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Magistralul Raport prezentat de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU la înaltul forum al partidului

o

Dezvoltarea proprietății socialiste, 
la temelia bunăstării poporuluiMagistralul Raport prezentat de to- sută. Și în continuare se va asiguravarășul Nicolae Ceaușescu, toate docu- justă repartizare a venitului național — men tele dezbătute și aprobate de înal- aproximativ 70 la sută va fi destinat tul forum al comuniștilor români a de- fondului de consum, iar 30 la sută fon- monstrat încă o dată grija deosebită a - ■ - • - -partidului, a conducerii sale, mai ales a secretarului său general, pentru înfăptuirea cu consecvență a scopului fundamental al întregii sale poliției: bunăstarea materială și spirituală a poporului.In viitorul cincinal, pe baza dezvoltării puternice a industriei, agriculturii și a celorlalte sectoare economice, a creșterii ._ productivității și eficienței economice; produsul social va înregistra un spor substanțial, ajungînd la 2575—2700 miliarde lei, cu, o creștere anuală de < 5—5,7 la sută. Totodată, venitul’ național va ajunge la 1200 miliarde lei, cres- cînd într-un ritm mediu anual de 8 Ia_________________________________________________

dului de dezvoltare. „Considerăm că a- 
ceste proporții — se subliniază în Raport — corespund stadiului actual de 
dezvoltare a țării noastre și asigură, atît 
condițiile necesare ridicării nivelului de 
trai material și spiritual al poporului, 
cit și dezvoltării economico-sociale, rea
lizării bazei materiale înfăptuirii obiec
tivului fundamental — făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și 
crearea condițiilor materiale pentru tre
cerea la făurirea societății comuniste1'. Acumularea, adică alocarea unui procent important pentru dezvoltare constituie o necesitate obiectivă, o lege

Eforturile noastre 
se vor concretiza in creșterea 

producțieiMinerii de la Vulcan au urmărit cu deosebit interes desfășurarea lucrărilor Congresului al XlII-lea al partidului. Magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la înalta tribună a Congresului a jalonat direcțiile de dezvoltare a României socialiste în cincinalul 1986-1990 și în perspectivă pînă în anul 2000. Nouă, minerilor, ne revin sarcini deosebite în cincinalul următor, ur- mînd să creștem necontenit producția de cărbune extras, astfel îneît aceasta să ajungă în anul 1990 la nivelul întregii țări, la cel puțin 100 milioane de tone. Minerii sectorului VII de la I.M. Vulcan, sector din care fac și eu parte, s-au străduit în acest an să extragă cît mai mult cărbune și putem raporta că am reușit în această

de cărbunelună să extragem suplimentar 3000 tone, acumu- lînd de la începutul anului un plus de peste 5300 tone la producția fizică de cărbune extras. Produc - ția realizată suplimentar a fost obținută ca urmare a depășirii productivității mu .................................cu pe tor. în muncă au obținut în acest an minerii din bri-, găzile conduse de Mircea Murărașu și loan Calotă, care, prin exploatarea cii maximă eficiență a celor două abataje frontale chipate cu susținere viduală și tăiere cu bina, au realizat în
Virgil CAZAN, 

maistru minier, secretarul 
organizației de bază din 
sectorul VII al I.M. Vulcan

n c i i planificate peste 220 kg post la nivel de sec- Rezultate deosebite

PreședinteleSocialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și - președintele Republicii E- lene, Constantin Karamanlis, au continuat, marți dimineață, la Palatul Consiliului de Stat, schimbul de vederi în probleme bilaterale și internaționale de interes comun.Cei doi șefi de stat au subliniat, cu satisfacție, bunele relații româno-ele- ne și consideră că trebuie să se facă totul pentru dezvoltarea de prietenie, planuri, dintre

Republicii pace, dezarmare, depășirea situației bit de grave existente relațiile internaționale, care generează pericolul de- clan~ării unor noi conflicte și confruntări militare. S-a arătat că această, situație se datorează nesoluțio- nării la timp a problemelor litigioase acumulate, a- pariției unor noi stări de tensiune și focare de conflict, manifestării politicii de forță și de amenințare cu forța și, în mod deosebit, continuării politi-

pentru deose- în

raporturilor pe diverse cii de înarmare, care a fă- ,România, și Grecia, spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii între națiuni.Schimbul de păreri probleme fundamentale ale vieții mondiale actuale a evidențiat poziții și con-

cut ca pe continentul european și în întreaga lume să se acumuleze uriașe cantități de arme, ce or putea distruge de cîtcva ori întreaga omenire.Subliniindu-se că problema centrală a zilelor .. . , , noastre o constituie luptaduzii comune, hotărîrea ce- ~ pentru pace, pentru opri- lor două țări de a-și uni e- rea cursei înarmărilor, s-aforturile în lupta pentru arătat că se impune mai
în

Primirea șefilor misiunilora primit, la Palatul din Piața Victoriei, pe șefii mi-Marți după-amiază, Constantin Karamanlis, președintele Republicii Elene, siunilor diplomatice acre-
In pag, a 3-a

concursul de 
PROTECȚIE A MUNCII 

cadru favorabil 
perfecționării profesionale 

pe planul securității 
miniere

mult ca pricind adoptarea unor măsuri concrete și e- ficieirte de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, de prevenire a unei catastrofe nucleare.Președinții Nicolae Ceaușescu și Constantin Karamanlis au relevat necesitatea opririi cursului evenimentelor spre confruntare și război, realizării unei Europe unite, a păcii și înțelegerii, dezvoltării prieteniei și colaborării dintre țările europene.In legătură cu situația deosebit de gravă creată pe continentul european, s-a apreciat că trebuie să se facă totul pentru oprirea amplasării rachetelor nucleare amerieane și a realizării contramăsurilor luate de Uniunea Sovietică, pentru eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune de pe continentul
(Continuare în pag. a 4-a)

diplomaticeditațî în țara noastră, cu care s-a întreținut ■ într-o atmosferă cordială.
Investițiile anului 1984

(Continuare in pag. a 2-a)

e- indi- com- per-

Constructorii au nevoie 
de betoane, nu de explicațiiCirca 300 de constructori din brigada nr. 10 a Antreprizei de construcții și montaje muncesc cu sîr- guință pentru ridicarea cartierelor de locuințe din zona Petroșani Nord. In de execuție am curînd în cartierul Petroșani Nord I va fi finisat și ultimul bloc. Aproape jumătate din numărul total al blocurilor care conturează cartierul Petroșani Nord II se află în diferite stadii de execuție. Sînt în curs de finalizare și lucrările de sistematizare pe noua stradă C. Miile. S-a realizat și racordul bulevardului Republicii la strada Dr. Petru Groza, prin betonarea tronsonului de drum dintre blocurile 80 și 81. In curînd va fi eliberat amplasamentul pentru noi blocuri din frontul de lucru pentru anul viitor, pe flancul de Vest al bulevardului Republicii,,

a constata carePentru este ritmul de lucru pe vastul șantier Petroșani Nord și în ce măsură sînt respectate prevederile înscrise în graficele fizice .’. ___ urmărit,la fața locului, desfășurarea unei zile de lucru, am discutat cu șefi de echipă, maiștri și alți coordonatori, ai activității la nivelul brigăzii nr. 10.Prima constatare n-a fost îmbucurătoare. Din discuția cu maistrul Constantin Mihăiescu, șeful punctului de lucru, a reieșit că la blocul 77, în comparație cu stadiul înscris în grafic, există o rămînere în urmă cu un etaj. Cauza ? A întîrziat livrarea unor prefabricate, care sînt produse la Deva.
Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag a 2-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

Șase unități miniere

Printre formațiile cu 
bun renume, de la mu 
na Aninoasa — sectorul 
II, se numără și cea 
condusă de Florea Io- 
nescu. In imagine, o par
te a brigăzii, efectuînd 
pontajul.

Foto: Al. TATAR

o preocupare

■>< F.xprimîndu-și prin fapte de muncă hotărîrea de a da viață istoricelor hotărîri ale Congresului al XUI-lea al partidului, minerii din Valea Jiului raportează zi de zi noi producții suplimentare de cărbune.
B De la începutul lunii noiembrie 

ieri, numai DE LA I.M. LUPENI 
FOST EXTRASE PESTE PLAN 

TONE DE CĂRBUNE, IAR DE LA 
PAROȘENI 4 170 DE TONE. Plu- 
î nsemnate rapprteazâ și minerii de

pînă 
AU 
5091
I.M. 
suri 
la Petrila — 1898 de tone și de la Lonea 
— 1551 de tone. De la începutul anului 
pînă ieri, DIN ABATAJELE MINELOR 
PAROȘENI, LONEA, PETRILA, LU
PENI, URICANI ȘI LIVEZENI s-au ex
tras suplimentar în total 84 500 de tone 
de cărbune. <7 "

■ Cele mai însemnate depășiri de

plan s-au înregistrat în abatajele dotate 
cu susținere și tăiere mecanizată. S-AU 
REMARCAT MINERII DIN BRIGĂZILE 
CONDUSE DE GAVRILA MESAROS. 
FERENCZ FAZACAS DE LA I.M. PĂ- 
ROSENI SI TEODOR BONCALO, 
CONSTANTIN POPA, MIHAI BLAGA, 
PAUL GRASU, AUREI, MANDA DE LA 
I.M. LUPENI.

B In fruntea întrecerii pentru a da 
țării cît mai mult cărbune SE AFLA 
COLECTIVUL I.M. PAROȘENI cu o 
producție suplimentară de la începutul 
anului de peste 48 500 tone de cărbune.

I 
I 
I

Și la mina Livezeni, ca dealtfel Ia toate între
prinderile miniere, s-au întreprins și se întreprind 
măsuri vizînd pregătirile de iarnă — o preocupare 
importantă pentru bunul mers al producției. Despre 
acestea, am primit relații de la ing. Ștefan Czeller, inginerul șef electromecanic al întreprinderii.— Sînt cîteva lucrări pe drumurile de acces. Amcare le-am efectuat. Dintre acționat și. acționăm pen- I 'acestea, unele, sînt destina- tru refacerea, izolației de- ................................. ’ teriorate de pe rețelele dete captării și1 dirijării apei din subteran și de la suprafață. Am executat curățirea și repararea instalațiilor de captare și dirijare a apelor de la puțul 2 .și cel de incintă, între suprafață și jompul puțului. De asemenea, am .executat revizia, repararea și menținerea în stare de funcționare a instalațiilor de e- vacuare a apelor jompurile puțurilor. Urmează să trecem la curățirea și repararea șanțurilor de scurgere a .apei de pe

La ordinea zilei

conducte pentru apă și aer comprimat de la stația de compresoare și turnul de răcire din incinta principală, inclusiv din izolarea. rețelelor termice și la centrala pen-
• 4-uaaa

IM W

— Am rezolvat cîteva■ dintre problemele de diri* jare a curenților de aer în subteran, încălzirea aerului la intrarea în mină, precum și încălzirea depozitului de , explozivi. Revizia, repararea și menținerea în stare de funcționare a instalațiilor de încălzire a depozitului de exploziv din incinta puțului Est, în vederea realizării temperaturii prescrise în norme și asigurarea instalațiilor de încălzire a celulelor universa r și regulator de la mașinile de extracție, sînt cîteva dintre acestea, /
mcălzxres aerului.

Alte preocupări, 
varășe inginer...

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

to-
(Continuare în pag, a 3-a)
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Nemărginită ne este bucuria (Urmare din pag. I)

’ Și noi, constructorii minieri, care făurim noile obiective de investiții menite să asigure creșterea continuă a producției cărbune cocsificabil în rinietrul acestei vechi tre de cărbune a țării 
re este Lupeniul, am mărit cu viu interes și profundă emoție desfășurarea lucrărilor Congresului al jXIII-lea, și ne bucură din adîncul inimilor documentele adoptate, văzînd în a- cestea un însuflețitor program de luptă și muncă pentru întregul nostru partid și popor în vederea ridicării patriei pe noi culmi ale progresului și civilizației socialiste și comuniste.împreună cu toți fiii țării, am primit cu profundă satisfacție și nemărginită bucurie vestea realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului de către marele comunist al țării, în funcția supremă de secretar general al partidului, act politic de o covîrșitoare însemnătate, care zintă chezășia cea gură că istoricele 
ale Congresului al 
vor fi exemplar îndeplini
te, că programele de înflo
rire multilaterală a țării 
vor fi înfăptuite integral.însuflețiți de această opțiune de importanță națională, care pune în

de pe- ve- ca- ur-

român,forum
repre- mai si- hotărîri XIII-lea

le gete- ne de

dență profunda dragoste și aleasa stimă cu care noi, toți fiii țării, înconjurăm conducătorul cutezător și înțelept al partidului și poporului, odată cu urările de sănătate, de .fericire și viață lungă, pe care adresăm secretarului neral al partidului, ne înnoim hotărîrea de a face exemplar datoria,a munci cu răspundere și dăruire pentru realizarea sarcinilor ce ne revin în dezvoltarea capacităților de producție, a tuturor obiectivelor menite determine dezvoltarea modernizarea extracției de cărbune.In frunte cu organizația noastră de partid, cu toți i, constructorii și minieri din L*stărui pentru termenelor de

săsi
comuniștii mpritorii i peni vor scurtarea execuție în vederea predării în devans a tuturor o- biectivelor, astfel ca realizăm suplimentar acest an, așa cum i angajat în adunarea nerală de dare de seamă și alegeri, un volum construcții — montaj peste 20 milioane lei și ne pregătim astfel cu meinicie pentru prelua, sarcinilor anului 1985 viitorului cincinal.

i să pe ne-am 
sededesăte-ireaȘi

Petru FUSU, 
secretarul organizației 

. partid, brigada nr.
Lupeni a I.A.C.M.M.

4
de

Secvență obișnuită, 
dialog între cumpără
tori și personalul din 
cadrul raioanelor mo
dernului magazin „Jiul" 
din Petroșani.

construcției socialiste? în țara noastră, pentru progresul general al societății Și ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului.Subliniind însemnătatea deosebită a noii forme de proprietate asupra mijloacelor de producție — proprietatea socială comună ă tuturor oamenilor muncii, una" din legitățile o- biective fundamentale și determinante în raport cu alte legi obiective, secretarul general al partidului relevă că „Pornind 
de la proprietatea comu
nă un rol de mare însem
nătate îl are repartiția 
produsului social și a ve
nitului național pe princi
pii socialiste — de echita
te și dreptate socială, în 
raport cu munca fiecăruia".Marele forum comunist al țării, a acordat o deosebită atenție perfecționării și funcționării în cele mai bune condițiuni a noului mecanism economico-fi- nanciar care trebuie să îmbine în mod unitar proprietatea socialistă, modul de producție socialist- cu o

largă . inițiatiyă și cointeresare materială.
*,Va trebui să acționăm 

cu toată fermitatea pentru 
așezarea întregii activi
tăți economico-sociale pe 
principiul autoconducerii 
și autogesțiunii — se spune în Raport— făcînd to
tul ca fiecare unitate să 
obțină creșterea continuă 
a eficienței economice și

producției. Potrivit prevederilor din Directive,. în conformitate cu programul special privind productivitatea muncii, pînă în 1990 productivitatea muncii va crește cu peste 60 la sută. Este o sarcină , a cărei îndeplinire , reprezintă pentru organele șiorganizațiile de partid,pentru organele de condu- „Trebuie să pornim per

riale și financiare ale fiecărei unități economice — condiții esențiale ale creșterii veniturilor în sistemul acordului global. Aplicarea acestui sistem de retribuire presupune legarea strînsă a veniturilor fiecărui om al muncii de rezultatele activității concrete ale desfășurate.
Dezvoltarea proprietății socialiste
rentabilității". In scopul realizării acestui deziderat fundamental documentul subliniază atenția deo
sebită ce trebuie acordată 
înfăptuirii sarcinilor de 
reducere a cheltuielilor de 
producție în industria republicană prevăzute pentru cincinalul viitor — de circa 110 lei la 1000 lei producție marfă.Un obiectiv principal al cincinalului viitor îl constituie creșterea producti
vității muncii, pe baza organizării mai bune a producției și a muncii, pre - cum și a automatizării, ci- bernetizării și robotizării

cere, pentru fiecare colectiv de muncă din unitățile economice, îndeosebi în cele ' miniere din Valea Jiului un obiectiv de prim ordin. Se cere acționat, așa cum a indicat secretarul general al partidului, pentru extinderea mecanizării și automatizării producției și— dată fiind bogata zestre tehnică a fiecărei unități miniere — pentru folosirea intensivă, cu maximă eficiență a a- cestei dotări, pentru realizarea tuturor cerințelor, a tuturor indicatorilor de plan, gospodărirea judicioasă a fondurilor mate-

manent de la principiul că— subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — în so
cialism nimeni nu poate 
trăi fără muncă, pe seama 
muncii altora. Fiecare ce
tățean arc datoria de onoa
re de a depune o activita
te utilă în raport cu cerin
țele societății și cu pregă
tirea sa“.Este o subliniere pe care comuniștii, oamenii mun - cii din Valea Jiului — ceasta puternică vatră muncii responsabile — •.primesc cu deosebită ;tisfacție, conștienți că numai prin muncă creatoare, plină de dăruire se vor putea înfăptui prevederile Progrămului-direc- tivă de creștere a nivelului de trai și de ridicare co- tinuă a calității vieții c menilor muncii.

a-a o sa- fiind

Creșterea producției de cărbune
(Urmare din pag. I)manență productivități superioare sarcinilor planificate cu aproape pe post. Hotăiirea tivului nostru este la sfirșitul anului jungem la o producție suplimentară de peste 6000 tone de cărbune și să ne realizăm sarcinile de plan

1000 kg colec- ca pînă să a-.
anuale cu 10 zile mai repede, pentru a cinsti prin fapte demne de muncă realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, Minerul nostru de onoare, în suprema funcție de secretar general al partidului. Totodată, noi am început pregătirea producției anului viitor, astfel, îneît încă din primele zile să ne reali-

Constructorii au nevoie de betoane
(Urmare din pag. î)Alături, la blocul 78, cărui construcție încredințată coordonate Ion Trantea, terioare sînt la parterul blocului, unde va fi viitorul sediu al a- genției C.E.C., execuția spațiilor e în urmă față de grafic. Au fost săpate gropi pentru stîlpii și grinzile de susținere a clă- se extind Dar

. a este formațiilor de maistrul finisajele ex- âvansate, dar

dirii prin care spațiile comerciale, întîrzie să sosească prefabricatele. De la Deva conducerea I.M.C. a răspuns apelurilor constructorilor, prin telefon, că „grinzile și stîlpii au fost întăreați în vagoane și expediați de două zile". Și la acest punct de lucru s-a constatat că betoanele n-au venit în cantitățile solicitate și prevăzute în grafice. Probleme similare am constatat că există și la blocurile

I 
I
Ia

■ BRIGADĂ ARTISTICA. Elevii-artiști. amatori de la.Școala generală, nr. 5 din Petrila au început repetițiiie la un nou program al formației de satiră și umor, intitulat sugestiv „In doi timpi și trei mișcări". (M.B.)
Bl AZI, la ora 16,30• la compania de pompi- 

I eri din Petroșani va a- 
I vea loc o șezătoare lite-

rară sub genericul „Odă partidului și înfăptuirilor sale,,. Participă membrii cenaclului literar ~ Istrati", al Casei de cultură Petroșani. (I.D.)
IB DEȘI A TRECUT puțin timp de la finalizarea gardului de protecție pentru calea ferată, au și apărut primele sem- ale distrugerii acestuia, In zona complexului comercial „Parîngul", la cîțiva metri de pasajul

Colocvii 
de istorieIn cadrul manifestărilor din Valea Jiului, dedicate aniversării a 66 de ani de la făurirea statului național unitar român la 1 decembrie 1918, Cabinetul munici-> pal de partid și Muzeu,, mineritului din Petroșani organizează astăzi (ora 16), la Casa de cultură, un simpozion integrat în ciclul tematic „Colocvii de istorie". Semnificațiile politice, economice, sociale ale marelui act istoric al Unirii, cu consecințe în țiunii, sînt de cercetătorimunicări științifice. (T.S.)

zăm sarcinile de plan. Pentru a putea prelua sarcinile creseînde de producție din anul viitor și din următorul cincinal, noi ne-am îndreptat atenția spre extinderea metodei de exploatare prin abataje frontale echipate cu stîlpi individuali și cu tăiere cu combina, una dintre căile sigure de creștere a productivității mun - cii.Comuniștii, toți oamenii muncii din sectorul nostru nu vor precupeți nici un efort pentru creșterea producției de cărbune, pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor prevăzute în hotărîrile și. documentele adoptate de înaltul forum al comuniștilor români — Congresul al XIII-lea al partidului.

s-au livrat cantități sub cerințele formulate de maiștri prin comenzi. A- ceeași situație se menține în prezent. De la S.U.T. Livezeni se prezintă zilnic aceleași explicații: uneori lipsesc sorturile de agregate de balastieră, alteori nu sînt mijloace de trans-* ’ ' Spațiilepentru descărcare din gara Livezeni sînt înguste în comparație cu necesitățile zilnice ale punctelor delucru. Această situație este cunoscută șl dăinuie demai multă vreme fără să fie rezolvată, iar venirea iernii o va agrava și mai mult. Or, constructorii au nevoie de betoane și decum de explicații, șantiere. Rezolvarea cestei probleme se impune cu necesitate pentru a a- sigura un ritm mai bun de lucru, recuperarea ră- mînerilor în urmă față de grafice în zona Petroșani Nord și pe alte șantiere.

89, 90 și 76, unde i-am în- tîlnit pe șefii echipelor de dulgheri Gheorghe Savin și Nicolae Gheorghiu. Pe schelele blocurilor 78 și 79 și în interiorul blocurilor 76, 87' și 89 i-am întîlnitla datorie pe constructorii din formațiile conduse de Mihai Asavei, Dumitru Pos- tolache, Gheorghe Bețivu, . port suficiente.Dumitru Negoiță și Nicolae Tudor care executau dife- finisare. cu pri- calității de exe-rite lucrări de Prevederile legale vire la controlul lucrărilor pe faze cuție sînt riguros respectate, după cum rie-au format șefii punctelor lucru vizitate.In final îl întrebăm șing. Ilie Goia, adjunctul șefului brigăzii nr. 10: „de ce nu sînt onorate comenzile pentru betoane ?“. Interlocutorul ne-a informat că, în ultima decadă a lunii octombrie, deși timpul a favorizat din plin turnarea betoanelor, zilnic

in- depe nici-pe a-

me-lor, la televizor, a ciului Universitatea Craiova — Zeleznicear rajevo din cadrul Cupei U.E.F.A., (V.S.) '
fier forjat, transformîn- du-le în „porți" de acces peste linia ferată. Dinco- „Panait lo de faptul că, trecînd prin locuri nepermi.se se expun accidentelor, acești ■ „LA BRAȚ CU CIN- cetățeni trebuie să înțe- leagă că gardul a fost construit pentru protecție si nu pentru a fi distrus. (G.C.)

g AVIZ AMATORILOR DE SPECTACOLE. SPORTIVE. Videoteca Teatrului de stat din Pepe sub calea ferată, unii troșani organizează as- cetățeni, au desprins din tăzi, de Ia ora 14, o VI-sudură cîteva panouri din zionare colectivă în co-

Sa-

v
(Urmare din pag. 1)

— In ceea ce privește 
transportul și căile 
ces, ce pregătiri de 
ați preconizat ?— Am format 6 ____de intervenții pentru descongestionarea căilor de acces și de transport, dotate cu unelte de curățat zăpada. De asemenea, am transportat și depozitat cantități suficiente de zgură pe drumurile de acces către puțuri.

— Aprovizionarea ?— In cadrul incintelor și

de ac- 
iarnăechipe

ne
TECUL ȘI TINEREȚEA" se intitulează Spectacolul,.pe care îl va susține formația „Color" pe scena clubului din Vulcan. Ca invitați participă cu- noscuții și apreciații interpret! de muzică ușoară Olimpia Panciu și Cornel. Constantinii:. Spectacolele sînt programate pentru orele 17 și 20. (G.B.)

■ REPARAȚII NE- A TERMINATE. După ce I numai parțial au fost re- I parate geamurile la- blo- 1 cui 4 din cartierul Car- pați, la începutul lunii curente s-a trecut la vopsitul fațadelor. Probabil că cei de la E.G.C.L. sînt obișnuiți să înceapă lucrările și să le lase neterminate deoarece și la acest bloc lucrările au stagnat după numai cîte- va zile. (Gh.S.)
•Rubrică realizată de

Viorel STRÂUȚ

complex0 viața n prezentate prin co-

I 
I
I
I
I

în subteran, la punctele de aprovizionare, am asigurat stocuri de materiale, după cum urmează: 900 mc lemn rășinos, 300 mc lemn foios, 200 mc seîndu- ră, 1000 bucăți traverse, 25 mc ghidaje de lemn rășinos, 300 mc nisip, 400 mc balast, cantități suficiente de combustibili.
— Pe linie administra

tivă, ce măsuri s-au între
prins ?— Acestea sînt deja materializate. Este voba despre revizia și repararea ferestrelor și ușilor de la incinte, ale instalațiilor de încălzire și apă caldă, la băi, vestiare, depozij ț, turnurile și casele mașinilor, precum și asigurarea la centrala termică a unui stoc minim de 50 tone cărbune pe toată perioada de iarnă.Toate aceste., măsuri, îndeosebi cele care urmează a fi materializate vor fi urmărite pe, stadii de execuție.; Șefii de sectoare, compartimente și birouri au repartizat sarcinile pe executanți (ingineri, sub- ingineri, maiștri, muncitori) și vor urmări îndeplinirea 
lor.

$.

nepermi.se
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I! CONCURSUL DE PROTECȚIE A MUNCII i
• TB "■ A -ai a a » - —

I
I
II

cadru favorabil perfecționării profesionale 
pe planul securității miniere

Continuînd o bună tradiție, statornicită de mai mulți ani în mineritul Văii Jiu
lui, recent a avut loc la Petroșani faza pe C.M.V.J. a concursului de protecție a 
muncii. Organizat de serviciul de specialitate din combinatul minier și desfășurat 
sub genericul „Cunoscînd și aplicînd normele de protecție a muncii, prevenim 
accidentele și îmbolnăvirile profesionale**, concursul a reunit la susținerea probe
lor teoretice și practice zeci de mineri, lăcătuși și electricieni de mină — cîștigători 
ai fazei de masă din întreprinderile C.M.V.J. De fapt, a fost o veritabilă competiție 
profesională cuprinzînd meseriile de bază din minerit, concurenții disputîndu-și în- 
tîietatea în cunoașterea normelor de protecție a muncii și a legislației din acest 
domeniu. Iar cerințele și exigențele pregătirii concurenților sub toate aspectele — 
atît teoretic cît și practic — au fost cu atît mai mari cu cît Văii Jiului i-a revenit 
sarcina onorantă de a găzdui în acest an faza pe ramura minieră a concursului de 
protecție a muncii. Consacram pagină' de față inserării multiplelor aspecte ale des- - 
fășurării concursului.

CIȘTIGĂTORII CONCURSULUI
— faza pe Combinatul minier Valea Jiului

Aprecieri, opinii ale specialiștilor din juriu

Numele și prenumele Meseria întreprinderea minieră Locul Șcupat în concurs Puctajul obținut Premiile acordate (lei)Spiridon Savin miner Uricani I 130,6 puncte 2 000Emil Marinescu miner Dîlja II 114,9-,, 1 500Emil Florea miner Petrila III 98,6 „ 1 000Eugen Pavlovici electrician Uricani I 117 „ 2 000Gheorghe Popa electrician Livezeni II 116 „ 1 500Gheorghe Mitroi electrician Lupeni 11! 116 ,t 1 000loan Macavei lăcătuș Uricani I 129 „ 2 000D. Constântinescu lăcătuș Dîlja II 109,7 „ 1 500Vasile Stan lăcătuș Petrila III 106,9 „ 1 000
Despre nivelul la care s-a desfășurat faza pe 

C.M.V.J. a concursului de protecție a muncii, des
pre' modul cum s-au prezentat concurenții în sus
ținerea probelor teoretice Și practice, despre rezulta
tele obținute, precum și concluziile ce se desprind 
pentru activitatea viitoare în domeniul securității 
miniere și pregătirea pe acest plan a personalului 
— printr-o temeinică și exigentă instruire profesi
onală — ca și despre alte aspecte am cerut păreri
le autorizate, opiniile și aprecierile competente ale 
specialiștilor care au făcut 
sului.

parte din juriul concur-

POIng. DUMITRU
PEANĂȘ, șeful serviciu
lui protecție a muncii — 
C.M.V.J. : „Ajunși în final, la faza pe combinat și privind retrospectiv concursul putem aprecia că el s-a desfășurat la nivelul așteptărilor și exigențelor. Vorbind despre nivelul la care s-au prezentat concurenții în susținerea probelor, despre rezultate, a- 
preciez că noile norme de protecție a muncii în industria extractivă, intrate în vigoare în acest an, au fost stăpînite destul de bine. Satisfăcător au fost cunoscute și aspectele legislației de protecție a muncii. O impresie bună, cu totul aparte au făcut concurenții de Ia I.M. U- ricani cîștigînd locul I la toate cele trei meserii incluse în concurs — mineri, electricieni și lăcătuși de mină. Pe meserii s-a putut însă' vedea o simțitoare superioritate a electricienilor și lăcătușilor față 
de mineri.E adevărat, sînt încă destule rezerve pentru mai bine privind ridicarea nivelului cunoștințelor și stă- pînirea tehnicii securității muncii. Concret, din susținerea probelor, la unii concurenți — rău este că la mineri — s-au observat lacune în pregătirea de protecție a muncii, nesiguranță în stăpînirea u- nor aspecte practice. Mă refer de exemplu la verificarea stării de funcționare a metanometrului, la amplasarea capetelor de detecție pentru metan, la modul corect de copturire

a frontului de lucru și alte aspecte practice. De a- ceea consider că, pe viitor, punîndu-se un accent mai mare pe probele practice, poate ar fi mai nimerit ea acestea să se desfășoare pe viu, după specificul meseriei, la locurile de muncă ori la mina-școală. Adică, susținătorii probelor practi- . ce, concurenții să fie puși în situația de a executa mînuiri simple ale unor utilaje și dispozitive de securitate a muncii, de a da soluții de remediere a unor neajunsuri simulate în testul de concurs.îmbunătățiri sînt ceptibile și privind gățirea cunoștințelor gislație.Pe de altă concursul ar fi binedesfășoare în prezența U- nui public mai numeros".
Ing. NAGY CAROL, ins

pector principal de protec
ție a muncii — I.S.T.P.M. 
Petroșani: „In susținereaprobelor practice contra- cronometru — deci în lupta cu secundele — au fost puse la încercare atît cunoștințele teoretice cît și îndemînarea concurenților în efectuarea operațiilor- test. îmbucurător este că la toate probele, la cele care țin de meserie, P.S.I. privind mijloacelor și lor de stingere ilor, primului accident, descurcat un lucru cele trei renții au cunoscut

sus- îm bode le-parte, să se

la utilizarea materiale-. a incendi- acordarea în caz de

ficările din norme față de cele vechi. Acum, important este ca, ce s-a cîști- gat în concurs pe planul perfecționării profesionale să se regăsească într-o implicare responsabilă a minerilor, electricienilor și lăcătușilor în efortul general din unitățile C.M.V.J. pentru desfășurarea activității productive în deplină securitate a muncii**.
VASILE POENAR, ac

tivist al Consiliului muni
cipal al sindicatelor Petro
șani: „Mă gîndesc. să încep cu o critică la adresa factorilor responsabili din conducerea minelor Vulcan și Bărbăteni, a comitetelor de sindicat de la aceste unități ale căror echipaje nu s-au prezentat la faza pe C.M.V.J. a concursului de protecție a muncii. Dincolo de acest neajuns, este un lucru bun că din faza de masă pînă în finalul 
concursului s-a adîpcit continuu caracterul de întrecere, de competiție al acțiunii, amplifieîndu-se și stimulîndu-se în rînduri- le concurenților interesul pentru întîietate în cunoașterea normelor și legislației de protecție a muncii. Foarte distinctiv s-a putut vedea manif estîndu-se acest interes la concurenții de la I.M. Uricani ocu- panți ai locului I la faza 
pe C.M.V.J. la toate cele trei meserii. Mina Uricani a intrat astfel în posesia „Trofeului transmisibil pe întreprindere**. Succesul Uricaniului în concurs este de fapt rezultatul unei strînșe conlucrări . între organele de protecție a muncii și organizația de sindicat din întreprindere în asigurarea condițiilor ca întregul personal să fie bine instruit. O astfel de conlucrare se cere manifestată mai întreprinderileai căror concurenți au a- vut o evoluție mai slabă în concurs**.

și la faza

Concurenții clasați pe primele locuri la faza pe 
C.M.V.J. a concursului. In prim-plan, ocupanții lo
cului I la mineri (S. Savin — mijloc), la electricieni 
(E. Pavlovici — dreapta), la lăcătuși (I. Macavei) — 
toți trei de la I.M. Uricani.

r
Exemplu și îndemn jIn faza pe C.M.V.J., concursul a constituit, pen- (

Locuri meritorii

pe ramurăDupă cum se știe, Valea Jiului a găzduit de puțin timp faza pe ramura minieră a concursului de protecție a muncii din a- cest an. In îndeplinirea a-, cestei sarcini onorante, ! C.M.V.J. a făcut impresie! bună și prin evoluția me-1 ritorie a concurenților, prin rezultatele obținute și locu-i rile ocupate în concurs de reprezentanții unităților] sale miniere și de prepa-- rare. Astfel, la ^mineri —- ] locul II pe ramură îl ocupă concurentul Spiridon Savin de la I.M. Uricani, iar la electricieni de subteran pe locul II s-a clasat Gheorghe Mitroi de la I.M. Lupeni. Juriul con-< cursului a apreciat, de asemenea, prin acordarea u- nor frumoase mențiuni, rezultatele meritorii avute în susținerea exigentelor probe teoretice și practice de minerul Emil Marinescu, de la I.M. Mija, de muncitorul Ionel Hriscu, de la cariera de extracție Cîmpu lui Neag, de preparatorii Viorica Stingă și Traian Ignat de la Preparația Cărbunelui Petrila.Dar, dincolo de aspectele pozitive, juriul concursului pe ramură a lansat pe auto-, mare <

tru reprezentanții minei Uricani, terenul stabilirii unei adevărate performanțe în afirmarea capacității privind cunoașterea temeinică a normelor de protecție a muncii, în a stăpîni aspectele practice ale i securității miniere. Căci performanță și nu altceva ■ , se poate numi ocuparea locului I în concurs la toa- i te cele trei meserii: de minerul Spiridon Savin, de, 
electricianul Eugen Pavlovici și de lăcătușul de mi
nă loan Macavei. In urma acestui rezultat de excepție, mina Uricani a intrat în posesia „Trofeului** concursului transmisibil întreprinderilor. Potrivit regulamentului, cei trei concurenți ocupanți ai locului I în concurs cîștigă prestigiosul drept de a fi înscriși în cartea de onoare a întreprinderii.Vorbindu-ne despre meritele celor trei muncitori fruntași pe planul pregătirii profesionale în domeniul securității muncii, inginerul Grigore Pupăză, șeful compartimentului de specialitate din cadrul I.M. Uricani, ne explica: „Pot afirma că pe întregul parcurs al fazei de masă, pe întreprindere, în pregătirea pentru faza pe C.M.V.J. a concursului, Savin, Pavlovici și Macavei au constituit un exemplu de sîrguință, perseverență, dăruire și ambiție, un îndemn pentru ceilalți oameni ai muncii din colectivul nostru de a-și însuși temeinic prevederile normelor de protecție a muncii și a se perfecționa continuu în acest domeniu. Dar adevărul este că cei ■ trei îmbină nemijlocit aspectele practice ale muncii ) de zi cu zi cu dezideratele întăririi securității accs- i teia“. *Este, îritr-adevăr, o ță de exigențele securității muncii în demnă de toată prețuirea !

un stăruitor îndemn, deplin justificat, la exigență și o mai răspundere în pregătirea concurenților, mai ales pentru susținerea probelor practice. S-a cerut să se pună accent pe această latură deoarece dacă la probele teoretice rile și punctajele te de concurenți au echilibrate, la practice juriul a fost ne— voit să acorde punctaje in-ț ferioare pentru rile mediocre, te de mulți

1
I

iV
răspunsu- obținu-; foști probeleales la miniere

Pagină realizată la 
cererea C.M.V.J.

răspunsu- evazive da- concurenți.
atitudine muncitorească fa-subteran, |

Cîșligătsri ai fazei pe ramură a 
concursului. In mijloc. Spiridon Sa
vin, de la I.M. Uricani, ocupantul 
locului II la mineri.Susțin proba practică electricienii de minăConcentrare la testul scris.

cît și la ajutor concurenții s-au mulțumitor. Este bun că, la toate meserii, concu- modi-
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Vizita oficială în țara noastră 
a președintelui Republicii Elene, 

Constantin Karamanlis
- 7 No- aurului ;

- Continuarea convorbirilor oficiale
(Urmare din pagina 1)european și, apoi, a tuturor armelor nucleare. A fost exprimată convingerea că la noile convorbiri ce urmează să aibă loc în

tre Uniunea Sovietică și Statele Unite se va ajunge la înțelegeri reciproc acceptabile în problema armamentelor nucleare și cosmice — ceea ce va consti
tui un factor important pentru dezarmare și pace. Dat fiind că rachetele nucleare pun în grav pericol viața tuturor popoarelor europene este necesar ca toate țările continentului <—în primul rînd țările 
din NATO și ale Tratatului de la Varșovia — să participe activ, într-o formă corespunzătoare, la negocierile pentru realizarea unui acord privind eliminarea armelor nucleare din Europa.In cursul convorbirilor s-a arătat, totodată, că România și Grecia acordă 
o deosebită însemnătate Conferinței de la Stockholm consacrată încrederii și dezarmării în Europa, sub- liniindu-se că încheierea cu succes a acestei reuniuni ar avea o mare importanță pentru reluarea politicii de destindere, de colaborare și pace.Evidențiind necesitatea intensificării eforturilor în vederea dezvoltării în

continuare a colaborării și cooperării multilaterale, ca factor esențial al apropierii și întăririi conlucrării dintre țările balcanice, cei doi președinți au dat o deosebită apreciere realizării, în ultimii ani, â unor întîlniri și reuniuni pe diferite probleme ale colaborării economice, precum și activității unor organisme în domeniul științei, medicinei și altele. A fost relevată, și cu acest prilej, importanța sporirii eforturilor în vederea transformării Balcanilor într-o zonă a colaborării și bunei vecinătăți, lipsiiă de arme nucleare și de baze militare străine.In timpul convorbirii au fost abordate, de asemenea, și alta probleme internaționale, îndeosebi cele referitoare la soluționarea pe cale pașnică, prin negocieri, a conflictelor și problemelor litigioase dintre state, pornindu-se de la respectarea principiilor deplinei egalități în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului re- , ciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, a dreptului suprem al fiecărui popor de a se dezvolta liber, de sine stătător, fără nici un amestec din afară.

Președinții N i c o 1 a e Ceaușescu și Constantin Karamanlis s-au pronunțat pentru o soluție politică a situației din Orientul Mijlociu, pentru intensificarea acțiunilor politice și diplomatice care să ducă la realizarea unei păci globale în această regiune, la rezolvarea problemei poporului palestinian pe baza dreptului său la autodeterminare, inclusiv la crearea unui stat propriu, independent, la asigurarea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă.Referitor la problema cipriotă, a fost exprimată speranța că actualele convorbiri, ce au loc sub egida secretarului general al O.N.U., vor duce la o soluție corespunzătoare care să asigure o rezolvare justă a acestei probleme, conviețuirea pașnică a celor două comunități cipriote.In același cadru, s-a arătat că trebuie să se pună capăt războiului dintre Iran și Irak, să se treacă la soluționarea pe cale politică, prin tratative, a problemelor dintre cele două state.Cei doi președinți au subliniat necesitatea unor negocieri reale între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare, pentru o nouă ordine economică internațională bazată pe echitate, egalitate și avantaj reciproc, ceea ce ar avea im

plicații deosebit de favorabile asupra progresului e- conomic și social al fiecărui popor, asupra păcii și stabilității în lume.In cadrul convorbirilor a fost exprimată poziția comună a României și Republicii Elene potrivit căreia este necesar ca problemele complexe ale vieții internaționale să fie soluționate cu participarea egală a tuturor statelor, indiferent de mărimea sau orînduirea lor socială.Președinții N i c o 1 a e Ceaușescu și Constantin Karamanlis au apreciat caracterul fructuos al convorbirilor, însemnătatea acestora pentru dezvoltarea pe mai departe a relațiilor româ- no-elene. A fost reafirmată hotărîrea Republicii Socialiste România și Republicii Elene , de a-și intensifica cooperarea în sfera vieții internaționale, de a-și spori contribuția la soluționarea constructivă, .viabilă, în interesul popoarelor, a problemelor majore ale contemporaneității, la edificarea unui climat de pace și securitate, de încredere, înțelegere și largă colaborare în Balcani, în Europa, în întreaga lume.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de cordialitate și prietenie, de stimă și înțelege - re reciprocă.

FILMEPETROȘANI iembrie: Febra Unirea: Lunga cavalcadă către școală ; Parîngul : Torpilorii.PETRI LA: Prea pentru luna mai.ANINOASA : Avalanșa, I-II.VULCAN — Luceafărul: Arma misterioasă.LUPENI — Cultural : Nu pot să-ți spun adio.URICANI: Moartea vine .la decolare.
•' TV14, 00Fotbal: Universitatea Craiova — Ze- leznicear Sarajevo ' in Cupa U.E.F.A.Transmisiune directă de la Craiova, (color).15,45 Clubul tineretului. 16,00 Emisiune în limba maghiară (p.c.).20,00 Telejurnal (p.c.). 20,20 Tribuna TV.Emisiune de dez-

cald

bateri politico-ide- ologice.20.35 Uniți în demnitatecîntece patriotice și revoluționare.. 20,45 Film artistic : 
„Ecaterina Teodo- 
roiu“.(color). (II).21.35 Revista literar-ar- tistică TV.21,50 Telejurnal (p.c.).

RADIO13,00 De la 1 la 3. 15,00 Clubul invitaților. 16,00 Buletin, de știri. 16,05 Hora muncii înfrățite. 16,20 Sub falnic tricolor, unire.16.35 Coordonate mice. , cului. 17,00 Buletin știri, radio.Ceaușescu, România. 17,40 I Odă limbii române. 18,00 | Orele serii. <—■■■■ •(ora 20,00); O zi ....... „oră. Radiojurnal (ora 22,00). 23,00 Rezultateletragerii Pronoexpreș. 23,05 Arii și duete din operete. 23,30—5,00 Non stop muzical (Buletine de știri la orele : 24,00 ; 2,00; 4,00).

econo-16,55 Sfatul medi- de 17,05 Universitatea 17,30 Partidul,

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
lRadiojurnal ■ ) zi într-o •
I

întreprinderea miniera 
Valea de Brazi

cu sediul în orașul Uricani, 
strada Trandafirilor nr. 6 

încadrează direct sau prin transfer:

— mineri

— ajutori mineri

Retribuția conform Legii nr. 57/1974.

La Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România riumul, unde se păstrează litatea să cunoască dovezi ale geniului creator ai stră-Marți, președintele Republicii Elene, Constan

tin Karamanlis, împreună cu celelalte persoane oficiale elene, a vizitat Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România.Vizita a început în săli
le unde se păstrează prețioase mărturii ale locui
rii neîntrerupte, din cele 
mai vechi timpuri, a teritoriului patriei noastre.S-a vizitat apoi Lapida-

copia Columnei lui Traian, celebrul monument antic închinat aprigelor lupte dintre daci și romani.In sala tezaurului istoric, 
în care sînt expuse piese de excepțională valoare artistică din diferite epoci, descoperite pe teritoriul țării noastre, între care re
numitele tezaure de la Pietroasa, Apahida, Cucu- teni-Băiceni, Hinova, înal-tul oaspete a avut posibi-

moșilor noștri.Președintele Republicii Elene s-a oprit cu multă atenție în fața exponatelor, manifestînd un deosebit interes pentru aceste importante mărturii ale istoriei noastre, impresionante dovezi ce reconstituie cu fidelitate civilizația multimilenară a poporului român.

Depunerea 
unei coroane 

de flori Președintele Republicii Elene, ' Constantin Karamanlis,/ a depus, marți dimineață, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.După depunerea coroanei de flori s-a păstrat un moment de reculegere.Ceremonia' s-a încheiat cu vizitarea rotondei monumentului.
Seminarul internațional cu tema

Ila Brașov au început marți, 27 noiembrie, lucrările seminarului internațional cu tema „Tineretul și dezvoltarea", acțiune organizată de Comitetul Național Român pentru A- nul Internațional al Tineretului.Particijoanții la seminar au primit cu deosebit interes Mesajul adresat de tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Mesajul a fost prezentat de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.Manifestarea prilejuiește

realizarea unui larg schimb de opinii și experiență vi- zînd identificarea de noi căi și modalități de participare a tinerei generații contemporane la procesul de dezvoltare națională, corespunzător priorităților și cerințelor specifice din fiecare țară, relevarea posibilităților concrete oferite de Anul Internațional al Tineretului, care va fi marcat, în 1985, sub gene- deviză „Par- Dezvoltare, Pa-Semina să abordeze

națională,

roasa ticipă.re, ce“.urmeazătipie aspecte actuale privire. la implicarea torilor de decizie la național, regional și național în procesuldezbatere și . soluționare corespunzătoare a proble-

r u 11 mul- cu fac- nivel inter- de

ruelor complexe cu care se confruntă, • în prezent, tineretul de pe toate meridianele globului.La reuniune participă numeroși reprezentanți ai unor organizații naționale, regionale și internaționale de tineret, studenți și copii, comitete naționale pentru A.I.T., precum și. ai altoi- instituții cu care U.T.C., U A.S.C.R. și Organizația Pionierilor din țara noastră întrețin relații de colaborare.Iau parte, totodată, prezehtanți ii uuor’ nisme și agenții, specializate din sistemul O.N.U. .A luat apoi cuvîntul tovarășul Nicu Ceaușescu,membru supleant al Corni- activă și : responsabilă la tetului Politic Executiv dezvoltarea economieo-soci-al C.C. al P.C.R., prim- ală a României socialiste.

secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T.In intervenția sa, refe- rindu-se. la semnificația deosebită a Anului Internațional al Tineretului, vorbitorul a subliniat rolul important care revine tinerei generații în procesul dezvoltării Ia nivel național și internațional, ționarea blemelor niriî, în
solu- eehitabilă a pro- globale ale ome- edificarea unei bune și mai drep- au fostre-orga- lumi maite.’ De asemenea, pe larg evidențiate preocupările, tineretului din țara noastră, participarea sa
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întreprinderea miniera 
Anînoasa

f încadrează de urgență,
direct sau prin transfer :

— motopompiști pentru formația civilă 
de pompieri

și prin concurs în 9 decembrie 1984, ora 13
— desenator tehnic
Condițiile de încadrare sînt cele prevă

zute de Legea nr. 12/1971, Legea nr. 57/ 
1974 și Decretul 232/1974.

Mica publicitate
de

i,
CUMPĂR mașină scris. Informații, Lupeni, strada Tudor Vladimires- cu nr. 22, bloc D 2, SC. I, ap. 66. (2954)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Loy duard, eliberată 11-SRUEEM Petroșani, declar nulă. (2949)PIERDUT certificat absolvire a 7 clase pe : mele Harabagiu eliberat de Școala generală comuna Ivești, județul

de E- deOde nu- Georgeta,Galați, în anul 1961. declar, nul. (2950)

PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) pe numele Rusneac Moise- Marius, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (2951)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mora- ” ' ' I.E.ru Maria, eliberată de Deva. O declar nulă. (2952).PIERDUT certificat absolvire a 10 clase numele Bucerzan Lidia, liberat de Liceul industri-1 al nr. 1 Mediaș, în anul 1980. II declar nul. (2953),
C 1: S • ;

IANCU, soț, Evi, cumnată, Beby și Viorel, ne
poți, Lia și Marian, strănepoți, cu adîilcă durere 
anunță încetarea din viață a celei care a fost 

ȘfâRBAN MAKIA (născută Bîja)
înmormântarea are loc joi, 29 noiembrie 1981, 

ora 15 din. strada M. Viteazu. (2955)

Redacția și administrația Petroșani, str. Nîcolae Băicescu, nr. 2. Telefoane : 41662,
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul, Tipografia Petroșani, str. N Băicescu, nr. 2, telefon 41365.


