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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la Institutul de cercetări, 

proiectări și inginerie 
tehnologică pentru mecanizarea 

agriculturii de la Băneasa

ȚĂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Față în față — promisiuni și rezultate
Azi, I. M. Lupeni
ÎNTREAGA ATENȚIE, 

ÎNDREPTATĂ DOAR SPRE 
COMPLEXELE MECANIZATE?)

A

Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a analizat, marți dimineață, în cadrul unei întîlniri de lucru, care a avut loc la Institutul de cercetări, proiectări și inginerie tehnologică pentru mecanizarea a- griculturii de la Băneasa, modul în care se Înfăptuiesc sarcinile privind mode agrico-dernizarea sistemei tractoare și mașini le necesare sporirii gradului de mecanizare a tutu- unor lucrări agricole de ca-

ror lucrărilor în agricultu- litote, în condiții de efi- ră. ciență sporită, pentru în-Noua întîlnire a secreta- făptuirea noii revoluții rului general al partidului grare în țara noastră, cu specialiștii din acest important domeniu de activitate a evidențiat, încă o dată, în mod pregnant, preocuparea statornică a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru continua îmbunătățire a mecanizării agriculturii, perfecționarea și modernizarea mașinilor și agregatelor, creșterea fiabilității lor, condiții e- sențiale pentru efectuarea

a-Secretarului general al partidului îi sînt prezentate de către directorul institutului, Pavel Babiciu, o- biectivele și criteriile care au stat la baza întocmirii sistemei de mașini pentru dotarea agriculturii. Se relevă faptul că realizarea noilor utilaje și agregate pornește de la necesitățile de asigurare a execu-
(Continuare în pag. a 4-a)

Revenim ia întreprinderea minieră Lupeni pe tema productivității muncii ca pîrghie importantă de sporire a producției de cărbune extras. Pentru început vă prezentăm realizarea productivității muncii planificată pe complexele mecanizate. O primă constatare este aceea că la toate complexele mecanizate produc-

ne pe post. Un exemplu concludent în acest sens este abatajul condus de Iosif- Kacso care în Juna aprilie a realizat o productivitate de aproape 17 tone pe post. Exemplele ar putea continua la a- cest sector care a extras în luna aprilie, peste prevederile de plan, 4060 tone, de cărbune ca urmare a depășirii productivității muncii, la nivel detivitatea muncii prin pla- sector, cu peste 60.0 kg pe nificare în luna 
a fost mai mare productivitatea

Plenara comună a C. C. al U. T. C. 
și Consiliului U.A.S.C.R.Marți, 15 mai, s-a desfășurat în Capitală Plenara comună a Comitetului Central al U.T.C. și Consiliului U.A.S.C.R. care a analizat și dezbătut sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, din orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, pentru în-

peste 20 000 tone de cărbune. Și la acest sector productivitatea muncii este realizată și depășită, atît pe primul trimestru cît și în luna aprilie.Toate cele patru abataje frontale echipate cu susținere și tăiere mecanizată din cadrul sectorului și-au, realizat și depășit sarcinile de plan la producția fizică cît și la productivitatea muncii, dar nu trebuie omis faptul că productivitatea muncii planificată — 12,10 tone pe post — reprezintă nivelul maxim înregistrat încă în anul trecut, deși realizările obținute în primul trimestru ca și în luna aprilie demonstrează că se poate mult mai mult. Iată cîteva exem-

deplinirea neabătută a o- biectivelor actualului cincinal, a hotărîrilor stabilite de Congresul al XlI-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.In cadrul lucrărilor plenarei au fost relevate preocupările organelor și organizațiilor U.T.C. și A.S.C. pentru educarea comunistă, revoluționară a tineretului de la sate, antrenarea acestora la înfăptuirea unei profunde revoluții a-

grare, stabilindu-se măsurile ce se impun pentru sporirea contribuției lor la .< transpunerea în viață a prevederilor programului de transformare revoluționară a naturii.De asemenea, Plenara comună a analizat și dezbătut rezultatele pe anul 1983 obținute în întrecerea utecistă „Tineretul — factor activ în realizarea o_ biectivelor deceniului ști-.»>itatoa căr- 10 ____  _..... , ... iooq kg/post peste sarcina planificată. Rezultate bune a obținut în lima aprilie, ca dealtfel și de putui anului, și sector complet zat, sectorul IV, registrează de la începu-

post, iar producții muncii realizată în bune a fost de peste tone pe post, cuaprilie decît c._.____ ____,____ . munciistabilită ca sarcină primul trimestru cu —. —. kg pe post și a fost depășită cu 250 kg pe post. Mai concret, productivitatea muncii planificată pentru abatajele mecanizate din sectorul III a fost de peste 14 tone pe post, iar realizările se ridică la o medie de 16 to- tul anului un plus de_________________________________________

în
500 la înce- e“lăla!t mecanica re tn-ț Gh. BOȚEA

(Contmuare in pag, o 2-a)

Cu planul pe cinci luni îndeplinitDe la loan Liscanu, adjunctul șefului de sector de la deschideri și pregătiri al I M, Bărbăteni, aflăm că acest colectiv 5/ îndeplinit sarcinile pe primele cinci luni din acest an. La total activitate (deschideri plus pregătiri), minerii din acest sector au trecut ștacheta planului de la începutul anului cu 586 metri liniari. La realizarea acestui succes și-au adus contribuția în

mod deosebit brigăzile conduse de Dumitru Iordache și Miron Uță de la deschiși-a deri, care lună de lună, și~au realizat planul în proporție de 111 și respectiv 112 la sută. La lucrările de pregătiri în frunte se află Ștefan Condruța, Nicolae Bursuc și loan Nichita care au obținut a_ vansări medii lunare de 70 metri liniari, cu vîrfuri de 100 ml. (G.S.)
ISchimbul condus de 

minerul Ion Ghicioiu din 
cadrul brigăzii lui Ion 
Ciobanu din sectorul < I 
al minei Petrila.

Foto: Șt. NEMECSEK

(Continuare în pag. a 4-a)

PRIMIREA ÎN PARTID 
o activitate responsabilă, de largă perspectivăIn cadrul preocupărilor pentru întărirea capacității de mobilizare a organizațiilor de partid din sectoare, comitetul de partid al I.M. Uricani acordă, o deosebită atenție întăririi numerice și calitative rîndurilor acestora. Organele și organizațiile noastre de partid acționează cu responsabilitate, în ipod sistematic, conducînd și desfășurînd întreaga muncă de primire în spiritul înaltelor exigențe formulate la Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1983, îndeosebi al cerințelor sub- bliniate de secretarul general al partidului ca, o- dată cu primirea în partid a celor mai buni oameni ai muncii, să sporim exigen-

ța față de calitatea moral- politică și profesională a celor primiți, față de îndeplinirea sarcinilor stabilite de către fiecare membru al partidului.In spiritul acestei orien- a țări, biroul comitetului de partid al I.M. Uricani urmărește cu consecvență, prin instruirile lunare, prin analize și controale întreprinse în cadrul organizațiilor, activitatea de creștere numerică și calitativă a rîndurilor partidului. Urmărim, totodată, întărirea responsabilității organelor șl organizațiilor de partid față de perspectiva mirii în partid. 2..care ză î n d
i pri- în fie- organizație de ba- pregătim e o s e b i mineri și

electrolăcătuși din activitatea direct productivă, care solicită să fie primiți în partid și care, prin activitatea In producție și viața obștească, merită să fie'primiți în rîndul comuniștilor. De a- semenea, acolo unde avem posibilități, respectiv în Sectoarele de la suprafață, acordăm o deosebită atenție primirii în partid femeilor, semenea, pentru activități torice. susținute în vederea
Traian HAMZ, 

secretarul comitetului de 
partid al I.M. Uricani

aAcționăm, de a- cu consecvență desfășurarea unei politico-organiza-
(Continuare in pag. a 2-a)

RECUPERARE 
7EC0N0ITI0N4RE 
XEFOLOSIREO sarcinăimportanță pentru economia națională, subliniată de secretarul general al partidului la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor muncii este folosirea rațională a tuturor rezervelor de materii prime, materiale și energie. Un teren propice în acest ''*sens se regăsește și la I.M.Paroșeni întreprindere ca- re, de la începutul anului

in pagina a 3-a

minerească

(Continuare in pag. a 2-a)

Noi produse pregătite pentru exportDupă ce în primele patru luni, colectivul întreprinderii de confecții Vul- _____ ____ _can și-a onorat contractele ' din 8 000 de fuste cu încheiate cu partenerii externi, realizînd la export o producție suplimentară de peste un milion de lei, iată că și în această lună continuă preocupările pentru realizarea acestui im-

portant indicator. In prezent se lucrează la pregătirea unui nou lot formato valoare de peste 1 000 000 lei. I’ină la sfîrșitul acestei luni, colectivul întreprinderii și-a propus să mai execute pentru - export încă 11 000 de fuste cu o valoare de 1,5 milioane lei. (G.B.)
La I.M. Paroșeni-------- ———---

Preocupări la nivelul dotării tehnicede. maximă economiei naționale o can- cărbunele din froturile de suplimentară față lucru spre lumina zilei. A-pieselor de mina Paroșenititatede sarcinile de plan, de peste 24 000 tone de cărbune. Munca celor ce își desfășoară activitatea în subteran este bine susținută de meseriași din cadrul sectorului VII electromecanic, care în primele patru luni din acest an au depus e- forturi susținute pentru a asigura piesele de schimb . necesare la utilajele ceși pînă în prezent, a livrat taie, încarcă și transportă

sigurarea schimb la este, de asemenea, o problemă care preocupă întregul colectiv, nu sectorul electromecanic. Sectoarele de producție și cele auxiliare predau în cadrul atelierului, piesele de schimb și subansamble- le defecte. Aici sînt recondiționate prin sudură și strunjire semiaxe, ro-

le, reducții, stații de întoarcere și acționare de la transportoarele cu raclele, axe canelate de la troliile combinelor de abataj și înaintări. Concomitent cu numai preocupările pentru recuperarea și recondiționarea pieselor de schimb și sub- ansamblelor, meseriașii a- telierului au confecționat
Gheorghe SPÎNU
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(Urmare din pag. I) suportată nurpai de brigăzile de la pregătiri și cele care lucrează în preaba- taje ? Așteptăm un răspuns la această întrebare
mare decît cea realizată in primul trimestru cu 1500 și, respectiv, 3000 kg pe post.Cu toate aceste creșteri

începutul anului la un minus de aproape 20 000 de tone. Considerăm că este foarte bine că organul colectiv de conducere și-a îndreptat atenția spre marile capacități de producție în care s-au investit milioane de lei, dar nu trebuiau scăpate din vedere celelalte locuri de muncă, de la sectoarele care au înregistrat in luna aprilie minusuri îngrijorătoare (în această situație se află cariera cu un minus de 7152 tone, sectorul II cu 4688 tone, sectorul VII cu 3271 tone si sectorul VI minus 2891 tone) ?Și ia această întrebare așteptăm un răspuns concludent din partea conducerii minei.

ple care vin să ne susțină cele afirmate. Teodor Bon- calo și Aurel Manda au obținut în primul trimes - tru din acest an. cu brigăzile pe care le conduc, productivități medii de aproape 15 tone pe post, iar Paul Grasu, cu ortacii lui, în luna aprilie a realizat peste 16 tone pe post. Să fie oare nivelul de 12,10 tone pe post o ștachetă pe care conducerea sectorului și a minei nu vor să o mai ridice? Această barieră intrigă, dacă luăm în calcul că productivitatea muncii la nivelul sectorului a crescut în acest an față de nivelul planificat anul trecut cu 8 la sută. De ce această creștere trebuie

întreaga atenție. îndreptată doar 
spre complexele mecanizate?!

9 9Asta cum se cheamă ? Nu indisciplină ? Adică, iese șeful de brigadă din mină, face omul baie și are și el o treabă la vreun birou. Bate degeaba pe ia uși ! Sau: programarea si urmărirea producției. O programăm, dar de urmărit cum o urmărim, dacă neglijăm pînă și cea mai elementară o- bligație de serviciu — programul de lucru ? Planificarea. Oare ce și-au planificat tovarășii de la acest birou ? Intrucît toți șefii erau în mină la acea oră,gem” și noi tate de oră mei”La ora 16, șefi făceau

' Pe planul nostru muncă scria clar: plina muncii la mina A- ninoasa”. Așadar, des- cindem (în ziua de marți, 8 mai — n.n.) la mina cu pricina. Trecem în revistă propaganda vizuală. Ca întotdeauna, bine pusă la punct, atractivă, actuală (ediția gazetei de perete era schimbată în 7 mai). Tema ediției — „înfierarea” unui flagel vechi — nemotivații. Desprindem cifrele lunii aprilie: sectorul I — 692 nemotivate, II — 308, III — 376, IV — 179, V — 276. Gîndind la cele peste 20 000 tone, cu care întreprinderea a rămas datoare economiei naționale în luna aprilie, ne dăm seama că una dintre ' biroului"topografic,

de„Disci-

,hai s-o „șter- cu o jurnale ai devi e -

din partea conducerii minei.La cele două abataje e- chipate cu susținere și tăiere mecanizată din cadrul sectorului VI, cele unde își desfășoară activitatea brigăzile conduse de Pavel Bujor și Gheorghe Bejan, productivitatea realizată în luna aprilie a fost mai

ale productivității muncii în abatajele mecanizate pe care le-a înregistrat mina Lupeni în luna aprilie, față de primul trimestru, producția extrasă nu s-a ridicat la nivelul sarcinilor de plan, înregistrîn- du-se un minus de 12 500 tone de cărbune pentru cocs, ajungînd astfel de la
Primirea

(Urmare din pag. I)

cauze poate s-o constituie și numărul mare de nemotivate pe întreaga mi- nă. Găsim necesar să a- , nalizăm producțiile s-au pierdut prin nemotivate, să „f și noi pe cîțiva absentomani și, era ora 15 (fix !), cercăm „norocul1* cîteva birouri. La grarea și urmărirea pro- ducției“ ușa era închisă. De asemenea, la planificare, Ne interesăm de program. Așa cum ne așteptam, aceasta era pînă 
la 15,30. Mai așteptăm. 
Zadarnic ! In acest in
terval, în și din cele două birouri n-a intrat și n-a ieșit nimeni. Cîțiva mineri au încercat ușile, dar au fost și ei la fel de dezamăgiți ca și noi.- Mircea

care aceste ,înfierăm” dintre fiindcă ne în- pe la „pro-

trei ingineri baie. Șeful de asemenea. Ne-am interesat, la toți, dacă nu știu ce-i cu tovarășii care crează la cele două rouri. Toată lumea din umeri ! Tovarășii gineri șefi Ion Vasile, Ig
nat Dane și : Gheorghe Rancea ne spun că nu știu nimic de plecarea acestora și îi miră asemenea acte de indisciplină.Sincer, și pe noi ne miră. Re la cine să ia e- xemplu minerii ? In zi, pentru că toată ducerea minei era pată în subteran, cu ducția, cîteva cadre nice ne-aU dat din posibilitatea să că puterea exemplului tează...

dă in-

acea con- ecu- pro- teh- nouvedem (și adevărul) personal con-

socială o comportare exemplară.Prin activitatea rată de birourile zațiiior de partid, meiioși comuniști, le organizațiilor s-au întărit de la tul anului cu mineri fruntași, ca șefii de brigadă Grigore Lovin și Petru Vreme, cu alți mineri și e- lectrolăcătuși vrednici, ca Mircea Fedeleș, Nicolae Purdea, Cornel Braia. loan Petrea, Nicolae Rus, Natalia Baboș, Cornelia Avram și alți oameni care prin întreaga lor activitate constituie exemple demne de urmat pentru cei din jur.Noilor membri de partid li se încredințează sarcini concrete de complexitate

SAMÎNȚARI. După, ne informează Vintilă, O.P.I.R.
■ PLANTĂRI ȘI ÎN-, . cumViorel biroului cadrul

BUJORESCU
J

pregătirii temeinice a celor ce solicită primirea în rîn- dul comuniștilor, asigu- rînd ca primirea în partid să constituie un act de e- ducație revoluționară, un moment de maximă însemnătate. O atenție deosebită se acordă de către comitetul de partid și de către organizațiile de bază cuprinderii în diferite forme de educare politico-ide- ologică a celor care solicită primirea în partid. Birourile organizațiilor de bază s-au orientat ca tinerii să fie încredințați unor comuniști cu experiență care îi ajută nemijlocit să însușească prevederile statutare, principiile fundamentale ale politicii parti- progresivă, iar după cîteva dului, să-și perfecționeze pregătirea profesională și să dovedească atît la locul de muntă, cît și în viața

desfășu- orgăni- de nu- rînduri- noastre incepu-
menea, periodic, organizăm întîlniri cu comuniștii primiți în partid în ultimii 2 ani. S-a încetățenit practica încredințării noilor prim ți ajutați să exigențele tid — tot

luni li se solicită să raporteze în adunările generale de partid, asupra îndeplinirii sarcinilor. De ase

I 
I I
I
I

■ SPECTACOL. Vi
neri, 18 mai, în sala Casei de cultură din Petroșani, Filarmonica de stat din Brașov va susține un concert de muzică populară. Iși dau concursul Irina Loghin și Natalia Gliga, Momente vesele — loan Seleși. Spectacolele încep la orele 16, 18 și 20. (Gh.S.)

șeful.. ____ dinI.A.C.C.V.,1. Petroșani, în solariile din Lupeni unde s-a recoltat < verde, se plantează, prezent, răsaduri de mate, ardei, varză. In nele din împrejurimi însămânțează masă verde furajeră, pentru efectivele proprii de ovine și porcine. (Gh.S.)

de ceapa , în : to-zo-se

■ DIN COMERȚ. Magazinul alimentar cu autoservire nr. 267 din Lupeni, condus de Lucreția Donciu și Margareta Vlaic, foarte bine organizat și cu o deservire ireproșabilă, pe primele 4 luni din acest an și-a depășit planul la desfacerea de mărfuri către populație* cu 950 000 lei. (A M.)

mîndoi sînt forezori, a- mîndoi lucrează pe aceeași foreză la Cariera Cimpu lui Neag; în plus, Ana, prin cursul de calificare din carieră a mai dobîndit o meserie pe cea de excavatoristă, de fapt și Mihai mai are o meserie : șofer. (A.M.)
Rubrică realizată de 

Gheorghe SI’INU

!

I
I

— pentru a fi se integreze în și viața de par- acelor comuniști care s-au ocupat și de pregătirea lor pentru a fi primiți în partid. Printre comuniștii cu o bogată activitate în acest sens se e- vidențiază tovarășii Gheorghe Șerbu, Dorel Paradi- cza, Marin Neacșu, Iovan Timișan, Aurel Soșoi, Marius Mărăscu, Alexandru Botezatu și alții.Desigur, în activitatea d" primire în partid există si unele neajunsuri, ca cele ale organizațiilor de bază 3/B, 4/A care nu au obținut rezultate pe măsura posibilităților ce le au pentru întărirea rândurilor partidului. Sîntem conști- enți de altfel că ansamblul preocupărilor noastre privind educarea și pregătirea politică și profesională a viitorilor și noilor membri de partid este perfectibilă și ne străduim pe baza o- rientărilor și secretarului partidului, a proprii, să ne îmbunătățim continuu activitatea, ționăm cu răspundere perseverență pentru

(Urmare din pag. I) !pinioane, tălpi și ambrea- je la troliile de 5,5-13-15 kW, bucșe, șuruburi, bol- țuri, axe, papuci de ghidare pentru combinele de a- bataj. Toate acestea sînt doar cîteva din multitudinea pieselor de schimb și a subansamblelor recuperate și recondiționate în ca-
Preocupări la nivelul 

dotării tehnice

indicațiilor general al experienței

■■■>■■■■■■■•■■■■■■■■drul atelierului electromecanic al minei Pai oșeni. i total pe primele patru luni s-au recuperat, confecționat, recondiționat, refolo- sit piese și subani ambic în valoare de aproap. 1 000 000 le’, planul fiind realizat, în proporție de J .0 la sută. La realizările obținute în această perioadă o contribuție deosebită au adus-o strungarii Virgil Pe- trică, Ștefan Dimian, Ștefan Fulop, lăcătușii Iosif Ruba, Ana Scripcaru, Vasile Ne- . gru, Victor Ardeleanu, Contantin Olteanu, Tiberiu și Ladislau Both, forjorii Petru Graur și Nicolae Ra- deș.Așa cum ne spunea ing. Dumitru Mitucă, șeful sectorului, colectivul atelierului electromecanic a participat în acest an la mai multe acțiuni de descongestionare și înfrumusețare a incintei, ocazie cu < re s-a recuperat fier veci,, și alte materiale refolosibi- le de care întreprinderea minieră Paroșșni are nevoie.

ÂC“ Și
,__  ___ caprin creșterea numerică și calitativă â organizațiilor de partid să le întărim capacitatea politică și organizatorică în mobilizarea oamenilor muncii la înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în sporirea ' 'producției de cărbune.eJ

acceș

I

BO FAMILIE DE FO- REZORI — Mihai și Ana Cristol din Petroșani

cele

Foto-anchetă: Alexandru TĂTAR

Mai mulți cititori ne-au sesizat un lucru care persistă de mai mult timp: accesul Ia și dinspre noile blocuri de locuințe din cartierul Petroșani-Nord care lasă mult (chiar foarte mult) de dorit. Or, intră în atribuțiile legale ale constructorilor ca odată cu predarea blocurilor de locuințe să execute lucrările de sistematizare aferente pentru a conferi aspectul civilizat și confortul dorit de locatari. Sîmbătă, 12 mai, ne-am convins la fața locului că aceste lucrări sînt total neglijate. Iată argumentele noastre... în. imagini :In fața blocului 59, pe bulevardul Republicii, traversarea se face pe trotuarul „înecat” în noroi (foto 1). In spatele noului bloc 81 în loc de trotuare bălți care „oglindesc” neglijența constructorului față de . .1. 
£2 de familii care s-au și mutat în acest bloc (foto 2). Iată cum arată mai îndeaproape calea de în blocul 81 1 Drumul spre casă reprezintă o adevărată... cursă cu obstacole (foto 3). In spatele blocului 59 noroiul și bălțile dăinuie de mai bine de un an, de la - darea în folosință a blocului spre exasperarea locatarilor. Aspectul din imagine ne scutește de orice comentarii (foto 4). Pe cînd se va face ordine ?

MM

F a R A SUPaRARE

Povestea adevărată a unor căi de acces 
.inaccesibile locatarilor noului cartier

ifis

■-

■
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CALITATEA CĂRBUNELUIOdată cu activitatea pentru îndeplinirea planului 
de producție la toți indicatorii, trebuie să acordăm o 
atenție mai mare ridicărij continue a calității și a 1 
nivelului tehnic al producției".

In ce privește calitatea cărbunelui energetic, livrat de preparați! termocentralelor, în cursul celor patru luni ale anului, s-a îmbunătățit. Puterea calorifică planificată fiind depășită cu 324 Kcal/kg, Calitatea huilei pentru cocs s-a îmbunătățit, față de anul 1983, redueîndu-se cenușa cu 0,3 puncte, iar la se- micocs cu 2,_4 puncte, față de semestrul II al anului 1983.Conștienți de marea sarcină trasată de conducerea partidului și statului,1 de tovarășul Ceaușescu, privind ridicarea la un înalt nivel calitativ a activității în toate domeniile, minerii, preparatorii, toți oamenii muncii din unitățile C.M.V.J. sînt hotărîți să se mobilizeze și mai mult pentru adoptarea șt materializarea măsurilor me ce. se respectarea calității bunelui, începînd chiar de la fronturile de lucru.
Ing. Gheorghe MARCH!?, 

director tehnic producție al 
C.M.V.J.

expedierea la zi a unui cărbune curat, calitativ".
MIHAI COSMA, mais

tru minier, I.M. Dilja: „Folosim scheme de pușca- re adecvate care să pre- întîmpine fărîmițarea excesivă a sterilului, pentru a 
putea fi ales și depozitat pe poditură".

NICOLAE CEAUȘESCU(Din cuvîntarea la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii) j

In actuala etapă a . cincinalului călită- I ții și eficienței, la nivelul fiecărei întreprinderi, se depun eforturi stăruitoare pentru sporirea continuă a producției pe baza creșterii mai accentuate a productivității muncii și ridicarea permanentă a calității produselor..' Conștienți de importanța măsurilor prevăzute în programul elaborat de conducerea partidului și statului ' nostru, privitor la îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor pe perioada 1983—1985 și pînă în 1999, . minerii Văii Jiului sînt hotărîți să nu precupețească nici un efort pentru ca munca lor s să reflecte aplicarea în practică, cu eficiență, a măsurilor stabilite.Analizînd rezultatele obținute, în ceeai ce privește calitatea cărbunelui extras, pe fiecare unitate a C.M.V.J., se constată, în ultima perioadă, o îmbunătățire privind încadrarea în procentul de cenușă și umiditate. Avînd în vedere faptul că mai sînt încă rezerve în îmbunătățirea acestei ac-

tivități, la sfîrșitul săptămînii trecute, din inițiativa Comitetului municipal de partid, Consiliului municipal al sindicatelor și C.M.V.J., a avut loc o consfătuire de lucru pe tema „Calitatea cărbu
nelui brut extras ■— factor important în 
realizarea planului și a eficienței econo
mice". Au participat numeroși mineri, preparatori, maiștrii, responsabilii cu calitatea cărbunelui la nivel de întreprinderi miniere, ingineri șefi și directori l tehnici, secretari ai comitetelor de / partid și președinții comitetelor de sin- ț dicat de la întreprinderile miniere și de 1 preparare a cărbunelui din Valea Jiului, , precum și specialiști ai combinatului ) minier și Î.C.P.M.C. Au fost prezentate | mai multe intervenții pe tema calității 1 cărbunelui urmate de discuții și dezba- 1 teri. In încheiere au fost stabilite sar-), cini concrete ce revin organizațiiloi- de l partid și de sindicat, consiliilor oameni- J lor muncii de la întreprinderile miniere) și de preparare pentru îmbunătățirea ț calității cărbunelui. ț

de conștiință minerească

Utilaj de mare eficientăAspect din timpul dez
baterilor consfătuirii.

In lumina hotărîrilor de partid și a legilor țării privitoare la ridicarea continuă a calității produselor și valorificarea mai intensă a resurselor materiale, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, problema calității cărbunelui extras de întreprinderile miniere din Valea Jiului, a constituit o preocupare permanentă a cadrelor de conducere ale C.M.V.J. și unitățile sub
ordonate.Legea calității produselor prevede pentru industria extractivă obligativitatea valorificării raționale a substanțelor minerale uti
le conținute în zăcămîut, respectiv, la cărbune, realizarea puterii calorifice 
prin încadrarea în conținutul admis de cenușă și umiditate,Avînd în vedere aceste sarcini importante, în cursul anului 1983 și pe primele patru luni ale a- 
nului în curs, au fost sta
bilite o serie de măsuri pentru îmbunătățirea sis-
ternului de control și urmă- teriilor prime și

Vulcan 
în rîndul în- 
miniere din 
Obțtnînd o 

mai

Măsura 
eficienței

In ceea ce privește 
vrarea unui cărbune 
calitate, I.M. 
pă primul loc 
treprinderilor 
Valea Jiului, 
calitate a producției 
bună cu două puncte față 
de coeficientul de cenușă 
admis, mina Vulcan a be
neficiat de bonificații în- 
sumînd 42 613 tone de căr
bune, ceea ce înseamnă, 
valoric, un plus de 17 532 
mii Iei în bugetul între
prinderii. Acordând aceiași 
atenție extragerii unui căr
bune de calitate, pe pri
mele patru luni ale anului 
în curs, I.M. Vulcan a ob
ținut bonificații însumînd 
1392 tone de cărbune. A- 
șadar, unde există preocu
pări și se <>epun eforturi de
osebite în acest sens, rezul
tatele nu întârzie să apară.

Pagină realizată de
Ștefan NEMECSEK

r:
I 
I 
i
I 
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înainte de începerea consfătuirii, participanților le-a fost prezentat un film cu titlul „Calitatea". Pelicula a fost realizată de doi inimoși membri ai ci- neclubului „XI Orizont" de la I.M. Aninoasa: Eugen Herbei și losif Guran. Prin imagini sugestive, dinamice, filmul a reconstituit drumul cărbunelui din abataje pînă Ia zi, cu multiplele posibilități de obținere a unei producții calitative. Prin realizarea a- 
cestei pelicule, și prezentarea ei minerilor, s-a reu
șit sugerarea unor modalități practice în ce privește 
extracția unui cărbune curat cu un procent de ce
nușă cît mai mic.

rire a calității, de cointeresare a personalului, măsuri tehnice și organizatorice menite să îmbunătățească producția de cărbune extrasă din punct de vedere calitativ. Astfel, din amplul program elaborat la nivelul C.M.V.J. în acest domeniu au fost, deja, realizate 39 de măsuri din totalul de 43, iar unități-
Preocupări deosebite 

pentru realizarea
unei producții calitative nȘ“‘le miniere și de preparare au realizat 129 din totalul de 139 zute. S-a pus un mare pe aplicarea perativă în practică a programului privind îmbună- nătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, combustibili și energie și valorificarea superioară a ma- materia-

măsuriprevă- accent mai o-

Ing. Georgeta
PASCUlESCU

Un simplu calculocu-

bina și să se folosească metodele clasice".

■1st;. ■■■■
• \

Evoluția conținutului 
de cenușă în cărbunele 
brut extras și variația 
„refuzului" în funcție 
de dimensiunile orifi
ciilor trommelului.

”11’ * 1

t

I
I
I 

J 

lelor, în perioada 1983-1985 și pînă în 1990, pentru ca activitatea minieră să se înscrie în prevederile Plenarei C.C. al P.C.R. din 14—15 noiembrie 1983. A fost intensificată activitatea de claubaj Ia toate întreprinderile miniere, activitate ce ș-a îmbunătățit mult odată cu introducerea trommel-concasoarelor.

In urma concretizării în practică a acestor multiple măsuri, s-a obținut o îmbunătățire a calității producției extrase, la unele întreprinderi miniere. Mai este însă mult de făcut în acest sens la cariera Cîmpu lui Ne a g, I.M.' Lu- peni, I.M. Uricani, I.M. Paroșeni și I.M. Bărbăteni, unde coeficientul de cenușă admis este mai mare cu 3,6—11,5 puncte.

Din cuvintui participanțilcx
In cadrul dezbaterilor Consfătuirii participanții la discuții și-au expri

mat punctele de vedere cu privire la eforturile depuse de colectivele din 
care fac parte pentru realizarea unei producții cu nivel calitativ în limitele 
coeficientului de cenușă admis. Redăm în cele ce urmează cîteva dintre opi
niile exprimate

PETRIȘOR, 
brigadă, I.M.

FI.OREA 
miner, șef de 
Vulcan. „Calitatea cărbunelui o realizăm noi, cei din abataje. Eu și ortacii mei acordăm o atenție deosebită realizării unei po- dituri corespunzătoare, depunem eforturi pentru alegerea șistului în abataj și

opti-impun pentru........... căr-

Nu cu mult timp în ma, Ia cîteva unități C.M.V.J. a fost introdus în fluxul de producție un utilaj nou, cu eficiență deja confirmată. Este vorba despre trommel-concasoa- re, care au menirea de a înlătura din masa minieră extrasă blocurile mari de steril, ducînd astfel scăderea conținutului cenușă în substanța

Ur- 
ale

la de minerală utilă, respectiv ' la îmbunătățirea calității cărbunelui,In urma testărilor făcute de specialiști de Ia Î.C.P.M.C. Petroșani, rezultă că refuzul acestui concasor reprezintă 3,3 Ia sută din alimentarea unei preparații. Prin evacuarea blocurilor de steril, calitatea alimentării instalației de preparare se îmbunătățește în medie cu 1,3 puncte cenușă. Presortarea în trommel-eancasor se poate realiza cu mare ență eînd conținutul blocuri de Steril în de cărbune este mai de 7 la sută și există diferență de friabilitate în- . tre blocurile de steril șî cele de cărbune. Eficiența presortării este strîns legată de faptul că prin cădere de Ia aproximativ 3 m (înălțimea trommel-conca- sorului) blocurile de cărbune cu friabilitate mare

efici- de masamare

Mina Lupeni, cea mai 
mare întreprindere pro
ducătoare de < “ 
cocsificabil din țară, a 
depășit coeficientul de 
cenușă admis pe anul 
1983 cu 5,8 puncte. Can
titativ aceasta înseam
nă (în urma penaliză
rilor), pierderea unei 
producții de 226 781 to
ne de cărbune, adică 
81 761 mii Iei mai puțin 
la bugetul minei. Cu 
alte cuvinte, mina Lu
peni a pierdut în anul 
trecut, din cauza cali
tății nesatisfăcătoare a 
cărbunelui, producția 
extrasă în 32 zile ! 

MARIN PlliîIAN V, 
maistru minier,' sectorul
IV, I.M. Lupeni: „La tăie- menilor muncii de la fierea cărbunelui cu combina, care mină, trebuie sj orga- alegerea sterilului este imposibilă. Am luat măsura ca în zonele unde sterilul este în cantitate mare să se oprească tăierea cu corn-

se sfărîmă, iar blocurile de steril vor rămîne la dimensiunea inițială — avînd duritate mai mare ■— și vor și evacuate în refuz. Refuzul unui trommel este în medie cam 4,7 la sută din alimentare. Pentru e- vitarea pierderilor de cărbune prin refuzul trommelului (care poate ajunge pînă la 3,6 tone pe oră) a- cesta se poate supune alegerii manuale, cărbunele fiind de cel puțin 50 mm. 
Sterilul evacuat la haldă în urma alegerii manuale, are un conținut de cenușă de 82,3 Ia șută.Prin eliminarea blocurilor de steril, conținutul de cenușă al masei miniere destinată alimentării spălătoriei este redus cu 2 puncte față de conținutul de cenușă din timpul alimentării trommelului. Prin această presortare, recuperarea de cărbune spălat pentru cocs poate crește cu aproape 3 puncte.Din datele statistice obținute rezultă faptul că sterilul de la presortarea trommelului este măi curat decît sterilul evacuat prin procesele de spălare de la preparați!, în medie, cu 5 puncte față de media anului 1983.

Mina Uricani, o altă 
importantă furnizoare 

cărbune de cărbune cocsificabil, 
a fost penalizată în a- 
nul 1983 cu 81761 tone 
de cărbune, ceea ce în
seamnă producția minei 
pe 33 de zile.

De la începutul anu
lui în curs, cele două 
întreprinderi miniere 
au pierdut din cauza 
nerespectării coeficien
tului de calitate, 79 858 
și, respectiv, 31 885 tone 
de cărbune, ceea ce în
seamnă producția ex
trasă în 11 și, respectiv, 
13 zile. Concludent!

Z AH ARI A PARASCA, 
președintele comitetului 
sindicatului de la I.M. Băr
băteni: „Pentru mobilizarea și mai susținută a minerilor, în vederea realiză
rii unei calități înalte, comitetele de partid, sindicat, U.T.C., consiliu, oa- 
nizeze multiple acțiuni poli-ice de conștientizare, acțiuni care, să recun aștern, în ultinni perioadă au fost cam neglijate".
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irVizita de lucru a tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. 1) ,țării mecanizate a lucrărilor agricole în perioadele optime, cu consumuri reduse de carburant și la un nivel calitativ ridicat. .Ca o realizare importan

tă în sfera producției de mașini agricole se înscrie reducerea de la 127 la 86 
a numărului de tipuri de utilaje, cele mai semnificative rezultate fiind înregistrate 1 în restrângerea 
g a m e i ' celor pentru arături și pregătirea terenului, pentru "executarea lucrărilor de întreține
re a culturilor. Concomi
tent, a sporit de la 7 la 30 numărul agregatelor . capabilei să efectueze mai multe lucrări la o singură trecere. .Tovarășului N i c o I a e Ceaușescu îi sînt prezentate, în, continuare, de că
tre președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, Tiberiu Mureșan, tehnologiile moderne de cultură a cerealelor păioa- se, porumbului și plantelor furajere, al căror specific a determinat stabilirea, încă din faza de proiecta
re, a caracteristicilor și parametrilor noilor utilaje.Secretarul general al partidului a remarcat că în unele cazuri consumu
rile de carburanți sînt încă mari, raportate la suprafețele și la puterea tractoarelor, și a cerut să se stabilească foarte exact 
ce tipuri de tractoare vor 
fi folosite la fiecare lucrare în parte. In aceeași ordine de idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat să se conceapă a- gregate cu un grad mai înalt de complexitate, care să permită efectuarea mai multor lucrări în același țimp, în special în cazul întreținerii culturilor.Tipizarea și modernizarea producției de tractoare, sarcini de o deosebită însemnătate în ansamblul procesului de ridicare a nivelului mecanizării a- griculturii, sînt puse în evidență în cadrul expoziției organizate în incinta •institutului și printr-o serie de utilaje prototip, care au dat rezultate bune în timpul experimentărilor în cîmp.Secretarul general al partidului a cerut ca la tractorul de 180 CP să fie efectuate modificările constructive ce se impun pen
tru a-i mări randamentul și a indicat ca tractoarele mari să fie folosite doar la lucrările agricole grele. S-a arătat, în același timp, 
că se ; impune stabilirea unei viteze de înaintare optimă la arături, ceea ce va permite realizarea unor lucrări de calitate superioară.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca

modernizarea fabricației de tractoare să fie o preocupare continuă, incluzînd în sfera preocupărilor și tipurilor aflate în -producția curentă. care dau în prezent rezultate bune. Astfel, s-a indicat ca și la tractorul de 65 CP, ce trebuie să rămînă tipul de •bază în agricultura noastră, să se găsească soluții pentru îmbunătățirea continuă a motorului, pentru reducerea greutății sale.Au fost examinate, . în continuare, mașinile și u- tilajele destinate prelucrării solului și executării lucrărilor de întreținere a culturilor.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a cerut ca la a- cest gen de lucrări să nu fie utilizate tractoare de puteri prea mari, să se perfecționeze sistemele de pulverizare a substanțelor chimice, pentru a se elimina pierderile nejustificate, erbicidarea urmînd să se facă numai în cazuri de strictă necesitate. S-a indicat, totodată, să se folosească într-o măsură mai mare îngrășămintele lichide.In legătură cu utilajele pentru semănat, s-a insistat asupra necesității de a- legere a variantelor constructive care permit folosirea de tehnologii avantajoase în asigurarea densității optime a culturilor. Secretarul general al partidului a indicat să se a- dopte soluții simple și e- ficace pentru semnalarea defecțiunilor în timpul în- , sămîntărilor, în special la înfundarea distrbuitoare- lor de semințe, pentru ca acestea să fie remediate o- perativ. S-a cerut, totodată, să se renunțe la erbicidarea în livezi, îngrășămintele urmînd să fie administrate la rădăcina pomilor și pe rânduri la vița de vie, evitîndu-se astfel împrăș- tierea acestora pe suprafețe mari și sporindu-se e- ficiența operației.O atenție deosebită s-a acordat în cadrul analizei agregatelor pentru recoltare.Apreciind rezultatele obținute în acest domeniu, secretarul general al partidului a stabilit să se studieze posibilitatea sporirii puterii motoarelor cu 15—20 CP la combinele autopropulsate de 150 CP, în scopul măririi randamentului la lucrările de recoltare. Examinîndu-se caracteristicile mașinilor de tăiat vreji și ale celei pentru recoltarea cartofilor, care s-au dovedit foarte productive, s-a recomandat găsirea de soluții pentru utilizarea lor combinată, un asemenea agregat oferind avantaje evidente.A fost examinată, în continuare, gama de agregate și instalații menite să con-

9 7tribute la mărirea gradului de mecanizare a lucrărilor în zootehnie.Secretarul general al partidului a apreciat că soluțiile constructive trebuie să fie mai simple în cazul acestor instalații, să a- sigure reducerea consumului de metal, să permită o manevră mai ușoară. In- trucît procesul de eliminare a dejecțiilor continuă să ocupe spații destul de mari și să genereze poluarea mediului, s-a cerut să se extindă experiența bună dobîndită de unele unități agricole din țară în direcția utilizării acestora ca materii prime energetice și îngrășăminte naturale, toate sectoarele de creștere a animalelor trebuind să acorde prioritate obținerii și utilizării bio- gazului pentru a-și asigura necesarul de energie.Volumul mare și varietatea transporturilor în a- gricultură au impus — pe aceeași linie a tipizării — realizarea unor remorci multifuncționale, de mare capacitate. In momentul de față variantele specializate derivă din numai două tipuri de bază pentru lucrările în cîmp — cele de 5 și 7 tone —, la care se adaugă remorcile mici pentru sere și solarii.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a atras atenția că și în acest domeniu consumul de metal este prea mare și a Indicat să se păstreze în fabricație numai tipurile cele mai u- șoare și mai simple. Exa- minînd modelele de rem- morci cisternă folosite la transportul apei, laptelui, carburanților, produselor chimice lichide, secretarul general al partidului a cerut generalizarea fabricației, într-un sistem unitar, a celor din fibră de Sticlă sau mase plastice și renunțarea la produsele metalice, paralel cu realizarea unora de mare capacitate, destinate aprovizionării taberelor de vară de la pășuni.In continuare sînt examinate măsurile luate, în ultima vreme de ministerul de resort în vederea aplicării în practică a o- rientărilor stabilite de conducătorul partidului și statului pentru concentrarea și specializarea fabricației de mașini agricole din țara noastră.• Directorul tehnic al Grupului industrial de mașini agricole, Petre Șerbănescu, informează că s-a trecut i- mediat la traducerea în viață a indicațiilor primite în timpul recentei vizite de lucru a secretarului general al partidului la întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală. Studiile e-

fectuate în această direcție au evidențiat posibilitatea reducerii substanțiale a numărului de unități care participă la producția ' de mașini agricole, asigurîn- du-se în acest fel valorificarea superioară a potențialului ministerelor de specialitate, a experienței în- întreprinderilor cu tradiție în acest domeniu.Sînt prezentate în continuare măsurile de reorganizare și modernizare a activității întreprinderii „Semănătoarea", unitatea de bază a Grupului industrial pențru producția de mașini agricole. .Conducătorul partidului și statului este informat în legătură cu soluțiile concrete adoptate pentru modernizarea fluxului tehnologic în una din principalele secții prelucrătoare ale întreprinderii.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a apreciat modul cum se acționează pentru concentrarea și specializarea fabricației de mașini agricole. In legătură cu programul de modernizare a întreprinderii „Semănătoarea", secretarul general al partidului a cerut să se procedeze la o analiză temeinică și sistematică a tuturor suprafețelor e- xistente, astfel încît soluțiile de amplasare a noilor investiții și reorganizare a întregii activități productive să fie cît mai ieftine, cît mai simple, să asigure o eficiență economică maximă. S-a evidențiat, în a- celăși ' timp, necesitatea realizării unei linii, de motoare speciale pentru mașini agricole care, să întrunească parametrii de putere ceruți, pențru a se renunța la adaptarea motoarelor destinate altor utilizări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat factorilor de răspundere să a- sigure definitivarea programelor stabilite și șă treacă neîntîrziat la aplicarea lor, scurtînd la minimum posibil durata finalizării lucrărilor de investiții. Totodată, s-a cerut ca, paralel cu activitatea de modernizare a întreprin - derîi să se acționeze hotărât pentru continua îmbunătățire a calității tuturor mașinilor agricole aflate în fabricație.La încheierea vizitei, cadrele de conducere prezente la acest dialog de lucru al secretarului general al partidului cu specialiștii din domeniul cercetării, proiectării și construcției de mașini agricole au exprimat cele mai vii mulțumiri pentru aprecieri, pentru indicațiile primite și au asigurat pe conducătorul partidului și statului nostru că vor acționa fără întîrziere în vederea înfăptuirii lor.
Plenara comună a C. C. al U. T. C. 

și Consiliului U.A.S.C.R.
(Urmare din pag. 1)inței, tehnicii, calității și eficienței", stadiul îi^ăptu- irii prevederilor Programului anual de participare a tinerei generații la realizarea, prin muncă patriotică, a unor obiective de dezvoltare social-ecortomi-

că a țării pe trimestrul I 1984, măsurile stabilite pentru soluționarea propunerilor reieșite cu prilejul Consfătuirii pe probleme ale educației comuniste, patriotice, revoluționare a tinerei generații, preocuparea pentru întărirea

continuă, politică și organizatorică, a U.T.C. și U.A.S.C.R., pentru formarea și educarea cadrelor din aparatul U.T.C. și U.A.S.C.R.,' precum și activitatea internațională a organizațiilor de tineret și studenți din România socialistă în anul 1983.

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, partici- panții la Plenara comună au adoptat textul unei telegrame adresate tovarășului . Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România.

ACTUALITATEA ÎN LIMIE
Schimburi de mesaje 

între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și secretarul general al C.C. al 

Partidului Comunist din GreciaATENA 15 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au ■ fost transmise tovarășului Hari- laos Florakis, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Grecia, un salut călduros și cele mai bune urări.Harilaos Florakis a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducerii Partidului Comunist Român mulțumiri pentru mesajul adresat și

calde urări, atît din partea sa, cît și a Comitetului Central al partidului. Apreciind pozitiv , relațiile bazate pe stimă și respect reciproc dintre cele două partide, secretarul general al C.C. al P.C. din Grecia a relevat dorința de dezvoltare în continuare a acestor relații. . ; .Schimbul de mesaje a a- vut loc cu ocazia primirii de către Harilaos Florakis a tovarășului Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și secretarul general ai 
Partidului Socialist ItalianROMA 15 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise un cordial mesaj de salut și eele mai bune u- rări de succes în activitate secretarului general al Partidului Socialist Italian, președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Bet- tino Craxi.Mulțumind, secretarul general al P.S.I. a rugat să

se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald și prietenesc salut din partea sa, a conducerii Partidului socialist, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către Bettiho Craxi a tovarășului Emil Bobii, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., reprezentantul P.C.R. la lucrările celui de-al 43-lea Congres al P.S.I.
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TV 19,50 Telex 20,00Consultații în spri- ’ jinul îrivățămîntu- lui politico-ideologic. Critica și autocritica — forță motrice în dezvoltarea societății socialiste. Melodii populare. Emisiune în limba maghiară, închiderea programului.Fotbal: Steaua — Dinamo— transmisiune directă de Ia — Sport.

20,35
20,5021,10

stadionul 23 August. ...Muzică populară. Armonii pe... strune. Reportaj. 1001 de seri.Telejurnal.Actualitatea Jn e- conomie.Rapsodia română, de Ciprian Porum- bescu (color).Magistrala revoluției. ,Film artistic.
„Ușa fără lacăt". Premieră pe țară. Producție a studiourilor sovietice.Telejurnal (parțial22,00 color).

Mica publicitate
1 Profesorii, absolvenții și întîlnirea de 30 ani < soțiile sînt invitați sîm- absolvirea Școlii> bătă, 19 mai, ora 8,30, la| Teatrul de stat „Valea■ Jiului" din Petroșani lal festivitatea prilejuită de1. PIERDUT legitimație serviciu pe numele Ștefăneșcu Camelia, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (1955) ’G ; - /

tehnice de cărbune peni a promoției (1954)
de Ia mediiLu-1954.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dudui Matilda, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (1949)
DECESESOȚIA, Marioara, fiii, Doru și Claudia, tatăl, Petre, sora, Zina, cumnatul, Gigi și nepoțica, Mariana, anunță cu nemărginită durere încetarea din viață a scumpului nostru soț, tată, fiu, frate, cumnat și unchi POPA EMILInmormîntarea va avea loc în data de 17 mai, ora 16,00 de la domiciliul din strada Republicii 107/37, Petroșani.

COLECTIVUL TOPOGRAFIE din cadrul I.C.P.M.G., anunță cu durere încetarea fulgerătoare din viață a celui care a fostIng. HOMORODEAN NICOLAEșef compartiment topografie. Ii vom păstra veșnică amintire. (1950) *
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