
PROLETARI DIN TOATE ȚARlLE.^^j^t.^ I 

_ S dc UfSteagul roșu
4 PAG. — 50 BANIANUL XL, NR. 9 931 MIERCURI, 15 AUGUST 1984

rf .. ... APatru decenii ale devenirii noastrePatru decenii ale devenirii noastre

Debut rodnic in cea de-a doua decadă
Colectivele de muncă din întreprinderile aceste zile premergătoare marii sărbători 

industriale ale Văii Jiului sint angajate cu naționale de la 23 August, rezultate de 
toate forțele, sub conducerea organelof ți estigiu. Spicuim cîteva din aceste rezul- 
organizațiilor de partid, in vasta întrece- K . . .....
re socialistă pentru îndeplinirea exempla- *°*e< furnizate de corespondenții ți colabo
ra a sarcinilor ce le revin ți

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român 

președintele Republicii Socialiste România
rea și competitivitatea sportivilor ro
mâni pe plan internațional, au fost po
sibile datorită grijii deosebite pe care 
o acordați dezvoltării mișcării noastre 
de cultură fizică și sport, condițiilor 
minunate de pregătire create în țară, 
ca- și posibilităților largi de afirmare 
în lume asigurate de conducerea parti
dului și statului, de dumneavoastră per
sonal, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru care vă a- 
dresăm cele mai vii sentimente de mul- 
țumire și recunoștință.

De asemenea, în aceste momente de 
bucurie, aîndurile membrilor delegației 
noastre olimpice se îndreaptă, cu stimă 
și înaltă considerație către tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru sprijinul acor
dat dezvoltării mișcării sportive româ
nești.

Muncind și trăind în epoca de aur a 
națiunii noastre, inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, epocă denumită 
cu mîndrie patriotică „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", sîntem fericiți și onorați 
să dedicăm victoriile noastre la cea mai 
importantă competiție sportivă internați
onală dumneavoastră tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidu
lui, președintele Republicii, celei de a 
40-a aniversări a revoluției de elibera
re socială și națională, antifascistă și

DELEGAȚIA OLIMPICA A 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Delegația Republicii Socialiste Româ
nia, participantă la cea de-a XXIII-a e- 
diție a Jocurilor Olimpice de vară, des
fășurate la Los Angeles, între 28 iulie 
și 12 august 1984, raportează Comitetu
lui- Central al partidului, dumneavoas
tră personal, mult iubite și stimate to_ 
varășe secretar general, încheierea mi
siunii încredințate de a reprezenta cu 
cinste și demnitate sportul românesc, de 
a contribui la mai buna cunoaștere și 
apropiere între tinerii și sportivii între
gii lumi, la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării între toate popoarele, la a- 
părarea păcii pe planeta noastră.

Cu inimile vibrînd puternic de pro
fundă emoție, de dorința îndeplinirii da
toriei patriotice, sportivii români parti
cipant! la Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles, au cucerit 53 de medalii, din
tre care 20 de aur, făcînd ca tricolorul 
României socialiste să se ridice pe cel 
mai înalt catarg al Jocurilor Olimpice, 
în acordurile solemne ale Imnului nos
tru național. Bilanțul medaliilor cuce
rite de sportivii noștri a situat Româ
nia pe locul al II-lea în clasamentul ge
neral pe națiuni al Jocurilor Olimpice 
de la Los Angeles, la care au participat 
sportivi din 140 de țări.

Aceste succese, care confirm;": valoa-

f| Pe frontul cărbu
nelui se consemnează un 
debut rodnic și in cea 
de a doua decadă a lunii 
august. Din datele furni
zate de tehnicianul Mihai 
Pop, dispecer de serviciu 
la C.M.V.J. aflăm că în
treprinderile miniere Pe
trila, Livezeni si Paro- 
șeni au raportat pentru 
ziua de 13 august, prima 
zi de lucru după sărbă
torirea tradiționalei Zi
le a minerului, însemna-, 
te cantități de cărbune în 

. plus față de sarcinile 
stabilite prin preliminar. 
Numai de la aceste 
întreprinderi s-au 
tras suplimentar 
200 tone de cărbune. Pe 
loc de frunte în întrece
re continuă să se situe
ze minerii din abatajele 
I.M. Paroșeni, care au 
raportat la zi, de la în
ceputul lunii august o 
producție suplimentară de 
aproape 1300 tone de căr
bune. Printre minerii

raportează in ratorii noștri.

trei 
ex- 

peste

mari producții suplimen
tare se numără cei din 
abatajele conduse de Ga
vrila Mesaroș și Vasile 
Cojocaru de la I.M. 
roșeni,
Francișc Kovacs de 
I.M. Petrila, Criștea 
lache și Gheorghe

______ Pa-
Ștefan Alba și 

la
Va-

Cio- 
banu de la I.M. Livezeni.

■ Cei care prin mun
ca lor de zi cu zi dau

noi valențe cărbunelui 
brut extras din abataje 
— preparatorii — se 
prezintă de asemenea, cu 
un frumos bilanț în 
cinstea aniversării ma
rii sărbători naționale de 
la 23 August, 
ne-a informat 
Lucia Miclea, 
an în cadr.ul 
planificare al 
producția netă 
montară raportată de la 
începutul acestui an pînă 
în prezent depășește 
51 550 tone de cărbune, 
în condițiile îmbunătățirii 
recuperării globale cu 
3,6 puncte. Pe secții, Io- 
cui fruntaș îl ocupă co
lectivul preparației Co_ 
roești. Este de menționat 
și faptul că la producția 
de cărbune brichete în 
aceeași perioadă de timp 
s-au produs, peste sarci
nile de plan aproape 
11 000 tone.

După cum 
tovarășa 

statistiel- 
serviciului 
I.P.C.V.J., 

supli-

(Continuare în pag. a 4-a)

De Ziua Presei din Republica Socialistă România

Ziua Presei din Republi
ca Socialistă România — 
sărbătoare pe care o cins
tesc, alături de slujitorii 
ziarelor și editurilor, mi
lioanele de cititori și cores
pondenți de pe întinsul 
patriei — este puternic 
marcată în acest an de e- 
venimentele politice în 
preajma cărora ne aflăm. 
Glorioasa aniversare de la 
23 August, de care ne mai

lanț al înfăptuirilor soci
aliste, înscrise de poporul 
român, sub conducerea 
partidului, în cronica ce
lor patru decenii care au 
trecut de la istoricul act al 
Eliberării. In întîmpina- 
rea celui de-al doilea ma
re eveniment politic al a- 
nului. Congresul al XIII- 
lea al partidului, presa 
noastră dă, de asemenea o 
vibrantă expresie senti-

despart puține zile, oferă mentelor de atașament , ale 
tuturor publicațiilor pri
lejul celui mai bogat

poporului, de încredere 
nețărmurită în partid, in 
conducătorul său încercat, 
în viitorul luminos al na
țiunii. Oglindă fidelă a suc. 
coselor eroicului nostru 
popor, și înaltă tribună a 
democratismului orînduf- 
rii noastre socialiste, pre
sa răspunde astfel sarcini-, 
lor majore ce-i revin, slu_. 
jind cu devotament parti
dul și poporul, cauza no
bilă a edificării socialis
mului și comunismului în 
patria noastră.

Din paginile ziarelor s-a 
desprins în această perioa
dă plină de dinamism re
voluționar, puternicul 
cou pe care l-a avut

conștiința țării propunerea 
ca la înaltul forum al co
muniștilor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în funcția supremă 
de secretar general al par
tidului. Ziariștii României 
socialiste, corespondenții 
și colaboratorii publicați
ilor, numeroșii cititori sus
țin cu ardoare, cu nemăsu
rată mîndrie patriotică a- 
ceastă propunere, animați 
de convingerea că partidul, 
avînd la cîrmă pe condu
cătorul care a deschis so
cietății noastre cele mai 
luminoase orizonturi ale 
dezvoltării economice și 
sociale, va asigura înain
tarea neabătută a Români
ei contemporane pe 
progresului 
civilizației 
comuniste.
de bucurie 
primită această 
tă propunere sînt însoțite, 
în aceste zile, de noi ex
presii ale angajării patrio
tice, de noi dovezi ale ab-

cu o parte 
incercind 
cheia unor.., 
noi succese.

Concursul de reportaje și fotografii
PE

(Continuare în pag. a 2-a)

greblează iarba 
cosită.

o casă, o bătrî- 
pe un bolovan,

VALEA MIERLESEI

n s c«i f t i. Cun'o tul scris

Galeria fruntașilor din 
mineritul Văii Jiului 
desemnat in acest an 
„cel mai bun dintre 
buni" pe Ștefan Alba 
la mina Petrila. In ima
gine, șeful de brigadă 
împreună 
brigăzii, 
descifreze 
viitoare și

Foto: Alexandru TĂTAR

Construirea centrului 
civic al Lupeniului a 
„împins" mult orașul în 
coasta Văii Mierlesei. De 
aici și pină la Bărbăteni 
ajungi în 40 de minute, 
peisajul fiind punctat de 
căsuțe momîrlănești, de 
o parte și de alta a șose
lei, frumoase și bine gos
podărite. Șipotul crista
lin al pîriului Mierlea- 
sa te însoțește și te ră
corește, iar aerul te re
laxează.

Zi de sfîrșil de săptă-

mină, în miez de vară. 
Peste tot: fîss-fiss, fîșș- 
fișș. ~ - - -

sînt mînuite de 
iscusite ale unor 
bați fără cămăși, 
cepșii bronzați, 
mustoasă li s-așterne 
picioare. Pe dealuri, femei 
și fete 

proaspăt
Lingă 

nică stă 
alături are 12 greble le
gate cu o funie. Pe poar
tă este pictat un cap de

Coasele lucitoare 
mîinile 

băr- 
cu bi- 

Iarba 
la

ciine furios... Mătușica are 
70 de ani și așteaptă, de 
vreo trei ceasuri, pe ci
neva care întirzie.

Merg în susul șoselei. 
Pe deapta, un gol ca și 
cum partea aceasta 
dealului a fost tunsă „ 
ro“. Este un parchet 
lucru al U.F.E.T—ului. 
Jos, în vale, tineri

Gheorghe BOZU, 
corespondent

calea 
multilateral, a 

socialiste și 
Sentimentele 

cu care a fost 
înțeleap-

(Continuare în pag a 2-a)

Cuvîntul scris, armă de temut a revoluționarilor 
români, n-a putut fi ștrangulat de opreliștile guver
nanților de altădată. Comuniștii, chiar cu prețul 
vieții, înfruntînd prigoana și teroarea, au ctitorit, 
în urmă cu 53 de ani, „Scînteia", cuvîntul „Scânteii" 
n-a putut fi înăbușit, era crezul unui popor, în si
labele sale păstrau comoară de jertfe și hotărîreă 
de neclintit a comuniștilor de a continua luptă 
pînă la victorie. Act de naștere și totodată pioasă 
prețuire a primului ziar comunist, ziua de 15 august 
aduce aminte astăzi de istoria bogată în evenimente 
și semnificații a partidului și poporului, de pre
zentul socialist. E sărbătoarea unui popor, întrucît 
nu doar, cîțiva gazetari și-au asumat misiunea . de 
cronicari ai evului nou, ci mii, zeci de mii de oa
meni ai muncii, în calitate de colaboratori . sau 
corespondenți, alcătuiesc clin faptele lor, dar. și în 
rîndurile adresate ziarului istoria contemporană a 
unui popor demn, cu aspirații solare de a-și orindui 
singur interesele, în pace și înțelegere cu toate po
poarele lumii. Firesc, în contextul faptei și cuvîntu- 
lui, ei, constructorii societății socialiste scriu, prin 
biografiile lor, istoria țării.
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Decret al Consiliului de Stat 
Cu privire la declararea zilei de 

25 august 1984 ca zi nelucrâtoare
Ținînd seama de faptul că ziua de 25 august 1984 este zi lucrătoare, 

iar zilele de 23, 24 și 26 august 1984 sînt nelucrătoare, și de dorința ex
primată de numeroase colective de Oameni ai muncii ca și ziua de 25 
august să fie nelucrătoare, urmînd ca timpul nelucrat să fie compensat 
prin munca prestată într-o zi nelucrătoare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
ART. 1. — Ziua de 25 august 1984 se declară zi nelucrătoare.
In acest fel, personalul muncitor va beneficia de 4 zile nelucrătoare, 

în perioada 23—26 august 1984.
In compensarea timpului nelucrat în ziua de 25 august 1984, per

sonalul muncitor va lucra în ziua de 19 august 1984, potrivit programu
lui stabilit pentru fiecare unitate.

ART. 2. — Prevederile art. 1 nu se aplică unităților productive în 
care se desfășoară proces continuu de muncă.

Timpul lucrat în zilele nelucrătoare în aceste unități va fi compen
sat cu timp liber, potrivit programului ce se va stabili pentru fiecare u- 
nitate.

Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele și birourile execu
tive ale consiliilor populare vor stabili programe speciale pentru unită
țile comerciale, de transporturi publice și alte asemenea unități, care să 
asigure servirea populației în zilele de 23—26 august 1984.

NICOLAE CEAUSESCU 
Președintele

Republicii Socialiste România

Acei cărbune

-tribuna celor ce ne scriu
DE ZIUA PRESEI

(Urmare din pag. I)

negației muncitorești prin 
care colectivele din întrea
ga țară contribuie la îm
bogățirea cronicii măre
țelor înfăptuiri ale celor 
patru decenii de viață li
beră și independentă, de 
viață demnă și mereu mai 
prosperă.

Este la îndemîna oricui 
constatarea că presa țării 
noastre, urmînd îndea
proape indicațiile și orien
tările secretarului general 
al partidului, asigură o 
largă deschidere a pagi
nilor sale spre cititori. In 
mod constant, problema
tica organizațiilor de par
tid, a colectivelor de 
muncă, problemele vieții 
economice și sociăî-cultu- 
rale ocupă spații ample 
în coloanele ziarelor, re- 
flectînd participarea ac
tivă a oamenilor muncii 
— în dubla lor calitate — la 
înfăptuirea obiectivelor 
specifice fiecărei etape 
pe care o străbatem. Cu- 
vîntul oamenilor muncii.

opiniile lor înaintate, pro
punerile pe care le fac 
din dorința de a contribui 
la accelerarea ritmului 
dezvoltării social-economi- 
ce sînt găzduite în pagini
le ziarelor la loc de cins
te.-In izvorul bogat al ini
țiativelor venite pe aceas
tă cale, din partea citito
rilor, presa noastră își a- 
flă inepuizabilele sale re
surse creatoare, prin valo- 
rificarea cărora democra
tismul orînduirii noastre 
dobîndește o finalitate con
cretă, și o eficiență social- 
politică sporită, confir- 
mîndu-și caracterul celui 
mai real democratism.

Cititorii sînt, așadar, 
pențru ziarele noastre re
sursa inepuizabilă, izvo
rul nesecat al creației pu-

blîcisțice prin care presă 
socialistă românească își 
împlinește menirea — de 
purtător fidel al cuvîntu- 
lui partidului, al maselor 
de oameni ai muncii, de 
luptător neobosit pentru 
împlinirea aspirațiilor ce
lor mai nobile ale popo^ 
rului.

Cu aceste gînduri, în fie
care an de Ziua Presei 
noastre, iar în acest an cu 
și mai multă ardoare, zia-i 
riștii României socialiste, 
miile de corespondenți și 
colaboratori’ își reînnoiesc 
legămîntul de a sluji cau
za partidului, a poporului, 
de a acționa pentru pro
gresul multilateral și în.’ 
florirea continuă a scum
pei noastre patrii.

Un mesager al depărtărilor

I 
I
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Ca sa poțt cobori 
mina Aninoasa trebuie 
mai întii să urci impună
toarele trepte peste care 
pașii minerilor picură, 
parcă, lumină topită a- 
colo, jos, in adîncul aba
tajelor. De-o parte și de 
alta, pe Aleea fruntașilor, 
neclintite ca niște măr-

care arde-n noi...
și vrei totuși s-o păstrezi 
între gene, pînă la fron
tul de lucru. Acel căr
bune care arde-n noi^ ne 
cheamă cu toată lumina 
din el spre ziua de inli
ne...".

Nu, Dediu Pavel nu e 
poet. La cei 26 de ani 
vechime în muncă, nu
mai la mina Aninoasa, 
el a scris un adevărat 
poem al muncii și dă
ruirii. Locul marilor de
veniri este pentru el com
plexul mecanizat SMA-2. 
Cu acest utilaj de mare 
randament a realizat în 
semestrul I al acestui an 
un plus de 16301 tone.

turii, se impun chipuri de 
mineri, imortalizate pe 
un crîmpei de hîrtie. Sînt 
cei mai buni dintre cei 
buni. Ți-e greu să alegi. 
Și totuși un nume, dăl
tuit parcă în cărbune, se 
distinge. Este Dediu Pa
vel — miner șef de bri
gadă în sectorul I.

Cine este acest miner 
fruntaș ? „Un om ca toți 
oamenii", spune el. „Poa
te cu mai mult suflet, în 
care arde cu intensitate 
acea conștiință a dato
riei, căldura unei mări 
deveniri spre împlinirea 

, luminii. Și poate nu e 
numai asta, poate mai e 
ceva, acea picătură de 
soare care ramine afară

cu un randament .de HI 
14,34 tone pe post, față ■ 
de 10,70 cit era prevăzut. | 
Ceea ce i-a adus locul I . 
în întrecerea socialistă pe I 
întreprindere și locul II 
la abataje frontale pe 
întregul Combinat minier 
al Văii Jiului. „Nu dau 
importanță cifrelor. Ce 
poate însemna o cifră pe 
lingă un suflet fremă- 
tind în focul datoriei ?", 
mărturisea acest miner.

Cînd apar aceste rîn- 
duri Dediu Pavel coboară 
în 
di 
că 
cu

rst, față | 
prevăzut, j

adine. El și toți orta- 
săi nu vor să lipseas- 
la cotidiana intîlnire 
lumina, acolo, la iz

voare, unde începe, 
fapt, cu ei, lumina 
țări care privește în 
itor.

de 
unei

I 
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Are „ghiocei" la tîmple, 
un mic dar al celor 50 de 
ani de viață tumultuoasă 
din care 33 dăruiți acestei 
frumoase și romantice în
deletniciri 
depărtările. . .... , .
tal Stelescu Petru este, îna
inte de toate, un comunist. 
Tot ceea ce a făcut și face 
în continuare, poartă am
prente de suflet și multă 
dăruire. „Cîteodată, cei 
peste 100 000 km parcurși 
în toți acești ani, mă ame
țesc prin imensitatea lor. 
Dar, în același timp, îmi 
umplu sufletul de bucu
rie cînd știu cît de mult 
au însemnat pentru seme
nii mei. Intîlnesc oameni 
care au crescut sub ochii 
mei. Eu am făcut parte in
tegrantă, cu sau fără voia 
mea, din viața lor. — 
le-am 
grame 
vîrstă 
lușeau 
le-am 
rele, toate _
lumii. Sau ordînul de în
corporare, înștiințarea că 
au reușit la facultate ori 
scrisorile de la cei dragi, 
aflați departe. Toate ma
rile evenimente din viața 
lor au fost legate, într-un 
fel sau altul, de munca 
mea, o muncă dedicată în

de a apropia 
Factorul poș_

Eu 
tele- 
la o 
des-

•Eu

adus primele
de felicitare, 
cînd de-abia 
tainele vieții.
adus, odată cu zia-

evenimentele

întregime apropierii oa-, 
menilor".

A fost un martor desă- 
vîrșit și al marilor trans, 
formări 
cest oraș 
urmărit 
cărei noi 
rui nou edificiu, cu pri
virile încărcate de mulțu
mire. Și o perje din re
cunoștința Iu: eAe integra
tă în activitatea lui neo
bosită din toți acești 33 de 
ani. Trebuie remarcat 
faptul că, comunistul .Ste
lescu Petru nu a avut în 
toți acești ani nici o zi de 
concediu medical și nici o 

realizîndu-și 
fiecare lună.

înfăptuite în a- 
mineresc. El a 
construirea fie- 
clădiri, a fiecă- 

i, cu

sancțiune, 
planul în 
„Atunci cînd îți faci mun
ca ta cu dăruire și price
pere, nimic nu te poate 
opri să o înnobilezi cu ce
va din sufletul tău", spu- 
nea Stelescu Petru în a- 
ceăsță lună de august ju 
biliar, cînd, ajuns la vîrs- 
ta înțelepciunii, se simte 
mîndru că tot ceea ce a 
făcut nu a fost în zadar, 
că în acest mare contur al 
țării, el și toți ceilalți co
legi ai săi au locul lor, 
adînc întipărit în existența 
cotidiană, acela de mesa
geri ai depărtărilor și ai 
apropierii dintre oameni.

* Mircea AMORAȘ |

MIERLESEIPE VALEA
(Urmare din pag. I)
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| Echipa de electricieni, condusă de Albert Iosif, din 
cadrul atelierului electromecanic al minei Livezeni exe
cută reparații de calitate, asigurind securitatea antigri- 
zutoasă a instalațiilor și utilajelor reparate.

I Foto: P. BEKE

ranța în circulație și an
gajamentul de a circula o 
zi în fiecare lună cu eco
nomiile de carburanți ob
ținute. Acestea au contri
buit la dobîndirea respec-

Text ți foto 
Adrian Virgil POP 

corespondent

„Prin hărnicia și pasiu
nea de care dă dovadă, co
munistul Vaier Flețan se 
află permanent în pluto
nul fruntașilor din coloa
nă și secție** ne spuneau 
Dumitru Micu, secretar al tului din partea colegilor 
organizației de partid, și 
Vilhelm Sebestyen, șeful 
coloanei nr. 4, din cadrul 
Autobazei C.M.V.J. Extra
ordinarul în activitatea a- 
cestui șofer, cu o vechime 
de peste 21 de ani, îl cons
tituie preocuparea zilnică 
de a-și pregăti și verifica 
într-un mod scrupulos, 
mașina înainte de a pleca 
la drum reușind să nu în
registreze vreun eveni
ment rutier și să efectueze 
cu mașina sa peste 100 000 
km fără nici o reparație.

— Fac parte dintr-o în
treprindere cu bun renu
me în Valea Jiului, auto
baza C.M.V.J., și nu pot 
să apar cu mașina, pe dru
murile publice, neîntreți
nută și murdară, ne spunea

’ el.
Două dintre problemele 

cărora acest șofer le acor
dă atenție constantă: sigu-

din coloană și secție,

Vasile BELDIE, coresp.

ACȚIUNI GOSPODĂREȘTI
In cursul acestei luni la Uricani au fost între

prinse numeroase acțiuni consacrate înfrumusețării 
orașului. Printre cei care au contribuit ac
tiv, cu numeroase inițiative sînt cetățenii Danciu 
Valeria, Toma Nela, Marcău Doina, Vasîi S., Șunei 
Viorica, Ciora Alfred, Gornic Gabriela, Ghiorma 
Vasile, Benea Teodor, Corajo Octav, Constantin Po
pa, Teodor Spîrleanu și alții care, prin activitatea 
depusă, au schimbat aspectul orașului în aceste 
zile de prag de sărbătoare.

Ilie COANDREȘ, coresp

’ Mg|

restieri „scalpează“ trun
chiurile de coajă, dez
văluind lemnul galben- 
albicios, mustind pentru 
ultima dată.

Mina Bărbăteni. La 
poartă, o tinără , pazni
ci muștruluiește un șofer 
de pe o basculantă de 
mare tonaj. Asemenea 
mașini circulă ritmic pe 
panglica șoselei, cărînd 
cărbunele brut. Din mă
runtaiele pământului, mi
nerii de la Bărbăteni tri
mit, spre soarele strălu
citor, tone de lumină—

La gazetele de perete 
„Faptul zilei" și „Urzica" 
unii sînt luați în răspăr. 
In schimb la „Sărbători
tul săptămînii" cuvinte
le de laudă sînt pentru 
inginerul Claudiu Petruț

și minerul șef de schimb 
Mihai Pintilie, din secto
rul II. In domeniul teh
nico- științific minții e
iscusite ale lui I. Radu, 
Vasile Stana, D. Mihai, 
V, Patalita, Irimia Ko
vacs, h. Udrea, Nicolae 
Blosva și V. Savu au a- 
dus o eficiență econo
mică de 433 mii lei.

Fac cale întoarsă 
autobuzul. Privesc 
geam. Ufetiștii s-au 
tras la umbră, e ora prin- ? 
zului. Cosașii și-au atîr- ’ 
nat coasele în crengile V 
copacilor și mănîncă. i 
Fete micuțe, cu ulcioare » 
de pămînț, aduc apă cris- » 
talină și rece. In cite va J 
minute ajung in noul ’j 
centru civic al Lupeniu- 4 
lui după o plimbare ; 
plăcută în prezentul Văii j 
Mierlesei. |

cu
pe

re- ț 
~l
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A doua mare unitate extractivă a Văii J.uJui se pregătește să depășească în acest an bariera 

producției medii zilnice de 5 000 tone de cărbune

Fiecare țut încheiat, un prilej de analiză a muncii 
rodnice desfășurată în abataje. In imagine, șeful de 
schimb Nicolae Ciofică din brigada lui Traian Borșa, 
din sectorul V al minei Vulcan, împreună cu cițiva ortaci.

Justețea 
unei masuri

Redeschisă după 7 ani 
de la eliberarea pa
triei, mina Vulcan a 

cunoscut în anii construc
ției socialiste g dezvoltare 
impetuoasă, fiind 
doua mare unitate 
tivă a Văii Jiului, 
de fronturi direct 
tive, organizate în 
toare de producție, aceas
tă întreprindere se pre
gătește să depășească pînă 
la sfîrșitul anului bariera 
producției medii zilnice de 
5 000 tone de cărbune, si- 
tuîndu-se totodată pe un 
loc fruntaș în întrecerea 
socialistă pe Combinat.

Anii care au trecut de 
la redeschiderea minei, au 
confirmat pe deplin jus
tețea acestei măsuri. So

cotită ca vnerentabilă“ și 
cu „rezervele epuizate", 
mina Vulcan a furnizat e- 
conomiei naționale, din 
1951 pînă în prezent, mai 
mult de 30 milioane tone 
de cărbune. Noua gindire 
tehnică și atitudinea îna
intată a minerilor, a ca
drelor tehnico-iTțginerești 
au stat la baza unei acti
vități mereu mai rodnice, 

de o dinamică 
principali

astăzi a 
extrac- 
Cu 43 
produc-
7 sec-

marcată 
pronunțată a 
lor indicatori. In doi ani 
consecutivi — 1974 și 1975 
— colectivul întreprinderii 
a primit înalta distincție 
Ordinul muncii clasa I și 
Drapelul de unitate frun
tașă pentru locui I ocupat 
in întrecerea socialistă pe 
ramură. De Un timp încoa
ce, de la mina socotită în 
trecut ca „nerentabilă", 
ne-au sosit vești despre 
beneficiile peste plan ob
ținute prin intensificarea 
preocupărilor pentru valo
rificarea superioară, și cu 
simț economic, a capacită
ților de producție, pentru 
promovarea unor tehnolo
gii adecvate condițiilor 
specifice de zăcământ, cw 
aceeași orientare econo
mică pe care o impune 
cerința rentabilității.

Cu o producție medie 
zilnică în continuă creș
tere, cu cei mai buni indi
catori la calitatea cărbune
lui și rezultate financiare 
corespunzătoare, colecti
vul minei Vulcan răspun
de cu abnegație chemării 
secretarului general al 
partidului — de a da pa- 
trei cit mai mult cărbune.

Pagină realizată de 
Ion MUSTAȚA 

Foto: ai. Tatar

Grija partidului ți statului nostru, pentru a asigura celor ce lucrează în mine
rit condiții ideale de muncă, se regăsește și la mina Vulcan unde instalații de mare 
tehnicitate, complexitate ți precizie asigură buna desfășurare a activității.

Aspectul de mai sus este de la stația telegrizumetricâ, unde tehnicianul Vasile 
Prața verifică funcționarea instalației pentru depistarea ți măsurarea concentrației 
de metan din subteran. ,

i

impetuos,r 11 m

Patru decenii ale devenirii noastre

Un colectiv înscris pe coordonatele 
modernizării, ale rentabilității economice

cadrelor tennico-inginerești 
de la această întreprinde» 
re este cu atit m?.i mare 
cu cît se lucrează în con
diții dificile, cu multe 
neprevăzuturi, în toate sec
toarele din subteran. Tra
versarea unor lucrări vechi, 
neregularitatea stratelor 
de cărbune, ințercalațiile 
de steril, apele freatice, 
distanțele mari pînă la u- 

. nele locuri de muncă — 
toate acestea sînt dificul
tăți cu care colectivul se 
confruntă cu bărbăție, sînt 
greutăți pe care minerii, 
maiștrii, inginerii le în
ving din înaltul simț al 
datoriei muncitorești ce 
caracterizează acest vi ed- 
nic colectiv. _

Tocmai datorită condi
țiilor tectonice mai puțin 
avantajoase, mina Vulcan 
are numeroase abataje 
Cameră. In schimb, unele 

pro- 
. de

ceea 
nu 

stă la îndemînă oricui. - 
Hărnicia minerilor de la 
Vulcan este tradițională. 
Priceperea lor și 'calități
le de buni organizatori ai 
producției sînt de aseme
nea bine cunoscute. 

Peste puțin timp, în 
preajma zilei de 23 
August, la mina Vul

can va fi inaugurat noul 
flux de transport pe benzi 
cu covor de cauciuc, o- 
biectiv de mare importan
ță pentru trei din cele șap
te sectoare de producție 
ale întreprinderii. Eveni
mentul se înscrie în mod

PENTRU 
PROTECȚIA 

MUNCII

privim mai a- 
lungul șir de 

reprezentînd 
producția minei Vulcan 
de la redeschidere încoa
ce, vom constata un fapt 
deosebit de semnificativ. 
Producția primului dece
niu, 1951—1960 se reali
zează astăzi în mai puțin 
de un cincinal. Intre două 
etape, egale ca număr de 
ani — 1951—1965 și 1966— 
1980 — există o diferență 
covîrșitoare în favoarea 
etapei a doua, cînd a fost 
obținută o producție du
blă. începutul creșterilor 
de producție are ca an de 
bază 1965 — anul Congre
sului al IX-lea al partidu
lui — de cînd asupra în
tregii opere de* dezvoltare 
a patriei și-au pus am
prenta o nouă viziune e- 
conomică, o nouă gîndire 
politică. Ales la conduce
rea partidului în înalta 
funcție de secretar gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat și a 
sdsținut cu însuflețire să . 
se acționeze pentru dez
voltarea mineritului car
bonifer, interesîndu-se în
deaproape de munca mi
nerilor din Valea Jiului, 
de posibilitățile fiecărei 
mine pentru creșterea pro
ducției fizice. Intre uni
tățile miniere vizitate de 
secretarul general al parti
dului s-a aflat și mina 
Vulcan. unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pur
tat un dialog de . lucru 
cu minerii chiar în sub
teran, unde era în curs de 
execuție o importantă lu-

crare de investiții, pentru 
deschiderea actualului o- 
rizont de bază al minei.

ea mai fertilă etapă 
a minei Vulcan este, 
așadar, etapa inau

gurată de Congresul al 
IX-lea al 
cum anul 
un punct

partidului. Așa 
1965 constituie 

de reper pentru

1965, anul■ In
Congresului al IX-lea 
al partidului, pe gra
ficul de producție al 
I.M. Vulcan a fost 
înscrisă pentru prima 
dată, lă realizări, ci
fra de 1 milion to
ne de cărbune extras.

întreaga economie națio
nală, el este socotit și la 
mina Vulcan ca un an de 
cotitură, in acest an de 
referință, pe graficul - de 
producție al întreprinde
rii a fost înscrisă pentru 
prima dată, la realizări, 
cifra de 1 milion tone 
de cărbune.

,,.1984. Semestrul 1 a fost ■ 
încheiat cu o producție 
suplimentară de 5 700 to
ne de cărbune. Brigăzi ca 
cele conduse de Traian 
Borșa, Gheorghe Buhuțan, 
Mihai. Neștian, Paraschiv

Dudescu, 
loan

Mihai. Neștian, 
Ciurăscu, Mihai
Mircea Murărașu,
Bud, Vasile VășCuță și al
ții sînt angrenate într-un 
neîntrerupt efort al au- 
todepășirii,. pentru .a asi
gura creșterile economice 
stabilite pentru această e- 
tapă. Meritul minerilor și

din acestea asigură 
ducții medii lunare
5 000—6 000 de tone 
ce, să recunoaștem,

sugestiv în cronica muta
țiilor petrecute la această 
mină socotită în trecut ca 
„nerentabilă" și cu „rezer
vele epuizate". Avînd dim_ 
potrivă, perspectiva unor 
etape tot mai fructuoase, 
mina continuă să se dez
volte în ritm impetuos, pe 
coordonatele unui proces 
de modernizare gîndit în 
profunzime, și cu simț e- 
eonomic. '•■■■. ~ N

Efectul social al redes
chiderii minei,, și al celor
lalte măsuri întreprinse 
pentru dezvoltarea activi
tății în acest cîmp minier 
ne este la îndemînă. 
Orașul Vulcan se înfățișea
ză în plirtă înflorire urba
nistică, beneficiind de do
tări edilitare moderne, e- 
legante, pe măsura timpu
lui nostru și la nivelul e-, 
xigențelor acestor ani de 
impetuoasă dezvoltare a 
Văii Jiului, a îrit’egii țări.

Și în semestrul 
1984, pentru protecția 
muncii în subteran 
mina Vulcan au 
cheltuite fonduri 
nești importante, 
mari decît cele inițial 
planificate. Este vorba, 
în principal, despre 
800 mii lei cheltuiți 
pentru tehnica securi
tății, 820 mii lei . pen
tru ventilația de pro
tecție a muncii, 500 mii 
lei pentru materiale și 
măsuri igienico-sanita- 
re, 1 milion lei pen
tru echipament de lu
cru și de protecție.

Efectul preocupări
lor din acest domeniu 
— pentru care an de an 
sînt alocate 
substanțiale — îl regă
sim în îmbunătățirea 
accentuată a climatului 
și condițiilor de lucru 
din subteran.

Repere semnificative

4a 
fost 
bă- 
mai

fonduri

unty In anul 1984 mina Vulcan dispune de 
fond de investiții de peste 175 milioane lei.

B Se vor executa lucrări miniere de pregătire 
pe o lungime de 9 km, și de deschidere însumind 
7,4 km. .

B Semestrul I a fost încheiat cu 2,8 milioane 
lei beneficii.

B .Vitezele; medii lunare de avansare 
în semestrul I sînt de 28 ml în abatajele 
și 77 ml în abatajele cameră.

B La mina Vulcan au fost înregistrate, 
semestru, cele mai mari cîștiguri medii pe 
miner între unitățile extractive ale Văii Jiului

B In prezent, mina Vulcan dispune de mijloace 
fixe în valoare de 1 miliard și 250 milioane lei

obținute 
frontale

în acest 
post de
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memento
(Urmare din pag, I)

antiimperialistă și mare
lui forum al comuniști
lor români, Congresul al 
XlII-lea al partidului. In 
acest fel înțelegem să ne 
aducem contribuția noas
tră modestă la grandioa
sele realizări obținute de 
poporul român, sub con
ducerea partidului, in 
frunte cu dumneavoastră, 
mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae

Ceausescu, în ridicarea 
scumpei noastre patrii 
pe noi trepte, de progres 
și civilizație.

împreună cu întregul 
popor și noi sportivii ne 
manifestăm adeziunea 
fierbinte și nemărginita 
bucurie - față de hotărî- 
rea Plenarei C.C. al 
P.C.R., privind realege
rea dumneavoastră la 
Congresul al XlII-lea în 
funcția supremă de se
cretar general ăl partidu

lui, garanția înaintării 
neabătute a României pe 
drumul luminos al socia
lismului și comunismu
lui....  •

Conștienți că ne aș
teaptă noi confruntări in
ternaționale de presti
giu, vă rugăm să pri
miți, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar 
general, angajamentul 
solemn al sportivilor 
participant la Jocurile O- 
limpice de la Los An

geles, de a depune în 
continuare întreaga noas
tră capacitate de muncă, 
de a nu precupeți nici 
un efort pentru a ne
pregăti temeinic în ve
derea îndeplinirii im
portantei îndatoriri pa- 
triotice de a reprezenta 
cu cinste și demnitate, și 
în viitor, pe arenele spor
tive din lume. sportul 
românesc și scumpa 
noastră patrie — Repu
blica Socialistă România.

Manifestări peste hotare consacrate [liberării României
SOFIA 14 (Agerpres). — 

In orașul Silistra din RP. 
Bulgaria a fost organiza
tă o adunare festivă.

Sala în care s-a desfășu
rat adunarea era împodobi
tă sărbătorește cu drape
lele de stat ale României 
și Bulgariei, cu portrete
le tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. 
Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

In cuvînțările rostite, au 
fost evidențiate însemnă
tatea istorică a evenimen
telor din august 1944 și 
puternica dezvoltare eco- 

nomico-socială a Români
ei în anii socialismului, în
deosebi în perioada de 
după cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., precum și 
cursul ascendent al rela
țiilor româno-bulgare ca
re au la bază hotărîrile Și

înțelegerile convenite la 
cel mai înalt nivel.

A fost prezentat filmul 
documentar „Sărbători ale 
prieteniei", înfățișînd as
pecte din timpul întîlniri- 
lor tradiționale dintre to
varășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jiv
kov. 'EJ ..

PRAGA 14 (Agerpres). — 
La Luhaeovice (R.S. Ce
hoslovacă) au fost deschise 
„Zilele culturii româ
nești" manifestare tradiți
onală, ajunsă la a 25-a 
aniversare. Cu acest prilej, 
a avut loc o adunare fes
tivă, la care au fost subli
niate semnificația eveni
mentului de la 23 August 
1944 pentru țara noastră, 
succesele poporului român 
în construirea socialismu
lui. S-au evidențiat, de 
asemenea, dezvoltarea

continuă a relațiilor ro_ 
mâno-cehoslovace, impor
tanța deosebită a întîlnj- 
rilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gus
tav Husak pentru dezvol
tarea acestor relații.

Din partea conducerii 
orășenești de partid și a 
Consiliului național al o- 
rașului Luhaeovice au fost 
depuse coroane de flori 
la Monumentul eroilor ro
mâni căzuți în timpul ce
lui de-al doilea război 
mondial în luptele pentru 
eliberarea orașului.

TOKIO 14 (Agerpres). — 
In orașul japonez Nara a 
avut loc o adunare orga
nizată de „Societatea pen
tru studierea României 
contemporane".

Viceguvernatorul pre
fecturii Nara, M. Taki, a 
evidențiat „inițiativele și

eforturile consecvente de
puse de România și pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu pentru soluțio
narea marilor probleme 
internaționale, pentru in
staurarea păcii, care se 
■bucură de respectul între
gii lumi".

In alocuțiunea sa, Ha- 
rumi Shintani, membru al 
Consiliului prefectural 
Nara, a arătat: „Marea 
sărbătoare a zilei de 23 
August are loc în condiți
ile în care România cu
noaște o dezvoltare con
tinuă în toate domeniile 
de activitate. Sub condu
cerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, România pro
movează o politică a bunei 
înțelegeri între națiuni, a 
cooperării și destinderii 
internaționale trezind ad
mirația lumii".

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Războiul stele
lor, I-II; Unirea: Femeia 
dispărută; Parîngul: în
toarcerea Vlașinilor.

PETR1LA: Serbările
galante.

LONEA: Comisarul
Maigret se înfurie.

ANINOASA: Călăto
rul cu cătușe.

VULCAN: Fără panică, 
vă rog.

LUPENI: Călăuza Pană 
albă.

URI CÂNI: Visînd la 
Zambezi. 7

TV

15,00 Telex.
15,05 Imagini indiene.
15,20 Muzică instrumen

tală cu formația 
Marius Pop.

'15,30 Emisiune în limba 
maghiară (parțial 
color).

16,30 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20.20 Sub flamura lui 
August — Cîntece

- si versuri patrio- , 
tice.

20,35 Ctitorii cu care ne
7 mîndrim. ■

21,05 Film artistic (co- • 
lor). I
„■Cuibul iluziilor". I 
Premieră TV. I
Producție a studio- “ 
urilor indiene. |

22.20 Telejurnal (parțial I
color). I

22,30 Închiderea progra- 1 
mului. I

RADIO I

15,00 Clubul invitați- 
lor. 16,00 Buletin de știri. 
16,05 Hora muncii înfră
țite. 16,20 Cîntece , de 
Mircea Bădulescu. 16,35 
Coordonate economice, i 
16,55 Sfatul medicului. 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Pe temelia revolu
ției din August 1944. 
România de azi. - Româ
nia de mîine. 17,30 Par
tidul, Ceaușescu, Româ
nia — program de cînte- I 
ce. 17,40 Odă limbii ro- I 
mâne. 18.00 Orele serii. I 
22,00 O zi într-o oră — | 
Radiojurnal. 23,05 In lu
mea operetei cu Laura i 
Niculescu și Eugen M. I 
nățeanu. 23,30-5,00 Non . 
stop muzical.: . I

Politica externă a României socialiste — 
destinderii și păciim cooperări^

■ Tovarășul Nicolae Ceaușescu a întreprins îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu peste 200 de 
vizite oficiale în țări din Europa, Africa, Asia, A- 
merica Latină și America de Nord.

■ Președintele Republicii a avut convorbiri în 
România cu peste 280 de șefi de stat, șefi de guvern 
și șefi de parlamente.

■ România este parte la 21 de tratate de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală sau de prie
tenie și 
solemne 
comune.

colaborare și a încheiat peste 100 declarații 
și declarații comune, peste 250 comunicate

modernă — în
pre-

România
. frunte cu ctitorul ei,
' ședințele Nicolae Ceaușescu 

— oferă întregii lumi ima
ginea unei țări libere și 
independente, al cărei po
por, stăpîn pe destinele 
■sale își făurește în mod 
conștient prezentul soci
alist și viitorul comunist. 
„Politica externă a Româ
niei — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — re
zidă din însuși felul de 
viață, de existență al. po
porului român, din orîn- 
duirea socialistă a Româ
niei. însăși în concepția 
socialismului, problemele 
făuririi unei lumi a ega
lității, a dreptății, a cola
borării egale, problemele 
păcii și înlăturării războa
ielor s-au situat, de la 
primele începuturi, pe pri
mul plan — și ele consti
tuie și acum principiile de 
bază alei societății pe ca
re o edificăm în România".

Relațiile noastre exter
ne cu peste 150 de țări, 
de pe toate continentele, 

largile schimburi economi
ce, participarea activă și 
permanentă la îmbogățirea 
tezaurului mondial al cul
turii și artei, constituie o 
mărturie vie a marii vo
cații de pace a poporului

nostru, care întinde mina 
sa prietenească tuturor 
celor animați de statorni
cirea unei păci sigure, fide-

nucleare, de trupe și baze 
militare străine.

România a acționat și 
narea completă a acestora.: va continua să acționeze 
România consideră că și 
celelalte state europene 
în primul rînd cele 
NATO și Tratatul de 
Varșovia — trebuie să ac
ționeze și să participe, în- 
tr-o formă sau alta la a- 
ceste ’ tratative. Poporul 
român 
Europe 
țită in 
Europă

lor, a armelor strategice ) 
în ansamblu, care să ducă i 
la un acord pentru elimi-

din
la

este adeptul unei 
unite, nu împăr- 
blocuri militare, o 
unită, însă, în di-

*1944-1984 — anii marilor 
izbînzi socialiste

din

că,
circumstanțe 
deosebit de

le politicii de eliminare a 
dictatului și forței 
viața internațională.

România consideră 
în actualele 
internaționale
grave, ca urmare a inten
sificării cursei înarmărilor 
nucleare, problema funda- ■ 
mentală este oprirea cursei 
înarmărilor, îndeosebi a 
înarmărilor nucleare, în
făptuirea dezarmării și a- 
părarea păcii. Ca atare tre
buie să se acționeze pen
tru sistarea măsurilor a_ 
doptate, la sfîrșitul anului 
1983, de S.U.A. privind . 
amplasarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune în 
Europa occidentală, a con- 
tramăsurilor luate / de 
U.R.SJS., pentru reluarea 
negocierilor de la Geneva 
în problema eurorachete-

versitatea orînduirilor soi 
cialiste, care să colabore
ze pentru dezvoltarea e- 
coriomico-șocială ..a fiecă
rui popor și, în același- 
timp, să contribuie, în con
tinuare — ca leagăn al 
civilizației moderne — la 
progresul general al uma
nității.

O contribuție importan
tă la dezangajarea mili
tară, sporirea securității, 
și încrederii dintre state 
ar constitui-o crearea de 
zone denuclearizate 
Europa și alte părți
lumii. In această direcție 
se înscrie și propunerea 
României privind transfor- ' 
marea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și bunei veci
nătăți, a prieteniei și co
laborării, lipsită de arme

pentru soluționarea tutu
ror problemelor dintre 
state numai și numai pe 
calea ^tratativelor pașnice, 
în spiritul deplinei egali
tăți, al înțelegerii și res
pectului reciproc. In con
text, țara noastră se pro- . 
nuntă pentru o conferință, . 
sub egida și cu sprijinul. 
O.N.U., în vederea instau-, 
rării unei păci trainice și 

. juste în Orientul Mijlociu..
In același timp, România 

își face auzit glasul și în. 
ce privește necesitatea sta
tornicirii unei noi ordini- 
economice mondiale, ba- 

7 zată pe deplina egalitate 
și echitate în relațiile din
tre' state. ; ■

.: .Șînt cunoscute și apre
ciate, de asemenea, con- 

<- tribuțiile țării - noastre în 
■ ce ■: privește îmbunătățirea. 

substanțială a activității 
O.N.U., sprijinul acordat

în 
ale

. luptei pentru- ■ independen
ță a poporului Namibiei, 
pentru abolirea politicii de 
apartheid și discriminare 
rasială din Africa de Sud 
ș.a.

Și în viitor, țara noas
tră va acționa cu toată ho-' 
tărîrea pentru dezvolta
rea relațiilor cu toate sta-- 
tele socialiste, în primul 
rînd cu vecinii săi, cu ță
rile în curs de dezvoltare, 
cu statele nealiniate, cu 
toate statele lumii, astfel 

'.ca rațiunea să triumfe, 
spre binele conlucrării în
tre popoare, pentru destin
dere și pace.

G. IONAȘCU

COLEGIUL DE REOACflE: tosif BALAN, loan DUBEK, Dortn GHEfA, Ion 
MUST A ț A, Simion POP — redactor set Teodor RUSU - redactor set adjunct 

Tomo ȚAȚĂRCA

Liceul economic și de drept 
administrativ Petroșani 

organizează examen de admitere pentru 
treapta a Il-a de liceu pentru următoarele 

locuri, la profilele:
— industria alimentară — 11 locuri —

' : c ’ curs de zi
— economie — 44 locuri — cars seral 
înscrierile se primesc pînă la data de 28

august 1984.

încadrează de urgență,

direct sau prin transfer muncitori calificați
în următoarele meserii:

— lăcătuși montatori cazane și turbine

— sudor electric și autogen -

— paznic cu drept port armă

Informații suplimentare la sediul uzinei
— Biroul O.P.I.R.
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Mica publicitate 1
• VÎND motocicletă „Ju- 

wa“ 350 cmc cu ataș și 
motoretă „Mobra" 50 su

per. Informații Petroșani 
strada Constantin Miile 
bloc 7, ap. 11, după-amia- 
ză. (2437)

PIERDUT “legitimație nr. 
1310, eliberată <r de 
CCSITUM Satu Mare, fi
liala Petroșani. O declar 
nulă. (2430) 7

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numeie Molnar 
Zoltan, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2432)

7 PIERDUT foaie de pari 
curs nr. 425597 pe numele

Cozma Mihai, eliberată 
de Energoconstrucții Pa- 
roseni. O declar nulă. 
(2433)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vesa 
Ilie, eliberată de Fabrica 
de mobilă Pețrila. O de
clar nulă. (2434)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numeie Ar- 
gyo Ilonâ, eliberată de
preparația Lupeni. O de
clar nulă. (2435)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Heghe- 
dus Mihai, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (2439)
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