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Noi trepte ale împlinirilor socialiste

PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI
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CU PLANUL ANUAL 
ÎNDEPLINIT

BRIGADA DE CONSTRUCTORI LUPENI i
VALEA DE BRAZI A ÎNTREPRINDERII î

DE ANTREPRIZA PENTRU CONSTRUCȚII i 
ȘI MONTAJE MINIERE RAPORTEAZĂ IN- ’ 
DEPLINIREA SARCINILOR DE PLAN PE 
ANUL 1984.

• De la începutul anului pină în prezent acest 
harnic colectiv a depășit lună de lună producția glo
bală cu circa 11 la sută, contribuind la reducerea 
cheltuielilor materiale cu mai bine de 43 lei la 1000 
lei producție marfă și la obținerea unor beneficii to- I 
tale de 11 milioane lei la nivelul I.A.C.M.M. Petroșani. \

• La dobîndirea acestor succese o contribuție | 
deosebită au adus-o constructorii din formațiile con- » 
duse de Nicolae DKAGO.Ș, Emil TUTUN ABU, loan | 
BALAN, Emeric FAZAKAS, Toma ACHIRILOAIEL $ 
Geza KISS, Gheorghe TOMA, Iosif BORȘODI ț

alții. ț
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Succese 
In muncă, 

raportate de 
mineri 

și preparatori
Alte colective de oameni 

muncii din cadrul 
In 
al 

noi 
Ș»

ai
C.M.V.J. raportează, 
cinstea Congresului 
XIII 
succc 
pr-;

W MINERII DE 
LUPENI ,cu cele 614 to
ne de cărbune cocsifica- 
bll extras în plus preli
minarului zilei de 13 
noiembrie 1984, ridică 
cota realizărilor supli
mentare de la începutul 
lunii la 2600 de tone.

■ I.P.C.V J. RAPOR
TEAZĂ DEPĂȘIREA 
PLANULUI LA HLILA 
TOTALA CU 80 000 
TONE. Această depășire 
s-a realizat prin reduce
rea cheltuielilor totale 
cu 20 lei la 1000 lei 
producție marfă, iar a 
celor materiale cu 28,8 
lei la 1000 lei producție 
marfă.

a al partidului, 
în extragerea

! cărbunelui.
LA

Programul nostru de acțiune
Creșterea producției de cărbune, 
continua înflorire a localității

cu înflăcărare șl 
mîndrie patriotică 

al Comitetului orășenesc realegerea la Con- 
------ greșul al XTII-lea al 

partidului, a tovară
șului Nicolae 

Ceaușescu în funcția supremă de secretar 
general al partidului. Această opțiune po
litică reprezintă garanția sigură a îndepli
nirii obiectivelor fundamentale ce vor fi 
stabilite de forumul comuniștilor români, 
va asigura înaintarea fermă a României 
pe calea socialismului și comunismului.

Recentele adunări și conferințe de 
dare de seamă și alegeri au scos în re
lief afirmarea crescîndă a rolului organi
zațiilor de partid, conducerea activită
ții economice și sociale, în desfășurarea 
întregii munci politico-educative pentru 
aplicarea în viață a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, a indicațiilor și îndemnu
rilor adresate minerilor de secretarul 
general al partidului cu prilejul vizite
lor de lucru în Valea Jiului, adevărate 
programe de acțiune pentru creșterea 
producției de cărbune. Organele și orga
nizațiile de partid au adoptat în toată 
această perioadă măsuri politico-organi- 
zatorice, un stil de muncă dinamic, mo
bilizator, cu efect stimulator în masa de 
comuniști, de oameni ai muncii, asigu-

Gavrilă DAVID,
prim-secretar

de partid, primarul orașului Petrii*

In aceste zile pre
mergătoare marelui 
eveniment politic al 
anului, Congresul 
al XIII-lea al parti
dului, privim retros
pectiv împlinirile fără precedent obținu
te în cea mai glorioasă perioadă, cea 
inaugurată de Congresul al IX-lea al 
partidului, pe care cu mîndrie patriotică 
o numim „Epoca Ceaușescu", împliniri 
care și-au puș amprenta și pe munca și 
viața minerilor, a locuitorilor orașului 
Petrila.

La această oră de bilanț, de realizări 
și perspective, comuniștii, minerii, pre
paratorii, constructorii, toți oamenii mun
cii din orașul Petrila își îndreaptă gîn- 
durile spre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României moderne, conducătorul 
comunist, revoluționar, omul a cărui gîn- 
dire și acțiune se regăsește In tot ce am 
înfăptuit în anii luminoși ai socialismu
lui. Pentru tot ce s-a înfăptuit în întrea
ga țară, în orașele minerilor din Valea 
Jiului, pentru minunatele perspective 
ale dezvoltării noastre economico-sociale 
prefigurate în Directivele Congresului al 
XIII-lea al partidului, ne îndreptăm cele 
mai alese gînduri spre conducătorul 
partidului și statului nostru, Minerul de 
onoare al țării. Dînd expresie voinței u- 
nanime a celor 4000 de comuniști, a tu
turor cetățenilor orașului nostru, susțin (Continuare in pag. a 2-a)

Avîntul deosebit luat de construcțiile de locuințe 
din Valea Jiului este ilustrat, elocvent, și de această 
imagine care atestă că și în Lupeni prind contur, zi 
de zi, noi și confortabile apartamente pentru mineri 
și ceilalți oameni ai muncii.

Foto : Al. TĂTAR

Semnificațiile majore ale Hotărîrii Comitetului Politic Executiv 
al C. C. al P. C. R.

Măsuri care
Măsurile cuprinse In re- 

£f..»ta Hotărîre a Comite
tului Politic Executi.v al 
C.C. al P.C.R. cu privire 
la perfecționarea mecanis
mului economico-financiar, 
reducerea dobinzilor și sta
bilirea unor limite maxi
me ale rentabilității la o 
serie de produse, stimula
rea oamenilor muncii și a 
Întreprinderilor pentru 
creșterea productivității 

muncii, introducerea pro
gresului tehnic, ridicarea 
calității produselor, redu
cerea costurilor și sporirea 
mai accentuată a eficien-

vor duce la sporirea eficienței economice
ței economice, constituie 
uh puternic stimulent cen
tru oamenii muncii din în
treprinderi pentru valorifi
carea superioară a dotării 
tehnice. Adoptat din ini
țiativa secretarului general 
al partidului acest docu
ment poartă pecetea gindi- 
ril revoluționare, profund 
științifice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în pro
cesul de conducere și dina
mizare a activității econo* 
mico-sociale a țării. Un 
exemplu deosebit de con
cludent al importanței mă
surilor cuprinse în Hotărî-

rea Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.CJl. 
pentru perfecționarea nou
lui mecanism economico-fi
nanciar îl constituie și mă
sura care vizează reducerea 
de la 8 la 5 la sută a do
binzilor la creditele curente 
acordate întreprinderilor 
industriale și de la 6 la 2 
la sută în agricultură. O- 
dată cu această reducere 
se diminuează costurile de 
pro..ucție, îndeosebi chel
tuielile de circulație a fon
durilor bănești. Fondurile 
de producție vor putea cir
cula mai accelerat, costu

rile de producție nu vor 
mai fi grevate de elemente
le de venit net, care, dealt
fel nu sînt necesare din 
punct de vedere economic. 
Reducerea- dobinzilor se 
impunea cu necesitate o- 
biectivă pentru mai buna 
funcționare a mecanismu
lui econonnco-finanCiar și 
va stimula, cu siguranță, 
utilizarea rațională a mij-

Dumitru PATRAȘCOIU, 
director al Filialei din 

Petroșani a Băncii Naționale

(Continuare in pag. a 2-a)

Prin tot ce întreprindem 
asigurăm premisele realizării 

integrale a sarcinilor 
de producte

Obiectivele cuprinse 
proiectul de Directive 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, acest document 
programatic de importanță 
covîrșitoare pentru progre
sul multilateral al țării, au 
devenit pentru comuniștii 
organizației noastre îndato
riri de onoare. Transpune
rea lor în viață, materiali
zarea lor în activitatea de 
zi cu zi impun acțiuni fer
me, hotărîte, implică o 
înaltă răspundere munci- 
torescă și exigență comu
nistă în tot ceea ce între
prindem.

întreprinderea minieră 
Paroșeni a cunoscut o pu
ternică dezvoltare în anii 
care au urmat celui de-al 
XII-lea Congres al parti
dului. Producția fizică de 
cărbune extras a crescut 
cu peste 100 000 de tone, 
producția netă valorică cu 
peste 20 milioane lei, iar 
producția marfă cu 45 mi
lioane lei. Productivi-

în 
ale

tatea muncii calculată Ia 
producția netă a crescut în 
ultimii patru ani cu peste 
25 la sută. Concomitent cu 
aceste creșteri ale produc
ției și productivității mun
cii au fo^ț reduse cheltuie
lile la 1000 de lei produc
ție marfă cu 250 lei, iar 
consumul de lemn și che
restea la 1000 tone de căr
bune extras s-a redus la 8— 
10 mc și, respectiv, la 3—3,5 
mc. Creșterile de produc
ție, precum și reducerea 
cheltuielilor materiale și a 
consumului de lemn 
mină au fost obținute 
urmare a mecanizării
scară largă a principalelor 
lucrări miniere. In prezent 
peste 80 la sută din cărbu
nele livrat preparației se

de 

pe

Ec. Mihail STANCU, 
secretar adjunct al 

comitetului de partid de ia 
LM. Paroșeni

(Continuare în pag. a 2-a)
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Manife stări omagiale
■ In această săptămînă, cadrele didactice de 

la catedra de științe sociale și Consiliul U.A.S.C. din 
'institutul de mine; au organizat un simpozion cu

‘ tema „Unitate- și continuitate în lupta pentru liber
tate socială și națională". Dintre temele abordate 
spicuim „P.C.R. — organizatorul și . conducătorul 
luptei poporului pentru libertate și independență na
țională", „Ecoul european al răscoalei lui Horea, 
Cloșca și Crișan". ‘

■ In cadrul celei de a XVII-a Conferințe na
ționale a cercurilor științifice studențești, care va 
avea loc în organizarea Consiliului U.A.S.C.R. și 
Ministerului Educației și Invățămîntului (în lunile 
noiembrie—decembrie 1984) — manifestare dedicată 
forumului comunist al țării — Institutul de mine 
găzduiește secțiunea tehnică — „C“, cu opt subsecții, 
.unde studenții vor prezenta lucrări în profilul mine, 
‘chimie, geologie. Vor participa paste 200 de studenți.

■ Cadrele didactice din Institutul de mine, cer
cetători și proiectanți din I.C.P.M.C. Petroșani și 
I.C.I.T.P.M.L. Craiova pregătesc o sesiune de comu-

1 nicări științifice pe teme de industrie carboniferă — 
manifestare dedicată aceluiași eveniment politic și 
istoric. Congresul partidului. (H. ALEXANDRESCU)

■ La Casa de cultură din Petroșani, are loc 
azi vernisajul unei expoziții de carte tehnico-știin- 
țifică, expoziție organizată de Comitetul municipal 
U.T.C. în cadrul săptămînii tehnico-științifice pentru

! tineret. Tot astăzi, în același lăcaș de cultură va a- 
vea loc un concurs „Cine știe, cîștigă", pe tema 
„Tradiții ale mineritului în Valea Jiului". Acțiunea 
va fi urmată de o seară cultural-distractivă, în cins
tea fruntașilor în întrecerea utecistă. (M.B.)

V _ _______ _______________________ _
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Asigurăm premisele realizării integrale 
a sarcinilor de producție

(Urinare din pag. 1) de plan la zi sini depășite 
1 .... -..... ...... eu peste 45 000 tone de căr-

extrage mecanizat, iar pes- bune. Productivitatea mun
te 70 la sută din lucrările eiî obținută în t_'_.
de deschideri și pregătiri echipate cu susținere

J slnț ^ecutate tot mecani
zat. Aceasta, ea urmare a 
dotării întreprinderii cu 
noi și moderne utilaje. Va
loarea fondurilor fixe de 
la mina Paroșeni se ridică 
la 1,286 miliarde lei, din 
care aproape 500 de milioa
ne au fost cheltuite pentru 
achiziționarea de complexe 
mecanizate și combine de 
abataj și înaintare. Exploa
tând eficient zestrea tehni
că din dotare, am reușit 
în acest an să extragem 
cea mai mare producție din 
istoria minei, iar sarcinile

în viitor, dorim să ne 
chităm exemplar de sarci
nile de mare răspundere 
ce ne vor reveni din hotă- 
rîrile Congresului al 
■XIH-lea privind creșterea 
producției de cărbune și, 
totodată, ne alăturăm șl 
noi milioanelor de comu
niști, tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră în 
opțiunea unanimă ca la cel 
mai înalt forum al comu
niștilor să fie reales în 
înalta funcție de secretar 
general al partidului, Mi
nerul nostru de onoare, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
omul de numele căruia se

SIă vim
Partidul

Vechea așezare mun
citorească — Petrila ă 
cunoscut în anii socia
lismului o amplă dezvol
tare economică, iar ca ur
mare, orașul a urcat pe 
cote înalte ale împliniri
lor edilitare.

Creșterea producției de cărbune
(Urmare din pag. 1)

rind obținerea de la an la 
an de rezultate superioare 
la extracția și prelucrarea 
cărbunelui, precum și îr. 
celelalte domenii de activi
tate. Producția de cărbune 
extras a fost în anul 1983 
cu 207 000 de tone mai 
mare decît în 1982, iar in 
acest an cele două între
prinderi miniere au o de
pășire față de sarcinile de 
plan pe 10 luni de 
tone mina Lonea și 
de tone mina Petrila, 
nerii celor două întreprin
deri fiind hotărîți să înche
ie anul cu un plus de 15 000 
tone de cărbune, concomi
tent cu pregătirea și reali
zarea din luna decembrie 
a prevederilor de plan la 
nivelul anului , 1985.
Și preparatorii au 
obținut un pluș de aproa
pe 30 000 de tone la pro
ducția netă spălată, iar în 
ultimele luni, de la intra
rea în funcțiune la para
metrii proiectați a noi ins
talații de preparare, au ob
ținut depășiri la specialul 
pentru semieocs.

Și la lucrările de investi
ții industriale și social-cul- 
turale am obținut rezultate 
bune și vom încheia anul 
cu anumite depășiri la 
producția fizică și valorică. 
De asemenea, la întreține
rea fondului locativ de stat, 
aprovizionarea și desface
rea de mărfuri și prestări 
de servicii pentru popu-

11 000
2000 
mi-

lațio avem un bilanț pozi
tiv, obținut prin munca rod
nică, plină de răspundere a 
colectivelor de muncă din 
oraș, realizări ce le dedi- 

în căm marelui forum al co
muniștilor cu hotărîrea 
de a ne păstra ritmul rea
lizărilor și în anul 1985, în 
cincinalul viitor.

Industriei extractive, mi
nerilor, nouă celor inves
tiți cu răspunderi politice 
pentru conducerea și orga
nizarea producției, a între
gii activități economico-so- 
ciale, din proiectul de Di
rective ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, 
documentele ce vor fi 
doptate de apropiatul 
rum comunist ne revin 
cini de mare râs,..u

din
a- 

fo-
sar- 
iere 

pentru a asigura economiei 
naționale cantități sporite 
de cărbune, de calitate și 
eu eficiență economică. Por
nind de la aceste coman
damente am stabilit la ni
velul comitetului orășenesc, 
al organelor de partid și 
conducerilor colective ale 
întreprinderilor miniere și 
de’ preparare ă cărbunelui, ; 
măsurile pohtico-organiza- 
torice și tehnico-economi- 
ce, care, prin aportul fie
cărui om al muncii, vor a- 
sigura realizarea integrală . 
a planului pe 1985, In prin
cipal, pentru realizarea în 
1985 a unei producții de 
cărbune mâi mare cu 50 000 
de tone față de 1984 și 
prepararea a 3000 de tone • 
de cărbune pe zi, special

pentru semieocs, acționăm 
de pe acum pentru crește
rea răspunderii politice și 
a competenței profesionale 
a colectivelor de mineri 
și preparatori, a cadrelor 
de conducere — de la șef 
de brigadă la director de 
mină — în soluționarea 
problemelor care hotărăsc 
soarta producției. Insistăm 
pentru obținerea unui salt 
calitativ și de eficiență a 
producției extrase și a re
cuperării globale și spe
ciale pentru semieocs, pen
tru creșterea productivi
tății muncii pe seama ex
tinderii mecanizării, intro
ducerii a noi. tehnologii de 
exploatare, pentru folosi
rea eficientă a efectivelor, 
a dotării tehnice de care 
dispunem, pentru recupe
rarea și valorificarea ma
terialelor și pieselor de 
schimb, a căror valoare va 
ajunge în 1985 la 50 mi
lioane lei. Ne stă, totodată, 
prioritar în atenție reduce
rea cheltuielilor materiale 
pe' tona de cărbune extras 
și preparat. Sînt probleme 
care stau în competența dd 

' rezolvare a organelor și 
organizațiilor de partid, a 
conducerilor tehnice ale u- 
nităților economice și eu 
aportul nemijlocit al oa
menilor vom obține * țin 
salt ' calitativ al întregii 
noastre activități.

La realizarea sarcinilor 
de plan pe 1985 și pentru 
perioada următoare, o con
tribuție de seamă o au

I „VALEA JIULUI", prezin
tă Ia sediu comedia „Un 
bărbat și mai multe fe
mei". Pentru abonați, pre
cum și pentru toți acei 
care vor să vizioneze a- 
ceastă piesă mult gustată 
de public, spectacolele au 
loc în zilele de 15, 16 și 
17 noiembrie, începînd 
cu ora 18. Interpretează 

-tunoseuții actori Magda

~'l

Catone și Claudiu Bleonț. 
Doritorii pot procura bi
lete de la agenția teatru
lui, deschisă zilnic între 
orele 16—19. (I.D.)

• EXPOZIȚIE. La clu
bul sindicatelor din Ani- 
noasa s-a vernisat de cu- 
rînd expoziția personală 
a minerului pensionar 
Teodor Crișan. Expozi
ția cuprinde lucrări de 
pirogravură și acuarelă, 
pe teme istorice sau ins
pirate din natura patriei. 
(M.B.)

• UN NOU AUTOSER- 
VI CE, In orașul Petrila

ciî obținută în abatajele 
" ... ’ mecanizată s-a menținut în 

permanență peste nivelul 
sarcinilor planificate cu 
1—3 tone pe post.

Colectivul întreprinderii 
noastre a analizat cu multă 
răspundere sarcinile ce ne 
stau în față pentru anul 
viitor și în perspectivă, 
pregătind încă de pe acum 
noi capacități de producție 
care să ne asigure realiza
rea sarcinilor de plan încă 
din primele zile ale anului 
1985. . ......Prin tot ce întreprindem leaga toate împlinirile noas- 

vom realiza tre din ultimii 20 de ani.

Slăvim Partidul și-ai 
său steag, 

Pe care-i scris tot ce 
. i \ iubim-:
Părinți și frați, român 

meleag 
Și-ai casei noastre cer 

senin. 
Slăvim Partidul, căci 

prin el 
Azi țara e rachetă-n 

zbor, 
Apropiindu-ne mai mult 

de țel - 
Vis comunist, clar 

viitor
4

ț

Irirnie STRAUȚ
j

fondurile de investiții alo
cate da partidul și statul 
nostru pentru punerea în 
funcțiune a noi capacități 
de producție, a noi cîmpuri 
miniere cît și în cariere, 
dotarea minelor cu utilaje 
și instalații mecanizate, fi
nalizarea celei de a doua 
etape de dezvoltare și mo
dernizare a preparației. 
Oamenilor muncii din ora
șul Petrila li se vor pune 
la dispoziție în anul viitor 
180 noi apartamente, noi 
spații comerciale și unități 
prestatoare de servicii, lo
calul poștei, noi surse de 
captare a apei și alte obiec
tive ediiitar-gospodărești.

Comuniștii, minerii, toți 
locuitorii orașului Petrila 
sînt hotărîți să-și facă cu 
mai multă răspundere da
toria față de partid și po- 

' por șl se angajează să tra
ducă în viață documentele 
ce vor fi adoptate de Con
gresul al XIII-lea al parti
dului, șă asigure economiei 
naționale cantități sporite 
de cărbune.

drumeție. De data aceas
ta participanțiî la excursie

vor începe în eurînd lu
crările de amenajare a 
unui atelier ■ autoservice ; vor vizită obiectivele tu- 
pentru autoturisme. Noua \ ristice din orașul Drobeta 
unitate autoservice este 
amplasată la marginea 
cartierului 8 Martie, în 
apropierea fostei stații 
cap de linie. (V.S.)

• DRUMEȚIE. Conții 
nuînd șirul acțiunilor me
nite a oferi membrilor 
săi posibilitatea petrece
rii plăcute și utile a tim
pului, sindicatul pensio
narilor din Petroșani a 
programat, pentru 25 
noiembrie a,.c., o* nouă

Turnu-Severin. (T.Ț.)
• STAȚII... FANTO

MA. Ele există doar 
pentru conducătorul auto
buzului 31 HD 5040 care, 
luni, 12 octombrie, la o- 
rele 19,25 nu s-a sfiit să-și 
lase „cunoștințele" la ie
șirea din Iscroni și apoi 
la Coroești, arborînd a- 
poi aroganța și obrăzni
cia spunînd că „pe auto
buzul meu eu sînt Stă- 
pîn ?!". Chiar așa ? (A.T.)

Măsuri care vor duce la 
sporirea eficienței economice 
(Urmare din pag. 1) colectivele de oameni ai 

nuncii în ceea ce privește 
participarea la realizarea 
producției, creșterea res
ponsabilității în realizarea 
exemplară a sarcinilor de 
plan, în reducerea costuri
lor de producție și obținc-

toacelor materiale și bă
nești, reducerea volumului 
creditelor bancare. Vor, 
crește, astfel beneficiile în
treprinderilor din activita
tea proprie și în ultimă ins
tanță rentabilitatea activi- rea unei înalte eficiențe e- 
tății economico-financiare 
de ansamblu.

De asemenea, prin hotă- 
rîrea de a se stimula oa
menii muncii și întreprin
derile în activitatea de ob
ținere a beneficiilor supli
mentare sînt create condi
ții pentru creșterea acumu-

conomice.
Este evident, deci, că 

măsurile prevăzute în Ho- 
tărîrea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
constituie o importantă 
perfecționare a mecanismu
lui economico-financiar, va 
avea ca rezultat creșterea 

iăriîor bănești cu implica- vitezei de rotație a fondu- 
ții favorabile asupra cons
tituirii a diferite fonduri 
pe seama beneficiilor, in
clusiv pentru constituirea și 
utilizarea fondului de par
ticipare la beneficii.

Toate acestea constituie 
în esență măsuri care vor 

[ Cointeresa și mai puternic

• COLECTIVUL ma
gazinului „Alimentara" 
nr. 22 din cartierul Aero
port, în luna octombrie 
a desfăcut mărfuri către 
populație în valoare de 
peste 2 800 000 lei, reușind 
în acest fel să-și depă
șească sarcinile de plan 
cu 275 000 lei. La depăși
rea sarcinilor de plan a 
contribuit întregul colec
tiv, condus de Nicolița 
Dragomir și Maria Iacob. 
(G.B.)

Rubrică realizată de
Gh. SFINU

rilor circulante, va con
duce la dezvoltarea calita
tiv superioară a activității 
unităților economice, la 
creșterea avuției naționale, 
iar pe această bază la asi
gurarea ridicării nivelului 
de trai aF tuturor oameni
lor muncii din țara noastră 
-— țelul suprem al politicii 
partidului. Iată de ce ne 
exprimăm convingerea că 
oamenii ■ m u n c i/ r 
în tripla calitate de pro
prietari, producători și be
neficiari a tot ce se reali
zează în patria noastră, 
strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vor răspunde 
acestor măsuri prin fapte 
de muncă, prin înfăptuirea 
lor exemplară, exprimîn- 
du-și astfel prin fapte ade
ziunea unanimă la realege
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție 
do secretar general ăl 
partidului. _____
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Noi trepte ale împlinirilor socialiste
ZESTREA TEHNICĂ 

A ÎNTREPRINDERILOR 
tot mai bogată, tot mai

MINIERE 
modernă

LUPENI, OCTOMBRIE 1966
„Va trebui să se acorde o mai mare aten

ție folosirii depline, cu maximum de eficien
ță a utilajelor și mecanismelor cu care sînt 

| înzestrate minele, creșterii gradului de meca- 
I nizare și introducerii unor metode de exploa- 
j tare, cît mai adecvate condițiilor naturale”, 
j PETROȘANI, NOIEMBRIE 1977

I „Dorim ca prin urgentarea mecanizării
| lucrărilor, prin introducerea utilajelor com- 
| plexe, de mare productivitate, să ușurăm mun-
| ca minerilor, să îmbunătățim condițiile de
■ muncă în general și, totodată, să asigurăm o
i creștere mai accentuată a nroductivitătii si

sporirea producției de cărbune de care patria 
noastră are nevoie pentru dezvoltarea sa eco- 
nomico-socială”.

LUPENI, AUGUST 1979
„Fără îndoială că ceea ce s-a realizat 

constituie un lucru deosebit de bun, demons
trează forța și capacitatea minerilor, a indus
triei constructoare de mașini, de a realiza me
canizarea necesară desfășurării unei producții 
moderne, pe baza unei tehnici avansate.

*
Trebuie să ne propunem să devansăm 

planul de mecanizare pentru a putea, pe a- 
ceastă bază, să realizăm o devansare a pla
nului de cărbune”.

PETROȘANI, SEPTEMBRIE 1982
„Am alocat din bugetul statului, din ve

niturile întregii noastre națiuni, sume însem
nate pentru activitatea minieră. Numai in 
Valea jiului am realizat în ultimii 10 ani o 
creștere de 10 ori a fondurilor fixe. Am creat 
deci o puternică bază materială. Acum trebu
ie să acționăm pentru a obține, cu această ba
ză materială, cu dotarea și cu mijloacele mo
derne pe care le avem, creșterea mar rapidă a 
producției. Aceasta înseamnă să folosim mai 
bine combinele, utilajele de înaltă tehnicitate, 
să asigurăm ca ele să funcționeze complet și 
să dea maximum de producție”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Gîndirea novatoare, 
. profund științifică a se

cretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușeseu, a des
chis nai perspective dez
voltării și modernizării 
mineritului din Valea 
Jiului. Vizitele de lucru 
efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu în ba
zinul nostru carbonifer, 
consultările avute cu mi
nerii la locurile de mun
că, în abataje sau lucrări 
de înaintări, orientările 
și indicațiile date au 
constituit pentru specia
liștii din domeniul mine
ritului, pentru toți oa
menii muncii un îndemn 
la activitate tot mai sus
ținută pentru introduce
rea pe scară largă a me
canizării principalelor o- 
perațiuni din subteran și a 
mecanizării complexe în 
mod deosebit, pentru for
marea minerului-tehni- 
cian capabil nu numai să 
exploateze și să întrețină 
utilajul în perfectă stare 
de funcționare, ci și să-l 
repare atunci cînd este 
nevoie.

Aceste sarcini de mare 
importanță pentru dez
voltarea mineritului, pen
tru . creșterea producti
vității muncii și sporirea 
pe această bază, a pro
ducției de cărbune extras 
a stimulat energiile crea
toare ale colectivelor mi
niere din Valea Jiului 
care au acționat,. . fără 
preget, pentru transpu

nerea lor în viață, pentru 
materializarea acestora 
cu conștiința răspunde
rii comuniste că numai 
astfel pot contribui ia 
cîștigărea cît mai grabni
că a independenței ener
getice a țării. .

Perioada dintre Congre
sele al XII-lea și al 
xni-lea ale partidului, 
prin rezultatele obținute 
în marea acțiune de me
canizare și modernizare a 
mineritului, . s-a dovedit 
a fi, pe drept ț-uvînt, pe
rioada oca mai fertilă din 
întreaga istorie a mineri
tului.

Acum, .în anul celui, 
de-al XlII-lea Congres al 
partidului, eveniment po
litie de însemnătate co
vârșitoare pentru întreaga 
țară, nu există între
prindere minieră care, în 
funcție de condițiile spe
cifice de zăcămînt, să nu 
dispună de o importantă 

.dotare tehnică, modernă, 
la nivel calitativ ridicat: 
complexe de susținere și 
tăiere mecanizată, combi
ne de abataj sau de î- 
naintaie, mașini moderne 
de încărcat, instalații de 
peifcrat de mare randa
ment, fluxuri de trans
port continuu cu covoare 
de cauciuc, stații telegri- 
zumetrice și de degazare, 
instalații de monorai me
canice și chiar de telc- 

viziune industrială eu 
circuit închis.

Eforturile deosebite fă
cute de partidul și statul 
nostru pentru dotarea în
treprinderilor miniere, sînt 
lăspîătite de minerii Văii 
Jiului prin creșterea ne
contenită a producției de 
cărbune extras.

Intr-o unitate- de voin
ță, minerii din bazinul 
nostru carbonifer- își ex
primă, prin fapte de 
muncă rodnică, . deplina 
adeziune la Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. pri
vind realegerea la apro
piatul forum al comuniș
tilor, a tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu,. în înalta func
ție de secretar . general al 
partidului, chezășie sigu
ră a propășirii, a înaintă
rii țării pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Perspectîva anului 1985

CRONOLOGIA INTRODUCERII
MECANIZĂRII ÎN MINELE VAll JIULUI

ș ■ 1965 — In abatajele Văii Jiului — nu 
? există nici un complex de susținere și tăiere 
| mecanizată.
| ■ 1970 — La mina Paroșeni se introduce
| și se pune în funcțiune primul complex meca-
{ nizat.
I ■ 1975 — In lucrările miniere de înain- 
i tare funcționau 9 combine la lucrările de pre- 
; gătire în cărbune, iar în lucrările din steril nu l 
! exista nici o combină. |
| . ■ 1982 —• întreprinderile miniere erau j
i dotate cu 47 de complexe de susținere și tăie- i 
| re mecanizată. I

■ 1984 — Tăierea și încărcarea mecani- \ 
I zată a cărbunelui este prevăzută a se face cu i 
| 47 de combine în abatajele frontale cu susți- ! 
| nere mecanizată sau susținere individuală, i 
j Pentru lucrările de înaintări minele sînt dota- 
j te cu 57 de combine.

Realizări 
de excepție 
în abataje 
mecanizate

• Brigada condusă de 
minerul GAVRILA MESA- j 
ROȘ de la I.M. Paroșeni, I 
în prima parte a decadei' 
I a lunii noiembrie, și-a 
îndeplinit sarcinile anuale 
de plan prevăzute pentru 
cele trei abataje dotate cu 
complexe mecanizate pe 
care le exploatează.

• Formațiile conduse de! 
cunoscuții mineri șefi de; 
brigadă CONSTANTIN PO
PA. teodor boncalo, 
PAUL GRASU ȘI AUREL! 
MANDA, toate da la I.MtJ 
Lupeni, și-au îndeplinit în 
prima decadă a acestei lunii 
prevederile de plan pe 11< 
luni. Toate cele patru for
mații de lucru- exploatează! 
complexe mecanizate.

• PAVEL DEDIU, îm
preună cu brigada pe care 
o conduce, și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pe 11 luni 
cu 20 de zile mai devreme, 
exploatînd un complex me
canizat de tip SMA-2 fa
bricat la I.U.M. Petroșani.

La frontul unui abataj 
mecanizat din sectorul 
II al I.M. Paroșeni.

In ultimul an al actualului cincinal, 1985, sînt 
prevăzute noi cote de modernizare a mecanizării 
principalelor operațiuni din subteran. Cîteva dotări tehnice deosebite

• Se vor obține 4 700 000
de cărbune cu tăiere 

Șiî încărcare mecanizată, 
prin menținerea în perma
nență în funcțiune a 45 
de combine de abataj.

• Cel puțin 30 de com
plexe de susținere și tăiere 
mecanizată vor trebui să 
se afle în permanență în 
funcțiune, iar producția me
die zilnică, ce urmează să 
fie realizată cu aceste uti
laje, trebuie să se situeze

între 14 000 — 15 000 tone 
de cărbune.

• 3 600 ml de lucrări mi
niere de înaintare vor tre
bui realizați cu combinele 
de înaintări.

• Vor funcționa încă 
din prima lună a' anului 
viitor 22 instalații de mo
norai mecanice pentru rea
lizarea unei aprovizionări 
optime și operative a for
mațiilor de lucru.

Pagină realizată de Dorin GHEȚA 
Ilustrația t Cristian ȘTEFAN

■ INTREPRINDEREA MINIERA URI- 
CANI. La sfârșitul deceniului opt este introdu
să si pusă în funcțiune CEA MAI MARE COM
BINA DE ÎNAINTĂRI IN LUCRĂRI MINIE
RE, DIRIJATA CU RAZE LASSER. Acestei 
premiere absolute îi urmează introducerea și 
punerea în funcțiune, eșalonat, a DOUA COM
PLEXE DE SUSȚINERE ȘI TAIERE MECANI
ZATĂ DE MARE ÎNĂLȚIME.

■ ÎNTREPRINDEREA MINIERA PETRI- 
LA. In anul 1982,’ are loc o altă premieră i 
este introdus, pus în funcțiune si exploatat 
cu bune rezultate un COMPLEX PENTRU 
STRATE DE GROSIME MICA ȘI ÎNCLINA
RE MARE. Caracteristici tehnice: deschiderea

complexului ■— 1 2,2 in; pasul de mutare —
1 m ; viteza de avansare a organului de tăiere

1,3 m/minut.
■ ÎNTREPRINDEREA MINIERA LU

PENI. In 1984 este introdus si pus în funcțiune 
PRIMUL COMPLEX DE FABRICAȚIE RO
MANEASCA DE MARE ÎNĂLȚIME de tipul 
CMA-5M, care va fi folosit. în premieră SUB 
TAVAN ARTIFICIAL PE STRATE GROASE.

■ ÎNTREPRINDEREA MINIERA PARO
ȘENI. Pentru prima dată în Valea Jiului se 
folosește la supravegherea punctelor cheie 
din activitatea de transport;, TELEVIZIUNEA 
INDUSTRIALA CU CIRCUIT ÎNCHIS.
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Ample manifestări pentru
Panamaîncetarea cursei înarmărilor

i CANBERRA 14 (Ager
pres). La Sydney și în alte 
orașe ale Australiei s-au 
organizat mitinguri de ma
să și demonstrații în fa
voarea păcii, pentru. înce
tarea cursei înarmărilor și 
realizarea dezarmării. Par- 
țicipanții au cerut, în cursul 
acestor acțiuni, retragerea 
bazelor S.U.A. din Austra- 

; iia. „Avem nevoie de pace, 
i nu de amenințarea unul 
război", scandau manifes- 
tanții. -

CARACAS 14 ( _
preș). Peste 40 000 de ve- 
nezueleni au semnat un 
document în favoarea salv-

Mada din Jakarta au avut 
loc dezbateri consacrate 
problematicii războiului și 
păcii, la care au luat parte 
profesori și studenți, acti
viști politici și obștești din 
întreaga țară.

Ministrul de externe al 
Indoneziei, Mochtar Kusu- 
maatmadja, a subliniat că 
în prezent cursa înarmări
lor a atins asemenea nive
luri îneît s-a ajuns la cea 
mai explozivă situație in
ternațională din întreaga 

(Ager- existență a omenirii.
• Ministrul de externe

deplîns, totodată, faptul că 
-__ h* cursa înarmărilor sînt

I gardării păcii și a trecerii atrase și țări din „lumea
- - • . a treia", care sînt nevoite

să aloce fonduri importan
te înarmărilor, fapt ce se 

_______ răsfrînge negativ asupra
respective dezvoltării lor social-eco- 

nomice.
WASHINGTON 14 (A-

gerpres). Acțiunile organi
zațiilor din S.U.A. care se 
opun cursei înarmărilor nu
cleare, pronunțîndu-se pen
tru pace și dezarmare, iau 
diferite forme, reflectînd 
îngrijorarea crescîndă a 
opiniei publice americane 
față de pericolul izbucnirii 
Unei conflagrații atomice. 
După cum a relatat re-

a

la măsuri eficiente de de
zarmare, informează agen
ția EFE. Organizatorii a- 
cestei acțiuni au subliniat 
Că semnăturile 1

! reprezintă o expresie _ a 
voinței cetățenilor țării de 
a se intensifica eforturile 
pentru asigurarea unui vi
itor lipsit de coșmarul unei 
conflagrații atomice pusti- 

j itoare și pentru un prezent 
I în care resursele planetei 
! -să fie folosite în folosul 
progresului, al vieții, și nu 
al distrugerii.

JAKARTA 14 (Agerpres). 
La Universitatea Gadjah

țeaua americană de tele
viziune NBC, citată de a- 
genția France Presse, un 
grup de membri ai acestor 
organizații au pătruns, 
marți, în interiorul bazei 
militare de la Higginsville 
(statul Missouri), unde se 
află depozitate rachete in
tercontinentale de tip „Mi
nuteman", scandînd lozinci 
antirăzboinice. Militarii în
sărcinați cu asigurarea se
curității bazei au procedat 
la arestarea demonstranți
lor. -

WASHINGTON 14 (A- 
gerpres). Un grup de par
tizani ai păcii din R.F.G., 
Anglia, Franța, Danemarca, 
Suedia, Elveția și din alte 
țări, care a efectuat un 
marș prin Statele Unite, a 
ajuns la Washington. Aici 
a avut loc o manifestație 
desfășurată sub lozinca „Nu 
rachetelor nucleare în — 
ropa !“. In declarația 
fuzată la conferința 
presă, care a avut Ioc 
acest prilej, se subliniază 
că țelul marșului a fost de 
a demonstra îngrijorarea 
profundă a opiniei publice 
din țările respective față 
de cursa înarmărilor, în
deosebi a celor nucleare.

24 decembrie— 
alegeri generale 

în India
DELHI 14 (Agerpres). A- 

legerile generale din India 
vor avea loc la 24 decem
brie a.c., transmit agențiile 
internaționale de presă. Co
misia electorală națională 
a precizat că în statele în 
care nu va putea fi efec
tuat într-o singură zi, scru
tinul se va încheia la 27 
decembrie. înscrierea pe 
listele de candidați pentru 
cele 544 locuri în Camera 
Populară a parlamentului 
este programată pentru 
perioada 20—27 noiembrie.

Declarația președintelui 
Republicii

CIUDAD DE PANAMA 
14 (Agerpres). Intr-o decla
rație televizată, președin
tele Republicii Panama, 
Nicolas Ardito Barletta, a 
anunțat instituir e â 
pe plan național 
a stării de urgență e- 
conomică — relatează a- 
genția Reuter. Șeful statu
lui panamez a menționat 
că măsura se datorează ma
rilor dificultăți cu care este 
confruntată în prezent e- 
conomia națională. El a 
precizat că o cotă de 700

milioane dolari din datoria 
externă a Republicii Pa- 

luna 
viitoare și că pentru solu
ționarea problemelor eco
nomice este nevoie de o 
reactivare generală a eco
nomiei naționale.

Datoria externă a Repu
blicii Panama este de a- 
proximativ 3,5 miliarde do- 

. lari. '

nama este scadentă

i

Din lumea științei

Eu- 
di- 
de 
cu

SOFIA (Agerpres). In 
căutarea unor noi posibili
tăți de asigurare a nece
sarului de apă pentru agri
cultură, specialiștii bul
gari au început să se inte
reseze de apa de mare. Cer
cetările efectuate în India, 
în unele țări din Orientul 
Mijlociu și nordul Africii 
au stabilit că, în pofida 
prejudecăților, o serie de 
plante manifestă o ma
re rezistență la sare, 
cialiștii din Bulgaria 
preocupă, în prezent, 
stabilirea culturilor 
ar putea fi irigate cu 
de mare în condițiile 
climă și de sol din 
Experiențele începute 
1981 pe un lot de lucernă 
au dovedit că și în cazul 
irigării exclusiv cu apă de 
mare recoltele sînt supe
rioare celor obținute pe 
un teren neirigat. In cazul 
în care s-a folosit un a- 
mestec în care apa de ma
re reprezenta 75 la sută,

recoltele au fost mai mari 
decît cele obținute de 
suprafețele irigate cu 
dulce.

pe 
apă

Spe- 
se 
de 

care 
apă 
de 

țară, 
în

*
BEIJING (Agerpres). 

echipă de seismologi 
nezi a descoperit bogate '
rezerve subterane de apă 
în deșertul Taklamakan, i
cel mai mare din China. 
Specialiștii au stabilit că (
apa, sărată și amară, poate '
deveni potabilă după puri- !
ficare.

Rezervele subterane de 
apă se formează, în princi
pal, prin topirea zăpezilor 
în zonele muntoase înve
cinate. "

Agenția China Nouă re
levă că descoperirea va 
contribui la dezvoltarea a- 
cestei zone.

BELGRAD (Agerpres). 
Concentrația de oxigen din- 
tr-o celulă a putut fi mă
surată pentru prima oară 
într-o manieră cerță, fără

o 
chi-

a se distruge vreun țesut, 
cu un aparat bazat pe re
zonanța magnetică nuclea
ră. Această importantă rea
lizare a fost anunțată de 
un om de știință de la U- 
niversitatea din Urbana, 
Statele Unite, la un simpo
zion științific organizat la 
Belgrad, precizează agenția 
Taniug.

Se subliniază că prin 
observarea schimbărilor în 
concentrația de oxigen în 
țesuturi devine posibilă, în
tre altele, detectarea, în 
fază incipientă, a unor ma
ladii.

★
(Agerpres). Firma 
„Rhone—Poulenc* 

două metode

"rnimEnȚO
LUPENI — Cultural 8 

Miezul fierbinte al plinii.
URICANI: Mi-e teamă, 

I-II.
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Vreau să știu de 
ce am aripi; Unirea: Nau
fragiul; Paringul: Sala
mandra.

PETRILA : Ca-n filme.
LONEA : Mexicul în 

flăcări, I-H,
VULCAN — Luceafărul: 

O afacere murdară.

TV
15,00 Telex.
15,05 Omul și sănătatea.
15.20 Secvențe belgiene

— documentar.
15,35 Studioul tineretului. 
20,00 Telejurnal (pc).
20.20 O epocă, un condu

cător, o țară (color). 
Nicolae Ceaușescu
— arhitect al cultu

rii noi patriotice, re
voluționare.

SPORT H TELEX |
CRAIOVA 14 (Agerpres). 

Miercuri, la Craiova, în 
meci restanță pentru etapa 
a 9-a a Diviziei A de fot
bal, echipa Universitatea 
Craiova a întrecut cu sco
rul de 3—2 (3—2) formația 
F.C. Olt. Au marcat Geol- 
gău (min. 5), Cîrțu (min. 
12), Țicleanu (min. 25), res-

•H£:: SPORT 
pectiv, Eftimie (min. 30), 
Tilihoi (autogol —min. 40). 
In clasament conduce Di
namo București cu 20 
puncte, urmată de Steaua 
— 18 puncte, Sportul stu
dențesc — 16 puncte, Uni
versitatea Craiova — 15
puncte.

ISTAMBUL 14 (Agerpres). 
Miercuri, la Istambul, în-

Demonstrații studențești
Teju continuă' manifesta
țiile studențești împotri
va regimului.

*
SANTIAGO DE CHILE 

14 (Agerpres). Sfidînd sta
rea de asediu, instaurată 
săptămîna trecută de regi
mul militar, peste 500 de 
studenți din Santiago de 
Chile au participat la o a- 
dunare, în incinta Univer
sității, transmite agenția 
Associated Press. Tinerii 
au aprobat propunerea a- 
vansată de conducerea miș
cării studențești de a par
ticipa la o acțiune de două 
zile, organizată la scară 
națională, în semn de pro
test feță de politica repre
sivă s autorităților, pentru 
revenirea la un regim de
mocratic.

SEUL 14 (Agerpres), Pu
ternice demonstrații ale 
muncitorilor și studenților 
au avut loc miercuri la 
Seul. După cum relatează 
agenția Reuter, citînd mar
tori oculari, muncitorii sud- 
coreeni au comemorat 
moartea unui lider sindical, 
luptător pentru drepturile 
celor ce muncesc și pentru 
democrație. Poliția a inter
venit cu brutalitate, făcînd 
uz de grenade cu gaze la
crimogene și procedînd 
arestări.

Totodată, se relevă că 
universitățile din Seul

Acord 
de principiu

BRUXELLES 14 (Ager
pres). Reuniți marți la 
Bruxelles, miniștrii de ex
terne ai țărilor membre a- 
le CEE au ajuns la un a- 
cord de principiu în 
ce privește cota-parte 
bugetul de finanțare

Ia

la
Și

ționate, fără modificarea 
proprietăților acestora. Ele 
au o puritate de 20-60 la 
sută și pot fi folosite ca 
aditivi nutritivi s-au func
ționali în alimentația uma
nă și animală.

WASHINGTON (Ager
pres). Un colectiv de me
dici de la un spital din 
Baltimore (S.U.A.) a reali
zat o serie de implanturi 
de genunchi la animale și 
om. Genunchiul artificial 
este considerat o reușită, 
datorită suprafeței sale ne
obișnuite — un aliaj po
ros din crom și cobalt. Du
pă ce genunchiul este fixat 
la locul său, sîngele pă
trunde în pori formînd 

protei- cheaguri. In această fază, 
osul sănătos își dezvoltă e- 
lemente de legătură cu 
partea implantată. Aceasta 
reduce considerabil sau 
chiar evită necesitatea fo-

ceea 
la 
a 

Convenției de Ia Lome, a-
cord de cooperare între 
Piața comună și cele 64 de 
țări în curs de dezvoltare 
din Africa, Caraibi și zona 
Pacificului (ACP) — infor
mează agenția France Pres- 
se.
. Noua Convenție de la 
Lome, încheiată pentru o 
perioadă de cinci ani, ur
mează să fie semnată la 8 
decembrie în capitala sta
tului Togo, ea înlocuind ac
tuala convenție, care expi
ră în 1985.

Pe tot

PARIS
franceză
a elaborat

. pentru extragerea
nelor din lapte, din plasma 
sanguină, din ouă sau din 
produse vegetale.

Ultrafiltrarea permite 
extragerea, purificarea și 
concentrarea proteinelor 
conținute în produsele men- losirii gipsului.

DELHI 14 (Agerpres). Ci
clonul care s-a abătut a- 
supra localității Madras, 
din sud-estul Indiei, are 
ca urmare moartea a 14 
persoane — anunță agenția 
indiană PTI. Majoritatea 
victimelor și-au pierdut 
viața în urma prăbușirii zi
durilor mai multor clădiri 
și a unor copaci doborîți 
de vîntul extrem de puter
nic, precizează agenția.

JAKARTA 14 (Agerpres). 
Un puternic incendiu a iz
bucnit Ia una dintre cele 
mai mari clădiri din Ja
karta, unde se aflau situa
te un magazin universal și 
mai multe birouri guverna
mentale. Agenția Reuter 
anunță că la 15 ore după

20,40 Spre comunism, sub 
raza anilor lumină 
(color). Versuri și 
cîntece patriotice 
și revoluționare.

20,55 Congresul al XII-lea 
— Congresul al 
XlII-lea. Trepte de 
progres și civiliza
ție.
Eroi ai construcției 
socialiste în teatrul 
românesc.

21,45 Telejurnal (pc).

21,10
■ fochist de medie presiune, cu autori- 
- zație LS.C.I.R.

încadrează prin transfer sau direct
I lăcătuș mecanic

■ electrician

E3 fochist de joasă presiune, cu autoriza
ție I.S.CI.K.I

4
tr-un meci contînd pentru 
preliminariile campionatu
lui mondial de fotbal (gru
pa a III-a europeană) e- 
chipa Angliei a surclasat 
cu scorul de 8—0 (3—0) for
mația Turciei. Au marcat 
Robson (3), Woodcock (2), 
Barnes (2) și Anderson.

In clasamentul grupei 
conduce Anglia cu patru 
puncte.
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■ liftier cu autorizație I.S.C.I.R.
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Relații suplimentare se pot obține la se
diul spitalului din strada Republicii nr. 137 A 
— biroul personal.

■ 1 .1 u ...........

globul
intervenția masivă a echi
pelor de pompieri, flăcările 
continuau să mistuie clă
direa. Pentru moment nu 
s-a anunțat dacă s-au în
registrat pierderi de vieți 
omenești.

NEW YORK 14 (Ager
pres). La casa de licitații 
pentru obiecte de artă 
„Christie’s", din New York, 
pînza lui Picasso „Femeie 
cu pălărie șezînd" a fost 
vîndută pentru suma de 
4,29 milioane de dolari. Este 
cea mai mare sumă plătită 
pentru un tablou al cele
brului maestru spaniol, du
pă „Yo“, licitată de firma 
„Sotheby’s", din Londra, 
în 1981, și adjudecată pen
tru 5,3 milioane dolari.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă nr. 2555, elibera
tă de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(2903)

PIERDUT, legitimație de 
serviciu pe numele Suto 
Irrna, eliberată de între
prinderea de tricotaje Pe
troșani. o declar nulă. 
(2904)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
3695, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (2905)

PIERDUT ștampilă „ICS 
Mărfuri industriale Petro- , 
șam, unitatea 133" O de
clar nulă (2906)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Bu- 
iescu Nicu, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O deciar nulă. (2907)

PIERDUT nație de
serviciu pe ie Aoltan
Aurel, eliberată ue l.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2908)
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