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La întreprinderea minieră Dîija

Productivitatea muncii — 
expresie concretă a hărniciei

■ Peste 4 500 tone de cărbune extrase 
suplimentar in primele două luni ale anului 
■ De la începutul lunii martie au fost ex
trase peste sarcinile de plan 1 000 tone de 
cărbune ■ Productivitatea muncii pe mină

a fost depășită in medie cu 150 kg pe post, 
iar in cărbune cu 500 kg pe post ■ In lu
na februarie, productivitatea muncii realizată 
a fost cu 57 
na ianuarie.

kg/post mai mare decît in lit

Rezultatele prezentate ilustrează hărnicia mine
rilor de la Dîija, care demonstrează astfel că sînt 
hotărîți să facă totul pentru ca în acest an să se nu
mere printre colectivele fruntașe din Valea Jiului. 
Cele pește 5 500 tone de cărbune extrase suplimen
tar de la începutul anului au la bâză depășirea pro
ductivității muncii atit la nivelul întreprinderii cît 
și în cărbune. Despre modul cum s-a acționat la 
mina Dîija pentru creșterea productivității muncii 
ne-a vorbit inginerul șef al minei Rudolf Gurca.

De la început trebuie 
subliniat faptul că la mi
na noastră condițiile de 
zăcămîiit existente nu ne 
permit să folosim tehnolo
gii moderne de'exploata
re a cărbunelui. Deocam
dată, întreaga producție 
este extrasă din abataje 
cameră cu suținere în 
lemn și tăiere clasică. 
Pornind de la aceste con
siderente, am căutat să 
asigurăm o aprovizionare 
ritmică a tuturor brigăzi-

vel superior celui .planifi
cat, unele \ brigăzi obți- 
nînd adevărate recorduri.

— Puteți să ne” oferiți 
citeva exemple ?

— Brigada lui Gheorghe 
Matei din sectorul II, a 
realizat o productivitate 
medie, în luna februarie, 
de 10,38 tone pe post, cu 
peste 4 tone mai mare de
cît cea planificată. Un 
alt exemplu îl constituie 
brigada lui Ludovic Var- . 
ga, tot din acest sector 
care a depășit norma pla- 

. nificată cu 2000 Icgfpost.
Exemplele ar putea conti
nua cu toate brigăzile 
sectorului II.

lor cu material lemnos și 
cît mai aproape de locuri
le de muncă, să reducem 
la maxim timpul nepro
ductiv și să organizăm cit 
mal bine locurile de mun
că. Totodată, prin cursu
rile, școlii de calificare am 
reușit să ne asigurăm ca
lificarea forței de mun
că necesare plasării op
time cife fronturilor din 
cărbune. Prin aceste mă
suri am menținut produc- ■
tivitatea muncii la un ni- (Continuare în pag. a 2-a)
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Gheorghe BOȚEA

Un colectiv fruntaș
Printre colectivele unităților miniere care au în

registrat rezultate de prestigiu în bătălia pentru a da 
patriei cit mai mult cărbune se numără și cei al I.M. 
Petrila. Acest harnic colectiv a reușit să extragă în pri
ma lună a anului 6 326 tone de cărbune peste sarcinile 
de plan, iar în februarie 7 643 tone peste plan.

In primele șase zile din luna martie,-zi de zi, preli
minarul I.M. Petrila a fost nu numai realizat, ci și de
pășit cu peste 1 000 de tone» Astfel incit de la începutul 
anului pină in prezent, din abatajele minei au fost ex
pediate spre ziuă aproape 15 000 tone de cărbune. 
Printre brigăzile de mineri care și-au adus o însemnată 
contribuție la depășirea planului producției de cărbune 
se numără și cea condusă de Mihai Ignat, de ja sec
torul IV. In imagine, alături de șefii 
tantin Florea și llie Lepădatu, cîțiva 
brigada condusă de Mihai Ignat. (V.S.)

■ Propagandistul — 
implicat profund în bu
na desfășurare a învă- 
țămîntului politico-ideo
logic.

+ Paring 9-11 martie

CUPA VETERANILOR

Sanitar Superior
greșul general al patriei.

Plenara a examinat mul-* 
tilateral, în spiritul recen
tei Hotărîri a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., al orientărilor și 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, proble
mele esențiale privind în
făptuirea politicii demogra
fice în țara noastră.

■ In cadrul plenarei, tova
rășul Eugen Proca, minis
tru! sănătății, a prezentat. 
Reportul Consiliului ; de 
conducere al ministerului 
CU privire la cauzele care 
au determinat scăderea 

v sporului natural al popa-■ 
lației și măsurile ce se im
pun a fi luate de Consili
ul Sanitar Superior, Mini
sterul Sănătății și Comisia 
Națională de Demografie

(Continuare în pag. a 4-a)

șefi de policlinici din în
treprinderi, secretari ai co
mitetelor de partid „Sănă- 
tatea“, reprezentanți ai u- 
nor ministere, organizațiilor 
de masă și obștești, procu
raturii, justiției, Ministeru- ‘ 
lui de Interne, membri ai 
Comisiei Naționale de De
mografie.

.Organizată din inițiativa 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, plenara reflec
tă grija constantă a condu
cerii partidului și statului, 
personal a secretarului ge-

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
generai al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, miercuri, a avut 
loc Plenara lărgită a Con
siliului Sanitar Superior.

La lucrări au fost pre- 
zenți tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Con
stantin Dăscălescu, alți to
varăși din conducerea de 
partid -și de stat.

AU luat parte, ca invi
tați, membri ai Consiliu- . . _ _
lui de conducere al Minis- neral al partidului, pentru 
ferului Sănătății, secretare “ "
cu probleme sociale ale co
mitetelor județene de par
tid și vicepreședinte ale 
consiliilor populare jude
țene, cadre de specialitate 
din rețeaua de ocrotire a 
sănătății, directori de mari 
unități spitalicești, mediei

creșterea natalității și' asi
gurarea unui spor naturalv 
corespunzător al populației, 
pentru ocrotirea mamei și 
copilului, întărirea famili
ei, păstrarea tinereții și vi
gorii întregului popor, pen
tru dezvoltarea națiunii 
noastre socialiste și pro-
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.«țț8 MARTIE 
Ziua internațională a 

mii de locuri de muncă 
pentru femei în noile uni
tăți economice ale indus
triei ușoare și alimentare, 
ori prin dezvoltarea acti
vității în domeniul cerce
tării științifice, ocrotirii 
sănătății, comerțului și 
prestărilor de servicii, în- 
vățămîntului, artei și cul
turii.

Măsurile adoptate în ve
derea afirmării femeilor în 
viața noastră social-econo- 
mică au luat amploare în
deosebi în anii care au ur
mat Congresului al IX-lea 
al partidului. în urma vi
zitelor de lucru întreprinse 
în Valea Jiului, din iniția-

Cinstim astăzi, de Ziua 
internațională a femeii, 
munca plină de abnegație 
și răspundere pe care mi
lioanele de mame și soții, 
surori și fiice de pretutin
deni o așează ca pe o ne
prețuită contribuție la pro
gresul societății omenești.

■ In țara noastră, prezen
ța femeii în viața social- 
politică și economică este 
confirmată în toate sectoa
rele de activitate, în toate 
ramurile grandioasei ope
re de construcție socialis
tă, Iată, numai în Valea 
Jiului — un centru indus
trial în care predomină 
ramuri de activitate desti
nate muncii bărbaților — 
datorită politicii înțelepte 
ă partidului, prin grija se
cretarului său general, 
tovarășul Nicolae 
Ceausescii, au fost create

ti va și la indicația tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
prin grija deosebită a to
varășei Elena Ceaușescu- 
au luat ființă unități.pro
ductive ale căror colective 
de femei s-au afirmat în 
industria tricotajelor, con
fecțiilor, prelucrării fire
lor de mătase, a lemnului 
și în alte ramuri. >

De la Uricani pînă la Lu
nea aportul femeilor în 
pro d u c ț i e, la e- 
laborarea 1 u c r ă r î- 
lor de cercetare științifică 
și productive, în ocrotirea

(Continuare în pag. a 3-a)

■ Vă informăm

de schimb Cons- 
din minerii

LA SCHI Adunare festivă
Ieri, la Petroșani, în sa

la de spectacole a Teatru
lui de stat a avut loc adu
narea festivă 
sărbătoririi „Zilei interna
ționale a femeii". Au par
ticipat muncitoare de la 
unitățile productive din 
localitate, cadre de specia
litate din unitățile de Cer
cetare științifică, cadre di
dactice Și medicale, repre
zentante ale celorlalte co
lective de muncă din reșe
dința municipiului. _ . . ...

Despre semnificațiile ,ma- tatea economică, educativă 
jpre ale „Zilei internațio- - și obștească.. / 
nale a femeii", despre locul în încheierea 
și rolul femeilor în viața ■ festive colectivul Teatrului 
politică, economică. 
cială a patriei noastre a 
vbrbit tovarășa Adriana . 
Karacsonyî, vicepreședinta 
Comitetului municipal ăl 
femeilor.

Din partea biroului comi
tetului municipal de partid 
tovarășul Constantin Iovă- te localitățile Văii. Jiului.

nescu, secretar al 
tului municipal, a 
felicitări femeilor 

consacrată pante la adunare, 
femeilor din Valea Jiului 
pentru activitatea desfășu
rată, urîndu-le 
se în viitor.

Au fost e 
liate succesele 
de muncă din 
lui, care incorporează 
eforturile creatoare ale. u- 
nui mare număr de femei 
integrate plenar în ăctivi-

corni te- 
adresat 

partici- 
tuturor

noi succe-

v i d e n- 
colectivelor 
Valea Jiu-

. .și

adunării

și so- de stat a prezentat specta
colul cu. piesa „Steaua fără 
nume", de M. Sebastian,

Adunări ieștive dedicate , 
„Zilei internaționale a fe
meii" au loc astăzi în toa-
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on Cioflica, Francisc E:

are

sile Pop, Zoltan Toth, Io
sif Tellmah și alți oa-

tiv între 9-11 martie, ma- rămași în Vale, cu Simi- le inedite de mare atracti- ’ 
oferi I
mec- •

vitate pe care le vor <
. jocurile pe zăpadă, proiec

țiile de diapozitive, pre
gătite de cineamatorii din

desfâșurare a
Acolo unde li se acor

dă atenția necesară, ca 
de pildă în organizațiile 
de bază din cadrul sec
toarelor I, III, IV, V, VI 
și VII de la mina Vulcan, 
dezbaterile învățămîntului 
politico-ideologic de par
tid, contribuie în mod sub
stanțial la cunoașterea 
și însușirea principiilor 

de bază ale politicii par
tidului, a sarcinilor ce 
se desprind din hotărî- 
rile de partid, din cuvîn- 
tărije și expunerile to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu. Practica a do
vedit, de fiecare dată, că 
dezbaterea acestor prin
cipii și sarcini, în strîh- 
să legătură cu activitatea 
productivă, folosește nu 
numai la înțelegerea sen- 

’ sului și conținutului lor 
- major ci și la stabilirea 

căilor de acțiune prin 
care colectivele să ajun
gă la rezultate economi
ce mai bune.

Prin această prismă, 
realizările sectoarelor- a- __ __ , __  __  __ .
mintite confirmă din nou late de dezbaterile învă- 
că organizațiile de partid țămîntului politico-ideo- 
privesc cu răspundere logic, multe neajunsuri 
desfășurarea învățămîn- '

’ tului politico-ideologic.

.................. I 
veteranilor la schi I 

I 
i 
I 
i 
i

Teodora Becuș, Constan- care a cunoștințelor po- 
Ioan Achim, litico-ideologice nu i se 

acordă suficientă atenție, 
se mențin și cele mai 
multe neajunsuri. Nu In
tim plător, organizațiile
de bază din sectoarele IX 
și XII sînț criticate chiar 
de comitetul de partid pe 
mină înțrucît aici se în- 
tîlneșc deficiențe „sțrîns 
legate între ele" : învă- 
țămîntul politico-ideologic 
este de multe ori negli
jat, îp timp ce în sectoa
re . se repetă abateri' de 
genul „nemotivatelor", nu 
se insistă pentru folosirea 
la maximum a timpului 
de lucru, sau pentru des
fășurarea în cele mai bu
ne condiții a transportu
lui din subteran și apro
vizionării locurilor de 
muncă. Unele deficiențe 
în organizarea' și buna 
desfășurare a învățămîn
tului ne-au fost semnalate 
și în organizațiile de ba
ză II B. III C, dovadă 
că și în cadrul acestor 
sectoare productive se 
poate face mai mult pen
tru creșterea eficienței 
dezbaterilor, eficiență ca
re în final să fie relie
fată prin realizări econo
mice sporite. (I.M.)

tin Jianu, îl....
Ion Anghelescu și alții 
se implică în reușita dez
baterilor, străduindu-se 

.să atragă cît mai multi 
membri ai cercului de 
învățămînt la discuții,, 
pentru explicarea în co
lectiv a noțiunilor gene- , 
rațe și înțelegerea reia- ; 
țiilor directe, statornicite , 
în ansamblul vieții soci- 
al-economice, între indi
catorii fizici, ai produc- 

zției, și cei calitativi, din 
domeniul nivelului de 
trai. Datorită participării 
la discuții a cadrelor de 
conducere din sector — 
ingineri, tehnicieni, mai
ștri, șefi de brigadă 
care fac legătura 
noțiunile generale 
cinile concrete ale 
ții, colectivele își 
sesc preocupările integra
te în ansamblul efortului 
general consacrat dezvol
tării patriei.

Pe fondul acestor pre
ocupări, care sînt stimu-

dintre 
și sar- 
unită- 
regă-

. din activitatea unor co- 
_ lective au fost înlăturate. 

Propagandiști ca Nicolae în schimb, acolo unde 
acestei utile căi de ridi-Pardos, Pompilîu Barbu,

V
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*
l nentă a complexului de
| “ năfnificăiifii' d.p. ne nl.atfnr-

ț sumdtdrilor. Timp sufici- seior ne-a vorbii sing. Ra- 
I ent și pentru ca această 
î investiție să-și dovedească
1 eficiența.
I Data de 1 martie a 
r constituit pentru colecti-

| - mier.ăi In primul rină, in-

Premierele 
fabricii

In coloanele ziarului 
nostru am relatat, despre 
intrarea în funcțiune 
a noii fabrici de pline 
din Lupeni, parte compo-

; pănificație de pe platfor
ma industrială a orașului. 

De atunci au trecut șa
se luni, timp suficient 
pentru ca acest obiectiv, 
apărut pe harta economi
că a „noului Lupeni",- să 
întrunească sufragiile con-

1
brescu din București, Vic
tor Maier din Deva, oa
meni care, deși sînt ple
cați de mai mulți ani din 
Valea Jiului, se reîntorc __ ____ ___
în fiecare an pentru a lila rile pasionante și dîrze în

lor de altădată. Dar, mai 
presus de toate, Cupa ve
teranilor va fi o sărbătoa
re a sporturilor de iarnă. 
Aceasta atît prin. înțrece- 

_ L-.-U- Li- - 
parte la manifestările din tre schiori, la probele de 
cadrul „Cupei veterani- fond cît și la cele alpine,

Peste două zile, respec- lor . Se vor întîlni cu cei dar maț ales în momente- j
tiv înțre 9-11 martie, ma- ramași în Vale, cn Simi- m ■
sivul Paring va trăi un _ _____  _____  _
important eveniment spor- delin, Adalbert Kato, Va- 
tiv — tradițională sârbă- - — - -■ ■— -
toare a sporturilor de iar
nă — Cupa veteranilor la meni inimoși care timp 
schi — aflată la cea de-a de decenii, făcîndu-și cu 
XIII-a ediție.

Cupa veteranilor
scopul, de a continua tra
diția practicării cu regu
laritate și pînă la adînci 
bătrînețe a sporturilor de 
iarnă și, totodată, de a 
prețui longevitatea acelo
ra care și-au adus contri
buția Ia dezvoltarea schi
ului "în Valea;Jiului. Va fi 

la înălțime,.în primul rînd . 
prin prezența și la această 
întîlnire a unor veterani 
de prestigiu ai schiului 
Văii Jiului, între care Ilie 
Munteanu, din Predeal, 
loan Colda și Aurel Do-

prisosință datoria la locul 
lor de muncă, au susți
nut și dezvoltat sporturi
le de iarnă din municipiu. 
Și-au anunțat,, de aseme
nea, parțiciparea — a pa
tra oară consecutiv —■ ve
teranii Reșiței —■ între 
schiorii veterani ai Seme- 
nicului și ai masivelor 
Paring’ și Straja statorni- 
eindu-se o prietenie tra
dițională. Ediția a XIII-a 
va fi deci o întîlnire, pe 
cțt de mult așteptată, pe 
atît de generoasă în re
trăirea momentelor de 
mare bucurie ale victorii-

. .....................  _ I 

Lupeni, Vulcan și Petro- | 
șani, precum și seara cui-, * 
tural-distractivă rezerva- I 
tă de organizatori invita- I 
ților........................................ |

Prin participarea unui 
mare număr de veterani 
ai schiului, pregătirile fă
cute de comitetele de or
ganizare, și prin condi
țiile ce Ie vor oferi pîrtii- 
le Parîngului. inclusiv 

; gazdele— cabana Rusii 
și baza didactică a C.S.Ș., 

•ediția a XIII-a a Cupei 
veteranilor se promite un 
eveniment sportiv de ex
cepție al anului.

Ioan DUBEK

f 
II
V
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Vt/e pl/ne

nr. 3 ei au lucrat 36 ore i 
fără întrerupere. Sprijiniți ’JUUf țW! VI IA't-VI C. «jp» IJP/frtyț .• 
de șefii de schimb Florea ț 
Cristescu, Marin Citică și i 
Mihai Pîrvuleț ei, nu nu- / 
mai că au terminat la I 
timp, dar, au efectuat o i 
lucrare de foarte bv.nă J 
calitate. Acum execută * 
revizia .. liniei nr. 2 care, 4 
de la inaugurarea fabricii, i 
a funcționat fără întrecu.- ’

!
V 
V-
V

pere.
Despre calitatea produ-

veca Ciortea, care a su
bliniat saltul calitativ da
torat noilor condiții de 
lucru. Consumul redus 
de combustibil, reducerea 

t vul fabricii o dublă pre- prețului de cost sînț as- 1 
j - mier.ă'. In primul rînd, in- pecte demne de’ luat în J 
1 trarea în -funcțiune a ce- seamă dar, după cum a- ț 
f lei de-a treia linii tehno- firma interlocutoarea L

noastră, „în fața tuturor ? • 
făuritorilor de pline de » 
la fabrica din Lupeni, țÎ togice și, implicit, crește- •

. rea capacității fabricii la ; 
, d producție de 30 tone în 
î 24 de ore. Cea de-a doua 
( premiată a fost prilejuită 
i de începerea utilizării, în 
> procent de 100 la sută, 
l drept combustibil, a ga- 
i - zului metan. Despre acest 
, aspect important, amănun

te ne-a furnizat tehnicia-
• nul Gheorghe Radu, șeful

secției :
— Utilizarea gazului 

! metan are o importanță 
deosebită, asigurind o se
rie de avantaje. Voi nunii 
cîteva : îmbunătățirea ca
lității produselor, reduce
rea timpului necesar pen
tru elaborarea produselor 
finite, îmbunătățirea stă
rii igienico-sanitare și a 
microclimatului în fabrică. 
Se folosește drept com
bustibil gazul metan atît 
pentru coacerea produse
lor cît și pentru preîncăl- 
zirea lor la introducerea 
în cuptor. Ar fi însă ne
drept dacă aș trece peș
te modul în care s-au e- 

i xecutat aceste lucrări.
Oamenilor ca Emil Ionete, 
Bgliy^Țolnait Ion (fornea 

1 și Nicolae Damaschin le 
I revine meritul principal 
ț pentru reușita lucrărilor.
l De exemplu, pentru fina-
1 Uzarea, conform planifică-
1 rii, ă lucrărilor la linia

Echipa de lăcătuși 
condusă de comunistul 
Francisc Bird lucrează 
la confecționarea ' unor 
subansamble metalice 
solicitate în subteran în 
atelierul de confecții me
talice de la I.M. Dîlja.

Foto: Șt. NEMECSEK

munciicarte de vizită!
Inutilizabile băile garsonie
relor amintite.

Notă Promisiunile neonorâte 
constituie iot o.„

De cînd, șr de cîte ori, 
au reclamat la secția din _  . __
Uricani a 'E.G.C.L. Lupeni „Lucrătorii E.G.C.L. au 

"■' venit, au văzut și... au ple
cat" — spupga tovarășul 
Petre Filip, președintele 
blocului.

Sugerăm conducerii sec
ției din Uricani' a E.G.C.L.-

starea jalnică a blocului 18; 
este greu de precizat pen
tru lodcaferii blocului a- 
mlntit.

Am văzut pe teren situa
ția și ă trebuit' sâ înțele- .... __ „___ _  _______ _
gem indignarea locatarilor. Lupeni să facă o vizită la 
Măi ales a celor de la a- •• • ■ ' -- ■ '
parlamentele 10, îl și 12 
de la. fiecare etaj. Infiltra
țiile de apă, condensul a- 
vansatfac, pur și simplu,

bloeul turn nr. 18 de garso- ■ 
niere din Uricani pentru a 
vedea cum se îndreaptă 
spre degradare cîteva apar
tamente. Pină nu este prea 
tîrziu.-(T. Alexandru). ■

-- ''

•7 j■ci; •

primează dorința de a tri- ț 
mite, zilnic, pe . mesele i 
consumatorilor pline de I 
cea mai bună calitate". 1 
Acest sentiment le animă | 
zilnic pe cele mai harnice l 
muncitoare din rîndul 1 
cărora am reținut pe Ioa- / 
na Moldovan, Safia Polak, ‘ 
Carolina Gimbău, Silvia 
Vițan, Adela Crăciun, i 
Georgeta Mihătlă, Felicia > 
Bonea, Florica - Mărtinaș ț I ț
și Maria Riti, care cu y I r
mîinile lor harnice tru- V
dese pentru plinea mun- ■
cit. i

Alexandru TATAR ’

expres a toncretă a
i (Urmare din pag. I) celălalt urmează să fie 

pus în funcțiune în stra
tul 3, blocul III. In aces 
te abataje, productivita-

- Deocamdată,: spuneați 
dumneavoastră, vă_ . con- ... .
fruntați cu condiții difjci- tea muncii va crește, față ' 
le de zăcămînL Cum ac- de metoda clasică cu 15-20,‘

' ționeazâ gindirea tehnică la sută. Prin punerea tn

- taje, cohsumulr.de lemn 

ț bil, iar posturile prestate 
minei in regie, se vor reduce, 

permițfndu-ne să y asigu- A 
____ t___ _ răm astfel o plasare,mai \ 

tru revoluționarea tehno- l>ună la fronturile direct
1 logiilor de lucru în așa productive, 
‘ fel incit șă ^șe reducă e- .
' fortul fizic al minerilor, '■■■-;: r-: r 
să. crească productivitatea imâ, deci, că mina Dîlja 
muncii și, implicit, pro- jți cîștigă pas cu pas, prin 
ducția de cărbune. rezultatele obținute, un ;

Cînd spun aceasta mă prestigiu între colectivele 
gîridesc la faptul că în de mineri din Valea Jiului, 
trimestrul III vor funețio- iar cadrele tehnice de aici 
na la mina noastră trei gîndesc în perspectivă la 
abataje frontale cu grinzi îmbunătățirea tehnologiilor 
îngropate în vatră. Două de lucru care Să le. asigure 
dintre acestea, se pregă
tesc încă de pe <

de metoda clasică cu 15-20

proprie, a specialiștilor de funcțiune a acestor aba- 
ț la mina Dîlja, pentru im- taje, consumul-, de lemn 

bunâtățirea tehnologiilor se va diminua considera
ție lucru 1 “

• — Colectivul
noastre a manifestat o 
preocupare intensă pen-

realizarea ritmică a sarci- 
acurn nilor de plan ți cu eficien- 

in stratul 5, -blocul II, iar ță maximă.

îl'

«

telor din Petroșani. Rea
mintim cu acest prilej a-j 
matorilor de varietăți că 
voi' fi susținute două spec
tacole, de la ora 17,30 și 
de la ora 20. Spectacolele 
vor fi prezentate de Cris
tina Stamate de la Teatrul 
„Constantin Tănase"

unui provincial" de Geor
ge Bălăiță, „Vrăjitorul ca
sei" de Mircea Vaier Stan- 
ciu, un volum de poezii 
semnate de Ana Blandiana 
sub titlul „Ora de nisip“ 
și altele. (V.S.)

CU MASCA ȘI. FARA

spectacolul de varietăți pe 
RII. La librăria „Ion Crcan- care îl vor susține astăzi, 
gă“ din'Petroșani și' la ce- pe scena Casei de cultură 
lelalte unități din localiiă- avti tii de ; la Teatrul de 
țiie municipiului au sosit - - i„
ieri noi cărți. Printre a- stat Valea Jiului și de la 
cesteă se numără .Nopțile Casa de cultură a sindica-

ÎNCEPI ND de astăzi pi
pă în 17 martie a.c. la 
Teatrul de stat „Valea Jiu
lui" poate fi văzut zilnic 
spectacolul cu comedia 
„Milionarul sărac" de Tu-I ASȚAZI, ue I‘1 « ui uc *w-

| la întreprinderea de trico- dor Popescu. Biletele pot . J taje din Petroșani va avea 17-
I loc o paradă a modei și,»l

de la ora 14,

e s c h i s ă o ex- 
de artă culinară, 

manifestări vor fi 
de un program ar-

va fi d
poziție
Aceste 
urmate

| fistic susținut de formații
I ale Casei de. cultură
I Petroșani. (V.S.)

din

fi procurate între orele 17-
19 de Ia agenția teatrului.

VU MAOU-I 5>* rnnyi București (Gh B > --- MASCA se intitulează Bucmești.
NOUTĂȚI ÎN LIBRA-

1 
I
I

Rubrică realizată de 
Viorel STRĂUT

cohsumulr.de
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Insoțiți de ing. RODICA TATULICI, directoarea l.F.A. buția adusă la buna des- 
„Vîscoza"’ am străbătut zilele trecute întreaga fabrică fășurare a producției, la 
și ne-am convins incă o dată câ nu există secție, insta- soluționarea problemelor 
lație, compartiment sau chiar ioc de muncă in cadrul tehnologice, aș aprecia 
întreprinderii uhde femeile să nu joace un rob deosebit 
de important, iar in secțiile de bază chiar hotăritor in 
întreaga activitate productivă.

Cu ce .elemente „la sînt deținute de femei. In 
am putea argumentă - meseriile de bază din fa- : cum și inginere și subin- 
. .. ... « i. .... brică — de operator și - ' " : . ..

preparator, chimist,' fila
tor, finisaj textil majo
ritatea sînt femei, -iar la 
C.T.C. pe togte Jazglerde _
HuțHniMmnnMUMMum».

Colectivul de la
„Vîscoza** Lupeni 

ÎN PAS CU 
EXiGENȚtLE

aprecia 
mai ales 'pe Victoria Șoi- 
tan, Erna Fafkaș, maiș
trii, Irina Hribul, Fimia 
fîăloi, Maria Mureșan, 
Constanța Petro viei, pre-

zi" <
rolul femeilor fabricii in 
înfăptuirea sarcinilor cali
tativ sporite ce revin co
lectivului in acest al 4-lea 
an al cinținaJulQi î • -

Sarcinile acestui an 
sînt deosebit de complexe

- ridică în fața colectivu
lui exigențe mai . ales de 
ordin calitativ.. Producția 
marfă planificată pe ’84 
este superioară anului

■ trecut cu peste 24 la su- 
’ tâ. Realizarea acestei

creșteri presupune',1 odată 
cu sporirea-producției -fi- . ,
zice.imbunăt'ițirea struc-, tonuHMruumuMiiUHtu 
turii sortimentale și a ca
lității firelor, o valorifi
care ^uperidăra' d'materiei

; prime și materialelor.- Q , 
sarcină deosebită o repre- 
zintăr totodată, realizarea 
Urmare VOțUm de, « - emu. cu p, m ,s- —u. , „

4n toateaceste cusință și vrednicia lor consumurilor am obținut
preocupări, activități, fe- mai gles. Ileana' Dănacu, <- -----

o prezen- Irina DezSi, Gicâ Apostol,■ 
ța activă. — - - ■ -

- Incepind chiar de ta 
conducerea întreprinderii...

' — Da; In consiliul oa
menilor muncii ' feineile 
reprezintă 64 la suta, co-

' respunzător cu ponderea 
. lor in: efectivul întreprin

derii. Funcțiile decisive 
— de președinte, prim-vi- 
cepreședinte și 3 de vice- 
președinte — din c.o.m.

ginere, în majoritate ti
nere, cum silit Leocadia 
Marc can, IbiHya , 
Gabriela Hotăran, 
galeta ’ ‘ Cordop,- 
Kăkuczi ji Angela Cusni- 
riuc.

. Rodnicia vredniciei, 
a muncii,plină de inițiati
vă și dăruire a femeilor 
fabricii este ilustrată de- 

, sigur și in acest an de 
realizările obținute Ia 

: principalii indicatori de 
plan. Care sint aceste rea- 
iizări?..

, . . : . — La producția marfă
fabricație, luctează ex- planul-pe primele două 
clusiv femei. ■ ■ . luni a fost depășit cu 2,5

— Am vrea deci să ho- la sutăc iar 3â productivi-
■ minalizăm cîteva dintre tatea niunciv calculată pe

femeile cele mai' rheri- bază producției Piarfă a--
țuoase... ’ S veni o depășire de 5,6 la
— Se remarcă prin is- sută. Pe bază reducerii

bune rezultate p. la pro- 
___  __ _  r__ , ducția netă- Toate acestea 

Elena Andrei, Ndstasia ilustrează roadele străda- 
Mgldovan, Angela Gal, niilor susținute ale femei- 
AÎexandra Gavrilescu, E- ' lor fabricii, ale întregului 
catering Cochina, Eleono-' nostru Colectiv, pentru bu
rg Olăreț, Susana Ciunae. na gospodănre g'materiei 
Se remarcă de asemenea prime,' a materihlelbr, re- ~ 
numeroase femei din rin- ducerea pierderilor teh- 
dul - personalului tehnico- nologice, pentru creșterea 
ingineresc, multe din ele' gradului de'folosire interi- 
fiind promovate în con- sivă și extensivă a mași- 
ducerea compartimentelor 

funcționale. Pentru contri-

Nehez, 
Mar-

Viorica

nilor. • - ■ - ‘
Dan STEJARU

Cu puritatea fragedei petale 
se limpezesc cuvintele în

gînd 
să le aștern iubitei mele-n 

cale 
dar mamei cu cinstire-n 

primul rînd...

Trăiesc și astăzi taina 
așteptării 

în pragul unei case din
Carpați 

c-un ghiocel ascuns în 
podul palmei 

șl cu iubirea-n 
ochii-nlăcrimați.

Desculț am alergat prin 
lutul moale

(în pieptul mic un dor
înalt ardea) 

păream un flutur nins din 
ramul zilei 

iar EA era o zînă... mama 
mea.

Prea mult nu-mi amintesc 
prin pînza vremii 

dar simt mereu aprinși ’ 
obrajii mei 

de-aceea voi păstra că». o
■ - pecete 

sărutul cald și-mbrățișarea. , f. -y - . ej_

...înfiorați să închinăm sub
< . ■■ ’ zare

urarea noastră fermă < de
' ■ miț S'rt i-bărbați 
ca pe-un surîs. curat al

pripiăverii
eternă ea o doină din -•

Carpați.

Vasile COJOCARII

Dovezi ale iscusinței
După patru ani de existență, tînărul colectiv a) 

întreprinderii de confecții din Vulcan ocupă un loc 
demn în rîndui unităților economice de prestigiu ale 
municipiului. Prestigiu — atribut cî.știgat prin iscu
sința și competența colectivului, cu prețul perseveren
ței tinerelor fețe — ponderea efectivului — care au 
ajuns, în scurt timp, muncitoare calificate, confecțio- 
nere vrednice, iar multe — Adela Matei, Constantina 
Sallac, Susana Chetroiu, Maria Pasăre, Maria Popescu, 
Agneș Ferenczi, Catrina Stoleru, Maria Burdușa, An
gela Chișca, împreună cu maistrele Hena Mandia și 
Victoria Ene, Maria Bull, Nicoleta Pomian și Catalina 
Blok — fruntașele acestui tînăr colectiv. Anul trecut, 
toți indicatorii de plan al fabricii au fost depășiți ; în 
acest ari, pe două luni, la producția marfă planul a 
fost depășit cu 20 la sută, iar la export s-au livrat su
plimentar confecții în valoare de peste 718 000 lei. 

■*Sînt reușite care au la bază competența — 00 la sută 
din efectivul fabricii e calificat, iar S3 la sută din fete 
își depășesc! sarcinile zilnice. Iată dovezile iscusinței 
profesionale a celor peste 700 de femei ale fabricii. (I.M.)

■
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Nu e deloc ușor ca din 
cele 1 160 de femei care 
lucrează la Întreprinde
rea de utilaj minier din 
Petroșani să alegi o mun
citoare. fruntașă care să 
reprezinte : de 8 Martie 

această colectivitate fe
minină. Și impedimentul 
nu pornește din lipsă cri
teriilor Statistice. Hărni
cia poate fi 
măsurată, la 
fel și calita
tea muncii, 
raportată 
calitatea 
duselor.
iată că 
un număr atît de mare 
de muncitoare, există ' șl 
un număr apreciabil de 
fruntașe, clasate pe pri
mele locuri...

...Ioana Nicolaescu es
te sudoriță la secția „pre
lucrări la rece" Ioana 
Rînzală, frezoriță, Maria 
Pahotă, strungăriță și Ili
na Ștefan, bobinatoare — 
toate trei de la „mașini 
de abataj și prototipuri

alte femei, din toate sec
țiile I.U.M.P. Profilul u- 
zineî cere astăzi realizări 
tehnice caracterizate prin 
finețe și exactitate — ca
lități pe care muncitoa
rele le dovedesc cu pri
sosință' în fața' strungului 
sau „automatizare**. Chiar 
și la turnătorie, după cUm” 
se vede, femeile fac față 

exigențelor 
cerute de pro
cesul tehholo- 
Șiri

La I.U.M? 
Petroșani, 32 
la sută din e- 

1a fectiv îl con
stituie femeile. Majorita
tea sîht tinere, absolvente 
de școli profesionale,'sau 
ale liceului de profil din 
Petrila. Desigur, integra-' 
rea ldr în exigențele u- 
zinei nu se face ușor și 
dacă din numeroasele 
fruntașe ale întreprinderii 
ne-au fost recomandate 

cele de mai sus, la ale
gerea lor s-a ținut seama 
și' de” răspunderea ciî care

tHrrrntHnmnftttfnmr>

/ Fruntașele 
p.» uzinei 
Dar, ■

Ileana Maghiar, turnător- acăste muncitoare de ba-.’ 
. formator la „prelucfăfii ză se preocupă de tinerele 
la cald ". Ca aceste muu- absolvente, ajutîndu-le să 
citoare fruntașe, care în încadreze în normele decursul anilor au deve- se lncaaieze in noimeie 
nit cadre de bază ale iu- etice și profesionale ale 
trepi'inderii, sîht multe colectivului, (I.M.)

8 M A
(Urmare din pag. 1)

sănătății sau la formarea 
și educarea tinerei gene
rații este tot mai relevant, 
plinind în lumiriS câiită-3 
tile deosebite- ale tovară
șelor noastre de muncă și 
viață.

Cîteva unități economice 
și instituții din municipiul 
nostru ocupă, prin natura 
lucrurilor’, 'uri* lori , aparte 
în fața, opiniei publice, prin 
prisma rolului femeilor în 
organizarea și desfășura--; 
rea activității;' Ne referim 
la marile colective de la 
l.F.A. ■„Vîscoza" și Țesă- 
toria de mătase din Eupeni,' 
la întreprinderile de con
fecții VulCați și de trico-

RTIE

V

■

& ty-

Tovarașa educatoare o prezență care asigură copilăria ferit tu».

țaje din Petroșani, jaseo 
țiile de mobilă de la Pe
troșani șl Pețrila. Dezvol- > 
tarea *' ramurilor i»<îe' - vSrjf*- 
ale industriei Jj-r. ciiih ștat 
electronica' *șȚ electrotehni
că x— au creat posibilitatea 
ea' și în alte' colective de 
muncă să se afirme nu-; 
merbase firmei.. Ih atelie
rele întreprinderii de 
utilaj minier și ale 
I.P.S.R.U.E.E.M. întîlnim 
muncitoare cu temeinice 
cunoștințe profesionali, cu 
o calificare „de ultimă o-' 
ră“,-'cum se obișnuiește să 
se spună’atunci'cîndxse'fac 
refefiri la gradul lor' înalt 
de pregătire în specialită
țile pe care le profesează.

Prezență femeilor în via
ța social-ecohornică a Văii 
Jiului este de la an la tm 
tot mai activă. Pe scenele 
așezămintelor de' cultură, 
în acțiunile destinate păs
trării și dezvoltării frumo
sului’ citadin, în clase și 
amfiteatre, laboratoare, - și 
cabinete medicale femeile 
fac mereu, dovada pricepe
rii și dăruirii în muncă, 
a responsabilității față de 
complexitatea îndatoririlor 
politice, profesionale, edu
cative sau obștești. ' ' 

De ziua lor cinstim,- așa
dar, munca plină'de abne
gație a femeilor pe care 
harnicele. mame . și soții, 
surori și fiice o așează ea 
pe o neprețuită contribu
ție . la temelia ■ operei edi
ficate de poporul nostru, 

; pentru dezvoltarea „ multi
laterală ..a ..patriei,... pentru, 
progresul neîntrerupt 
-României socialiste.

aL
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(Urmare din pagina 1)

în vederea îmbunătățirii 
indicatorilor demografici.

In continuare au luat cu- 
vîntul tovărășii Maria Pre» 
peliță, secretară cu proble-. 
me sociale a Comitetului 
județean de partid Sucea
va, Gheorghe Lupașcu, pro
fesor de obstetrică-gineco- 
logie la I.M.F. Iași, Vero
nica Ciobănete, directorul 
Direcției sanitare a jude
țului Constanța, Iancu Pur- 
del, secretarul Comitetului 
de partid „Sănătatea" din 
municipiul București, Zoe 
Pațiu, directorul Direcției 
sanitare a județului Cluj, 
Mihail Banacu, directorul 
Spitalului municipal din 
Petroșani, Elvira Chirică, 
secretară cu probleme so
ciale a Comitetului jude
țean de partid Botoșani, 
Constantin Nuță, adjunct. 
al ministrului de interne și 
șef al Inspectoratului ge
neral ai Miliției, Angela 
Costa, directorul Spitalului 
de copii Oradea, ’ Mircea 
Geormăneanu, profesor de 
pediatrie la IM.F. Bucu
rești, Rodica Samoilă, di
rectorul Direcției sanitare a 
județului Giurgiu, Liviu 
Vuleu, directorul Direcției 
sanitare a județului Alba, 
L u c r e ț i a T i t i r- 
că,. soră-șefă la Spitalul 
județean Baia Mare, Mir
cea Alexandrescu, directo
rul Direcției sanitare a ju
dețului Prahova, Poliana 
Cristescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., Matei Nicolau, 
secretarul Consiliului nați
onal pentru protecția me
diului înconjurător, Văsile 
Lupu, șeful secției obste- 
trică-ginecologie la Spitalul 
județean Galați, Maria Cos
tache, redactor-șef al zia
rului „România liberă", 
membră a Comisiei Națio

nale de Demografie, Gheor
ghe Șăcanu, rectorul In
stitutului de Medicină Ti
mișoara, George Iacob, di
rectorul Direcției sanitare 
a municipiului București, 
Viorica Boiboreanu, secre
tara cu probleme sociale 
a Comitetului județean de 
partid Timiș, Leontina Din- 
că, directorul Direcției sa
nitare a județului Dolj, Me- 
îany Ciubotaru, directorul 
Direcției sanitare a jude
țului Teleorman, Ion Lem- 
nete, conferențiar de ob- 
stetrică-ginecologie la I.M.F. 
București, directorul mater
nității Filantropia.

Atît în raportul prezen
tat, cît și în dezbateri s-a 
subliniat că, în procesul 
amplu și complex al dez
voltării economico-sociale 
a patriei, al creșterii caii*; 
tății vieții, partidul și sta
tui nostru, personal tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a- 
cordă o atenție deosebită 
creării celor mai bune con
diții de muncă și de 'viață, 
în vederea asigurării pro
gresului neîntrerupt al ță
rii și pe această bază a 
s p o r i r li gradului 
de civilizație și 
bunăstare al poporului nos
tru. Totodată, a fost relevat 
faptul că, în anii noștri de 

, mari realizări pe toate pla
nurile, în mod deosebit du
pă Congresul al IX-lea al 
P.C.R. — de cînd în frun
tea partidului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
s-au alocat fonduri impor
tante pentru îngrijirea să
nătății poporului, ceea ce 
demonstrează umanismul 
întregii politici a partidu
lui și statului, preocuparea 
statornică față de om — 
suprema valoare a societă
ții noastre socialiste. Vor
bitorii au arăt'at că aceas
tă atenție deosebită își gă

sește expresie elocventă în 
crearea unei puternice ba
ze materiale și de cadre de 
specialitate.

In mod unanim, toți cel 
care au luat cuvîntul au 
exprimat, în numele lor și 
al colectivelor pe care le 
reprezintă, cele mai calde 
mulțumiri și întreaga re
cunoștință conducătorului 
iubit al partidului și sta
tului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru preocu
parea sa nobilă și constan
tă privind prezentul și vii
torul națiunii noastre socia
liste, realizarea programu
lui de ridicare a bunăstării 
generale a celor ce mun
cesc, înfăptuirea politicii 
demografice, creșterea spo
rului natural al populației, 
ca o condiție esențială a 
menținerii sănătății fizice 
și morale a poporului ro
mân.

In lumina sarcinilor și 
exigențelor formulate de 
secretarul general al par
tidului, participanții la ple
nară au analizat, 4n spirit 
critic și autocritic, activi
tatea desfășurată de Mini
sterul Sănătății, de Consi
liul Sanitar Superior, di
recțiile sanitare județene, 
de unitățile și cadrele me- 
dico-sanitare, de organele 
și organizațiile de partid, 
de organele de stat pentru 
înfăptuirea politicii demo
grafice.

Insușindu-și pe deplin 
Hotărîrea Comitetului Po
litic Executiv al C.C. ăl 
P.C.R., indicațiile și orien
tările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, participanții la 
dezbateri au arătat că vor 
trece neîntîrziat la stabili
rea unui complex de mă
suri care să pună ordine 
desăvîrșită în domeniul 
creșterii natalității, dome
niu atît de important pen

tru viitorul națiunii noas
tre socialiste. In acest sens, 
s-a menționat că vor fi e- 
laborate programe speciale 
în vederea realizării indi- 
catoriilor de natalitate în 
fiecare județ, în fiecare lo
calitate a țării. Totodată, 
s-a subliniat că organele și 

organizațiile de partid, Con
siliul Sanitar Superior, Mi
nisterul Sănătății; direcții
le sanitare județene vor ac
ționa ferm pentru întărirea 
controlului asupra modului 
în care Unitățile sanitare 
asigură starea de sănătate 
a mamei și copilului. Se 
va urmări respectarea stric
tă a legislației și reglemen
tărilor privind întreruperea 
cursului normal al sarcinii 
în maternități și cabinete 
medicale, luîndu-se măsuri 
drastice împotriva tuturor 
acelora care încalcă sau 
nesocotesc normele stabili
te în acest domeniu. "

Plenara a reafirmat voin
ța întregului personal sa
nitar de a nu precupeți 
nici un efort pentru înfăp
tuirea politicii demografice 
a țării, pentru desfășura
rea unei activități de asis
tență medicală superioară, 
contribuind astfel activ la 
dezvoltarea generală a na
țiunii, la asigurarea sănă
tății, tinereții și vigorii po
porului nostru.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nos
tru a fost urmărită cu de
osebit interes, cu deplină 
aprobare și profundă sa
tisfacție, fiind subliniată în 
repetate' rînduri cu aplau
ze îndelungate.

' INCADKEAZA

direct sau prin transfer

4 paznici

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conforme Decretului 477/1983 și Legii 12/1974.

fructe

încadrează prin transfer sau la cerere, 
pentru depozitul Iscroni

— un instalator sanitar categoria I-IV 
încadrarea se face conform Legii nr. 12 

și Legii nr. 57/1974.

execută prin subunitățile sale din Valea Jiului, 
prestări către populație ca :

— reparații de zidărie, acoperișuri Ia 
imobile

— reparații dependințe, garduri, anexe etc.
— construcții noi de anexe gospodărești 

și extinderi de clădiri,

Mica publicitate

zacruzjLiTZjroi în lu/me
Acțiuni în favoarea păcii, 

pentru dezarmare nucleara
WASHINGTON 7 (Ager- 

; preș). — Liga orașelor din 
’ S.U.A. — organizație ob

ștească din care fac parte 
reprezentanți ai municipa
lităților din peste 1-150 lo
calități americane — s-a 
pronunțat împotriva creș
terii cheltuielilor militare, 
ceea ce antrenează o dimi
nuare considerabilă a pro
gramelor sociale. Intr-o 
conferință de presă care a 
avut loc la Washington cu 
prilejul convenției anuale 
a organizației, J Latimer, 
președintele Ligii,' prima
rul' orașului Saint Paul, a 
relevat că orașele america
ne sînt deosebit de puter
nic afectate de. reducerea, 
în ultimii ani, a programe
lor sociale.

TOKIO 7 (Agerpres). — 
: Reducerea cheltuielilor mi
litare și creșterea fonduri
lor alocate asigurărilor so
ciale sint imperative ' sub 
care s-a desfășurat mitin
gul pentru pace din orașul 
japonez Yamagata, inițiat 
de o Serie 'de organizații 
locale. Participanții la mi
ting au cerut să se interj 
zică ancorarea în porturile. 

nipone a navelor americane 
cu armament nuclear la 
bord. .,

★ ■

CANBERRA 7 (Agerpres) 
— La Canberra a apărut 
cartea intitulată „Austra
lia și războiul nuclear", al
cătuită pe baza materiale
lor prezentate la conferin
ța internațională asupra 
urmărilor unui conflict nu
clear asupra acestei țări. 
In volum se subliniază că 

. și Australia va fi afectată 
de un eventual război nu
clear : explozia concomi

tentă a mii de focoase nu
cleare va distruge orice 
formă de viață situată la 
multe mii de kilometri de 
teatrul de acțiuni militare.

Luînd cuvîntul cu prile
jul lansării'cărții, profeso
rul M.A. Denborew, de la 
Universitatea Națională din 
Canberra, a relevat ca o- 
menirea trebuie să facă to
tul pentru oprirea cursei 
înarmărilor și a chemat gu
vernul australian ,să inter
zică acostarea în porturile 
australiene a navelor mili
tare. âvînd arme nucleare 
la'bord. ; ' vv •

Rezultatele oficiale ale alegerilor 
pentru cele două camere 

ale Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 7 (Agerpres). 

— ’’Trimisul Agerpres, S. 
Morcovescu, transmite : La 
Moscova au fost date pu
blicității rezultatele oficia
le ale alegerilor de la 4 
martie pentru cele două 
camere ale Sovietului Su
prem al U.R.S.S. — Sovie
tul Uniunii și Sovietul Na
ționalităților.

Din datele furnizate de 
Comisia electorală centrală 
rezultă că cei 750 de depU- 
tați în Sovietul Uniunii au 
întrunit sufragiile a

Conferința internațională
„Femeile si Campania mondială pentru dezarmare"

GENEVA 7 (Agerpres). — 
La Palatul Națiunilor din 
Geneva s-au deschis lucră
rile unei conferințe inter
naționalecii tema „Femeile 
și Campania mondială pen
tru dezarmare". La dezba
teri iau parte peste 130 de 

/reprezentante ale organiza
țiilor de. femei din unele țări 
europene, S.U.A și Canada, 
care se pronunță împotriva 
pericolului nuclear și a 
cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare, securitate și 
pace.

in luările lor de cuvint, 
participantele la conferin

183 897 278 alegători, res
pectiv. 99,94 la sută dintre 
cei înscriși pe listele elec
torale.

In Sovietul Naționalități
lor au fost aleși 749 de de- 
putați în favoarea cărora 
s-au pronunțat 99,92 la su
tă dintre alegători.

Din-totalul deputațilof 
aleși în Sovietul Suprem 
al U.R.SJS. — 527 sînt mun- ■ 
citori, iar 242 colhoznici. 
Din numărul total al de- 
putațilbr în forul legislativ 
suprem al Uniunii Sovieti
ce 32,8 la sută sînt femei.

ță au dat expresie îngri
jorării femeilor din întrea
ga lume în legătură cu 
proporțiile, ritmul și peri
colele cursei înarmărilor și 
au subliniat că Se impun 
de urgență înfăptuirea de
zarmării nucleare, adopta
rea unor măsuri care să 
ducă la eliberarea Europei 
și a lUmii de primejdia fă
ră precedent pe care o con
stituie acumularea unor 
stocuri tot mai mări de ar
me nucleare, din ce în ce i 
mai sofisticate și mai dis- I 
trugătoare. ț I

Stilouri — brichete, re
par și încarc urgent—Kiss 
Francisc, lingă Oficiul 
P.T.T.R. Petroșani. (336)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Coman 
Vasile, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declari nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Barbu 
Ion, eliberată de prepara- 
ția Lupeni. O declar nulă.

(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vornicu 
Ștefan, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, (mpl

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Demian 

ANUNȚURI DE FAMILIE

MAMA, în nemărginita-i durere, amintește îm
plinirea a 3 ani de la pierderea unicei si adoratei sale 

ALEXANDRESCU ALEXANDRA
■ȘANDÂ— ; j";

Mulțumesc celor care-i .mai păstrează un trist
gînd. ' • (35F)

Cu ochii înlăcrimați și inima zdrobită de durere 
anunțăm împlinirea a 6 luni de cînd 'ne-a părăsit 
pentru totdeauna scumpul nostru soț, tată si fiu 

ȘTEFAN NICOLAE '
In veci te vom plînge, soția Livia, copiii Gabriel 

și Laura, mama Lucretia. , (347)

loan, eliberată de I.M. Lu
peni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Osvald 
Rudolf, eliberată de I.M, 
Lonea. O declar nulă. (350)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Popescu 
Liviu, eliberat de Institu
tul de. mine Petroșani. 11 
declar nul. (349)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moldo
van Mihail, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar nu
lă. (348)

PIERDUT legitimație bi- 
bliotecă și periodice pe nu* 
inele Sima Ella," eliberatei 
de Institutul de mine Pe
troșani. Le declar- nule.

(345)
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