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Uricani

a
Deși n‘a ajuns bine la 

„maturitate", cea mai tî- 
nără așezare minerească 
din Valea Jiului își tră
iește a doua tinerețe. Nu 
este vorba de o figură de 
stil, ci de o realitate pal
pabilă pe care locuitorii 
orașului o trăiesc cu ma
ximă intensitate. Se poa
te afirma că orașul cîști- 
gă în frumusețe și impor
tanță economică de la o 
zi la alta. In prezent pe 
raza orașului Uricani își. 
desfășoară activitatea do
uă întreprinderi minie
re — Uricani și Valea de 
Brazi (aflată în deschide
re), cariera Cîmpu lui 
Neag, secția de exploata
re și preparare a cuarțu- 
lui, o unitate forestieră de 
exploatare și transport.

Pentru a ilustra ritmul 
intens de dezvoltare
rasului. ca urmare a creș
terii potențialului 
ductiv al unităților 
niere, trebuie citată. va-

CEA MAI FERTILI
PERIOADi

pentru unitățile 
constructoare 

de mașini miniere 
din Valea Jiului

In pagina a 3-a

Noi trepte ale împlinirilor socialiste

AMPLĂ ANGAJARE
pentru Înflorirea patriei

•a doua tinerețe 
orașului
Corneliu BOLOLOI, 

secretar al Comitetului 
orășenesc de partid 

Uricani, primarul orașului

loarea totală de 2,5 mi
liarde lei a lucrărilor 
investiții executate 
ultimii doi ani, ceea 
înseamnă o creștere 
peste 380 la sută față 

în anul 
; numai 

minieră

de 
în 
ce 
de 
de

Rodnicia faptelor 
de muncă

brigada 
nr. 4 
colec-

nivelul realizat 
1981. In prezent 
întreprinderea 
Uricani și cariera Cîmpu 
lui Neag dispun de o do
tare modernă a cărei va
loare se ridică la aproape 
1,5 miliarde lei, nomina
lizați în complexe meca
nizate de abataj, com
bine de înaintare în ste
ril, excavatoare, buldo
zere, foreze și alte utila
je de înaltă tehnicitate. 
Evident, toate acestea 
au dus la creșterea pro
ductivității în abataje cu 
2,94 tone de cărbune pe

post, la sporirea cantită
ții de masă minieră dero- 
cată și transportată. Se 
conturează tot mai mult 
noua mină Valea de 
Brazi la deschiderea că
reia își aduce contribu
ția hotărâtoare 
complexă 
a I.A.C.M.M., iar
tivul de muncă al unită
ții forestiere depune e- 
forturi susținute pentru 
valorificarea superioară 
a masei lemnoase. Pînă 
mai ieri despr e cuarț s-a 
vorbit la Uricani doar 
în școală, în prezent la 
Uricani se produce cuarț 
pentru aparatură optică, 
cuarț pentru emailuri și 
glazuri și materie primă 
pentru cristalul româ
nesc. Tabloul economiei 
orașului n-ar fi complet 
dacă n-am aminti . con
tribuția țăranilor cu gos
podărie individuală de

Noi și rodnice fapte de muncă întă
resc opțiunea colectivelor din Valea Jiu
lui ca, la Congresul ăl XIII-lea al P.C.R., 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU să fie 
reales în înalta funcție de secretar gene
ral al partidului.

■ IN ZIUA DE 12 NOIEMBRIE, 
ÎNTREPRINDERILE MINIERE PA- 
ROȘENI, LUPENI SI URICANI 
ȘI-AU DEPĂȘIT SARCINILE PRE
VĂZUTE IN PRELIMINAR. . *

(Continuare în pag. a 2-a)

pro- 
mî-

a o-

S.U.C.T.E.C. Petroșani

_____ &

... .■

ln sprijinul 
minerilor

In cinstea Congresului 
al XIII-lea al partidului. 
Ț^zultate remarcabile ra
portează și colectivul de 
la Stația de utilaj, cons
trucții, transporturi și ex
ploatări cariere Petroșani. 
Economistul Constantin 
Neguț, contabilul șef al în
treprinderii, ne informea
ză că, de la în’ceputul a- 
nului, s-au transportat, 
peste sarcini, mai mult 
de 2 800 000 tone, în con
dițiile în care coeficientul 
de utilizare 
fost depășit 
iar indicele
parcului cu

a capacității a 
cu 2,2 la sută, 
de utilizare a 
28,7 la sută.

■ PE PRIMUL LOC IN ÎNTRE
CEREA SOCIALISTA DIN LUNA 
NOIEMBRIE SE SITUEAZĂ I.M. 
LUPENI. Cu plusul înregistrat în 
ziua de Juni, mina Lupeni a extras 
2000 tone peste sarcinile lunii no
iembrie.

B La rîndul lor MINERII DE LA 
PAROȘENI AU EXTRAS, IN PLUS 
față de planul lunii noiembrie, 1500 
tone de cărbune.

B UN ADEVĂRAT REVIRI
MENT SE PRODUCE LA MINA 
URICANI care, în ultima săptămî
nă, realizează constant sarcinile 
zilnice, și prin producții extrase su
plimentar a trecut la 
rămînerilor în urmă.

recuperarea

(Brigada condusă de 
Trandafir Viseșteanu, 

din cadrul sectorului VII 
al minei Vulcan este o 
formație de lucru cu 
bune rezultate. In ima
gine, schimbul condus 
de Dumitru Corjescu. 

Foto: Al. TATAR
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MANIFESTĂRI OMAGIALE
i • EXPOZIȚIE DE CAR- 
, TE. La clubul din Lu

peni se deschide vineri, 
la ora 18, expoziția de 
carte cu tema „Nicolae 
Ceaușescu — o viață de
dicată poporului, păcii și 
colaborării internaționa
le". (A.P.)

• EXPUNERE. La Li
ceul de matematică-fizi- 
că din Petroșani peste 80 
de elevi au participat la 
expunerea „P.C.R. — ste
garul destinului istoric 
ăl poporului român", ac
țiune organizată în cins
tea marelui forum al co
muniștilor. (G.C.)

• MASA ROTUNDA. 
La clubul muncitoresc

Uricani va avea loc în 
ziua de 16 noiembrie o 
masă rotundă cu tema „Ce 
înseamnă să fii patriot". 
(A.P.)

• DIMINEAȚA DE 
POEZIE. In preziua Con
gresului partidului la bi
blioteca din Lonea va a- 
vea loc „dimineața de 
poezie" cu tema „Slăvim 
patria și partidul". (H.A.)

• COLOCVII DE ISTO
RIE. Mîine, de Ia ora 16, 
în cadrul manifestărilor 
de educație care se des
fășoară sub genericul 
„Colocvii de istorie", la 
Compania de pompieri 
din Petroșani se va des
fășura simpozionul „Par-

tidul Comunist Român — 
continuatorul idealuri
lor de libertate, indepen
dență și suveranitate ale 
poporului român". Mani
festarea este organizată 
de Muzeul mineritului 
în colaborare cu Institu
tul de mine și Casa de 
cultură. (T.S.)

• CENACLU. Sub ge
nericul „Partidului — ini
ma* și versul", cenaclul 
„Panait Istrati" al Casei 
de cultură a sindicatelor 
din Petroșani susține în 
această săptămînă reci
taluri de poezie la I.U.M.P. 
I.P.S.R.U.E.E.M., I.M. Dîl- 
ja, I.M. Livezeni, I.M. 
Petrila, în școli, ș.a. (H.A.)

)

Intîmpinăm forumul 
comuniștilor cu planul 

anual îndeplinit"
Au mai rămas doar cîteva zile pînă 

la deschiderea lucrărilor marelui fo
rum al comuniștilor — Congresul al 
XIII-lea al partidului — eveniment de 
importanță majoră în viața partidului 
și a poporului român, care va jalona 
direcțiile de acțiune din toate domeni
ile de activitate, va asigura progresul 
general al patriei. In perioada dintre 
cele două Congrese ale partidului, mi
neritul Văii Jiului a cunoscut o dez
voltare fără precedent, prin introdu
cerea pe scară largă a mecanizării lu
crărilor din subteran, care a condus la 
sporirea productivității muncii și, im
plicit, la o dinamică mereu ascenden
tă a producției de cărbune. Formația de 
lucru pe care o conduc este una dintre 
multele brigăzi ce a beneficiat de con
diții de lucru din ce în ce mai bune, 
prin utilizarea în exploatarea cărbu
nelui, a complexelor mecanizate de 
mare capacitate.

Urmare a sarcinilor trasate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind înfăptuirea 
programului de mecanizare în minerit, 
introducerea și folosirea în subteran 
a complexelor mecanizate de fabricație

t Pavel DEDIU. 
miner, șef de brigadă, 
sectorul I, I.M. Aninoasa

(Continuare in pag. a 2-a)

! Secretul redresării
I
I mobilizare a colectivului
i
I
I
I
I
i
I
I

stă în puterea de

— Dacă vreți să scrieți 
ceva frumos, ne sugera 
deunăzi tovarășul , Mar cu 
Boantă, secretarul comi
tetului de partid al mi
nei Petrila, mergeți

I

I
I
I
I

I
I
I

cut și planul, motivează 
sing. Vasile Poporan, șe
ful de sector. Apoi, cînd 
era Lazov șef, brigada 
lui se afla printre cele

la mai bune pe mină. De 
sectorul II. Intr-o singu- la ieșirea lui la pensie, o 
ră săptămînă s-a recupe- vreme șef a fost sing. E- 
rat un minus de 1 000 to- .milian Șisman, acum este 
ne de cărbune.

Afirmația, întărită și de 
inginerul șef Grigore 
Grăjdan, ne-a trezit inte
resul, mai ales că secto
rul avea de la începutul 
anului un plus de 3 000 de 
tone. Anul trecut însă sec
torul a dat suplimentar 
economiei naționale 11 200 
tone. „Salturile" și „căde
rile" ne-au îndemnat să 
intrăm în profunzimea 
cauzelor care le determi
nă.

— Anul acesta a cres-

maistrul Constantin Stan, 
dar brigada nu-și regă
sește cadența. E drept, tn 
abatajul lor se întîlnesc 
o serie de greutăți, dato
rită unor condiții tecto- 

...............V
ex*

Brigada lui Gri- 
însă mereu pes-

nice (trec prin „piatră"), 
ca și tehnologiei de 
ploatare.
gore este 
te plan.

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2~a>
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(Urmare din pag. jj

Tineretul, acest puternic zarea principalelor obiec* 
detașament de acțiune; 4 
înscrie in .cronica-.timpu
lui;'socialist eu i

partidului, în toate sec
toarele vieții. Tineretul 
Văii Jiului acționează cu 
dăruire pentru creșterea 
continuă â producției de 
cărbune, pentru produ
cerea utilajelor miniere 
de cea mai înaltă com
plexitate, pentru dezvol
tarea continuă a bunăstă
rii materiale și spiritua
le. Astfel, brigăzile ti-

se tive planificate pentru
_________. ...„____ , , i- cincinalul actual. Apor-

• ■ lui socialist cu rezultate tul . tinerei generații din
de prestigiu în toate’do- Valea Jiului la , ridicarea

T- pe o treaptă calitativ su
perioară a întregii vieți 
politice, economice și so
ciale este din ce în ce 
mai marc, numărul tine
rilor uteciști care sînt an- 

a grenați. in realizarea o-
uwiHifMMiHiHUumtHrimnuwiiuuwmiiifrMwriim

meniile specifice de acti
vitate, înticaga sa mun
că fiind subordonată co
mandamentelor majore 
din viața țării. Nicioda
tă ea în acești ani de în
florire multilateală a 
patriei tînărâ generație 
nu a avut un cîmp mai 
larg de acțiune, un ca
dru mai favorabil de im-, 

; împlinire 
c ă. Intrece- 
„Tineretui — 
in realizarea 
științei, teh-

piicare : . și 
în mu n 
rea uteeisță 
factor activ 
cincinalului , . .
nicil, calității și eficienței" 
constituie pentru tinerii 
uteciști ai țării un mobi
lizator și vast program 
de acțiune, în care elanul 
tineresc, entuziasmul și 
vigoarea' sînt valorificate 
din plin în îndeplinirea 
unor importante obiecti
ve soctal-economice.

înscrisă în contextul 
general de îndeplinire 
exemplară 
ce-i . revin

sarcinilor 
organizația

a
UU-T IVVUIj ,. Ml VIC*

de tineret din Valea Jiu
lui contribuie 
împreună cu celelalte co
lective de oameni ai mun
cii, la înfăptuirea planu
lui de pioducție, la reali-

X------------- ----------------------------

din plin,

■ ■ ■

fnrfriirnillingiwniHSMMtiSii.Wf ■ ramurumn

biectivelor specifice, ațin- neretului constituite în
gînd în momentul de față cadrul întreprinderilor 
peste 40 000. Acest puter
nic colectiv de tineri re
prezintă pentru munici
piul nostru o adevărată 
forță de acțiune, un de
tașament capabil să re
zolve sarcini de cea mai 
mare importanță. In acest 
sens, activitățile i specifi
ce organizației de tineret, 
între care educația prin 

pentru muncă 
reprezintă obiectivul cen- 

în- totalitate 
spre înfăptui-

și instituțiile municipiu 
lui, constituind minu 
nate prilejuri pentru ti
nerii uteciști de a-și afir- 

: ma vocațiile lor creatoa
re, talentul „ și pasiunea 
în înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor trasate de 

' conducerea" de partid.
In acest sens, inițiati

vele uteciste lansate în 
cadrul în treprin derilor, 
săptămînile și decadele 
record in producție, per
manenta preocupare pen
tru ca tinerii cei mai 
buni să fie primiți în rîn- 
durile membrilor de 
partid — constituie tot 
atîtea idealuri de mun
că și de viață ale tinerei 
gCnerâții, profund im
plicate în înfăptuirea e- 
xeniplară a politicii par
tidului pe raza munici
piului Petroșani. Ferm 
hotărîți să susțină cu

9 In ti in pi ii a ni forumul 
comuniștilor66

de cărbune, ceea ce înseam
nă că ne-arri realizat sar
cinile de plan anuale cu o 
lună și jumătate mai de
vreme, Prin aceste fapte 
de muncă, prin aceste rea

românească, în ultimii ani 
brigada mea s-a speciali
zat în exploatarea cărbu
nelui eu < 
nizate SMA-2, produse 
noi, in Valea Jiului, la 
I.U.M. Petroșani. Cu aju
torul acestora, am obținut 
productivități, altădată de 
neimaginat, cuprinse intre 
16—18 tone pe post, cu 
vîrfuri de peste 20 tone pe funcția supiemă de sec're- 
poșt.

Raportăm, în cinstea 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, că de la începu
tul acestui an, am extras, 
peste sarcinile planificate, 
mai mult de 12 000 tone

complexe meca- de muncă, prin aceste rea
la lizări ne exprimăm, cu toată 

căldura sufletelor noastre, 
adeziunea la Ilotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R., 
ca tovarășul N i c o I a e 
Ceausescu, „Minerul nostru 
de; Onoare", să fie reales în

tar general al partidului, 
chezășie a împlinirilor vi
itoare, garanția ridicării 
României socialiste pe noi 
trepte de progres .și civili
zație, intr-o lume a păcii 
și înțelegerii.

muncă și

trai, sînt 
canalizate 
rea neabătută a politicii

miniere Uricani, Paroșeni
. și Petrila se înscriu zi

de zi cu rezultate supe- . deosebit entuziasm .și cu 
rioare în întrecerea so
cialistă situîndu-sd pe a- 
ceeași treaptă de înaltă 
productivitate a muncii. 
Totodată, activitatea po- 
litico-educativ.ă ■’ desfășu
rată de organizațiile de 
tineret pentru ridicarea 
continuă a nivelului po
litico-ideologic al tineri
lor se concretizează in

' numeroase acțiuni orga
nizate în întreprinderile

Secretul redresării
(Urmare din pag. 1)

Alal omogenă, și cu mai 
puțini nou-incgdrați este 
însă brigada lui Stan, .dar 
se pare că șeful de forma
ție n-a reușit să-și mobi~ 
Uzeze oamenii, să orga
nizeze mai bine munca. .

— Poate că și noi :Sîn- 
tem de vină, nu nc~am o- 
cupat în suficientă măsură 
de această brigadă, conchi
de șeful de sector; nu i-arn 
ajutat îndeajuns pe ortaci. 
Am crezut că treaba mer
ge de lă sine. '

Recuperarea spectacu
loasa a 1000 de tone (din 
minusul de 1553, pe octom
brie) provine ’ dim darea în 
folosință a unei noi capa
cități de producție, dar a- 
ienție, eu întîrziere. In a* 
dunarea reprezentanților 
oamenilor muncii pe mină, 
directorul tehnic al combi
natului ■ minier ing. Beno- 
ne Cpstinaș, fost director 
al minei Petrila, deci un 
bun cunoscător ăl proble
melor, recomanda refolo- 
sirea benzilor și a altor 
materiale, în loc de lamen
tațiile pe tema lipsei de 
materiale, iar primul se
cretar al Comitetului oră
șenesc Petrila al P.C.R., 
tovarășul Gavrilă David 
evidenția calitatea sub ori
ce critică a tavanului

rezisțență în abatajele sec
torului II și consecințele 

. acestor neglijențe. Aspec
tele relevate lasă să se 
întrevadă faptul că în men
talitatea unor mineri, chiar 
în autocritica șefului de sec
tor, cauzele subiective ale 
curbei sinuoase a pro
ducțiilor lunare și zilnice 
sînt adesea eludate. Să re* 
luăm afirmațiile șefului de 
sector, în legătură cu creș
terea planului de producție. 
Analizînd comparativ pro
ducțiile obținute în nouă 
luni ale anilor 1983 și 1984, 
observăm cu surprindere 
că, în acest an, s-au rea
lizat cu 4000 de tone mai 
puțin decît în perioada si
milară precedentă.
deci că nu creșterea pla
nului e de vină.

Totalul zilelor nelucra
te (la un efectiv mediu de 
254 oameni!) alarmează, 
aproape 1-7 zile, sectorul n-a 
„produs", tar dacă înmul
țim acest număr impresi
onant eu productivitatea 
medie pe sector (3,501 to
ne planificată; 3,425, rea
lizată), aflăm că s~au pier
dut 9 253 tone (dacă nu 
luăm în considerare certi
ficatele de boală). E drept 
colectivul s-a despărțit de 
48 de absentomani „de pro
fesie", alții au fost reînca
drați sau transferați la al-

Iată

Foto: T. ALEXANDRU

■ fapte demne de muncă 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în su
prema funcție în partid, 
uteciștii Văii Jiului sînt 
plenar . angajați pentru 
ca în cinstea celui de-al 
XIII-lea Congres al par
tidului rezultatele mun
cii lor să cunoască noi 
parametri calitativi.

Gh. CHIRVASĂ

le sectoare. Din păcate 
șeful de sector a aflat si
tuația lor exactă, abia cînd 
am solicitat aceste date.

Ce concluzie se impune ? 
Salutînd măsurile pentru 
deschiderea unei alte ca
pacități , de producție în 
noiembrie, înființarea unei 
noi brigăzi de front și so
luțiile tehnice menite .. a 
conduce la îmbunătățirea 
tehnologiei de exploatare 
în abatajul lui Constantin 
Stan, colectivul nu trebuie 
să rămîhă indiferent în 
fața indisciplinei și como
dității. -Noul organ de 
partid ales, în frunte cu 
secretarul său, maistrul 
Constantin Nicula, are da
toria să se. implice efectiv 
în realizarea sarcinilor e- 
conomice ale sectorului, 
să mobilizeze comuniștii, 
pentru, ca organizația de 
partid să-și exercite, cu a~ 
devărat, rolul de conducă
tor politic, să antreneze pe 
ceilalți mineri și meseriași, 
în realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan și anga
jamentelor asumate în în
trecerea socialistă.

P.S. Semn al redresării, 
în această lună, sectorul 
înregistrează un plus 
250 tone de cărbune, 
secretul redresării se 
sește în puterea de 
bilizare a colectivului.

Tinăra Ana Măria 
Blag, de la întreprinde
rea de tricotaje Petro
șani se distinge datori
tă preciziei cu care 
lucrează și disciplinei 
manifestate la locul de 
muncă.

dității. Noul organ

de 
iar 
ga

in o-

j A doua tinerețe a orașului
ț (Urmare din pag. 1) ciale și de servire, o can- socială prevăzute în prd- 
I pe raza orașului la fon* 

dul centralizat al statu-
r ■"'.....~■"

î
I

*

I

lui. S-a reușit ca în ul
timii doi ani să se livre
ze statului pe bază de 
contracte 395 tone carne, 
4500 hectolitri lapte . de 
vacă și de oaie și alte 
produse, ț

Pe locul numit cindva 
Tarhat, a apărut un car
tier nou — Bucura — cu 
sute de apartamente lo
cuite de mineri și cons
tructori. - Numai în ulti* 
inii doi ani au fost date 
în folosință peste 400 
de apartamente, urmînd 

i ca în perioada următoa- 
I r«

Că .

I 4000 mp de spații corner-

numărul lor să creas- 
considerabil r-ț, peste

vor rula cu începere de ■ SPECTACOL. ' Tea-' ț cipri, s-a găsit de cuviin- 
la ora 18. (G.C.) trul de stat din Petroșani ță să se vîndă și țigări.

■ REPARAȚII. Profi-. prezintă astăzi, Ia ora 18, Cum s-or împăca produ-
,tînd de timpul prielnic pe scena clubului sindica- sele de cofetărie- cu mi-
E.G.C.L. a concentrat în 
ultimele . zile forțe de 
muncă sporite la recon- 
diționarea , izolațiilor hi
drofuge. Astfel de. repa
rații s-au efectuat ori 
sînt în curs de efectuare. 
la blocurile nr. 9, 13, 19, 
24 și 43 din strada Avia
torilor, nr. 10 și 12 din 
strada Saturn, 25 din stra-,

- da Independenței — toa- 
,Cazul doc- - te din cartierul Aeroport 

torului' Laurent". Filmele — Petroșani. (T.Ț.) jituri, torturi și ale dul-

: Ș CINEMATECA. As
tăzi la cinematograful 
„Cultural" din Lupeni 
rulează uh nou film de 
cinematecă: producția i- 
tăliană „Ani clocotitori".. 
Vineri, pe ecranul acelu
iași cinematograf, iubito
rii filmelor de cinemate
că vor putea viziona fil
mul francez:

telor din Vulcan, piesa 
„Un bărbat și mai multe . 
femei". In reprezentație 
sînt actorii Magda Calo
rie și Claudiu Bleonț. ..

■ COMERCIALA. Da
că țineți neapărat să cum-;, 
parați țigări „Cărpați" 
puteți șă încercați și Ia 
cofetăria „Rodica" din 
Lupeni (cea de lîngă com
plexul de alimentație pu
blică). Acolo, printre pră-

rosul de țigări, doar per
sonalul cofetăriei poate 
răspunde 1! Invităm con
ducerea I.C.S. Mixtă Lu
pani la măsurile cuveni
te pentru a da cofetăriei 
amintite utilitatea con
formă tuturor regulilor 
comerciale si igienice.
. ■ EXCURSIE. • Conți- 
nuînd șirul acțiunilor 
menite a oferi membri
lor săi posibilitatea .. pe
trecerii plăcute și utile â

tină muncitorească la
Valea de Brazi, o , 
cu 24 săli de clasă, un

iectul de Directive aleica ia lecrui ae nnrecuve aie ,
• școală Congresului al XIII-lea i.

_________ ____ al partidului. 1 
cinematograf cu 350 de Acum, în preajma înal- 
locuri și se desfășoară tului forum comunist al 
ample lucrări de moder
nizări de drumuri, străzi 
și alei pietonale, se lu
crează la noul magazin 
comercial al orașului.

Perspectiva punerii în

țării doresc să mă fac 
mesagerul tuturor celor i 
care muncesc și trăiesc 
în orașul nostru și să
exprim voința unanimă 
ca tovarășul NicolaePerspectiva punerii în ca tovarășul Nicolae 

funcțiune a noii prepa- Ceaușescu — cel măi lu- 
rații de cărbune — afla* bit fiu al națiunii noas
tă în construcție — ca și tre să fie reales în func* 
a minei Valea de Brazi și ția supremă de secretar 
a zonei estice a carierei 
Cîmpu lui Neag creează 
premisele dezvoltării im
petuoase a orașului în făptuirii a tot ceea ce pc- 
anii viitori. El se înscrie porul nostru și-a propus, 
în ritmurile înalte de înfăptuirea societății so- 
dezvoltare economico- cialiste și comuniste.

rații de cărbune — afla*

general al partidului. Ve
dem în această realege
re chezășia sigură a tn-

cUnoscuților actori Stela ț
Popescu și Alexandru Ar- |
șinei. (T.S.) I

M „REVELION" LA... I’
CINEMATOGRAF 1 Du- .
pă cum ne informează |

viziteze principalele Francisca lonașcu, res- >
pbnsabila cinematografe- I
lor „7 Noiembrie" și „Pa- |
ringul" din Petroșani, a- t
ceste unități cinemato- »
grafice și-au realizat sar- |
cinile anuale Ia încasări, -
cu un beneficiu, peste I
planul anual de o jumă- S
tate milion lei. (M.B.) |

Rubrică realizată de fi
Gh. CHIRVASÂ I

timpului, sindicatul . pen
sionarilor din Petroșani 
a programat pentru 25 no
iembrie a.c. o nouă ex
cursie în care participan- 
ții voi avea posibilitatea 
să __ ,__  ...
obiective turistice și so- 
cial-culturale din muni
cipiul Drobeta Turnu- 
S'everin. (T.Ț.)

g TEATRUL DE 
TRADÂ din Deva :

ES- 
va 

susține inline, la orele
17 și 20, la Casa de cul
tură . d in Petroșani, spec
tacolul „Tom și Jerry la 
revistă" cu participarea
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b Noiembrie 1977. Eveniment deosebit pentru dez~^ 
voltarea mineritului, pentru mecanizarea acestui im- . 
portant domeniu din industria țării cu utilaje mo-z. 
deme de ntare complexitate și productivitate fabri
cate în România: tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
în timpul vizitei de lucru efectuate. în Valea Jiului 
la U.R.U.M. Petroșani — pune bazele construcției de 
mașini miniere.

Uzina de reparat utilaj minier din Petroșani, a- 
vea să devină în mai puțin de un. an întreprindere 
constructoare de utilaj minier — I.U.M. — cu largi 
posibilități de dezvoltare. Fondurile de investiții a- 
locate celei de-a doua etape de dezvoltare sînt im
presionante— 700 milioane lei. Se construiește
intens. Apar noi ateliere, noi hale, linii tehnologice 
de fabricație în premieră. Noile meserii sînt însușite 
temeinic, in ritm rapid.

August 1979. O noua vizită a secretarului general 
al partidului, la I.U.M. Petroșani. Constructorii 
de mașini miniere raportează primele succese în
registrate pe calea materializării indicațiilor primite. 
Primele complexe și combine asimilate in procesul 
de fabricație îndeplinesc toate condițiile cerute de 
mecanizarea în ritm accelerat a principalelor opera
ții din abataje. S-a trecut la producția de serie.

Septembrie 1982. Din nou tovarășul Nicolae 
Ceausescu vizitează întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani. ■Indicațiile și orientările secretarului ge- 
nerhl al partidului constituie noi imbolduri spre o 
activitate mai susținută. Constructorii de mașini mi
niere aveau în producția de serie complexe meca
nizată de tipurile SMA-1 și SMA-2, combinele de a- 
batâj CA-1 și CA-2, foreze, instalații de umectat 
straie groase, transportoare TR-2 ■— grinzi metali
ce etc.

Acum, în anul 1984, cînd are loc Congresul al 
Xlli-lea al partidului, I.U.M. Petroșani se afirmă ca 
o puternică întreprindere constructoare de mașini 
miniere, în plină dezvoltare, cunoscută și recunos
cută în Aralea Jiului și în alte bazine carbonifere din 
țară. Fabricat de I.U.M.P. — o marcă de prestigiu. 

^î:i sprijinul minerilor. ' ' ‘

ECHIPAMENT HIDRAULIC DE COMANDĂ
Parte componentă, deo- troșani. Valoarea cehi-’ 

sebit de importantă a mo- pamentului hidraulic rea- 
dernelor utilaje miniere, Jizat se va ridica la 

100 000 000 lei la sfîrși- . 
tul anului 1984. In imagi
nea de mai sus, imensa 
hală unde se realizează 
cea mai mare parte a a- 
cestei componente a uti-

dernelor utilaje
«inima11 acestora, echipa
mentul hidraulic de co
mandă — care pînă nu 
demult nu intra în pro
cesul de producție al în
treprinderii — se reali- ___ _ ___ r___  .
zcază azi și la I.U.M. Pe- lațelor miniere.

Instalație 
mobilă 

de perforare
I.M.P.-2

Un' nou utilaj — instala
ția mobilă de perforare, 
1.M.P.-2 — se află în pro
ducție la I.U.M. Petroșani 
— fiind deja executate în 
ultima vreme 13 astfel de 
instalații. Rod al preocu
părilor cadrelor didactice 
de lă I.M.P., al eforturilor 
depuse pentru integrarea 
invățămîntului cu cerceta
rea și producția și al cola
borării acestora cu specia
liștii de la I.U.M. Petroșani, 
instalația mobilă de perfo
rare și-a dovedit utilitatea, 
calitățile, tehnico-funCțlo- 
nale,' fiind tot mai des 
solicitată de întreprinderi
le care au nevoie de ast
fel de utilaje adaptate 
condițiilor din subteran.

î
ț

*
I

*

*

i
I
Ii

Evoluția realizării .ț 
susținerilor mecanizate

1979—1981
■ 132 de secții pentru SMA-1
■ 978 de secții pentru SMA-2

1982—1984 «>
■ 66 de secții pentru SMĂ-PH-1
■ 335 de secții pentru SMA-PH-2

Perioada dintre cele două congrese ale partidu- 1 
- Congresul al XII-lea și Congresul al XIII-lea Viui - ■ - - „ 

— a fost deosebit de fertilă pentru constructorii de a 
mașini din Valea Jiului care nu au.precupețit nici '! 
un efort pentru materializarea orientărilor și indi
cațiilor secretarului general al partidului, tovarășul 1 
Nicol ae Ceausescu, care a fost oaspetele de onoare L 
al colectivului I.U.M.P. atît în anul 1979, perioada de fc 
pionierat a realizării susținerilor mecanizate, cît și 
în anul 1982, cînd a început diversificarea gamei de 
produse. L'

f Aspect de muncă din 

atelierul automatizări 
(M.A.P.) din cadrul

J I.U.M. Petroșani.

în 6 ani

Plus 240 000 000 lei
—- plus 240 000 000 lei, 
respectiv, de la o produc
ție marfă de 447 000 000 
lei (realizate în 1979) se 
va ajunge (în 1984) la 
o producție marfă de 
687 000 000 lei.

De Ia Congresul al 
XlI-lea al partidului, la 
Congresul al XIII-lea, 
valoarea producției mar
fă realizată a cunoscut 
un salt impresionant, 
salt materializat într-o 
creștere fără precedent

Cifre edificatoare
■ PRODUCTIVITĂȚI REALIZATE

1965 — 92 600 iei/om; 1979 — 150 000 
lei/om; 1984 — 235 000 lei/om.
■ UTILAJE ȘI MAȘINI MINIERE PRODUSE

1965 — 717 ȚOiîe; 1979 — 6 000 tone; 1984
— 12 000 tone.
■ UTILAJE PROTOTIP

1965 — 500 tone; 1979 — 1 400 tone; 1984
— 3 000 tone.
■ ALTE CIFRE SEMNIFICATIVE ALE ETA
PEI A DOUA DE MODERNIZARE

90 la sută — gradul de înnoire al fabrica
ției; 130 000 grinzi articulate; 450 transportoare 
cu raclele; 15 foreze clectrohidraulice.

Turnătoria 
modernă

înființată în anul 1978, I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani ,(pe atunci I.R.I.U.M,) a cunoscut o dezvoltare 
deosebită. O cifră este semnificativă în acest sens: 
producția valorică a crescut de la 208 000 060 lei 
(1978) la 560 000 000 lei (1984). C’e reprezintă această 
creștere ? Sporirea sortimentelor și diversificarea 
produselor realizate, valoarea serviciilor prestate (în 
imagine aspect specific * activității formației ser
vice). Cîteva date sintetice. La I.P.S.R.U.E.E.M, s-au 
realizat: mașini și instalații pentru montat arce 
metalice și panouri de prefabricate pentru galerii, 
instalații de monorai și de transport a susținerii me
canizate, diferite dispozitive de mică mecanizare. 
Valoarea pieselor de schimb produse aduc țării o e- 
conomie de un milion lei valută numai în 1984.

■ De la înființare și 
pînă în 1964, iaț

- I.P.S.R.U.E.E.M. Petrol 
șani, valoarea producți-* 
ei pieselor de schimb a' 
crescut de 4 ori, îar 
mărul reperelor asimi- 
late a depășit cifra de 
500.

■ Producția realiza^ 
tă a crescut de 3 
efectivele de 1,8 oii, iar 
productivitatea muncii'; 
cu 25 la sută.

Pagină realizată de Dorin GHEȚA 
Ilustrația: Ioan CUZMAN

Dezvoltarea in ritm
■ accelerat a construcției 
1 de mașini miniere a
■ impus realizarea și la
■ I.U.M.P. a unei turnă- 
1 torii moderne care să 
1 facă față solicitărilor 
; de oțel și fontă.
i In iunie anul acesta 

’■ a intrat în . funcțiune, 
î parțial, noua turnăto- 
i rie cu o capacitate de 
i 5400 tone piese turnate 
; de oțel și pînă la fine

le anului urmînd să a- 
tingă întreaga capaci
tate de 8200 tone oțel 
și 1800 tone piese de 
fontă, ■
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DE LA FILIALA PETROȘANI A
BĂNCII NAȚIONALE

■fi

în cinstea 
al P.C.R

cadrul manifestării

Manifestări peste hotare 
Congresului ai XlII-lea 
Apropiatul Congres al Partidului Comunist Ro-

i mân- este marcat în diverse țări prin manifestări, in 
' cadrul cărora sînt prezentate realizările istorice ob~ 
ț ținute de poporul nostru în anii construcției soda- 
■ liste, perspectivele luminoase deschise de prevederile 

proiectului de Directive.

La Universitatea 
Marx, din Leipzig, 
Germană, în fața unei nu- 

: meroase asistențe, forma
tă din cadre didactice și 
studenți, au fost evidenți
ate principalele momente 
ale luptei duse de Partidul 
Comunist Român pentru 
pregătirea și înfăptuirea 
actuliii istoric de la 23 Au
gust 1944, realizările popo- 

' rului român în edificarea 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate, însem
nătatea Congresului al 
XlII-lea al P.C.R.

In cadrul expoziției de 
carte organizate cu acest 
prilej, la loc de frunte au 
fost prezentate operele to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și lucrările științifice ale 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu.

O expoziție de fotogra
fii a fost deschisă în ora
șul Piotrkow Trybunalski, 
din R.P. Polonă- Cu același 
prilej, au avut loc întîlniri 
și manifestări, în cadrul că
rora au fost înfățișate im
portanța istorică a celui 
dc-al XlII-lea Congres al 
P.C.R., realizările poporu
lui român în edificarea so
cialismului, îndeosebi suc
cesele mărețe înregistrate 
în toate domeniile după 
cel de-al IX-lea Congres.

La Biblioteca Universi- 
tății^Federale, din Brasilia, 
au fost deschise expoziția 
documentară de fotografii

Karl 
R.D.

„România la a 40-a ani
versare" și o expoziție de 
carte românească. Recent 
a avut loc, la Colegiul 
Cambridge Seminars, din 
Cambridge, Marea Brita- 
nie, o conferință privind 
politica internă și externă 
a României.

Cu această ocazie, s-a 
făcut o donație de cărți 
cuprinzînd lucrările tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
privind politica externă a 
României.

Au fost prezentate filme 
documentare românești.

Rezultatele obținute de 
țara noastră în dezvoltarea 
economico-sodală, precum 
și principalele obiective 
ale cincinalului 1986—1990, 
orientările de perspectivă 
pînă în anul 2000 — au fost 
prezentate în cadrul unei 
conferințe de presă organi
zată la Ambasada Româ
niei din Bruxelles.

A fost organizată o ex
poziție de carte, în cadrul 
căreia locul central l-au 
ocupat lucrările din gîndi- 
rea și activitatea secreta
rului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La Biblioteca Municipa
lă din Kuopio, Finlanda, 
a fost deschisă o expoziție 
de artă grafică româneas
că.

Dezvoltarea cinematogra
fiei românești a fost pre
zentată la Cartagena, Șpa-

nia, în 
desfășurate sub egida Co
misiei de organizare a 
Săptămînii internaționale 
a filmului naval și maritim.

La complexul cultural 
din municipiul Aalborg, 
Danemarca, a fost inaugu
rată o expoziție înfățișînd 
principalele momente ale 
luptei pentru independen
ță, suveranitate și unitate 
națională dusă de poporul 
român.

La Tokio a avut loc o 
adunare organizată sub 
auspiciile Asociației de 
prietenie Japonia — Ro
mânia. Au fost relevate 
realizările remarcabile ob
ținute de poporul român în 
edificarea societății socia
liste multilateral dezvolta
te, în special în ultimele 
două decenii, de cînd în 
fruntea partidului și statu
lui nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

Președintele 
Franței 

l-a primit 
pe ministrul 

afacerilor 
externe 

al României
PARIS 13 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, s-au trans
mis un cald salut și cele 
mai bune urări președin
telui Republicii Franceze, 
Francois Mitterrand.

Mulțumind cu căldură 
pentru mesajul primit, pre
ședintele Franței ' a rugat 
să se prezinte tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul 
său cordial, precum și ce
le mai bune sentimente.

Schimbul de mesaje a a- 
vut loc cu prilejul primi
rii de către președintele 
Francois Mitterrand a to
varășului Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne, care efectuează o vizi
tă oficială în Franța.

Asigurarea circulației biletelor 
de bancă In stare bună

Ședința festivă consacrată aniversării a 40 de ani 
de Ia crearea Asociației de prietenie 

româno-sovietice
(Ager- 

prieteni- 
Moscova

MOSCOVA 13 
preș). — La Casa 
ei popoarelor din 
a avut Ioc o ședință festi
vă consacrată aniversării 
a 40 de ani de la crearea 
Asociației de prietenie ro- 
mâno-sovietice.

In alocuțiunile rostite 
au fost relevate marile 
succese obținute de popo
rul nostru, sub conduce
rea Partidului Comunist

multi- 
rezul- 

cu care 
întregii!

Român, în construirea so
cietății socialiste 
lateral dezvoltate, 
țațele remarcabile 
oamenii muncii,
nostru popor întîmpină cel 
de-al XlII-lea Congres al 
P.C.R., dorința reciprocă 
de a dezvolta, adînci și di
versifica relațiile de prie
tenie și colaborare dintre 
popoarele celor două țări.

SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT J

Rugby Știința Petroșani — 
Minior Pernik 59-6 (29-0)

Intre sporturile care 
cîștigă teren în ultimii ani, 
cel cu „balonul oval" a- 
coperă tot mai multe meri
diane și paralele, mărtu
rie în acest sens stă cea 
de-a 26-a ediție a campio
natului bulgar de rugby, a 
cărei animatoare și cam
pioană, în ultimii trei ani, 
este Minior (Minerul) 
P e r n i k. Rugbiștii 
b u 1 g a r i au onorat 

• invitația clubului studen
țesc din Vale, înscriindu-și, 
în prima intîlnire, du
minică, la Lupeni, o vie- 
torie la limită, în fața di- fiind asigurată de 
Vizionarei B, Minerul, 8—4 “
(4-0).

Ieri după amiază, în ga
zonul propriu, studenții 
n-au lăsat adversarilor 
posibilitatea de a etala jo
cul de mînă, pentru că, su
periori în grămadă și la 
;,margine", ei ău știut să 
dirijeze balonul pe trei- 
sferturi, pentru ca apoi 
să circule pe ruta „galopu
lui de sănătate" al înain
tării.

■j Scorul a fost deschis în 
min. 2, prin eseul lui 
Gheorghe Cristian, Be
zărău dovedindu-se apoi, 
un bun transformeor: 7—0 
(min. I1 ), dar și la eseuri
le lui Palamariu (16) și 
Medragoniu (27). in min. 
34, gazdele se desprind în 
urma unei combinații tac
tice de mare rafinament, 
bidonul purtat la mînă de 
P. Dobre și Lacziko a fost 
culcat în terenul de țin
tă de Chiriae: 23—0, reu
șită „parafată" de Sandu 
25—0. O „reluare" pe ace-

eași rută asigură un nou 
eseu lui Chiriae, care sta
bilește scorul primei re
prize : 29—0.

După pauză studenții 
se dezlănțuie, în primul mi
nut Palamariu aterizează 
cu balonul în terenul de 
țintă și Medragoniu trans
formă, pentru ca peste 
cinci minute Stankov să 
reducă handicapul dintr-o 
lovitură de pedeapsă. Șar
jele studențești, inițiate 
mai ales pe aripa dreaptă, 
aduc satisfacții prin Su- 
șinschi (48), transformarea 

același 
Bezărău, dar o infracțiu
ne înaintea liniei de 22 a 
fost sancționată de același 
Stankov 41—6. Diferența 
de clasă, deși studenții au 
evoluat fără șapte titlulari, 
(între alții, Luca, I. Flo
rentin, • Viciu, Ortelecan 
au fost indisponibili), își 
spune cuvîntul, scorul evo
luează pînă la 59—6 (eseu 
Sușinschi în min. 70, trans- 

eseu 
75, 

pe- 
în-

formare Bezărău; 
Aurel Sandu, în min. 
eseu Medragoniu în 
nultimul minut), deși 
vingătorii n-au mai con
tat în teren pe aportul lui 
Petre și V. Dobre, 
accidentați Subli
niind buna prestație a re
zervelor Stoiciu, Bonea și 
debutantului Hatico, din 
teamul inginerului Budică, 
spectatorii au acordat no
ta zece arbitrajului lui 
Gavrici (București), care a 
oficiat exact această parti
dă demnă de un premiu 
fayr play.

Ion VULPE

Fotbal, divizia C

învinșii, aplaudați
la scenă deschisă

propria jumătate de te
ren, lucru care îi aduce a- 

nota postrofările publicului lo- 
bune,

SODA OCNA MURES — 
MINERUL-ȘTIINȚA VUL
CAN 2—1 (1—1). In 
ultimelor evoluții 
au jucat echipierii combi
natei din Vulcan și dumi
nică la Ocna Mureș. In min. 
2, un șut puternic, expe- .
diat de Bilieru în bară, rilor Cătuți și Coșoreanu 
pune „plumb" în picioare
le jucătorilor de la '„Soda", 
care sînt nesiguri în apă
rare și greșesc numeroa
se pase, în timp ce oaspe
ții reușesc în min. 14, du
pă o combinație Vasile 
Constantin — Bilieru, să 
deschidă scorul, prin Bilieru, 
care „crește" de la meci Ia 
meci.

Din acest moment intră 
în „scenă" arbitrul Galiș 
din Oradea, care face tot 
ce-i stă în putință să țină 
fotbaliștii din Vulcan în

f i I I 
i

cal, foarte sportiv. In min. 
29 survine egalarea, din- 
tr-o lovitură de la 11 m, 
imaginară. Fapt îmbucu
rător că jucătorii antreno-

nu ripostează Ia încercări
le de intimidare ale local
nicilor, ci printr-un joc 
combinativ reușesc să-și 
creeze alte ocazii clare de 
gol, dar, fie că a ratat 
Constantin ~ 
că arbitrii 
„ofsaiduri" 
cătorii de
apropiat'victoria grație au
togolului lui Frățilă, din 
min. 82. '

și Topor, fie 
au semnalat 

și în final ju- 
la „Soda" și-au

Nițuș ONTEȘESCU, 
coresp.
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iembrie: Vreau să știu 
de ce am aripi; Unirea: 
Prințesa Păun; Parîngul: 
Marfă furată.

PETRILA: Ca-n filme. 
LONEA: Mexicul 

flăcări, I—II.
ANINOASA 

cu tinerețea.

VULCAN — Luceafă
rul: Capturați-i la ba
rieră.
‘ LUPENI — Cultural: 
Dagostea și regina.

URICANI: Mi-e teamă, 
I—II.

TV

în

Intîlnire

15,00 Telex.
15,05 Clubul tineretului.
15,30 Emisiune în limba 

maghiară (p.c.).

COLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, (on MUSTAȚA, 
Simion POP - redactor șef. Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Toma jmiARCA.

este o obligație cetățenească
In scopul menținerii de la populație fără nici 

în circulație numai a bi- o 
letelor de bancă corespun
zătoare, casierii unităților 
socialiste și alte categorii 
de personal ce intră în 
legătură cu populația în 
operațiunile cu numerar, 
au obligația de a primi în 
relațiile de vînzare — 
cumpărare biletele de 
bancă uzate pentru a fi 
retrase din circulație și a 
da în rest numai bilete 
de bancă bune. Aceștia 
trebuie să le primească

!— biletele de bancă ce au fost rupte și reconsti
tuite prin lipire pe verso-tri biletului cu hîrtie gu
mată, însă la care se constată clar că toate fragmen
tele formează suprafața completă a aceluiași bilet, 
iar seria și numărul sînt complete și perfect vizibile;

— biletele de bancă ce au unul sau ambele e- 
lemente de identificare (seria și numărul) invizibile, 
șterse, dar care au întreaga suprafață a hîrtiei in
tacte;

— biletele de bancă murdare, mototolite, pătate, 
decolorate, care posedă ambele elemente de identi
ficare (scria și numărul) nu au lipsuri din suprafață 
sau au lipsuri foarte mici, dar nu alterează caracte
risticile principale ale banilor.

Casierii unităților so
cialiste nu primase de la 
populație bilete de ban
că deteriorate, adică ace
lea care au cel puțin 50 
la sută din suprafața lor,

restricție și fără în
tocmirea vreunor forma
lități și să le depună la 
bancă în termen șl prin 
modalitățile stabilite se- 
parind biletele bune de 
cele uzate.

Pentru aplicarea în mod 
unitar a încadrării unor 
bilete de bancă în cate
goria celor uzate, în afa
ră de aprecierea genera
lă a biletelor improprii a 
mai circula, se fac urmă
toarele precizări :

șate la bancă li se eva
luează și preschimbă a- 
este biletele.

Cu această ocazie ape
lăm la populație pentru 

, , a păstra banii în stare
însă posedă ambele ele- bună, iar casieriile tuturor 
mente de identificare (se- unităților comerciale și 
ria și numărul) sau nu- de prestări de servicii să 
mai unul, urmînd ca a- 
cestea să fie prezentate la 
sediul filialei săptămînal 
vineri între orele 10—11,30 
de către cetățeni, care 
după întocmirea formali
tăților cunoscute și afi-

aibă expuse afișele emise 
de bancă în scopul men
ținerii în circulație numai 
a biletelor de bancă co
respunzătoare și să le 
respecte întocmai.

■ : " •• f ■ .......... .

COMBINATUL MINIER 
VALEA JIULUI

STAȚIA UTILAJ CONSTRUCȚII, 
TRANoPOiiT, EXPLOAI ARI, CĂRitRE 

(S.U.C.T.E.C.)
— Petroșani, strada M. Eminescu nr. 22 —

ÎNCADREAZĂ
DIRECT SAU PRIN TRANSFER

pentru carierele Lonea, Lupeni, Uricani:
■ buldozeriști '

■ excavatoriști
■ mecanici întreținere utilaj greu
■ artificieri .
■ mineri suprafață
■ sondori — forezori
■ electricieni forță.
Retribuirea se face conform Legii nr. 

12/1971 și Legii nr. 57/1974.
Relații suplimentare la sediul unității, te

lefon 44594 și 44781.

20,00 Telejurnal (p.c.)
20,20 Congresul al Kil

led — Congresul al 
XlII-lea. Trepte de 
progres și civiliza
ție.
Film artistic (c.).
„Orașul văzut 
sus".

2^5
de

al 
marele

22,00 Marele forum 
partidului, 
forum al țării.

22,20 Telejurnal (p.c.).
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Mica publicitate
VIND convenabil com

bină muzicală marca „Kom- 
bi 3030“, telefon 41422. . 
(2900) '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kiss 
Dionisie, eliberată de 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (2899)

PIERDUT legitimație de 
serviciu p 
Tereza, ea 
prinderea 
troșanî. O 
(2902)

numele Balint 
Girată de între
ce tricotaje Pe- 
declar nulă.

Redacția și administrația Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. Telefoane s 41662, 
secretariat, 41663, 42464, secții. '
Tiparul, Tipografia Petroșani, str. N. Bălcascu, nr., 2, telefon 41365.______ _


