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Patru decenii ale devenirii noastre
/Șase colective 

au extras în plus 
de cărbune
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Nou în miner Hui

-4

...

IIIdin

hidraulici 
peste planColectivul de oameni ai muncii de la S.S.H. Vulcan a realizat, în cele aproape cinci luni care au trecut din a- cest an, 2500 hidraulici peste nile de plan, ceea seamnă producția lună și aproape tate. Aceste realizări au fost obținute în condiții de eficiență maximă, dacă avem în vedere că în perioada amintită, cheltuielile la 1000 de lei producție marfă vîndută și încasată au fost reduse cu 10 lei.

de stîlpi sârci- ce în- pe o jumă-

11OOOO tone
In cinstea marii sărbă

tori de la 23 August și a 
celui de al XlII-lea Congres 
al partidului, colectivele 
întreprinderilor miniere 
din Valea Jiului obțin noi 
și importante succese pe 
frontul cărbunelui. In luna 
mai, șase întreprinderi mi

ll Cel mai mare plus în această lună, ca dealtfel și de la începutul anului îl înregistrează minerii de la 
Paroșeni: 10 500 de tone și, respectiv, aproape 27 000 tone de cărbune. Productivitatea muncii planificată în cărbune a fost depășită în medie cu 1000 kg pe 
post. Rezultate deosebite au obținut în acest an brigăzile de frontaliști conduse de Gavrilă Mesaroș, Ni- colae Brutu, Constantin Ciobănoîu, Franeisc Fazakas, Mihai Șchiopu, Oprea Țene și Nicolae Andrașic.■ La rîndul său întreprinderea minieră Vulcan înregistrează, de la începutul anului, un plus de a- proape 16 000 tone de cărbune. Din cadrul acestui colectiv s-au remarcat minerii sectoarelor I, II, III, IV Și VII.■ Una dintre ftfrnizoarele de cărbune pentru cocs din Valea Jiului — mina Uricani — se situează. în acest an, cu cele peste 23 000 tone extrase suplimentar, de la începutul anului, pe un loc fruntaș în întrecerea socialistă. Printre brigăzile de elită, care fac cinste acestui colectiv se numără cele conduse de cunoscuții și apreciații mineri șefi de brigadă Petru Mandriș, Ștefan Buciu, Traian Pop și Ion Nicolae.■ Cele două colective de mineri din orașul Petrila 
— Lonea și Petrila — raportează de la începutul anului, împreună, o producție suplimentară de aproape 30 000 tone de cărbune, iar plusul acumulat de minerii de la Livezeni, în cele aproape cinci luni, se ridică la 18 673 tone de cărbune.

niere — Lonea, Petrila, Li
vezeni, Vulcan, Paroșeni și 
Uricani — au extras 
preună peste sarcinile de 
plan 22 685 de tone, 
plusul acumulat de la __
ceputul anului de aceste 
colective se ridică Ia peste 
113 000 tone de cărbune.
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de sporire 
a producției 
de cărbune

de conducătorul partida- ’ lui și statului nostru, profunda lor recunoștință pentru activitatea neobosită desfășurată în vederea înfloririi continue a patriei noastre socialiste.Dialogul tovarășului Nicolae Ceaușescu cu specialiștii din domeniul cercetării, proiectării și fabricației de ventilatoare de uz industrial s-a axat pe principalele probleme 
ale dezvoltării șl modernizării întreprinderii, ale sporirii eficienței întregii activități în acest sector de producție.Directorul întreprinderii, a informat despre activitatea și rezultatele obținute de colectivul unității, de dezvoltare a economiei modul cum s-a acționat naționale, exigențelor corn- în vederea sporirii produc- petitivității pe piață ex- • - - - ternă.Prima unitate vizitată a fost întreprinderea de ven

tilatoare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu deosebită căldură de Un: ai să de față (Continuare în pag. a 4-a)

al tova- de

Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat marți, 29 mai, o vizită de lucru în întreprinderi constructoare de mașini din Capitală.Secretarul general partidului, însoțit de răși din conducereapartid și de stat a analizat modul în care se înfăptuiesc programele de diversificare, modernizare și specializare a producției, a indicat o serie de măsuri privind sporirea volumului producției, îmbunătățirea parametrilor tehnici și calitativi ai acesteia, corespunzător cerințelor actualei etape

mare număr'de oameni muncii care au ținut exprime sentimentele dragoste și prețuire

ției de ventilatoare și diversificarea tipodițnensiu- nilor, în funcție de solicitările apărute în diferite ramuri industriale.In cadrul unei expoziții cuprinzând cele mai noi realizări în acest domeniu, sînt evidențiate preocupă-

A munci după regulile frumosului, 
dtnd lemnului prețioase virtuțiIn primele zile lunii martie secția mobilă din Livezeni, unitate a I.P.L. Deva, a împlinit 8 ani de activitate. eveniment știut mult de colectivul care muncește aici. Din nile pricepute ale muncitorilor care valorifică superior lemnul au ieșit mii de produse aflate țiu numai în locuințele noastre, ci chiar și în străinătate, apreciate pentru rafinament și funcționalitate. • .

ale de
maimii

cești ani nu pot spune cu exactitate, mărturisea tovarășul Constantin Gurlup, șeful secției. Dar dacă socotim că noi; în medie, realizăm în fiecare lună o producție de un milion de lei, atunci într-un an sînt 12 milioane și, de la înființare, am produs Valea Jiului, secția de ' ’ mobilă de la Livezeni, e-locventă expresie a capacității creatoare a oamenilor muncii, face
Tiberiu SPATARU

ei. Sarcinile ce ne în domeniul exportului Ie realizăm „în mod ritmic, atenția pentru calitatea tuturor produselor constituind o permanență a fiecărei zile.împreună cu multe alte obiective economice dinmobilă valorînd 100 de milioane. In aceste zile, de exemplu, se execută seria zero dintr-un nou tip de comandă, „Celli- ne“, destinat a fi expor- Ce am produs în a- tat în R.F. a Germani- (Continuare in pag. a 2-a)
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revin

• evenimentul posibilitățile create ele- I 
amintiri mai vilor de. â-și. petrece va- •

Nicolae 
din 
pe 
ca-

i Hs c K i r T i i ț/flft și vara.Brigadierul Troană și ortacii formația de lucru care o conduce în drul sectorului XI de Ia mina Petrila, lucrează cu bune rezultate la lărgirea și betonarea unei galerii transversale a sectorului III. In imagine, schimbul condus de minerul Ilie Graure din cadrul brigăzii a- mintite.Foto: N. ȘTEFAN
I. M. Aninoasa Direcții principale de acțiune»

pentru redresarea producțieiMina Aninoasa a încheiat primul trimestru cu un plus la producția de cărbune de peste fi 000 de tone. Un rezultat care a surprins plăcut, pentru posibilită- țile acestei întreprinderi, mai ales ținînd cont de realizările anului trecut. Intr-o discuție purtată la conducerea minei, odată cu începutul trimestrului al doilea, am consemnat faptul că exista toate condițiile pentru realizarea și in continuare a sarcinilor de plan. Iată însă că, în luna aprilie, mina înregistrează un minus de peste 20 000 tone de cărbune (?!), iar în luna mai, la zi, minusul depășește 7 000 tone. Firesc, se ridică întrebarea: care sînt cauzele care au determinat aceste nerealizări. Nu s-au estimat corect condițiile? Nu s-au asigurat capacitățile de producție pentru menținerea liniei de front active? Pentru că, trebuie menționat, planul zilnic a rămas linear. Pornind de la aceste întrebări, am purces la elucidarea situației, con- sljtînd cadre cu funcții de răspundere în conducerea întreprinderii. Să dăm deci cuvîntul interlocutorilor:

— *Ing. ION VASILE, inginer șef electromecanic: „Din punct de vedere e- lectromecanic, necazurile sînt legate de fluxul de transport de la transversala 13. Lucrîndu-se în flux continuu, înlocuirea mai multor mente componente de transportoare. Există program de remediere, fluxului. Programul ă trat în aplicare din 3 și se execută în paralel cu lucrările miniere (planari, rearmări)“.Datorită faptului că sectorul I deține cea mai mare parte din producția minei Aninoasa (peste 50 la

a■ fost necesarăele- la un a in- înai

a-sută), ne-ăm orientat tenția asupra problemelor pe care le în tîmpină" acest sector. Din minusul total al întreprinderii, sectorul I înregistrează mai mult de jumătate, mai ales datorită neintrării la timp în funcțiune a capacităților de producție, pentru asigurarea continuității liniei de front active. Iată ce ne spunea ing. ZIAN HODOR, adjunctul șefului de sector:„Față de numai două a- bataje, care au funcționat în luna aprilie, în această
Mircea BUJORESCU
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Cînd, în zilele trecute, repejor, e pe-dproape, 
s-a deschis piscina ame- atenție sporită trebuie să 

se manifeste și pentru ■najată în Petroșani de 
I.A.C.M.M., ■ ' '
a declanșat amintiri mai 
vechi. In perioadele co
respunzătoare ale anilor 
care l-au precedat pe ac- urma urinei, la ștrand nu 
tualul s-a vorbit mult merg doar copiii...
despre necesitatea ame- După o iarnă cu multe 
najării unor ștranduri.
Au rămas, însă, tot cele 
cunoscute, nu de azi, de 
ieri, la Lupeni, Paroșeni. 
Și acum, iată încă unul 
la Petroșani.

Buletinele meteorologi- siguranță, și în 
ce ne încredințează 
vremea s-a încălzit 
tr-adevăr!) și se va 
încălzi; Așadar, 
n-a venit încă, vara

că
(în
moi 

(Iacă 
vine

canța de vară în modali- I 
tați mai diverse. Și, la I 
urma. urmei, la strand nu ■ i i i i i .... i

T. SPATARU I

întreceri sportive desfă
șurate pe pîrtiile Parîn- 
gului, la Straja și la 
Vîlcan, să ne gîndim de 
pe acum și la zilele ca
niculare care vor fi, cu 

această 
vară,.. Deși se spune pe 
la rloi f Că-n anul ăsta,! 
Vara cade intr a... joi. '

Măsuri binevenite pentru valorificarea tu
turor rezervelor de furaje — în cadrul ru- * 
bricii ,.La ordinea zilei"

■ Cercuri pedagogice
■ Rubricile „Va informăm** și „SPORT*

(Continuarein pag. a 2-a)
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LA ORDINEA ZILEI

ții principale de acțiune(Urmare din pag. n

asi- ani-
Este cunoscut faptul că în ultima perioadă exploatările de gospodărie comunală și locativă din Valea Jiului folosesc,

ăsori valorificarea
tuturor rezervelor de forajevident, există în acest domeniu o confluență de interese. Pe de o parte exploatările de gospodărie comunală și locativă pentru efectuarea anu- sînt interesate să-și mitor transporturi cai. gure hrana pentru Odată cu aceasta însă s-a male, iar, pe de altă parași- te, asociațiile de locatari - doresc să aibă zonele verzi cosite la timp și u- niforrn, să fie înlăturate brăcuirile practicate pî- nă acum de unii cetățeni care, ocolind cu grijă buruienile, au cosit doar pilcurile de iarbă fru-

’ păscut necesitatea gurării hranei pentru a- nimale, prin valorificarea tuturor posibilităților loca 1 e. in a ce st, scop, I.G.C.L. Petroșani a trasat unităților’ teritoriale din subordine sarcina de a asigura cesirea ierbii de pe zo- moașă de pe zonele verzi nele verzi, din parcuri și și chiar din pariuri.Privind atent lucruri-de pe terenurile proprii, ștrîngerea și utilizarea le, ne putem da ușor sea- în hrana animalelor a în- ma că este vorba în pri- tregii cantități de masă mul rînd de rezolvarea furajeră care poate fi obținută valorificînd resursele locale. In acest context, se interzice persoanelor. particulare să rupă, Să cosească sau să pășu- neze iarba de pe zonele verzi, peluze, acostamen-> In al doilea rînd, dosirea te, din parcuri și alte te-’ la timp a ierburilor adu- bună gos- prospețime localităților
ȚAȚARCA 

___________/

unei probleme gospodărești, economice, căci, a- flîndu-ne într-o zonă bogată în ierburi și finețe naturale, nu avem voie șă solicităm hrană pentru animale de lâ alții.
ce o notă de: renuri administrate de consiliile populare, ex- podărire și ploatările de gospodărie în peisajul comunală și locativă și a- noastre, sociațiile de locatari. E- Toma____________________

Costești — loc de o bîrșie cu adinei rezonanțe în istoria neamului, 
a fost din nou, în frumoasa zi de primăvară de duminică, locul de puternică atracție și trăire. patriotică a zeci de mii de tineri de pe toate plaiurile hunedore- ne și din alte județe învecinate. Aici, la poalele munților Orăștiei, fremătînd de viață și dînd vibrație ginduri- lor îndrăznețe de viitor măreț, de împliniri socialiste și pace, ale celor peste, 20 000 de pârtiei panți, a avut loc impresionanta .manifestare intrată în tradiție: „Intîlnirea tineretului cu istoria".Foto: N. GHEORGHIU

ba" cea mare. Iată în continuare părerea interlocutorului nostru despre acestlună vor funcționa cinci.Este vorba de complexul orizont:din stratul 3, felia II, un- — Orizontul X mediu din de lucrează brigada con- sectorul 1, este tfn orizont ,—,  ............................. _.a săfie de mult timp orizont

țî

Si

dusă de Constantin Iacob. mult întîrziat. Trebuia Prin introducerea acestui ..._L ..____complex- producția zilnică de cap, iar el este tot de a^sectorului . a.^ crescut cu bază,■. îngreunîhdu-se transportul producției și aprovi- onarea.7, Ce necazuri mai sînt la sectorul ca're dă jumătate din producția minei ? Ne spune tot ing. Zian Hodor: — Stăm prost cu meseriașii. Avem 2—3 lăcătuși pe schimb, deși scriptic a- par 6—7. Pe 4 orizonturi, la 33 de transportoare, doar 2—3 lăcătuși..; Comentariile sînt de prjsos...Pornid de la cele- aflate de la interlocutorii noștri, după discuțiile purtate și eu ing. Ignat Dane, inginer șef mină și Gheorghe
ȘTIINȚA PETROȘANI prima repriză, adică

— R.C. GRIVIȚA ROȘIE 
21—13 (9—9). Poate niciodată în istoria rugbiului din Vale nu s-a simțit o mai mare sete de victorie decît în meciul susținut în compania actualei deținătoare a „Cupei _ echipa Grivița București.Bucureștenii Valea Jiului învingă, avînd lor. aportul deosebit al- jucătorilor Pașcu, Ion. Aurel, Porigrâcz, Bidirel, Țudoșe, Anttm, Voicu, etc, adică o garnitură de elită, care i. reyșit un . onorabil 3—6 în compania , reprezentativei Scoției la București. . Cu toate, acestea, jocul din dealul institutului a dat cîștig de cauză și puncte cșloȚ ijnai buni, adică favo- ritilpr echipei studenților mmi'eiT, care s-a impus ho- tărît <’U scorul de 21^-13.■Stawa. de tatonare ", s-a ai.ătat echilibrată doar în

României", Roșie dinau venit în hotărîți . să de partea

a- tunci cînd Luca (de două ori) și Bezărău au punctat din diferite poziții prin l.p. și dropgol, fii nd pe aceeași linie valorică a cunoscutului fost internațional și Component al Științei, Tudose, care a echilibrat jocul la 9—9, dar
Rugby, divizia A

Aninoasa, constau în • L 'Neintrarea la timp în funcțiune a noilor capacități de producție a grevat serios asupra realizării sarcinilor. Abia acum, cele 5 brigăzi de pregătiri din sectorul V lucrează efectiv în activități de pregătire a liniei de front active, pentru asigurarea continuității acesteia. Asupra a- cestora vdm reveni.Controversatul orizont X-mediu. Am aflat, ce e cu el. Acest orizont trebuia să fie de 6 luni orizont de ae- raj, dar nu va fi decît probabil peste... un an. E ade- ; cărat, amenajarea Tui s-a întîrziat în interesul producției, dar, se vede, lucrul nefăcut la timp duce la necazuri. Și atunci ne surprinde că avem necazuri. Cum rezolvarea a- eestor neajunsuri ar duce la îmbunătățirea activității, la redresarea. ; producției, credem că acestea sint și direcțiile spre care trebuie să-și concentreze atenția organizația de partid, conducerea colectivă a minei.■ , '

a sectorului; f â crescut <400 de tone Zilnic. Concomitent, a intrat în funcțiune și abatajul frontal 8—7 cu front scurt, în cadrul căruia exploatarea se face sub tavan de rezistență și grinzi îngropate în vatră. Și frontalul 4—5, la care lucrează brigada lui Constantin Broască funcționează acum în condiții normale. Luna trecută a „stat" o decadă pînă la punerea în funcțiune a fluxului. Din această cauză, făeînd o sâ- . coteală simplă, 'Sectorul a pierdut în jur de, 1500 tone . de cărbune". .____După cum se vede, toate Rancea, inginer șef cu secu- cau- ne-T.M.vic to rJ eși... 18—-9.- Urmează transformarea lui Luca, om de scor în echipă, care, mai concretizează trei puncte pentru reprezentativa „florilor de colț".In această situație jocul se aprinde (rămînem doar în 14 oameni), dâir Bonea și Bezărău conlucrează e- _ xemplar și adversarii resimt Socul: 21—9 în min. 70.O zvîcnire de orgoliu a adversarilor șe soldează cu un eseu marcat după o combinație Ion -Aurel — Anton și oaspeții se mulțumesc cu scorul -fixat în min. 74: ,21—’13 deoarece Tudose nil a reușit să : transforme. ' 'Cu toată forma i>ună a ■. celorlalți (Chiria'b.iNăstâse), pînă la încheierea partidei nu s-au mai înscris puncte în acest dificil meci, condus cu greu de arbitrul M, Rădulescu din București.
f I.D. BA LA N .

, mobilizarea exemplară a f a voriților, noștri a făcut ca tabela de marcaj să se mo- a difice fără drept de apei.O acțiune hotărîtă a grămezii în care s-au evidențiat Bucan, Ortelecan, Sandu (Dobre), Șușinschi, Dru- mea, Palamariu, Șt. - Constantin, Viciu .și Boneă a permis lui Bezărău executarea unei v splendide l.p. pe care sprinterul Medra- goniu o prelungește spre Catană, care zboară ca o -■ săgeată în terenul de țintă
Partida, la discreția gazdelorMINERUL-ȘTIINȚA VUL- ce o cursă lungă pe aripa dreaptă, balonul parcurge ruta Dordea — Constantin,CAN — 'VICTORIA C A- LAN 3—0 (1—0). în ambele reprize, jocul a fost la discreția gazdelor, care au .

făcut să circule mingea pe Fotbal, divizia C traiectorii precise spre ea- , reul oaspeților. Jucătorii , . . /combinatei din Vale au ratat ocazii clare de gol prin Topor, Constantin și Bile- ru. îh min. 24 însă, inter* ceptînd balonul, Topor fa-
șutcare-1 reia, printr-un puternic, în plasă.Același „scenariu" este valabil și în repriză secundă. In min. 48, Constantin

pătrunde printre fundașii centrali adverși, șutează în unghiul scurt și... 2—0. Un- sprezecele din Vale joacă din ce în ce mai bine, la .. o fază în marginea careului advers, Lazăr a comis henț, Execuția lui Dordea, peste zid, n-a putut fi parată de portarul oaspeților: 3-0. ■: Ioan BALOI

discuțiile duc la... fluxul de transport, implicit la orizontul, X — mediu, „hi- ritatea mu n c i i, zele principale ale realizării planului la
■j
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A munci (lupă 
regulile frumosului(Urmare din pag. I) răspunde si preocuparea sistematică a organizației de partid pentru calificarea și perfecționarea pre4 gătirii profesionale a lucrăturilor. Aici muncesc meseriași de ,înaltă calificare în arta de. a confecționa ;: mobilă, _ cum sînt Andrei Moldovan,sau Ion Greu, șefi de brigadă, Nagy Ludovic sau Eva Petru, maiștri, .Măria .Gurlup șlefuitoare, Brasoy Emerik, tîmplar, Viorel; Fleț.m, sTondpi Gliizela, Suști Sara sau Constanța Măgăianu".Este remarcabil faptul ____________  ________... că, în afara sarcinilor de mente politice din yiaița producție, competența națiunii noastre socialis- lucrătorilor dc la secția

parte integrantă din ’ mările prefaceri economice și sociale înfăptuite din secretaruluiinițiativageneral al partidului, tovarășul ^,,,..' 7.■Ceâușescu. In această perioadă, cînd pe fluxul tehnologic se realizează biblioteci „Norina1*, scau-' ne .,Corvin", cuiere „Jlal- îta“, destinate exportului, său j paturi' pentru copiii ’țării Care se nasc în a- efeste timpuri senine, oamenii nruncii întîmpină cu realizări economice superioare marile eveni- riienve pi'uii’-c pipuuvtic,națiunii noastre socialis- lucrătorilor de la secția te — a 40-a aniversare a de mobilă din Liyeieni revoluției de eliberare contribuie efectiv la rea- socială și națională, an- Uzarea unor obiective tifascistă și antiimperia- social-culturale din mu- listă și Congresul al XIII- nicipiu. Și aceste roade lea al partidului. Orice ie vedem la Teatrul de■ " • uni-vernal „Jiul" sau la complexul de alimentație publică din Lupeni. Și realizările acestui destoinic colectiv al secției sînt coordonate de deviza cu profundă rezonanță în conștiințe: calitate și eficiență, necesare în dobîn- direa prestigiului econo-

N i e o 1 a e
I;

î

feg OivimNir.. cu puțin timp în urmă, un cetățean neglijent a uitat un borset cu o importantă sumă de băni și toate actele personale la magazinul de mobilă din Petroșani. Valorosul „obiect" a fost găsit de către personalul magazinului. După o investigație operativă efectuată de șeful u- nității, loan Anghelescu și casiera Marina Culda,

banii și actele au reintrat în posesia Celui care le-a pierdut. Un gest de omenie plin de semnificații. (Șt.N.) •■ CERC „FEMINA". De ieri, în cadrul clubului pensionarilor din Petroșani și-a început activitatea cercul „Femina".. In programul său, noul cerc al pensionarilor și-a prevăzut diverse acțiuni politico-educative și distractive la care sînt invitate să ia parte nu numai femeile din „colonie", ci din toate cartierele o- rașului. (T.Ț.)

listă și Congresul al XIII- nicipiu. Și aceste lea al partidului. C L. ‘piesă de mobilier este o stat, la magazinul sinteză a legăturii . între muncă și frumos, produsele din acest domeniu de creație fiind apreciate de oameni după stil, armonie și desăvîrșire a calității. „Acestei nece-; sități, ne spunea tovarășa.Maria Mahay,- secretara organizației de partid, îi mic,
ț

Cercuri 
pedagogiceAstăzi, in Valea JiuluF se desfășoară, pe specialități, cercurile pedagogice ale cadrelor .didactice. Această formă de perfecționare a metodologiei pedagogicei organizată de Inspectoratul școlar județean ‘'în scopul, sporirii caracterului formativ și cațiv al lecțiilor, tru obținerea unor tate'superioare la țătură, are loc perioadă cînd vor încape recapitulările, lizîndu-se, astfel, cesul înștructiv-educa-i tiv. Prin lecții deschise, dezbateri și schimburi de idei, cercurile pedagogice constituie un util schimb de experiență: în învățămînt. Cele două mari evenimente politice din acest an stimulează activitatea creatoare a educatorilor^ învățătorilor și profeșd- rilor din Valea Jiului, fprmînd elevilor convingeri de. muncă șl viață în spiritul dragostei și recunoștinței față de grija partidului pentru copiii României. (T.S.)

- peri- rezUț- îrivă- îutr-ofina- pro-

A7.’.... BUCURIA UNEI TINERE FAMILIIDe ta oficiul stării civile al Consiliului popular municipal aflăm că în Petroșani au fost înregistrați în acest an 550 de nou născuți. Printre tinerele familii fericite se află și soții Elena (lucrătoare în comerț) și Constantin Butucea (tehnician la I.U.MJP.) care și-au întregit familia cu micuții gemeni Alin și Anca. Bucuria tinerei familii este cu atît mai mare cu cit sănătatea pruncilor (în greutate de 2,1 și, respectiv', 3,1 kg) este perfectă, iar mama se simte bine și fericita.De la aceeași sursă am aflat că în acest an s-au prezezntat în fața ofițerului stării civile pentru a-și da mina și a se uni în viață 150 de tinere perechi. Cea de a 150-a pereche o constituie studenții Angela Egri și Florin Stoica, din anul V al Institutului de ruine Petroșani. Le transmitem tradiționala urare „Casă de piatră.!".",''

■ CURSURI DE CALIFICARE. Asigurarea forței de muncă calificată constituie o condiție determinantă a ritmului de lucru de pe șantierele ȚA.C.M.M., a- execuției la timp, și în condiții calitative optime a obiectivelor.. Pentru a asigura această condiție, în cadrul întreprinderii funcționează de la începutul anului patru cursuri de calificare în care 146 de muncitori în- : : vață meseriile de dulgher , construcții generale, instalatori încălzire centrală, sudori și zidari. (I.D.)

■ SPEOLOGICA. Timp de 6 zile, în luna iunie, clubul de speologie „Piatra Roșie" va organiza o tabără de lucju în munții Sebeș, .în zona Peșteră Tecuci, pentru finalizarea unor lucrări înce- . pute în această primăvară. (R. Vențel, coresp.).Rubrică realizată de Gheorghe ROTEA
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în lumina indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceausescu la Pte ara Consiliului Național al Oamenilor Muncii

nou In
MINERITUL 

VĂII JIULUI
-5-v

rării pericolului de desprindere a blocurilor de cărbune din partea superioară a frontului. In cadrul acelorași preocupări se înscrie și reconsiderarea utilizării plugurilor statice sau dinamice în exploatarea stratelor subțiri și de grosime medie.Pe lingă acestea se are în vedere exploatarea stratelor subțiri și foarte subțiri prin forare cu instalații cu șnec și prin împușcarea cu găuri de mină lungi, sub presiune de apă sau agregate cu complexe a abatajelor comandă de la distanță, fără prezența ........ între permanentă a omului în abataj. Perspec- ,...............................................................................................tjva mecanjzjj|.jj cuprinde și lucrările dereai ..mecanizată a cărbunelui în abataje înaintare sau de transport. Tocmai pense,', prevăd noi tipuri de combine de aba- tru a asigura o coordonare optimă a tu- taj pentru fronturi scurte, mai ales în turor genurilor de lucrări, coordonare fă- vederea tăierii cărbunelui și ia extremi- ră de canJ< mecanizarea doar într-un tățile panourilor. Tot in domeniul corn- singur domeniu nu va da rezultatele binelor do abataj se urmărește folosirea combinelor cu tăiere hidraulică cu jeturi de. înaltă presiune și a unor combine care să asigure tăierea taluzată a frontului de cărbune în vederea înlătu--■■■>.>.------------------------
^Crearea
condițiilor 

. optime 
de lucru

muncii în subteran
Mecanizarea introdusă pe scară largă în mineritul Văii Jiului, și în mod deosebit mecanizarea complexă, a dat roadele'scontate. Producția de cărbune extras a crescut de la an la an, produc- tivitățile realizate fiind la nivele mult superioare celor obținute prin metodele clasice. Aceste rezultate au dat un nou imbold cercetării miniere, preocupată să realizeze utilaje complexe din ce în ce mai bine adaptate condițiilor noastre de zăcămînt. Astfel, se studiază posibilitatea mecanizării < din.’straiele cu grosimi cuprinse i 3,5—5 m și înclinare mare. Pentru tăie

scontat#.Interdependența dintre lucrări și genuri de activități, o impun și se va realiza.

Sistemul de evidență a personalului pe calculatorCalculatorul electronic, atît de frecvent în alte domenii ale activității economice, a pătruns, în ultima vreme, și în minerit, Cîști- gînd pe zi ce trece tot mai mult teren, cuprinzînd noi activități. Un domeniu în care se studiază posibilitatea folosirii sale este îmbunătățirea sistemului de evidență a personalului. Pentru aceasta se află în curs de elaborare — terme- nul de finalizare iunie 1984 — |pentru pontajul pe calculator, și a personalului. In

losirii calculatorului electronic, se înscrie și proiectarea alt elaCumări în permanență fazele de realizare a reparațiilor și se vor lua măsuri în consecință pentru optimizarea proceselor tehnologice.

sistemului urmăririi h no log IPSRUEEM ajutorul său
automat proceselor i c e de Petroșani, se vor ur-

Combine 
pentru abataj 
cu front scurt

Se depun eforturi stă
ruitoare pentru '-perfec
ționarea tehnologiei de 
exploatare în abatajele 
cu front scurt, în felii 
orizontale, prin tăiere 
mecanizată cu combine 
de abataj. Aceste efor
turi vor fi răsplătite 
prin creșterea producti
vității muncii cu 1,5 
tone/post.fiind 30 programe automat, evidență i același domeniu, al extinderii fo-

Măsurători efectuate subteran, experimentări .. jn laboratoare, cu alte cuvinte o activitate intensă pentru crearea condițiilor optime de lucru în subteran, pentru creșterea gradului de securitate și siguranță a; muncitorilor din fronturile Ș0 lucru direct productive, a tuturor celor (•pre ''muncesc în minele Văii ' Jiului. Notăm cîteva tftri" ateste preocupări privind/"stabilirea ■ degajării die praf de cărbune la tă- ierda''mecanizată .în aba- tajeșia măsurilor de. pre- vțemfe a exploziilor predam,'și a bilanțului de riietriîî1'în abataje cu tăiere iTie&inizată și elaborarea siolpțjjiior țehnice de preve- riirecși . combatere ă acu- riittlăi-llor de "metan; sta- tlilțrea probabilităților de degazare centrală și locală pe steate și blocuri, tratarea Spațiilor exploatate cu subsțribte antipifogene pentru-, evitarea focurilor endogene; cercetarea emanațiilor de metan îri zonele de falii și stabilirea soluțiilor de degazare și dirijare a lucrărilor miniere ce se execută' în j strate subțiri de cărbune, ori de grosime medie la minele Faroșeni, Livezeni și Băr- băteni; studiul regimului degazărilor de metan în spațiul exploatat la abatajele frontale sub tavan natural în avans..Vor fi elaborate • tehnologii pentru construcții de izolare operativă a zonelor de foc, vor fi aplicate procedee stingere a cu bioxid asemenea,kfinalizare studiul privind rrăcirea atmosferei din spațiul izolat, afectat de focuri.

in

Pentru bunul mers al activității în subteran -

rare vin in spriîntregii

și mijloace de focurilor active de carbon. De este în curs de

- Bunul mers al întregii activități din subteran, de-' scori este condiționat de numeroase sisteme, dispozitive sau instalații care au __ ,. ______meriireh fie de a crește gra- locală prin centrala dul de securitate în siște- grizumetrică.Rămînînd în cadrul ace- semna- lăm interesul pentru realizarea instalației de comandă a deschiderii și închiderii automate, alternative, a ușilor de Ia podurile de siguranță din puțurile de mină în săpare.Sigur,: acestea sînt doar cîteva din preocupările e- xistente în acest domeniu de activitate, preocupări în care sînt angrenați . un mare număr de specialiști mineri, cadre didactice de la Institutul de mine din Petroșani, muncitori și tehnicieni, preocupări a căror finalizare va contribui la . o activitate . de extracție optimă fără evenimente nedorite astfel incit . producția de cărbune să crească în permanență -pentru realizarea mai devreme a independenței energtice a țării.

validarea locală a decuplării energiei electrice la depășirea pragurilor prere- glate'de metan sau aparat de semnalizare acustică tele-

Aspect de, muncă din- tr-unul din abatajele mecanizate ale Văii Jiului, unde tehnica modernă concretizată în susțineri mecanizate, transportoare și combine ridică mult ' productivitatea muncii minerilor, ceea ce înseamnă mai mult cărbune atît de necesar economiei noastre naționale.Foto: Șt. NEMECSEK

Pregătirea și perfecționarea 
cadrelor 

în pas cu noutățile tehniceModernizarea mineritului — proces în plină desfășurare în Valea Jiului — a atras în sfera preocupărilor specialiștilor din a- cest important domeniu e- conomic și pregătirea și perfecționarea personalului muncitor, a cadrelor tehnice,' pregătire și perfecționare care trebuie să țină pasul cu noutățile tehnice. Altfel, oricît > de complexe și riioderne ar fi utilajele, fără' oameni care să le exploateze în mod eficient, rezultatele obținute nu vor fi cele așteptate. Pentru aceasta specialiștii combinatului și ai C.C.S.M. și-au propus perfecționarea procedeelor actuale de formare profesi-' onală. Un loc aparte îri ca- ' drul acestor preocupări îl ocupă instruirea de protecție a muncii pentru maiș- ai ‘^7 ’tei, șefi de brigadă, meca- premisă a crcșterii necon/ . nici de la mașinile de ex- g productivitațJitracție, a electricienilor și (nuncU r<x) a, lăcătușilor de mină, a me- eficiente a utilaielor din eanicilor de locomotivă. Se doțare _n dvpUnă _.jguran_ v a trece în scurtă vreme la examinări psihologice de aptitudini pentru maiștrii
1 minieri, alte categorii de oameni ai muncii dintre care un accent deosebit se

va pune pe examinările psihologice de aptitudini ă personalului muncitor și cadre medii tehnice care lucrează în domeniul energetic. Pentru creșterea în perspectivă a calității forței de muncă se elaborează uri sistem de orientare profesională, recrutare, selecționare și pregătire a 'personalului pentru perioada 1986—1990 și cu elemente pentru perioada 1990—2000.Conștienți de importări-’ ța realizării acestei sarcini — pregătirea și perfecționarea personalului — specialiștii Combinatului minier Valea Jiului și de la I.C.P.M.C. nu precupețesc nici un efort pențru ca studiile elaborate .~ coristiuie instrumente lucru eficiente pentru tori- ' te unitățile miniere. gurarea din timp a cadrelor de muncitori și perso
nal tehnic bine

sâ 
de

Ăși-

calificat

ță a muncii.Pagină realizată la cererea C'.M;V.J,mele de comandă, sau la motoarele, electrice repa- lorași preocupări, rate, fie de a îmbunătăți funcționarea instalațiilor e- lectrice.Și acest domeniu, al sistemelor. dispozitivelor și instalațiilor amintite stă in atenția specialiștilor mineri, domeniu în care și-au propus să realizeze: dispozitive de control și protecție în sistemele de comandă, colectoare pentru aparatele de inițiere a capselor electrice de mică intensitate, dispozitiv automat de reglare a presiunii și debitului de apă și aer comprimat în vederea raliză- rii perforajului umed normalizat, detector chimic pentru determinarea mono- xidului de carbon în condițiile specifice mediului din subteran, 'aparatură de telegrizumetrie locală cu 5—10 puncte de măsură și

Mecanizarea 
lelor lucrări din abataje
le minelor Văii Jiului a 
condus, în mod firesc, la 
o mai rapidă exploatare 
a panourilor pregătite. 
Pentru a menține o core
lare optimă n ieșirii din 
funcțiune a abatajelor cu 
pregătirea altor panouri 
de exploatare; este ne
cesară mărirea vitezei de 
avansare în lucrările mi- 

de pregătiri și des- 
domeniu spre

Un plus de 30 la sutăpri ncipâ-

nie. ' < 
chideri, 
care sînt orientate si pre
ocupările Combinatului 
minier Valea Jiului, pre
ocupări care vizează mo
dernizarea și mecaniza
rea tehnologiilor de sus
ținere a lucrărilor minier

re prin: susținere 
toare provizorie 
lucrările: executate 
combine de înaintare 
montarea definitivă 
panouri prefabricate, 
tinderea sistemului

păși- 
pentru 

cu
: Și 

CU 
ex- 
de

susținere cu panouri pre
fabricate din beton armat 
pentru lucrările miniere 
înclinate st montarea me
canizată a susținerii în 
arce metalice ia lucrări
le miniere înclinate.

Care va fi rodul mate
rializării aceștor preocu
pări? In primul rînd . o 
creștere a vitezei de a- 
vansare cu 30 la sută și a 
productivității muncii eu 
20 Ia sută, iar în al doilea

rînd va ’ crește portanța susținerii și stabilitatea acesteia, Totodată se va realiza o reducere considerabilă a efortului fizic al personalului de execuție din subteran.; La îndeplinirea operativă și cu succes a acestor sarcini, deosebit de importante: pentru - dezvoltarea mineritului, vor contribui specialiștii Combinatului minier Valea Jtulul, cercetătorii și pro- ~ iectanții de la I.CiP.M.C., cadrele tehnice și muncitorii de la IPSRUEEM Petroșani și colective ale cadrelor didactice, de la Institutul de mine.,
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{Urmare din pag. 0 șurile de' prelucrare să fie cît mai mici.Conducătorul partidului și statului nostru a cerut să fie extinse mecanizarea și automatizarea prelucrărilor mecanice, concomitent cu modernizarea ștandurilor de probe, să se ia măsuri pentru dotarea cu mașini și utilaje perfecționate a secțiilor productive. Totodată, să se acționeze neîntârziat pentru crearea unor condiții de lucru cît mai bune, pentru păstrarea curățeniei și ordinii în toate sectoarele.In cursul vizitei, au fost examinate proiectele de amplasare a noilor capacități de producție.Secretarul general al partidului a arătat că înnoirea concepției în terie de ventilatoare legată de asigurareabaze tehnice corespunzătoare, modernizarea rapidă a tehnologiei, perfecționarea metodelor de muncă concomitent cu îmbunătățirea parametrilor constructivi ai produselor prin colaborarea strînsă cu cercetarea și proiectarea. In acest sens, s-a cerut tninisteru- - lui, de resort să examineze în detaliu posibilitățile de dezvoltare a unității și să

rile specialiștilor din proiectare șî producție pe li- nia asimilării a noi tipuri de ventilatoare, centrale de ventilatoare și aspiratoare industriale de gaze și praf, caracterizate prin parametri tehnici și calitativi superiori.Pe parcursul vizitării principalelor secții productive tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate măsurile tehnice menite să contribuie la îmbunătățirea fluxului - de producție, la sporirea productivității muncii, la reducerea continuă a consumurilor materiale.Apreciind că, în ansamblu, cantitatea de metal utilizată la realizarea ventilatoarelor din fabricația curentă este încă ridicată, secretarul general al partidului a cerut să se facă analize comparative cu produse similare existente pe plan mondial. Remarcînd câ în unele sectoare de producție se efectuează un vo-■ lum mare de operații ma- ș raiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să fie i regîndite tehnologiile de fa- . bricație, astfel încît să șe asigure o productivitate elaboreze în cel mai scurt corespunzătoare, iar adâo- timp Un studiu privind spo-

scurt

ma- este 
unei

rirea capacității de producție, modernizarea generală a întreprinderii, care să aibă în vedere și extinderea sculăriei, amenajarea standurilor de probe atît pentru cercetare cît și pentru producție, crearea unor sectoare de primă necesitate, cum este turnătoria de piese de precizie din metale neferoase.Subliniind că întimp, întreprinderea bucu- reșteană va trebui să devi- .......nă o unitate modernă din Tovarășul toate punctele de vedere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să fie reorganizată și perfecționată munca de cercetare și proiectare, să fie adîncită specializarea unităților productive să se asigure o cît mai bună colaborare cu furnizorii de subansam- ble, să se ia măsuri pentru coordonarea unitară a întregii activități de cercetare, proiectare și producție., Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întâmpinat cu aceleași sentimente de dragoste, de înaltă stimă și prețuire la întreprin
derea de fabricație și mon
taj ascensoare, unde un mare număr de muncitori, tehnicieni, ingineri au salutat cu multă căldură pe secretarul general al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat de directorul întreprinderii, că, în prezent, unitatea produce, în aproximativ 20 de tipodimensiuni de ascensoare. întreprinderea a realizat, în ultimii 15 ani, o creștere a producției de 5 ori, fapt care a permis eliminarea completă, înce- pînd cu anul 1982, a importului de astfel de produse și crearea de disponibilități pentru export.Nicol a e Ceaușescu a urmărit procesul de producție, a vizitat laboratorul de fiabilitate, turnul de probă și standul de control.Sec r e t a r u 1 general al partidului a indicat să se acționeze în continuare pentru modernizarea și diversificarea întregii game de ascensoare, în vederea realizării unor produse silențioase și cu pa- ții. rametri superiori, comparabile ct> cele mai bune ascensoare produse pe piața mondială. In acest sens s-a indicat amenajarea u- nei secții noi de montaj general în vederea asamblării integrale a ascensoare- lor în cadrul unității, a turnului de probă pentru efectuarea tuturor încercărilor necesare înaintea livrării către beneficiari.

Ministrul de resort a informat pe secretarul general al partidului că, în cadrul programului de dezvoltare în actualul cincinal, unitatea și-a întregit profilul, preluînd producția de echipamente electrice pentru locomotivele Diesel hidraulice fabricate de întreprinderea „23 August", e- chipamente de pornite și < frînare pentru metrou, precum și diverse servo și mi- crpmotoare electrice speciale cu largă aplicabilitate în numeroase ramuri ale e- conomiei naționale.Apreciind rezultatele obținute, secretarul general al partidului a indicat intensificarea activității în acest sens, trasînd în același timp sarcina întăririi colectivului de concepție, sporirea contribuției cercetării șî proiectării la modernizarea întregii produc-Pe parcursul vizitei, au fost prezentate soluții â- doptate de specialiști în vederea modernizării fluxului tehnologic în principalele secții motoarelor.Tovarășul Ceaușescu a dul în care pentru creșterea și diversi-
de fabricare aNicolae apreciat mo- se lucrează

ficarea producției și a cerut să se acționeze în con- tinuare pentru -ridicarea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al produse-; lor, corespunzător cerințelor economiei noastre naționale, exigențelor la export.Noua vizită de lucru a tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu în întreprinderi bucureștene reflectă preocuparea constantă a secretarului general al partidului de a examina și stabili la fața locului căile șî modalitățile de creștere a volumului și calității producției, de îmbunătățire a eficienței economice în toate sectoarele de activitate. Dialogul conducătorului partidului și statului cu colectivele celor două unități industriale a evidențiat hotărîrea acestora de a întâmpina cu noi și semnificative succese 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român, de a-și spori contribuția, alături de întregul popor, Ia înflorirea continuă a României socialiste, la ridicarea ei pe noi trepte de civilizație și progres.
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Hicolae Ceaușescu 

și tovarășul Hu Yaobangbosită desfășurată pentru _ edificarea societății soeia- ~ liste multilateral dezvoltate pe pămîntul României. Totodată, tovarășul Hu Yaobang a transmis poporului român urarea de noi victorii în întâmpinarea celor două evenimente de importanță istorică din viața sa: a 40-a aniversare a

BEIJING 29 (Agerpres).— Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al P.C. Chinez, un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări revoluției de eliberare șo- ‘ ‘ cială -și națională, antifascistă și antiimperiâlistă și cel de-al XlII-lea Congres al partidului.Schimbul de mesaje a a- vut loc cu prilejul primirii de către tovarășul Hu Yaobang a tovarășului George Homoștean, ministrul de interne al Republicii Socialiste România, care a întreprins o vizită de prietenie în R.P. Chineză.

de sănătate și succese tot mai mari, iar poporului chinez prieten noi împliniri în activitatea de construire a socialismului în R.P. Chineză..Mulțumind pentru mesaj, tovarășul Hu Yaobang 
a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde urări de. sănătate, fericire, viață lungă, de noi succese în activitatea neo-

Consfătuirea secretarilor 
Comitetelor Centrale 

ale partidelor comuniste 
și muncitorești din unele țări 

socialisteSOFIA 29 (Agerpres). — conducerea de către partid La 29" mai au început la Sofia lucrările consfătuirii secretarilor cu probleme organizatorice ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste.Din partea Partidului Comunist Român participă o delegație condusă de tovarășul Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C, al P.C.R.Consfătuirea este consacrată schimbului de păreri și de experiență privind

a organizațiilor de tineret și problemele actuale ale muncii cu tineretul în țările partidelor reprezentate la consfătuiri.

PETROȘANI — iembrie: Capcana narilor; Unirea: fără soare; Paringul: Gară pentru doi, I—II.PETRILA: Alo, zează străbunica.LONEA: Pintea.ANINOASĂ: Alo, rizează străbunica.VULCAN’— Luceafărul: Contrabandă la vamă.LUPENI — Cultural : Călătorul cu cătușe.URICANI: împotrivacurentului.
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22,20

jinul învățămîntu- lui politico-ideologic.Copiii, florile vieții. Emisiune de versuri.Emisiune îij. lirrîba maghiară (p.c.) Telejurnal (p.c.) Actualitatea în e- conomie. .Socialismul în conștiința țării.Film artistic:
„Cele patru zile ale 
orașului Neapole".Producție a studiourilor italiene.Telejurnal (p.c.)Sport. .■■■■■22,30 închiderea programului.

> Știri din țările socialisteMOSCOVA 29 (Agerpres). — Colectivul Combinatului siderurgic din Dnepropetrovsk a pus la punct o tehnologie nouă pentru obținerea unor sortimente superioare de metal fără adaosuri speciale. Esența noii tehnologii constă în 'introducerea cu suflante a oxigenului în convertizo- rul de 250 de tone, atît de jos cît si de sus, ceea ce constituie o premieră absolută în siderurgia sovietică. ' ■ •'Insuflarea combinată a oxigenului permite accelerarea procesului de ducție și, totodată,zarea în proporție de 45 la sută a fierului ' Vechi, ceea ce este un indicator , foarte ridicat pe plan mondial. Metalul rezultat are
pro- utili-

în domeniul consumurilor de materiale.
★PHENIAN 29 (Agerpres).— In R.P.D. Coreeană ș-au constituit gospodării agricole specializate în , cultura plantelor medicinale, importantă materie primă a industriei farmaceutice din această țară. Anul trecut, recoltele obținute de aceste gospodării au crescut cu 60 la sută față lor care mai persistă, pe- 1980,In prezent, industria maieutică ’ coreeană ... ^ duce peste 200 de preparate medicale din plante medicinale. Ele sirii folosite pe scară largă în practica' medicală curentă, Ia tratamente prin procedeele medicinii tradiționale coreene.

rezistența oțelului în mod normal cu ieli mari de materiale deficitare și într-o perioadă mai lungă de timp.VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Comentînd rezultatele obținute în primele luni ale anului în economia națională poloneză, ziarul „Trybuna Ludu“ subliniază că, în pofida greutăți-

produs cheltu-

derioada respectivă s-a caracterizat prin continua- , rea fenomenelor pozitive în în frînarea tendințelor de recesiune în industrie. Au început să parvină date privind progrese obținute în creșterea eficienței activității economice, în speță

far-pro-

N.I. RÎJKOV, SECRETAR AL C.C. AL P.C.U.S., A PRIMIT delegația de activiști ai Partidului' Comunist Român, care a efectuat o vizită în U.R.S.S. pentru un schimb de experiență în probleme privind munca de partid în agricultură.EMIRUL KUWEITULUI, șeicul Jaber AI-Ahmad A! Jaber Al-Sabah, a conferit cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, aflat în vizită în capitala kuweiti- ahă. Yasser Arafat a avut . de asemenea, convorbiri cu prințul moștenitor al Kuweitului, șeicul Saad Al Abdullah Al-Sabah. In timpul întrevederilor au fost discutate ultimele evoluții ale situației din regiune, prescura și relațiile dintre Kuweit și O.E.P. — transmite agenția WAFA.LA SAO PAOLO A A- VUT LOC plenara C.C. al Partidului Comunist Brazilian, care a examinat situația politică internă și a stabilit .sarcinile ce revin partidului în etapa actuală. i .

E15,00 Telex.15,05 Consultații în spri
TV

Mica publicitateVIND Dacia 1300, 49 000 km. Vulcan, strada 23 Au- oragust, nr. 54/16, după18. (2035)VIND Dacia 1100, perfectă, cu piese de zervă. Informații Petrila, strada Tudor Vladîmirescu 37/3, zilnic după ora 15. (2037)PIERDUT carnet student pe numele Bușan Grigo- re, eliberat C_ , L. de mine Petroșani, clar nul. (2034)PIERDUT carnet dent, legitimație de tecă și periodice, pe numele Petrișor Ion, eliberate de Institutul de mine Pe

starere-
i,

de InstitutulII de-stu- biblio-

troșani. Le declar nule. (2058)PIERDUT legitimație de serviciu și adeverință de semnalist, eliberate de I.M. Dîlja, pe numele Corbea loan. Le declar nule. (2039)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Maica Elena, eliberată de I.U.M, Petroșani. O declar nulă, (2040)PIERDUT legitimație de serviciu cu nr. 9481, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (2041)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Moro- șan Gavril, eliberată de i.U.M. Petroșani. O declar nulă. (2043)
ANUNȚ DE FAMILIECU aceeași adîncă durere anunțăm împlinirea u- nui an de la decesul scumpului nostru tată, socru, frate, bunic 'BOKO LUDOVIC "Nu-1 vom uita niciodată. (2042)

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, loan DUB EK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct 

Toma ȚAȚARCA, 

Redacția ți administrația s Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. Telefoane: 41642, 
secretariat 41663, 42464 secții. :
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu, nr,. 2, telefon 41365.


