
PROL. DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl.VA I

©Steagul roșu
^Sesiunea Consiliului

0R8AN AL CMTț™ MUNICIPAL M Al P.C.I.

MIERCURI, 27 IUNIE 1984

Șl AL C0MS1LWLU! POPULAR MUNICIPAL

ANUL XL, NR, 9 889

devenirii noastre
Cu planul semestrial

Suprem al Dezvoltă 
Economice și Sociadustriei alimentare, gospodăririi apelor și silviculturii în anul 1985. .Ceaușeșcu, strategul,și cîr-3. Raport cu privire la "schița preliminară de dez- economice și sociale voltare economico-soeială a României 1986—1990.4. Raport cu privire laschița preliminară de dez- amplă perspectivă, voltare a agriculturii și in- .........................dustriei alimentare în pe- rioada 1986—1990.In ședința plenară au luat cuvîntul 16 tovarăși.In intervențiile lor, vorbitorii au scos în . evidență importanța excepțională pe care o reprezintă documentele supuse dezbaterii pentru dezvoltarea generală a patriei, ară tind că . acestea se bazează pe succesele istorice obținute de poporul român în cele patru decenii care au trecut de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- imperialistă, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, de cînd în (Continuare în pag. a 4-a)

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al. Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia • liste România, președintele Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.a României, marți, 26 iunie, s-au desfășurat lucrările sesiunii Consiliului Suprem al Dezvoltării E- conomice și Sociale. .împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, în prezidiul sesiunii au luat loc tovarășa Elena Ceaușeșcu, tovarășul Constantin Dăs- călescu, alți tovarăși din . conducerea de partid și de stat,,.; < \. .. 9:Participanții au aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:1. Raport cu privire la proiectul Planului național unic de dezvoltare econc. mică și socială a României în anul 1985. ■..<2. Raport cu privire la Proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii, in-

eîruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolaemaciul întregii dezvoltări aRomâniei. Prevederile cu- în perioada prinse în proiectele supuse dezbaterii, concepute în- tr-o viziune unitară, de , defi - nesc direcțiile și orientările fundamentale ale mersului mereu ascendent al economiei românești pe calea edificării societății socialiste multilateral-dez. voltate. 9Participanții la sesiune au dat o înaltă apreciere contribuției hotărâtoare, o- , riginale, a secretarului ge. nerăi al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, Ia ampla activitate de stabilire și elaborare a orientărilor și obiectivelor definite în aceste importante documente, a căror transpunere în viață vor asigura
întreprin erea minieră Paroșeni întreprinderea minieră LivezeniCa întotdeauna,, oolectivul oamenilor ■ De la începutul anului I.M. Livezeni muncii de la I.M. Paroșeni, puternic an- a extras peste sarcinile de plan mai mult gajat în acțiunea pentru a da țării cît de 23 000 tone de cărbune B Productivi- mai mult cărbune, în cinstea celei de a tatea muncii în cărbune â fost depășită cu 40-a aniversări a Revoluției de eliberare 768 kg pe post Bl Cel mai mare plus îl în- socială și națională, antifascistă și ântiim- registrează sectorul III — peste 10 000 to- perialistă și a Congresului al XIII-lea al ne de cărbune. -■ < ;partidului, raportează îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe primul se- mesțru din acest an.Fiind una uin minele puternic mecani-unde ponderea i extras mecanizat este peste 71 Ia sută, minerii Paroșeniului au reușit să extragă suplimentar sarcinilor de plan peste 32 000 tone de cărbune. Un succes deosebit obținut pe baza bunei organizări a muncii, respectării disciplinei tehnologice, calității deosebite a lucrărilor de revizii și reparații executate ia complexele din dotare. Productivitățile medii zilnice realizate s-au ridicat la 14—15 tone pe post cu vîrfuri de peste 20 de tone pe post. La obținerea a- cestor succese o contribuție deosebită au avut-o minerii din cadrul sectorului I, cu un plus de pește 23 000 tone de cărbune. Un merit deosebit revine- minerilor mecanizatori din brigăzile conduse de Găvrilă Mesaroș si Constantin Ciobănoiu. (Gh.S.)

Minerii de la Livezeni întîmpină cea de a 40-a aniversare a Eliberării patriei și cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R., ______ ____ ______ ______  r________ ___ „____ cu rezultate deosebite în muncă. Pe par- zate'din bazinul carbonifer al Văii Jiului, cursul celor aproape șase luni care au tre- i producției de cărbune cut din acest an, minerii de la Livezeniși-au realizat Și depășit ritmic sarcinile de plan. Numai în luna iunie, la zi, din abatajele minei Livezeni au fost scoase la lumina zilei, suplimentar față de sarcinile de plan, 3200 tone de cărbune, reușind astfel să cumuleze de la începutul a- nului un plus de 23 394 tone de cărbune.Acest succes este rodul muncii întregului colectiv, la care un aport deosebit îl au minerii din cadrul sectorului III, cu un plus de peste 10 000 tone Ia producția de cărbune și sectorul II, care, la rândul său, a reușit să extragă suplimentar sarcinilor de plan o cantitate de aproape 9000 tone de cărbune. Plusurile au fost obținute pe baza creșterii productivității muncii în cărbune cu 1996 kg pe post.

Urgențe în investițiile anului 1984

Etapă decisivă în realizarea 
sistematizărilor 

din cartierul Petroșani NordConstructorii din cadrul brigăzii nr. 1 Petroșani a întreprinderii de antrepriză construcții Petroșani au desfășurat de la începutul acestui an o activitate rodnică, Planul valoric pentru primele cinci luni ale anului a fost depășit cu a- proape 2 milioane lei. Este erau acumulate deosebit de semnificativ faptul că, în condițiile lucrului în acord global, s-au constatat însemnate economii la costurile lucrărilor de construcții și creșteri însemnate la indicatorul productivității muncii în comparație cu sarcina planificată. In ceea ce privește planul fizic, rezultatele sînt mai slabe. Deși ne a-

au a-

Minerii de la Lupeni trebuie 
să depășească „punctul critic“orizontul 360 și

duIn ziarul nostru de minică, 17 iunie 1984, directorul întreprinderii miniere Lupeni, ing. Tîtus Costache, declara: „S-a sta
bilit un program concret, 
pe zile, pentru recupera
rea rănii nerii în urmă. Vom 
face totul pentru respecta
rea riguroasă a acestui 
program, astfel incit res
tanța de 9000 tone va fi 
recuperată**.Iată-ne din nou, după 10 zile, la mina Lupeni. Cît de concret a fost programul de redresare și cît de

Printre colectivele de 
muncă de la I.M. Dîlja, 
de bune aprecieri se 
bucură minerii din bri
gada condusă de Nicolae 
Cosma, din cadrul sec
torului IIL In imagine 
șeful de brigadă, alături 
de ortacii 
condus de 
iescu.

y"' . ' ~

Foto: Șt.

flăm la sfîrșitul semestrului I, din cele 399 de a- partamente prevăzute în planul anual au fost predate benficiarului doar *4. Este de consemnat totuși un fapt meritoriu —yansat considerabil lucrările de sistematizare, unde ..... rămîneriîn urmă de mai bine de doi ani. Au fost predate beneficiarilor spațiile Comerciale de la parterul blocurilor 59 A, 59 B și 81, care în curând vor fi date în folosință. Se află în faze avansate de execuție a- partamentele din blocurile 119, 79 și 78. S-au atacat pe un front larg noi lucrări de fundații la blocurile 77, 88 și la blocul C, care cuprinde apartamente proprietate personală confort sporit.
Viorel STRÂUȚ

de

Economii 
prin reducerea 
consumurilor 

specificeLa preparația din Petri- la se desfășoară cu . bune rezultate încercările de limpezire a apelor reziduale cu reactivi de tipul po- liacrilamidei. După primele încercări a fost obținută reducei-ea substanțială a concentrației de solid în a- pele evacuate în Jiu. Dacă probele vor confirma, și în continuare primele rezultate, se va trece la aplicarea pe scară industrială a tehnologiei, respectiv la re- circuitarea apelor epurate din spălătorie, ceea ce va conduce la reducerea consumului de apă, din captare naturală, și* a consumu. lui de energie electrică;^Lucrarea este concepută și coordonată de atelierul de cercetare pentru preparare al I.CP.M.C., iar probele sînt executatecolaborare cu inginerii tehnologi ai secției de preparare. (IM.)
in

ne ofere datele necesare...— N-are nimeni timp, dom’le!...Și, în urma dînsului, ușa s-a trântit. Cităm din Legea presei din R.S.R, nr. 3/1974: Art. 60: „Orga
nele de stat, întreprinderi
le, instituțiile, precum și 
organizațiile de masă și 
obștești vor furniza presei, 
în condițiile legii, infor- 
niații de interes public cu 
. ’ ’ ' . " " < lor și
vor sprijini ziariștii...**. Art. 62: „Conducătorii u-

portuare la alte motive. De asemenea, se angaja (nu mai trece o- dată vremea angajamentelor fără acoperire?!!) că, în cea de-a doua jumătate ă lunii, mina îșî va depăși preliminarul. Față de toate acestea; în condițiile Care minusul zilnic al minei oscilează în jurul frei de 1000 de tone, am încercat o explicație cu a- eelași interlocutor, ing. priyire la activitatea Titus Costache. Am încercat, pentru că... Reproducem ( purtată:— Tovarășe director, vă rugăm să ne acordați : 10 minute...— N-am timp, dom’le !— Atunci; să ne reco- comandați pe cineva din

riguroasă respectareaIui, se poate deduce doar din faptul că, la zi, pînă 
ieri, mina înregistra un 
minus de peste 16000 tone 
de cărbune cocsificabil. Deci, nu numai că nu s-a recuperat nimic din minusul de atunci, dar aproape s-a dublat (?!). Doar două sectoare (din șapte !) își realizează sarcinile — I și III cu, ușoare depășiri. In rest... Sectorul II — minus 2252 tone, sectorul IV — minus 4500 tone, V — minus 3146 tone, VI —- minus 7079 tone, VII — minus 1110 tone. Cariera e „la plus".In discuția de atunci, tovarășul director invoca plasarea necorespunzătoare, o falie în abatajul lui Bu- diiiceanu, faptul că se iu- erează Ia fluxul de trans- conducerea minei, care să

înci-
(exact!) discuția nitătilor socialiste vor răs

punde la solicitările și iii 
trebările presei...**.Considerăm un „accident" atitudinea avută ieri

Mircea BUJORESCU

(Continuare m pag. a 2-a)

în Valea Jiului

(Continuare in pag. a 2-a)

NEMECSEK

din Schimbul 
Dumitru Său-

mm»

75 de ani
de existență

a construcțiilor
de mașini

Cultul respectului 
față de mașină al ruperi. Cunoscut și re- 'In limbajul curent ... ...... _ ___ ..oamenilor din uzină 'apar cunoscut pentru conști- ,frecvent cuvintele „Meca- inciozitatea sa, Sanyi baci nica I" și „Mecanica II" a fost, este și va răpune prin care se înțelege ate- încă mult timp „expertul Herul de strunguri și cel nr. 1“ la capitolul roți de freze. Această numă- dințate, rătoare nu reflectă nici 1 valoarea i atelierelor. Se referă • mai ne melcate, grupuri degrabă la ordinea opîra- ' țiilor tehnologice, repe- piese < rele fiind de regulă în- soanele în x tîi strunjite și apoi fre- se consulte cu zate. Nu greșim

nica 1“ și „Mecanica II"
niaie. ,, ______ __„ De cîte ori se concep înici importanța angrenaje, axe și coroa-țcomplicate, per- ț :n cauză vin săi cu maistrul ’

conice și alte asemenea
fi. XIC- OC vvimuivu yw umiovLui , atunci Demeter, plecîndu-se cui cînd afirmăm că atei ie- respect în fața unei ex-?... ___ legat periențe zdrobitoare de 40 >— pe alocuri pînă la i- ' dentificare — de persoana maistrului. Alexandru Demeter, care din 1948 ------—----------- —------------ -activează aici fără între- (Continuare în pag a 2-a)

rul de freze este respect în fața unei ex-■*de ani de muncă, ț
Valeriu BUTULESCU

ii



S t e a g u 1 ro $ u MIERCURI, 27 IUNIE f984Reeditarea unui succesdemult, activul pe școală, elevii Li- de matematică-fizi-NuU.T.C. ceului__ ...________,____că din Petroșani au avut un prilej de mare satisfacție; au obținut, și în 
trimestrul trecut al aces
tui an școlar, locul I în 
întrecerea „T.F.A. — Cea 
mai bună școală". Desigur, această reușită nu a fost întîmplătoa ea se datorează nruneii depuse, ambiției și perseverenței de care au dat dovadă mărea majoritate a Din viata
elevilor liceului ‘A devenit un fapt cotidian în școală nreocUparea birourilor U.T.C. pe clase, în vederea urm ă->r ii evoluției clasei, prin fișele săptămânale la învățătură și comportare, apoi Situația în „Topul claselor", oglindă a muncii fie- ...cărui elev. Acestea core- XI-a A (secretar Lauren* late cu dorința de au:o- depășire stimulată de profesorii și părinții noștri au dus la obținerea mediei generale în trimestrul al IT-lea de 7,81, un procentaj de promovabilitate de 97,7 la sută. Apoi, ceea este cel mai semnificativ pentru eficiența întrecerii noastre, faptul că a crescut la 87 la sută numărul elevilor care au obținut media generală peste 7,00. 45 la șută din elevii participanți la concursurile pe discipline și

concursuri pe meserii, la cretar Cristina Popescu, diriginte prof. Ion Dără- banț).Atmosfera de muncă intensă în școala noastră a fost imprimată și de munca politico-educativă desfășurată în afară de clasă și școală de către Organizațiile pe clase, de către comitetul U.T.C. în colaborare cu conducerea școlii prin programul u- nitar. S-au realizat mai multe informări; politice de sinteză, concursuri, e- vocări, vizionări de spectacole, „Săptămâna științei", „Decada educației politice", „Zilele creației literăr-artistiee", noi înșine aritreriîndu-ne eu seriozitate prin formațiile artistice constituite în activitatea de interpretare din etapa de masă a Festivalului național „Cântarea României". Apoi, ne-am realizat planul e- conomic anual în proporție de peste 80 la sută. ’ Toate acestea, preocuparea' comitetului U.T.C. pe școală, dorința de mai bine a tuturor colegilor noștri ne fac încrezători în forțele noastre și ne v dorim menținerea acestui loc și la sfîrșitul a-

sesiunea de referate și 'comunicări au obținut premii și mențiuni, 3 Ia nivel republican. A scăzut . numărul absențelor nemotivate, iar situația disciplinară a colectivului de elevi s-a menținut la un nivel bun.Lupta pentru locul I pe școală, a, foșț foarte strînsă, în Cele din urmă
WWZ//ZZZZ/ZZ//ZZZ/ZZ/Z/ZZ//ZZ/nostru. ș. actjvjța(ga elevilor

onoarea de „clasă model" în liceul nostru a revenit claselor a X-B (secretar Diana Rush, diriginte instructor U.T.C. prof. Constantin Zăvoianu) și ațiu Tecșa, diriginte instructor U.'f'.C., prof Nicolae Cherciu). Situarea pa locul 1 la nivelul județului ș-a realizat prințr-o■ contribuție, importantă a claselor a. Xl-a B (secretar Loreta Ene, diriginte prof. Laura, JJ.ișuleșcu), a IX-B ■('secretai'! Simon a Bo- logah, diriginte’prof. Ga- vril'Csosz), o clasă delete . în profilul electro- nului școlar, tehnică șl mai slab cotată la începutul anului . școlar, dar artibițipaȘă și chiar clasa a X'II-a A (se-
Cultul. v

(Urmare din păfe. 1)

I117 oameni ai co-i _ d°ar două bri- ......* sini constituite din Uitați-vă la această ma-V frezori.' Celelalte patru ■ "■’.sânț formate din ’norte-i zori, găuritori, trasatori| . și : rectificatori. Sîntem
ț bine dotați ’ cu utilaje îni cea mai mare parte de? ' fabricație românească.’ Avem mașini capabile să* dantureze roți\ tre de la 35 la, t ,cu module xle lăAm primit pentru prima
ț ; dată și o mașină
4 turat în arc de ceri:? tru roțile conice, fără’ care nu ar fi posibilă e-> xecuția reduetoareior la combine șif toare.
i

: ' ; f.'lF ••
J li «. țxil K

1 . rect. Noi
!
iy

„De fapt atelierul Mft- ,'canică II este denumit 'impropriu 1 „mecanică- frtezc", afirmă maistrul •meter, șeful atelierului.

| ovc.u* dantur

transpor- Am primit, de ase. menea, mașini de rectificat caneluri, centre axe "și arbori. Sînt utilaje moderne care trebuie, întreținute și exploatatevărat cult al față de mașini.Ele sînt tovarășele noas- de viață dinele dăm producție, ne câștigăm pîinea cea toate zilele. Vreți să
tre cu ele de

uzină.

Unitatea nr. 370 „Menaj" din Lupeni. Planul la vânzări a fost depășit cu 
peste 150 000 Iei în acest an, rod al muncii șefei de unitate Elena Mladin, și a 
vânzătoarelor Geta Guțu, Rozalia Paralița și Maria Ionete. In imagine este în
fățișat raionul de „Cristaluri". ‘ ■ Foto: Alexandru TĂTAR

Cristina KRACHTUS, 
elevă, Liceul die matema- 

tică-fizică, Petroșani
...i ......... ..  w

, față de organul de presă al Comitetului municipal de partid. Considerăm, de asemenea, eă în activitatea minei Lupeni se depun e- forturi stăruitoare pentru redresarea situației, se muncește mult pentru a fi învinse greutățile. Tocmai despre aceste greutăți,
respectului față de mașină

despre aceste strădanii și căutări am dorit să informăm opinia publică. Dar... In pofida acestei atitudini, ziarul își va face datoria pentru mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii din Valea Jiului și de la Lupeni pentru a da țării cât mai mult cărbune, așa cum ne-a cerut, în nenumărate rânduri, secretarul ge- neral al partidului, Minerul nostru de onoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu.N.R. Incepînd de săptămâna viitoare, vom organi-

za o ăcțiune de presă „Reporteri în post fix" la mina Lupeni, în cadrul căreia vom aborda eforturile Carte se fac pentru redresarea producției, sporirea productivității muncii, folosirea eficientă a dotării tehnice. Avem încredere în sprijinul pe care-1 așteptăm din partea organizațiilor de partid, a comuniștilor, a minerilor de la Lupeni, în efortul comun pentru a depăși momentul prin care trece acest destoinic colectiv muncitoresc.știți unde duce grija față cki mașini ? Uitațt-vă la această freză universală Biernâțki, E destinată fre. ' zării roților conice cu dia- metre cuprinse între 500 și 1100 imn. Este fabricată în anul... 1930 și de a- tunci lucrează întrunașină de danturat care nu s-a măi „bdihnit" 1937...Avem uri colectiv armonios și proporțional Închegat, în conducerea căruia mă ajută colegii mei, maiștrii Francisc Le-
din

grand, și Nicolae Lazăr, precum și șefii de brigadă: Ion Raicu, Constantin Petrilă, Ladislau Kiss și Ion Popa", maistrul Demeter.Lista fruntașilor e lungă și sugestivă. Se remarcă frezorii Mihai Strati- ciuc, Ion Gruia, Mariana Fan tini, Ianoș Iless, Matei Cîrlig, mortezorii: Li. viu Ladislau și Ion Me- taș, găuritorii: Dumitru ,,Dima, Ileana Bîcoi, Elena struni colectivul oameni-, StrațiCiuc, ■ Ana Rusii, lor thuncii, trasatorii: Francisc Sovâ- ; -X ...■■?/go. Maria German și An- Va urma

getica Ambruș, precumși rectificatorii: Adrian Ștefăneseu, Virginiea Pre- doi și Rusz Iosif, conchide subliniem faptul că tregul personal se marcă prin seriozitate și disciplină.Părăsind atelierul ne cuprinde un sentiment de admirație crescândă față de maistrul Demeter, față de modul lui autoritar, admirabil de a iubi și

Aspect obișnuit de lucru in atelierul mecanic.

Dar în- re-
Etapă decisivă(Urmare din pag. I»Pe lingă vastele lucrări de finisări interioare și exterioare se. desfășoară și cele de sistematizare a a- leilor și străzilor din noul cartier. Pe strada Dr. Petru Groza care va face racordul D.N. 66 cu cel spre cabana Rusu, sînt monta

te primele borduri și se execută balasturi și cilin- drări. Despre aceste activități ne-a prezentat informații pe 'larg irig. Nicolae Radu, șeful brigăzii 1 a Întreprinderii de construcții antrepriză Valea Jiului; „Depunem mari strădanii pentru a recupera rămânerile în urmă la sistematizări, cu prioritate în zona blocurilor ale 
1 căror apartamente au fost > ocunate de locatari. In zo- 
! 
j ire a unoiparcarea
1 I 
I 
* V

I

ocupate de locatari. In zona din spatele celor două tronsoane ale blocului 59, - lingă blocurile 80 și Bl, au început lucrări de amenajare a unor spații pentru . .■■..autoturismelor.S-a finalizat și primă ban- - dă a tronsonului de bulevard pînă în dreptul blo- ■ cuini 80, iar aleile și trotuarele dih fața noilor spații comerciale au fost betonate și in curând vor fi ■ placate cu dale. Până hi sfârșitul lunii iulie, sîntemi ferm . hotărîți să finalizăm - și sistematizările de lingă blocul 119,' care va fi pre-I dat beneficiarului. Pentru l a realiza ritmuri susținute

de lucru, la unele obiective munca este organizată zi și noapte^ Non-stop**,' ^Din informațiile primite de la maiștrii Petre Cos- ma, I Oh Trântea, Constantin Mihăilescu, reiese .că > există Condiții pentru pre- ; darea unui însemnat număr de apartamente în cursul trimestrului III. Jn prima jumătate a lunii Jji- lie vor incepe excavațijie , pentru fundațiile blocurilor 89, 90 și 87. Pentru Ițăir- nicia de care dau dovadă merită cuvinte 1 de laudă constructorii din fdrinajb- .. ile conduse de loan Da* vid, Nicolae Țudor, Constantin Tutilă, Gheorghe Bețivu. Dumitru Bețivu, ■■ Francisc Lengliel, Niță Teodor, Gheorghe Neagoie, Ștefan Boboc și mulți alții.Volumul de lucrări încredințat constructorilor din brigada I este, însă, cu mult mai mare decît mijloacele tehnice și îndeosebi forța de muncă existentă. Iată de ce, pe baza unei anâli- ze temeinice, .spre, această ; brigadă secer dirijate efe?- ; live la nivelul, necesarului : reclamat de lucrări. Lunii- 
le de vară constituie o eta- . pă decisivă pentru finali-■ zarea > lucrărilor ; de sistematizare și pentru recuperarea restanțelor. De acest- lucru trebuie. să se ș țină seama in ordinea priorităților actuale de pe șantierele locuințelor clin Valea■ Jiului. ' :...„4

r.rZiWTÎT[eWțUd

' Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚĂRCĂ

mei din Petroșani au susținut cu succes probele teoretice și practice, devenind surori de Cruce Rosie, astăzi, se prezintă la același examen cursantele școlii de doi ani din Vulcan. Mult succes .celor 22 yiitpa; rori de Cruce Roșie I

este întreținută cu pasiune, i pricepere și autentic spi- : rit gospodăresc de soții i Ambruș. Și poate că ar fi . vizitată mai mult — pen- ( tru eă merită — însă informația turistică de la I.o- ’ nea șl pîriă la cabană, lip, 1 sește cu desăvârșire. Dacă ! nu sînt indicatoare, ajungi acolo mai mult pe ghicite. ’ <'rs> -X ’
♦—--SURORI DE CRUCE RO Ș1E. După <e cu șase zal in urmă, .13 de tmerte fc

dă s-au vîndut . 7 tone piersici și 1200 kg câ,i- ș'uni. In comparație eu vîn- zările realizate de unitate in luna iunie 1983, vânzările de legume din iunie a.c. sînt cu -100 000 lei mai mari. :XX ' ’ v 'v' ’'
♦-----A N TIDÂUNĂTORI. Pre- ocupîndu-se de asigurarea condițiilor ce conduc la obținerea Unor producții bune de .legume, îndeosebi de cartofi,

■ APROVIZIONARE -LEGUME. Numai magazi- hul hr. 2 de legțime și fructe. din cadrul halelor a- .groaliirrentare' Petroșani, a desfăcut populației în, lunile mai și iunie a.c., 100 tone tomate de seră, 63 tone cartofi noi, 80 tone de eașș traveți, însemnate cantități de ceapă verde,., salată, de cartofi, Consiliul’popu- cinematograful morcovi răritură și alte Iar al comunei Banița a ’ din Petroșani, ^legume; In aceeași period.-, procurat și oferă t..i.

I
I

locuitorilor interesați subs- (28. 29 și 30 iunie) un ciclu tanțele necesare pentru de filme sub genericul . combaterea dăunăto,-ilor plantelor. Cultivatorii își pot procură, ș țolraepsc, cantitățile dorite de substanțe chimice pentru distrugerea gîndacului de Co. lorado, precum și pent u combaterea manei l i fasole, ceapă, usturoi și alte legume.
♦------PENTRU CINEFILI, La „Partrigul" ,i' a ‘din Petroșani; est? pre- tut’uror ’ gramat, timp de trei . zile r

"Să- lira și umorul în cinematografia românească".: Vor fi prezentate film?ie .„Alo, aterizează străbunica",„Buletin de București" și „Brațele Afroditei". Spectacolele încep la orele 11, 13, 15, 17, 19. (M.B.)
■ '♦'-"-X; CVCABANA VOIEVODUL, prin plăcutele și utilele a- menajări efectuate de I.M. Lonea, convinge pe toți, turiștii care ajung la ea că
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Focurile de mină pot și trebuie prevenite Roadale unei activități, ferme, responsabile
O latură deosebit de importantă a activității pe lune de protecție a muncii și a zăcămîntului o constituie combaterea și mai ales prevenirea focurilor de mină, a focurilor ; endogene. Acestei acti- ’ vități, atît personalul teh- 1 pic, de execuție, coordo- . nare și control din cadrul întreprinderilor miniere, eît și specialiștii îri probleme de protecție . a muncii îi acordă toată a- 'ten'ția, dovadă că au înțeles adevărata, valoare a' muncii desfășurată în acest domen iu. Remarcabile sînt eforturile desfășurate de colectivele întreprinderilor miniere Lupeni, Paroșeni, Livezeni și Lonea. O subliniere aparte se cuvine să facem pentru primele două colective: la Lupeni pentru experiența acumulată de-a lungul anilor de către mineri și cadre tehnice în acțiunile de prevenire a focurilor de mină, iar colectivul minei Paroșeni pentru faptul că, deși întreprinderea își realizează și depășește ritmic: prevederile de plan, găsește timp și efective suficien- te și pentru o activitate ■susținută în acest domeniu. Am făcut această precizare la mina Paroșeni pentru că, în cursul analizelor desfășurate- cu o-

razia apariției focurilor de mină, la unele întreprinderi’ miniere pririiim justificări care... nu se justifică: anume lipsă de e- fectiv și de timp. țSpunem că aceste justificări nu se ’ justifică, pentru că timpul și efectivul afectate măsurilor de prevenire a apariției focurilor de mină sînt mult. mai mici decît cele folosite pentru lichidarea acestora, pentru combaterea efectelor negative pe care le au asupra bunului mers al producției, pentru redeschiderea zonelor, a Capacităților de producție imobilizate; Aceasta ca să nu măi amintim pierderile de producție care au loc, fie prin imobilizarea unor capacități afectate direct de focurile de mină, fie prin oprirea unor locuri de muncă, învecinate, datorită influenței acestui fenomen.Spre exemplu la mina Aninoasa, pentru că nu s-au luat măsuri operative de evacuare a unui complex mecanizat din- tr-un abataj ieșit din funcțiune cu mai bine de 6 luni în Urmă a apărut focul de mină, care a influențat și activitatea altor 3 abataje productive. La mina Vulcan au fost afectate 9 locuri de

muncă timp de 3 Zile, datorită unei aprinderi; deci nu uri foc de mină endogen, dar influențele au fost similare, Situație aproape identică la mina Petrila, datorită neetan- șării, după exploatare, a preabatajului de la culcuș al unui abataj cameră.Deci o primă cauză — neizolarea, neînchiderea operativă a lucrărilor vechi, a spațiilor excava- te. O a doua cauză care generează apariția focuri, lor de mină o constituie, neexecutarea: corectă a scarpei, care trebuie să aibă o înclinare de 70 grade în abatajele ‘cameră la denivelări (hotar) sau la pilierii lăsați, scar- pă care trebuie, de asemenea, bine bandajată pentru , a evita . ruperea cărbunelui și prăbușirea acestuia în spațiul excavat.Acordîndu-se acestor activități, acestor operați-, uni atenția fcuvenită, așa cum o fac majoritatea colectivelor miniere din Valea Jiului, este prevenită apariția focurilor de mină cu toate consecințele nedorite; asupra: buniflui mers al producției. • ’
Ing. Traian AVRAMESCU, 
Inspector șef adjunct al 

I.S.T.I’.M. — Hunedoara 
grupa Petroșani

Realizarea integrală a . prevederilor de plan, depășirea acestora și îndeplinirea e- xempiâră a angajamentelor asumate de colectivele miniere sînt indispensabil legate de respectarea întocmai a normelor de protecție a muncii omului și a zăcământului. Dovada cea mai elocventă în acest sens o constituie realizările înregistrate îndeosebi de colectivele întreprinderilor miniere Livezeni, Paroșeni și Petri- la, colective dintre care primele două și-au realizat, deja, prevederile de plan semestriale, în zilele următoare urmînd să le îndeplinească și minerii de la Petrila. De ce am făcut această afirmație ? Pentru că la cele trei întreprinderi miniere amintite se desfășoară o intensă " activitate pe linie de protecție a muncii, minerii, cadrele de conducere și organele specializate îri probleme de securitate minieră acționînd prompt și eficient pentru înlăturarea tuturor deficiențelor și mai ales pentru prevenirea accidentelor. Ilustrarea vie a acestor preocupări constante o asigură reducerea numărului de accidente în
MINERI!

Numai respectînd 
cu strictețe normele 
de protecție a muncii, 
puteți obține produc
ții și productivități 
superioare în condiții 
de deplină siguranță!

Pagină realizată la
cererea C.M.V.J.

, Articolul 19 din „Nor- ...La I.M. Lonea in mele- de protecție a . muncii : iunie 1984 este oprită '’"pentru industria : minieră" , tivitatea în abatajul ■ precizează foarte: Clar: meră nr. 92, stratul 1, 
^Susținerea tuturor lucră- cui IX pentru deschid.-re 
rilor .și construcțiilor mi- .c. niere-din subteran se . va . complete. In 15 iunie 
face în strictă conformita
te cu monografiile de ar
mare". Se pare însă că a- ceaStă precizare foarte cla-

13ac-ca- blb-; prea mare și armături im - ", ’" ‘ laaceeași unitate, este oprita:. și . activitatea abatajului frontal nr, 76 : 60 de .coloane de grinzi erau susținute doar în... 2 stîlpi, iar intersecția era neasigura tă. ' ........Și tot la mina Lonea, dar în 18 iunie, se oprește activitatea unui alt abataj văzută în monografia camerăîntrebare la care răspunsul lipseau 12 juguri șieste îndeobște cunoscut de; toți minerii, de: toți cei care își desfășoară activitatea îri subteran. Este ‘ cunoscut șî totuși... - ’

ră. nu este luată în seamă ■cu., răspund.erea. cuvenită la tioate* locurile de muncă din unele întreprinderi • -mihie- re. Ce se întîmplă eînd monografia de armare . nu , este respectată ? Este o

armare nu este facultativă!țituie doar un exemplu, a- semenea situații ; întîlnin- du.-se ’ și; lă .‘alte întreprinderi miniere cum sînt Vyț.; can, Lupeni; Unde, de.așe- Mietiea, exploatarea sițirie-î^ea' unor nîe're^. stare’iar las u s ", talie,tență,sitațea de: susținere

SliȘv -literari mise'.-. menține ;într-o
■ sr., : necorespunzațoâre, unele ...a bat a j e ț i nu t e o me- fără tavan de rezis- nu se respectă den1 rpre- i de 314 — pentru că armare din cauza neasigu- jvea rării StilpiFor hidraulici ne- deschiderea mai mare decît cesari.,era prevăzută în mono- Uneori a fost necesară grafia de armare, intervenția organelor deSigur, cazurile ^prezenta- . control pentru evitarea te de la mina Lonei corn- unor accidente ce puteau fi

provocate de nerespectarea tehnologiilor de lucru chiar și- în abataje; d.oțate’' cu comptexe’ mecfuiigațe, - cum. a fost .’.cazul, minei. Lupeni. In. 1.4.. iunie, a fost- oprită activitatea i productivă Ia abațăjuF frontal;1 .panoul iii, felia 1,'stratul 5,' blocul V, echipat, cu complex mecanizat, deoarece 30 de secții - prezentau deformări pronunțate cu deplasări ale elementelor componente.; Pentru.'remedierea ‘ acestei deficiențe' s-a dispus întocmirea operativă a ' unui

FOLOSIREA

registrate în acest an față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, la minele Pe- trîla, Livezeni și Paroșeni, numărul accidentelor înregistrate în primele cinci luni ale acestui an, față de aceeași perioadă a anului trecut s-a -redus cu aproape 40, respectiv cu 20 la mina Petrila, cu 15 la Livezeni și cu 4 la mina Paroșeni. Iată deci că realizarea planului nu exclude — cum justifică unii — ci implică în mod expres respectarea unor măsuri strici© de securitate a muncii.Remarcăm, de asemenea, activitatea bună desfășurată în acest domeniu și de cadrele de conducere, organele de îndrumare și control pe linie de protecție a muncii de la. Lupeni, care la rîndul lor au înregistrat în perioada amintită o reducere a numărului de accidente cu 8, față de aceeași perioadă a anului trecuț. Am făcut această remarcă pentru că mina Lupeni, deși încă nu și-a realizat integral prevederile de plan, este cea mai mare și mai mecanizată întreprindere din Valea Jiului.

Pentru un aeraj optimAerajul optim, eficient, iată condiția esențială a bunei desfășurări a întregii activități din subteran, a creșterii producției de cărbune extras, a sporirii productivității muncii. Un adevăr înțeles de toți minerii Văii Jiului, de toți cei- care își desfășoară activitatea în subteran. Cum se realizează aerajul în u- nitățile miniere din bazinul nostru carbonifer ? In 
general bine, după cum au constatat organele de îndrumare și control pe linie de protecție a muncii. Bine, doar „in general", pentru că îri' urma unor recente controale s-au constatat și destule deficiențe. La mina Aninoasa, în stratul 3 din blocurile I și II, din cauza focului de mină apărut s-a redus depresiunea aerului- în zonă, reș-.v pectiv-debitele de aer. Situația a fost remediată în prima decadă a lunii iunie. In circuitul stratului

3, blocul I, sectorul II de la I.M. Petrila, debitele de aer erau sub limită datorită unor rezistențe aerodinamice mărite la galeria de cap a orizontului 200. Lucrarea a fost plasată pentru reprofilarea necesară menținerii unui circuit de aer corespunzător.De asemenea, pentru Jm-. bunătățirea microelimatu-1, lui în unele abataje frontale de la întreprinderile miniere Aninoasa și Vulcan a început acțiunea de înlocuire a tuburilor de aeraj cu diametrul de 900 mm cu altele de dimensiuni mai mari cu diametrul de 1000 și chiar cu canale de aeraj susținute în elemente TH.In ceea ce privește acumulările de “metan un fapt demn de reținut — toate cazurile semnalate în acest an au fost lichidate in cursul aceluiași schimb, cel mai tîrziu în aceeași zi.
Noi cabinete de protecție a muncii• In cadrul activității desfășurate de ■ specialiștii J.S.T.’P'.M. împreună eu organele, și organizațiile de sindicat pentru creșterea răspunderii oamenilor muncii față de respectarea cu strictețe a. normelor’ de protecție ’ a muncii, pentru conștientizarea personalului încadrat în subteran și su-pral'ață în întreprinderile miniere și îmbunătă

țirea metodelor de instruiri și propagandă, se - înscrie și punerea în funcțiune a noi cabinete de pro-, tecție a muncii la I.M. Petrila și l.M. Dîlja, In același timp a fost completată dotarea cu aparatură, material diactic și documentar și la cabinetele de protecție a muncii existente la celelalte întreprinderi miniere.
î ■-
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al lezvo Economice și Sociale
(Urmare din pag. I)prin munca unită a întregului popor, ridicarea la un nivel calitativ și mai înalt a întregii activități economico-sociale, ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație. O- biectivele fundamentale ce se desprind din schița preliminară de dezvoltare economico-socială a României, ca și indicatorii planului de stat pe anul viitor pun cu pregnanță în evidență atenția acordată de conducătorul partidului și Statului nostru dezvoltării în continuare a forțelor de producție, a bazei proprii de materii prime, : ridicării pe toate căile a parametrilor de calitate ai produselor, a productivității muncii, diminuării cheltuielilor de producție, a consumurilor materiale, de energie și combustibili sporirea susținută a venitului național și, pe această bază, a nivelului de trai material și spiritual al poporului.In cursul dezbaterilor s-a evidențiat ampla mobilizare a oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate pentru îndepli- - nirea la un nivel calitativ superior a tuturor indicatorilor de plan, succesele deosebite obținute în în- tîmpinarea marilor evenimente politice din viața națiunii noastre — a 40-a a- niversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al •XITI-Iea al Partidului Comunist Român. Au fost înfățișate pe larg măsurile

întreprinse în scopul realizării exemplare de către toate unitățile a prevederilor de plan pe acest an la producția fizică, netă, Ia producția-marfă vîndută. în structurile și calitative a celorlalți pre- asi-

tovarășul N ic o 1 a e Ceaușescu, 'creșterea gradului de utilizare a potențialului hidroenergetic, intensificarea folosirii combustibilului solid, producerea combinată de energie electrică și termică, punerea în funcțiune a primelor unități nuclearo-elec- trice. Sesiunea a subliniat că este necesar să se acțio. neze cu mai multă hotărî- re pentru realizarea de produse de calitate superioară care să valorifice mai deplin baza de materii prime, pentru reducerea consumurilor specifice, a costurilor de producție, pentru diminuarea cheltuielilor materiale, extinderea u.

muncii în toate sectoarele pe baza folosirii cît mai prem al Dezvoltării Eco- f7 ' nomice și. Sociale a acor- complete a capacităților de dat o deosebită atenție dezvoltării și modernizării' a;
și încasată, sortimentale stabilite, indicatori economici, cum și cele privind gurarea din timp a tuturor condițiilor necesare înfăptuirii și depășirii planului pe anul 1985.O deosebită atenție s-a acordat, în cadrul dezbaterilor, schiței preliminare de dezvoltare economico. socială a României în perioada anilor 1986—1990, arătîndu-se că -prevederile acesteia sînt în deplină con- tilizării materialelor refo-cordanță cu Programul losibile, pentru creștereapartidului de făurire a so- eficienței economice a ac-cietății socialiste, multila- tivității în toate unitățile,teral dezvoltate și înainta- potrivit prevederilorre a României spre comunism, orientînd activitatea economică și socială în direcția valorificării superioare a întregului potențial material al patriei noastre, spre binele și prosperitatea întregului nostru popor.Au fost scoase în evidență prevederile din proiectele supuse dezbaterii referitoare la domeniul energetic, la necesitatea valorificării depline a resurselor de energie și combustibil, descoperirii de noi rezerve, care să conducă Ia asigurarea independenței energetice a țării noastre. Au fost prezentate măsurile menite să determine, în lumina orientărilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului,

cu- prinse în programele speciale stabilite de Conferința Națională a partidului, în hotărîrile adoptate de plenarele C.C. al P.C.R., în legile țării. In acest cadru, dezbaterile au evidențiat importanța economică deosebită a măsurilor tehnice și organizatorice menite să asigure gospodărirea cu maximă grijă a resurselor materiale alocate prin plan și îndeplinirea întocmai a prevederilor programelor de a- provizionare, utilizarea în- tr-o măsură sporită a materiilor prime și materia- lelor din producția internă, încadrarea strictă în normele de consum.De asemenea, s-a apreciat importanța sporirii mai accentuate a productivității

producție, - modernizăriitehnologiilor de fabricație, griculturii și industriei a- creșterii gradului de me- limentare în anul 1985 și canizare și automatizare a fluxurilor tehnologice, asimilării unor produse: noi cu caracteristici tehnice și performanțe ridicate, perfecționării pregătirii profesionale a întregului personal muncitor.Participanții la dezbateri au relevat că, datorită sprijinului acordat de conducerea de partid și de stat, cercetarea științifică și tehnologică cunoaște o continuă dezvoltare, afir- mîndUrse ca o puternică forță de producție. Vorbitorii au relevat rolul tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, în elaborarea programelor revoluții de dezvoltare a cercetării științifice și tehnologice, în introducerea și aplicarea mai rapidă în producție a rezultatelor acesteia, menite să asigure . ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor, creșterea continuă a competitivității lor pe piața externă.S-a subliniat importanța prevederilor referitoare la intensificarea și creșterea eficienței relațiilor de comerț exterior și cooperare economică internațională ale României, care urmăresc o participare mai activă a țării noastre la circuitul mondial de valori materiale, asigurarea în acest mod a Unei balanțe de plăți active.Sesiunea Consiliului Su

in continuare, în perioada 1986—1990. S-a relevat că ' prevederile înscrise în proiectele supuse dezbaterii se încadrează în coordonatele stabilite de Programul par. tidului privind realizarea unei agriculturi moderne și intensive, de înalt randament, care să pună în valoare cele mai noi cuceriri ale științei, potențialul agricol al țării, dotarea tehnică și marile investiții făcute de stat în acest domeniu. Propunerile dedezvoltare a acestei ramuri de bază a economiei naționale se situează la nivelul exigențelor noii .. . I agrare — obiectiv fundamental stabilit de Congresul al XII-lea al partidului, precum și al prevederilor Programului național pentru asigurarea unor producții sigure și stabile și ale Programului unic de creștere a producției agricole în gospodăriile populației, ceea ce creează cadrul necesar obținerii unor producții agricole, vegetale și animale sporite,Cei care au luat cuvîntul s-au referit la necesitatea realizării la termen a obiectivelor de investiții, punerii în funcțiune și a- tingerii parametrilor proiectați la noile instalații conform programelor stabilite, subliniind însemnătatea concentrării mijloa-

celor materiale și forței de muncă în vederea finalizării mai grabnice a capacităților de producție aflate în curs de execuție.Participanții la sesiune s-au angajat, în numele tuturor colectivelor de muncă din care fac parte, să acționeze cu toată hotărî- rea, cu înaltă responsabilitate, pentru realizarea sarcinilor de mare complexitate ce trebuie îndeplinite în această etapă, în vederea dezvoltării și modernizării continue a tuturor, ramurilor economiei naționale, pentru înflorirea multilaterală a patriei și ridicarea gradului de bunăstare și civilizație materială și spirituală ale întregului popor.Consiliul Suprem a a- probat în unanimitate documentele supuse rii.Participanții au Hotărîrea sesiunii litilui Suprem al tării Economice și Sociale a României, care se va da publicității.
In încheierea lucrărilor 

a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general ai Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, preșe
dintele Consiliului Su
prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României.Cuvtntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost urmărită cu multă atenție, cu satisfacție și deplină a- probare, fiind subliniată, în repetate rînduri, puternice și îndelungi plauze.

dezbate-adoptatConsi- Dezvol-

FILME
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Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a victoriei 
revoluției de eliberare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă, în diverse țări ale lumii conti
nuă manifestările consacrate României.

Manifestări peste hotare 
dedicate celei de-a 40-a aniversări

Intervenție românească 
Ia Conferința de la Stockholm

URICANI: Strada Ha- novra.

VARȘOVIA 26 (Agerpres).— In cadrul „Zilelor culturii românești", la Varșovia se desfășoară o gală de filme din țara noastră, care marchează și deschiderea retrospectivei filmului românesc. La spectacolul inaugural au participat activiști ai C.C. al P.M.U.P., funcționari superiori din M.A,E„ repre
zentanți ai conducerii cinematografiei poloneze, oameni de cultură și artă, critici de specialitate și publiciști, reprezentanți ai corpului diplomatic.

.. •★■:."
MADRID 26 (Agerpres).— In orașul Alcobendas din Spania au fost organizate zilele culturii românești. In sălile casei de cultură din localitate au •fost inaugurate expoziția de fotografii „Momente din lupta poporului român pentru unitate și independență națională" și o expoziție ue carte . românească. Radiodifuziunea a transmis programe speciale dedicate României, iar pe scena teatrului de vară din localitate artiștii blului folcloric Bucureștiului" aflat în tur-ansam-„Hora

neu în Spania, au prezentat un spectacol de cînte- ce și dansuri populare românești. Manifestările s-au bucurat de succes.
♦HANOI 26 (Agerpres). — Lă Hanoi a avut loc o seară culturală româneas. că, unde s-au prezentat conferința „România — o politică îrt plină concordanță cu interesele națio, nale", o gală de filme documentare românești, au a- vut loc o audiție muzicală din lucrări de George E- nescu și vernisajul unei expoziții de carte și discuri consacrată marelui compozitor român.

îTEL AVIV 26 (Agerpres). — In orașul Carmiel din Israel, a avut loc o adunare festivă, în cadrul căreia ,s-a elogiat contribuția ! României la instaurarea ! unei păci juste și durabile ' în Orientul Mijlociu. 'Totodată, au fost orga- . nizate expoziția „Monu- I mente ale. arhitecturii și J artei românești de-a Iun- > gui secolelor", precum și o i expoziție de carte românească. * < i’

STOCKHOLM 26 (Agerpres). — Marea majoritate a intervențiilor din ultimele ședințe plenare ale Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Ețiropa s-au axat în continuare pe necesitatea soluționării problemei structurilor de lucru ale conferinței, de natură să permită trecerea de urgență la negocieri concrete, de fond, în scopul convenirii și adoptării unor prime măsuri de creștere a încrederii și securității între statele de pe continent.

Luînd cuvîntul în ședința plenară de marți reprezentantul țării noastre a subliniat importanța depășirii actualului stadiu al discuțiilor generale și trecerii la un dialog concret, la negocieri. Aceasta, a spus el, înseamnă adoptarea de măsuri concrete de încredere și securitate, destinate diminuării discului confruntării militare în Europa, înseamnă a institui obligația nere- curgerii la forță sau la a- menințarea cu forța în relațiile reciproce dintre state.
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Acțiuni în favoarea păciiSTOCKHOLM 26 (Ager- sat cancelarului Helmult preș). — In apropierea ca- Kohl, guvernului și paria- pitalei Suediei a fost inau- mentului vest-german seri.- sori prin care cere eliminarea de pe teritoriul vest, german a rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune, In cadrul eforturilor vizînd e- liberarea Europei de toate armele nucleare. Referendumul neoficial organizat la 18 iunie de Mișcarea vest-germană pentru pace, a arătat Jo Leinen, a pus în lumină faptul că 88 la sută dintre cetățenii cu drept de vot consultați s-au pronunțat pentru retragerea rachetelor „Per- shing-2".

gurată „Tabăra internațională a păcii — 84“, în “ care ș-au stabilit reprezentante a 40 de organizații antirăzboinice de femei din Danemarca, Islanda, Norvegia, Finlanda și Suedia.Participantele intenționează să organizeze demonstrații, dezbateri și conferințe in legătură cu necesitatea intensificării e- forturilor în cadrul luptei pentru pace și dezarmare, îndeosebi nucleară.BONN 26 (Agerpres). — Coordonatorul Mișcării pentru pace din R,F, Germania, Jo Leinen, a adre-
CUl-G>UI DE REDACȚIE: lout BALAN, oon DUBtK. 

MU5>m,a. Sitnion POP - redacto- set, leodo* RUSU - 
Toma |a|ARCA.

Dorrn GMEJA <or
eoacto* set aaiunct
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COLECTIVUL Maternității Lupeni regretă dispa riția fulgerătoare adr. VALERIU NEGREANUSincere condoleanțe familiei îndoliate. (2213)
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