, înregistrînd și importante depășiri, ne mărturisea Maria Băr- can, gestionara acestuimare, în ceva mai mult de trei ani ajungind să-și tripleze planul de desfacere, fiind fruntașă în magazin aflat în piața întrecerea s-.ialistă din într' mdere. "omerțul reprezintă un domeniu de activitate în care se concentrează calitățimorale și profesi male exprimate prin grija, a- titudrnea gospodărească față de importantele va-

agroaiir. ntară din Petroșani, deci într-un loc frecventat de locuitorii Văii Jiului. In unitate se muncește mult, cu responsabilitate și chiar dragoste, deoarece altfel nu reușiști să obții mare lu .u. Numai astfel’ , se

am iproduc-
răbdare, intrucît țul este o activitate care există și o permanentă 'atură educativă caracterist că vieții civilizate din societatea noas tră socialist”, ’Și această componen tă educativă a muncii dt lă magazinul 16 din Petroșani . ăl l.C.S.A.-A.P este înțeleasă în toată

T. SP.aTARL

(Continuare in pag. a 2-ai
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JURNAL
de

vacanțăDeși sînt doar la mijlocul acestei vacanțe, e- levii, în lipsa unui program de activități (care se întocmește doar pînă la sfîrșitul lunii decembrie), pot numai pentru ceea se petrece în casele pionierilor și șoimilor patriei. La cea din Petroșani funcționează, cu bune rezultate, cercurile de confecții-ar- tizanat, orchestra de muzică ușoară și formațiile de dansuri (populare, clasice, moderne, de societate).La Vulcan, cum. ne spunea prof. Dumitru Feloiu. acțiunile mai diverse decît Petroșani (unde clu. burile vacanței școli sînt mai pustii...). Se ră întreceri sportive, au loc vizionări de filme, organizate la cluburile de la școlile generale 4 și 5. Ieri dimineață mulți elevi âu participat, la Casa pionierilor, la dimineața de basme „Făt-Frumos din lacrimă", de o prezentare ții și operei lui Eminescu, poetul tru național de cărui naștere se nesc 134 de ani.
O activitate continuă are Și clubul „Prietenii adevărului < fic“, du-se o dezbatere, prevăzută pentru vineri (la ora 10), despre „Organismul uman în afaf ra oricăror forțe misterioase".
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(Urmare din pag. I)cx-ea noi capacități producție. Ne punem punct căile de aeraj acces și, în primul cele de transport, ca exemplu la sectorul I trecerea evacuării producției la un nou orizont, în luna martie vom introduce la sectorul. I un -nou complex mecanizat de susținere și tăiere — sector la care vor fi permanent în exploatare în acest an două complexe te. Ne propunem și lua măsuri ferme toate mijloacele de a ' încadra în acest . an indicatorul de calitate producției —- element

de la Și rînd, de prin,

mecaniza-vom prin ne în a ..... ..... _________ debază al eficienței munciinoastre. De asemenea, realizarea planului de producție pe acest an, creșterile în abataje față de 1983 ie putem obține numai printr-o productivitate superioară a muncii. A- ceasta o putem obține numai prin efortul și competența minerilor și elec- trolăcătușilor. prin dotarea tehnică de care dis-

punem, prin organizare# ’ superioară a producției și a muncii, la care un rol de seamă ÎI are aplicarea acordului global, a noului sistem de retribuire.A t e n ț ia noastră este îndreptată și spre în- cetățenirea unui bun climat de muncă, de ordine și disciplină, de acordare a asistenței tehnice com-

ză în vorbe mari, ci prin fapte, acționează în acest an pentru realizarea sarcinilor de plan. Comitetul de partid și c.o.m. acționează cu fermitate pentru recuperarea minusului înregistrat la lucrările de deschideri și pregătiri din anul trecut, pentru aplicarea unor noi tehnologii de lucru — tavanul

gadierii, cu șefii de schimb, maiștrii și electrolăcătușii, iar propunerile lor privind producția vor fi soluționate operativ de conducerea politică și tehnică a minei. Acționăm pentru creșterea aportului șl a răspunderii organizațiilor de 
bază, pentru a asigura brigăzilor cele necesare producției, respectării pro-

Condițiile create confirmă lpetente pe fiecare schimb.Am încredere în colectiv, în posibilitățile noastre și afirm că luna ianua^ rie o ,vom încheia cu un plus de 2000 de tone, iar trimestrul I cu un plus de 4000 de tone de. cărbune. Ne vom realiza sarcinile anuale de plan".2. PETRE ȘOȘOI: „De la bun început afirm că în prezent mina Ăninoasa dispune de un colectiv de conducere politică și economică cu multă competență, apreciază realist posibilitățile. nu se liazardea-

artificial de rezistență — creșterea productivității gramului de lucru, a ordinii, disciplinei, pentru muncii, întărirea ordinii și calificarea și ridicarea ca- disciplinei. în acest scop Iificării oamenilor. Am vom folosi toate formele-> adresat și vom susține în șf mijloacele de influența- ‘ -re și educare, de mobilizare conștientă a oamenilor muncii pentru realizarea sarcinilor Ia producția de cărbune, pentru cunoașterea și aplicarea în v i a ț ă a hotă- rîrilor de partid și a legiloi’ țării. Pentru a stăpîni mai bine problemele muncii și vieții oamenilor vom extinde discuțiile cu bri-

disciplinei. în acest scop

stimularea muncii celor care au contribuit la creș- terea producției de cărbune, acordîndu-le lunar, stegulețul de fruntaș în producție și popularizîn- du-i prin mijloacele pro
pagandei Pentru cei care ordinea și disciplina, nemotivate, comisia disciplină, echipele control vor acționa și purta discuții cu ei, familiile lor. De asemenea, sindicatul va asigura oamenilor muncii o diversitate de acțiuni politico- educative și culturaLar- ’ tistice pentru recreere. Ne stă în preocupări actuali-, zarea operativă a propa- ........ _ . _ . .. gandei vizuale, primi-masa de comuniști, de oa- rea, la ieșirea din .șut, . cu meni ai muncii de la mi- fanfară și flori, a brigă- na noastră chemarea de a zilor fruntașe. La rîudul obține în acest an randa- său cineclubul va realiza mente economice maxime pe fiecare post, cu înaltă eficiență economică și cîș- tiguri pe măsura muncii depuse"..,3. IOSiF GURAN: „Comitetul și grupele sindicale vor extinde în acest an acțiunile care vizează

' audio-vizuale. încalcă fac de de vor cu

filme dedicate muncii și vieții minerilor. Vom stimula aplicarea celor mai eficiente inițiative muncitorești în întrecerea socialistă — totul pentru a obține cit mai mult cărbune".i

(Urmare din pag. I)

dmtre munci- 
evidențiate în 
din cadrul ate- 
de confecționat

Responsabilitate și pasiune 
în activitatea comercială

(Urmare din pag. I)complexitatea pe care presupune: ca educație, 
ca perfecționare, moral- profesională a celor 26 de lucrătoare comerciale, dar ți ca proces continuu, con
cret stabilit cu cumpă
rătorii, Cunoștințele și deprinderile specifice activității comerciale au fost însușite în școala de profil din Petroșani, însă în- demînarea, chiar o anumită ușurință a muncii se formează în cadrul aces
tui colectiv unit și cu constante preocupări de perfecționare profesiona
lă. De aceea am aflat că sînt Și acțiuni permanente 
de formare a vînzătoriior,

dar și o modalitate de preciere exigentă a mun- o cii în cadrul „Judecății muncitorești" care scopul de a dezbate ehis, prietenește tot are des- , , ----- ... ceeste abatere de Ia regulile, unei munci corecte, civilizate.In diversitatea ocupațiilor, a profesiunilor există, totuși, trăsături comune: pasiunea și responsabilitatea pentru propria- ți muncă. Și acestea sînt calitățile omenești ale colectivului magazinului 16 din Petroșani, colectiv harnic, unit ca o familie, în strădania de a satisface cerințele suteloi' de cumpărători care intră în fiecare1 zi în unitate.

Două 
toarele 
muncă 
lierului 
panouri metalice — des
tinate bandajării lucră
rilor miniere subterane 
— de îa S.SJI. Vulcan: 
Marioara Crăciun și Iu- 
dit Canea.
Foto: St. NEMECSEK

Ideea de unitate națională la româniril. în 1772, marele ban care cere alegerea muntean Mihai Cantacu- domn în ambele zino într-un memoriu că- pate, tre Austria, arată avan- Un sprijin în tajcle unirii Țării Roma- acțiune îl dau ziarele nești și Moldovei, atît pen- apar purtînd și titluri sim tru Principate cît și pen- ‘ — -tru pacea Europei.Pentru prima dată Tudor Vladimirescu formulează într-un document public ideea unității naționale și a necesității strîngerii legăturilor dintre românii din Țara Românească și Moldova, afirmînd la 5 a- prilie 1821, ci este necesar să se ia legătura cu moldovenii "ca unii ce sîntem de un neam, de o limbă și suportăm aceiași stăpînire și ocrotiți de a- ceiași putere...", iar la două săptămîni după Proclamația de la Padeș, țăranii din Transilvania o cunoșteau în întregime, după cum le era familiar nu- rhele conducătorului mișcării Todoraș, Todoruț.în 1838 comisul Leonte Radu organizează o ,,Conjurație Confederativă" care își propune să constituie o Confederație de tip german din Țara Româ- gesc formele și modalită- nească. Moldova. Serbia, țile de acțiune, începe să „Partida națională" a apară afirmată teoretic necesitatea practică a uni-

mente, autohtonia și dezvoltarea continuă a poporului român pe pămîntul 
Transilvaniei, aceștia fiind Samuil Micu, cu „De origine daco-romanorum"' P. Maior — „Istoria pentru începuturile românilor în Dacia", Gheorghe Șincai — „Hronica Românilor și a mai multor neamuri", I. Budai Deleanii — „De originibus populorum 
Transyivaniae".Sfîrșitul sec. XVIII și începutul sec. XIX înseamnă și pentru țările româ
ne începutul ;epocii moderne. în acest timp se încheagă tot mai organic pe ambele versante ale Carpaților, națiunea română, care va stimula într-un grad superior lupta pentru înfăptuirea unității statului român. Ideea unității de neam capătă sensuri noi, prin apariția și consolidarea conștiinței naționale, pături “tot mai largi ale populației, pre- 
lulnd ideile despre nece
sitatea unității naționale, 
în acest cadru se~lăr-

w

1 lui î. Cîmpineanu redactează în 1838 un manifest în

unui Princi-aceastăcebolice „Dacia literară". „Magazin istoric penb' Dacia", „Gazeta de Trai, silvania", „Foaie pentru minte, inimă, și literatură". Se scriu cărți1 despre istoria poporului român: Dionisie Fotino „Istoria vechii Dacii" (1818—-1819), în iare se au în vedepe toate cele trei țări românești, iar D. Philippide cu „Istoria României" și „Geografia României", apărute în 1816. este primul scriitor care întrebuințează numele de România ca noțiune etno-geografică, cuprinzînd sub această denumire toate teritoriile locuite de români în marginile vechii Dacii.Se lărgesc 
Intre tinerii români de pe versante ale iar la Paris în 1845 creează „Societatea

contactele intelectuali cele două Carpaților, se studenților români", care r>u- ne problema reformelor sociale, a unirii culturale și apoi politice a tuturor românilor.
(Va urma)

I ESTE în desfașu- I RARE ediția a V-â a | concursului cântecului po- I li tic pentru tineret, organizat de C C. al U.T.C., Consiliul Culturii și ■ E-I ducației Socialiste, U- iniunea Compozitorilor și muzicologilor dinI R.S.R. și Televiziunea română. La acest con-I curs, concetățeanul nos- j tru, tînărul compozitor - Adrian Stroici, partici-I pă cu o partitură inti- ' | tulată . „Imn brigadieri- 1 (lor mineri", dedicată ti- ’ fie iilor de pe șantierul .■ național din bazinul• carbonifer al Olteniei.! dorim succes !
I O NOUA inițiativăI propaganda vizuală ,1 la mina Livezeni.

Iiîn de La

„Faptul zilei", rubrica „Perlele negre" -tiu se referă la Pele sau Eusebio. ci Ia... neihoțivații „înveterati". Fault!APROPO DE FOTBAL, informăm miile de bitori .ai acestui că Rodiom Cămătaru, trul atacant al canei unei - mari —• „U" Craiova, a fost ,! cuprins într-o Sclecțio- J nată a bătrînului eonii- | nent. Bravo Cami |LA„Unirea" din este în re o n tură, £ rativă, prinder

I■ • r * iu- S sport I ru, cen- | „Campi- | iubiri" •
I
I
ICOOPERATIVAi Petroșani curs-de deschide- seețle de pierii, artă : deco- clanie. între- și . instituțiiler î-’e interesate se pot adresa, încă de pe acum, cu comenzi ferme. Pentru că se .știe, reclama e mama comerțului! ;

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

• **(t>*sa*****1*>*aa<a*,,**ll*tl>>*BBk>>**(l*aaL*******,‘au*****>****>***(**<>>‘>*‘**>Pedepsele privative de libertate, în contextul u- manist al legislației socialiste, au rolul de a contribui la reeducarea'celor care au pășit strîmb în viață, în acest sens merită relevată clemența tre evenimentele acordată celor afiați Ia pri- — ma greșeală. Emil Florea' stîrnit însă oprobriul _pu- Mădăraș, din Deva, ispășise. pînă în vara anului de vîrstă școlară pe unul trecut, o condamnare de un an și jumătate pentru infracțiunea de furt calificat în dauna avutului personal. După eliberarea din penitenciar s-a încadrat la șantierul Lupeni al I.C.M.M., 'ca lăcătuș; locuia la căminul de nefa- miliști. Ce știau despre el ortacii de muncă? Mai întîi că uneori îi cam plăcea să tragă la măsea, apoi că adora fructele; uneori în pauza de prînz devora o sacoșă ph" nă.Pe la începutul lunii octombrie a anului asistenta medicală

6300 lei; un altul din De- E.F.M., dar acesta fusese va se plîngea tot de „u- învoit să aducă din șanti- ștfrarea" locuinței de unele erul din obiecte casnice, hoții în- șfăcînd butelia de aragaz, un ceas, un aparat de radio. fierul de călcat. în- drama- tice ale lunii octombrie ablic violarea a două fete

___ ' " i Livezeni două măști de sudură. Fusese acolo, luase o singură mască, pe care a lăsat-o la cămin, apoi a „poposit" la restaurantul Paring din cartierul Aeroport. Coro- borînd datele furnizate de unii cetățeni afiați pe munte în ziua de 9 oc-
umummHmfmnuKrmHmHHfuwmmmmumteuHHin

trecut, țări pentru lucrătorii Iolăn- da Foceac,, de la Spitalul municipal, și-a frecat bucuroasă palmele a chilipir. Cu 3500 de lei procurase o butelie de aragaz. Nu. s-a întrebat de unde provine; în aceeași yi-eme însă doi păgubași se adresau miliției, unul din U- ricani reclama dispariția r^n locuință a 7000 de lei bani» gheață, a unor bunuri personale «valorînd

por- care și-a bătut joc de-cele două fete, amenințate apoi cu moartea dacă-1 divulgau. Au mai trecut multe zile, dar tot în octombrie, spre sfîrșitul lunii, într-o anume zi, cînd asistenta me- Furase- în dicală mai mulțumea poate proniei pentru ghișeftul făcut, cînd cei doi păgubași din Uricani și Deva puse’șeră poate „cruce" banilor și bunurilor furate, cînd poate E.F.M. mai tră- sese o beție de pomină, ca și în zilele precedente și mîncase la prînz o saeo- șă de fructe, în acea două fetițe de 14 ani drăzniră să alerteze liția. Una a rămas să pravegheze individul

- ANCHETĂ SOCIALĂ —
wiwuumimuummnummmmimmutmruimniimmdin dealurile dinspre ca- tombrie, s-a stabilitbaha Rusu, apoi, la numai tretul-robot al celuitrei zile, în 11 octombrie, un țăran jian și-a descoperit băti-îna soră asasinata într-un țarc cu clăi de fîn din ograda proprie,' aflată pe strada Coastei.Zile și nopți de. cerce- de miliție din. Petroșani. Multe piste s-au dovedit sterile. S-a cerut sprijinul cetățenilor, s-au luat urinele infractorilor. Cercul probelor s-a strîns, stabi- lindu-se modul de operare al. hoților* amănunte care i-ar fi putut demasca pe autorii violului Și al crimei....Șeful de .echipă care avusese un dialog cu- of ițe-' rul de miliție ocolise a- devărul. îl pontase pe

zi

su-vă-

zut de ele pe dealurile dinspre Paring în. ziua dublului viol, alta aștepta lucrător ii de miliție...— Poate e o confuzie, a îngăimat E.F.M.Adevărul iese însă "întotdeauna la lumină. A- bia eliberat din închisoare, Ia 26 iunie 1983, Emil Florea Mădăraș, în virată de 25 de ani, n-a înțeles rostul pedepsei administrate, dimpotrivă/ ca o fiară, s-a năpustit să se înfrupte din bunurile altora, să pîngărească sufletele și trupurile unpi4 fete, să reteze firul vieții unui om. Nopți și zile de cercetare continuă a lucrătorilor de miliție, sprijinul ferm al opiniei publice s-a dovedit -salutar, mai ales prin curajul și demnitatea civică a celor două fete care au contribuit la descoperirea autorului a- bominabilelor infracțiuni. compania unui fost și viitor „coleg" de penitenciar Gheorghe Vi- tez din Petrila. înrăitul infractor, (pentru infracțiunea de viol a fost condamnat la 7 ani, urmînd ca și pentru celelalte fapte să răspundă în fața legii) că și alții care mai ignoră climatul senin _ al societății noastre socialiste. s_a convins încă odată că ' adevărul iese întotdeauna la suprafață.
Andrei APOSTOL
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activitate
superior

o

sarcina: asigurarea/ mă-(Jevom
pentru aerajului sfîrșitul vom

asigurării unui corespunzător, ci pentru un excedent aer la locurile de ; că. Cu ajutorul

La început de an, întreaga activitate miniera
ÎN CONSENS CU

NORMELE DE PROTECȚIE A MUNCII i
Vom ridica întreaga 
la un nivel calitativNe-am. propus pentru acest an — și sîntenî hotărîți să ducem la îndeplinire ceea ce ne-am propus —, să ridicăm calitatea muncii noastre la trei formații de un nivel superior celui• de anul trecut. Avem create toate condițiile în acest sens. Cîteva tre direcțiile - principale de pentru creșterea lui de eră constau în; dereâ degazării, nerea corespunzătoare a lucrărilor miniere și a- sigurarea unui aeraj optim. <Pentru extinderea de- gazării atît de .necesare reducerii metanului din masiv, vom intensifica executarea lucrărilor de foraj. In acest ah ne-am propus să executăm în medie 1600 ml de foraj pe lună, cu aproape 1000 ml mai mult decît anul trecut, respectiv, vom ajunge la 100 ml pe zi. Dispunem pentru e- xecutarea acestor lucrări de instalațiile de foraj necesare și vom menține în funcțiune în permanență trei instalații.Avem un amplu program de întreținere a lucrărilor de aeraj la pro- fîlele necesare nu numai V -________________________

din- noastre acțiune gradu- securitate mini- extîn- întreți-

Tehnicii securității miniere, capitol deosebit de important al activității miniere, i se acordă în acest an o atenție deosebită concretizată în valoarea fondurilor alocate, în mod deosebit acestui fonduri care se : peste 13 000 000 ce demonstrează sosință rolul și ța tehnicii securității miniere în ansamblul măsurilor de protecție a muncii.

capitol, ridică la lei, ceea cu , pri- importan-

Propagandă
și instructaj5 264 000 Iei reprezintă suma alocată întreprinderilor miniere ale Văii Jiului pentru îmbunătățirea activității de propagandă Și instructaj, activitate cu un rol deosebit numai în formarea; și pregătirea muncitorilor încadrați, dar și -pentru perfecționa rea : șireîmprospătarea cunoștințelor celor cu o vechime mai mare în subteran,

nu-nou

aeraj chiar 
de mun- celor lucru mai a-pe care le avem, 1 mult decît am avut nul trecut, ne vom îndeplini și această sarcină, Tot pentru îmbunătățirea aerajului, vom mai pune în funcțiune un compresor, care va asigura un ' aeraj parțial mai bun decît în anul 1983 cînd. odată cu funcționarea tuturor instalațiilor de aer comprimat, se reducea simțitor. De asemenea, tot îmbunătățirea general, spre trimestrului IV, ri stația principală ventilație hr. 17 și nxecuta un suitor de ae- raj cu un profil de 6,4 mp între orizonturile 360 și 535 {orizont Da instalația lă de ventilație debitul nominal te de la 2500 mc pe minut la un debit nominal de minimum 5000 mc pe minut.Bineînțeles, nu vor lipsi din preocupările noastre nici activitățile curente de instruire, control șl verificare. în

de cap), priricîpa- amintilă va eres'

ceea ce privește instruirea personalului muncitor vom folosi în acest an ca formă de prezentare în c drill cabinetului de protecție a muncii — diapozitivele.Sîntem convinși că prin aceste măsuri, așa cum mai spuneam întreaga activitate va fi ridicată la un nivel calitativ superior.Este, normal, este firesc să fie așa,, pentru că prin activitatea pe care o desfășurăm noi, cei care ne preocupăm în mod deosebit de securitatea minieră; asigurăm Condiții optime realizării integrale și ritmice a prevederilor de plan. în fond toți avem un singur țel — să aste gurăm țării independența energetică — să contribuim la nivelul posibilităților noastre, care s-au dovedit a fi inepuizabile, la creșterea producției de cărbune extras. Hotărîrea noastră este să creștem producția de cărbune, dar nu oricum, ci în condițiile unei siguranțe depline a muncii, a întregii activități extractive.
Ing. Vasile PÎRVULESCU, 

inginer „ șef securitate 
minieră la I.M. Faroșeni^

pe care Ie executăm. Totodată. vom continua combaterea acumulărilor de praf silicogen. Vom acordă o mai mare atenție controlului și autocontrolului, instruirii personalului, instructajului pe meserii cu problemele specifice locurilor de muncă și lucrărilor executate. Propaganda de protecție a muncii va fi folosită intensiv. Zilnic, prin stația de radioamplificare vom

Echipamente 
de protecție 
și de lucru

I
I
I I
I

Noi dotăriPentru creșterea gradului de securitate minieră, îmbunătățirea condițiilor de muncă, prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, continuă intensificarea acțiunilor de modernizare a activității de protecție a muncit, Două dintre cele mai importante lucrări de acest gen le semnalăm, una la mina Bărbăteni — care constă în proiectarea și achiziționarea unei stații de degazare, iar a doua dispeceri- zare — la minele Lupeni și Livezeni. Nu vom insista asupra valorii acestor dotări pentru că este cunoscută deja de la nivelul celorlalte întreprinderi miniere din Valea Jiului, precizăm doar că o- dată cu punerea lor în funcțiune va crește gradul securitate 'minieră, b : :I

Idatl de;
□

I

I
I
I

Realizarea și depășirea prevederilor de plan, creșterea continuă a producției de cărbune cocsifica- bil impune o mai bună organizare, acțiuni tot mai susținute pe linia întăririi preocupărilor privind îmbunătățirea protecției muncii. Principala sarcină care ne revine nouă, celor care ne ocupăm de securitatea minieră constă în asigurarea unui aeraj optim la toate locurile de muncă, ca și pe traseele de . transport. Pentru difuza „Norma zilei" și va aceasta, printre altele, sîn- tem hotărîți ca prin măsurile întreprinse să menținem profilele corespunzătoare la-lucrările miniere pe circuitele generale, să asigurăm coloane de aeraj (etanșe) conform normelor la toate locurile de muncă, să intensificăm verificările și controalele
Pagină realizată Ia cererea C.M.V.J.

MINERI! RESPECTAT! NORMELE DE 
TEHNICA ȘECURITATILIN SUBTERAN

©S

•• '■)!
li

eficientfi folosită mai gazeta de perete.Un loc deosebit cupările noastre cupa respectarea giilor de lucru, mai ales la abatajele frontale dotate cu complexe mecanizate.Ing. Sever GAVA, inginer șef cu securitatea minieră Ia I.M. Uricani

in preo- Î1 va o- tehnolo-

Pe lingă măsurile întreprinse pe linia pnotec- ’ ției muncii, măsuri care vizează, așa cum mai a- minteam, tehnica securității muncii, propaganda și . instructajul sau ventilația ; pentru protecția muncii, pentru crearea unui cli- , mat optim necesar desfă- ’ șurării normale a procesului de producție, preocupările C.M.V.J. sînt în- | dreptate și spre asigurarea echipamentelor de proteo . ție și de lucru, spre în- , deplinirea măsurilor șî 1 procurarea materialelor igienico-sanitare*. în acest j sens cifrele sînt elocven- | țes peste 11500 000 lei ș pentru echipamente de protecție, aproape 6 070 009 : lei pentru echipamentele de lucru și 3 170 000 leî pentru măsuri și materiale igienico-sanitare.
Pentru sănătatea

SI siguranța omului

•4

4
I

I-
■s

GOLURILE
DIN tavan;

i L

Grija părintească cu care sînt ocrotiți minerii țării și, în mod deosebit, ai Văii Jiului, de către conducerea partidului și statului nostru este reliefată și prin fondurile care sînt alocate activității de protecție a ’muncii. Pentru anul 1934, valoarea totală a acestor fonduri la nivelul Văii Jiului se ridică la aproape 45 000 000 lei. Numai simpla enumerare a domeniilor pentru care sînt alocate a- ceste importante fonduri ne poate crea o ■imagine reală a varietății preocupărilor, palete cuprinse: în ceasta cifră de sinteză anume; tehmea secări ă- ții le .cru,

protecția muncii, propagandă și instructaj sau măsuri și materiale i- gienico-sanitare,în felul acesta vor fi create condiții optime de muncă, se va asigura un microclimat corespunzător tuturor oamenilor muncii care își desfășoară activitatea în subteran, Ia toate locurile de muncă, astfel Incit sarcinile de plan să fie realizate integral și chiar depășite. Bineînțeles la această valoare a fondurilor alocate pentru a largii protecția muncii trebuie adăugate și fondurile a- și locate în anii trecuți, fonduri care Ia rîndul muncii, echipamente-. lor au creat o bază trai- ie protecție și de iu- nică îmbunătățirilor pre- veatilațiâ pentru văzute în acest an.
a-
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Acțiuni îti favoarea păcii, 15,25
'-îpolitico-ideolo- I gic. . ' ' ' I

pentru dezarmaredqnuclearizată. în declarație . se arată c? orice inițiative în acest scop sînt binevenite și corespund in-
ATENA 10 (Agerpres). Participanții la mișcarea pentru pace din Salonic au adresat tuturor compatrio- ților Chemarea de a activi- tereselor poporului portu- za lupta pentru pace și ghez. dezarmare. în declarația publicată în acest sens se subliniază pericolul pe care îl prezintă amplasarea de noi rachete nucleare în Europa și necesitatea de a se crea în Balcani și în alte regiuni europene zone denucleărizate.

★LISABONA 10 (Agerpres). Mișcarea „Nu armelor nucleare în Portugalia** a dat publicității o declarație în care se subliniază că țara poate fi în mod real ferită de un cataclism nuclear numai în cazul proclamării întregii peninsule iberice drept zonă

CARACAS 10 (Agerpres). Președintele Venezuelel, Luis Herrera Cam pins, a inaugurat, la Caracas, lucrările celei de-a XlII-a Conferințe interamericane pentru folosirea 'energiei nucleare îr scopuri pașnice — transmite agenția I.P.S. Participă reprezentanți ai organismelor de resort din America Latină, precum șl invitați din alte state. ;Țările latino-americane s-au angajat, în 1974, prin Tratatul de la Tlatelolco, . să mențină regiunea lor drept „zonă denuclearizată** (lipsită de arme nucleare).

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). într-o declarație făcută la New York, înaintea turneului pe care urmează să_I efectueze, Ia sfîrșitul acestei săptămîni, pe continentul african, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a referit pe larg la ma- cu care sînt confruntate statele în curs de dezvoltare, în special cele din Africa și mai ales din cauza decalajelor ce le separă de țările industrializate și a efectelor crizei economice. ' ■Javier Perez de Cuellar a arătat că, potrivit date^ lor O.N.U., în perioada 1980—1982, statele africane au fost puternic afectate de diminuarea prețurilor la materiile prime — ce cons-

tituie unul din principalele lor produse vîndute pe piața externă — precum și de măsurile protecționiste adoptate de unele state industrializate, care au determinat o reducere a volumului bunurilor manufacturate și de altă natură rile dificultăți economice' exportate de țările în curs.de dezvoltare africanei

15 30cuun 20,00

Lucrările Comisiei 
speciale a O.N.U. 
privind companiile 

transnaționale

FILME■' . PETROȘANI — 7 No- | lembrie: Balul de sîmbă- tă seara; Unirea: Bicicleta; Parîngul: Căruța| mere.PETRILA: AșteptîndI tren. ,, LONEA: Prăpastia de aur.ANINOASA: Cavalerii teutoni, I-II. •
VULCAN a Luceafă

rul: Incendii și locuri pîr- jolite.
LUPENI — Cultural: Ulzana, căpetenia apași

lor.URICANI: Familie trăsnită.

Dezbaterile 
reprezentanților 
Comisiei C.E.E.BRUXELLES 10 (Agerpres). în pofida dorinței exprimate de a trece de urgență la acțiune, miniștrii agriculturii din țările membre ale Pieței comune și-au încheiat, marți, prima reuniune din acest an fără a ajunge la un acord asupra problemelor care dezbină pe „cei zece" relatează agențiile France Presse și Reuter, citind declarații ale participanților.în cadrul dezbaterilor, reprezentanții Comisiei C.E.E. au avertizat că, în cazul în care nu se va ajunge la un acord, fondurile pentru politica agricolă comunitară actuală vor fi cu 10 la sută mai mari decît alocațiile bugetare preconizate, ceea ce va determina declanșarea u- nei crize profunde a C.E.E.

Pentru combaterea terorismuluiMADRID 10 (Agerpres)— Președintele guvernului spaniol, Felipe Gonzalez, vâ propune, la 31 ianuarie, în cadrul sesiunii Consiliului Europei (occidentale) convocarea unei conferințe la nivel Înalt a țărilor membre care să examineze probleme legate de combaterea terorismului, informează agenția ' France

Presse, citînd cotidianul madrilen „El Pais".Potrivit ziarului citat Gonzalez va propune intensificarea eforturilor guvernelor țărilor vest-euro- pene în acțiunea de luptă împotriva terorismului, flagel care a cunoscut, anul trecut, o nouă recrudescen
ță. ■

în limba g (parțial •
I
I
I
I
I
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I

20,20

15.20 Rezultatele tragerii pronoexpres.Un cîntec pe adresa dv.Emisiune maghiară, color)Telejurnal, (parțial color)Arc peste timp. 24Ianuarie 1859—1984.• Unirea — voința și înfăptuirea maselor - populare.20,35 Melodii și ințerpreți.20.45 Fotograme din rea- 
litate.21.20 Videoteca internațională; (color)21.45 Telejurnal, (parțial color)15,0015,05 TVTelex.Consultații în sprijinul învățămîntu-NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). La sediul din New York al Națiunilor U- nite au început lucrările Comisiei speciale a O.N.U. privind companiile transnaționale. La fel ca și la sesiunile precedente, lucrările Comisiei se vor axa, în special, pe elaborarea codului de conduită menit să reglementeze activitatea acestor corporații.Ideea elaborării acestui document a fost avansată, după cum se știe, de țările în curs de dezvoltare, pentru protejarea economiilor și resurselor lor' naționale în fața politicii de spoliere practicată de companiile ansnaționale.Comisia este formată din experți din 48 de țări.

Tragerea la sorți 
a grupelor turneului 

al campionatului european de fotbalPARIS 10 (Agerpres). Marți s_a efectuat la Paris tragerea la sorți a grupelor turneului final al campionatului european de fotbal, ce se va desfășura în perioada 12—27 iunie în Franța.Selecționata României va juca în grupa a II-a sediul la Strasbourg, îm- preună cu echipele

Paris. în afara capital Franței alte șase orașe vor găzdui meciurile turneului.Dar iată programul complet al competiției: 12 iunie, Paris: Franța — Danemarca, • 13 iunie, Lens: Belgia —- Iugoslavia. 14 iunie, Strasbourg: R.F. Germania — Portugalia și la St. Etienne: Româniți — Spania; 16 iunie, Nanteș: Franța — Belgia și la Lyon; Danemarca — Iugoslavia; 17 iunie. Lens: România — R.F. Germania și la Marsilia: Portugalia — Spania; 19 iunie, St. Etienne: Franța — Iugoslavia și la Strasbourg: Danemarca - Bel- ‘ gia; 20 iunie, Paris: R.F. Germania — Spania- și la Nantes: România — Portugalia. 'Prima semifinală se va disputa la 23 iunie la Marsilia, iar cea de-a doua la 24 iunie la Lyon.

Noutăți din lumea științei 
și tehniciiși vîrtejuri care sînt extrem de periculoase pentru navigația maritimă și aeriană.

★TOKIO 30 (Agerpres). în actuala criză energetică, realizarea unui automobil care să consume cît mai puțin carburant la suta de kilometri este visul oricărui proiectant. Printre noutățile apărute în ultimul timp în acest domeniu se numără și ultima creație a firmei nipone „Suzuki" — mihiaUtohîobiiul cu Un loc și un consum de numai 2 litri de benzină la 100 de km. Noul automobil are un motor de 50 cmc,' iar caroseria este confecționată din mase plastice. El dispune de o cutie de transmisie automată și este foarte u- șor de condus.

■* cuWASHINGTON ." ;* gerpres). Cercetătorii americani, împreună cu britanici, vor iniția
10 (A-Cei un studiu științific asupra furtunilor arctice, în scopul îmbunătățirii sistemelor de avertizare a„vaselor și aeronavelor care circulă în regiunile polare.Specialistul Melvyn Shapiro, de la Administrația Națională pentru Cercetarea Oceanelor și Atmosferei, a arătat că furtunile arctice se formează și evoluează foarte rapid, atingînd Incite Va ore viteze ale vin-, tulul de peste 160 km pe oră și producînd valuri

Șomajul în lumea capitaluluiBERLINUL OCCIDENTAL 10 (Agerpres). La sfîr_ șitul lunii decembrie anul trecut, numărUl șomerilor din Berlinul Occidental, a urcat la 82 000. cifră su- perioră cu 3,7 la sută celei înregistrate în luna precedentă — a anunțat Uniunea sindicală locală. Organizația, care reunește toți muncitorii din Berlinul Occidental, estimează că șomajul va afecta în următoarele trei luni circa 100 000 de persoane, ca urmare a unei serii de măsuri vl-

zînd reducerea numărului locurilor de muncă.• DUBLIN 10 (Agerpres). Șomajul în Republica irlanda a atins un nou nivel record. Potrivit datelor statistice publicate la Dublin în această țară există în prezent 208 000 „oameni de prisos**, respectiv 16 la sută din populația activă a țării.Numai în luna decembrie a anului trecut, în rîndul șomerilor irlandezi au intrat alte 28 000 de persoane.

Orientul MijlociuCAIRO 10 (Agerpres). Adresîndu-se ziariștilor după primirea la președintele Egiptului, Hosni Mubarak, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Geoffrey Howe, a afirmat că palestinienii și Organiza, ția pentru Eliberarea Palestinei trebuie să fie -aso- ciați acțiunilor vizînd realizarea unei reglementări a-conflictului din Orientul Mijlociu — transmite agenția Reuter. El a adăugat că „există cu s'iguranță nevoia dea se recunoaște, într-o formă sau alta, drepturile la

preună cu echipele R.F. Germania, Spaniei și Portugaliei. Reprezentativa României va susține prima partidă'la 14 iunie la St. Etienne cu echipa Spaniei, după care va juca la 17 iunie la Lens cu R.F. Germania și la 23 Iunie la Nantes cu Portugalia. în grupa I vor evolua formațiile Franței, Danemarcei, Belgiei și Iugoslaviei. Primele două clasate din fiecare 'grupă se califică pentru semifinale, învingătoarele urmînd să dispute finala în ziua de 27 iunie la
iiuiHiiiwiiiiuiuiiHiiiiuiiiiiiiiiiiiMiHUHiiiniiiMniuHiupoporului palestinian autodeterminare**.

Situația din LibanBEIRUT 10 (Agerpres). Luni seara, în cursUlBEIRUT 10 (Agerpres) Luni seara, în cursUl U- Schimburi sporadice de nui atac cu arme automate focuri au fost semnalate și rachete lansat împotri- în cursul zilei de marți va unui post de observație între unități ale armatei al Cartierului general al libaneze și milițiile druze contingentului francez din în zonele muntoase situate cadrul Forței Multinaționala est și sud de Beirut, le, r ’ parașutist francez a transmit agențiile interna- fost ucis, în timp ce altul ționaie de presă. a fost rănit.
Anunțul făcut de societatea britanică de aviație civila „British-airwais" Că intenționează să prelungească zborul avioanelor sale de pasageri supersonice „Concorde** dincolo de New York și Washington, pînă la Miami, a determinat o reacție violentă din partea societății americane „Panam“. care â acuzat compania britanică de practici „neloiale", în sensul a- plicării unor prețuri mai reduse la biletele pentru

„Concorde" pe ruta Londra— New York și retur.Societatea americană a- firmă că, m urma acestei practici, a suferit pierderi
viiiiMiiui/UMimiiiiiiiiHunHHiiiiniitiiuiiiHimiiiuuiiu,

NOTA EXTERNA

avioanele americane fără mulți ani fără ca zborurile ca aceasta să se reflecte transatlantice ale avioane- semnificativ asupra pre- lor britanice „Concorde** să țului biletelor. „Panam“ nu dispune de asemenea a-

Mica publicitateVÎND Dacia 1300 cu îmbunătățiri. Relații telefon 234 Lupeni. (40)VIND apartament două camere, gaze, parchet. Deva, telefon 20692. (mp)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Sziia- gyi Letiția, eliberată de C.C.S.M. Petroșani. dedai nulă. (22)PIERDUT carnet dtnt pe numele Gherman Ion eliberat de Institutul de mine Petroșani. II de- clai nul. (23)PIERDUT carnet student pe numele Andronic Cons, tamm eliberat de Institutul de riline Petroșani. 11. 
aenăt nul. (35)PIERDUT carnete dent pe numele Nicu rian, Muțu Constantin, e- liberate de Institutul de

mine Petroșani, Le declarăm nule. (36) ;PIERDUT carnete student pe numele lonescu Tania și Tomescu Florin, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declarăm nule. (?”)PIERDUT permis de pescuit pe numele Keresztesi Alexandru, eliberat de A- stu- sociația vînătorilor și pescarilor Petroșani. îl- declar nul. (38) /PIERDU'” carnet . .student pe numele Bărbulescu Cristian, eliberat de institutul de mine Pe'troșani. II declar nul. (39)PIERDUT carnete . student pe numele șopandă Sabin și Sturza Petru e- liberate de Institutul ~ de mine Petroșani. Le declarăm nuie. (41)stu- Ma-
ANUNȚ DE FAM. LIE

de aproximativ 100 milioane de lire sterline în ultimii ani, deoarece avioanele de tip „Concorde** traversează Atlanticul de aproape două ori mai repede decît
vioane, la vremea intrării aparatelor supersonice de pasageri în cursele regulate renunțînd să le achiziționeze.

De atunci au trecut mai

afecteze prea mult societățile americane. A fost, însă, suficient ca ele să-și vadă amenințată supremația pe piața internă, pentru'■ a fi aduse „pe tapet" diferite argumente de ordin e_ conomic sau ecologic care să bareze accesul unei societăți străine. pe liniile a- eriene americane.
' B . P.

i FIICA luliana, ginerele Feri, nepoții Puiu, Lucica, stră nepoata Andreia, anunță cu profundă durere că se împlinesc 6 săptămîni - de la pierderea fulgeră toare a scumpei noastreMARIA RUSCu lacrimi și durere îți vom păstra veșnică amin tlrea. (42)
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