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La UricaniLa Uricani

• 225 ml de galerie au realizat, în luna noiembrie, cu ajutorul combinei de înaintare cu secțiune plină, minerii brigăzii lui ANDREI TOKES, din sectorul de investiții, la săparea viitorului orizont de bază al minei.
• Minerii brigăzii de pregătiri condusă de AUREL SOȘOI, din sectorul III A au atins în luna parea galeriei de noiembrie, o viteză de înaintare de 205 ml la să- cap pentru un nou abataj frontal de mare capacitate.rima zi a lunii M cembrie a fost " cată la mina câni de un moment sărbătoresc de excepție dedicat unor performanțe minerești de o valoare deosebită — două recorduri la săparea lucrărilor miniere menite să asigure deschiderea viitoarelor capacități de produc

ție.La ieșirea din mină» minerii din două formații cu vechi state de vrednicie în ■ întrecerea socialistă — autorii valoroaselor recorduri — au fost felicitați de directorul minei, secretarul comitetului de partid și președintele sindicatului, li s-au adus elogii pentru reușite, li s-au urat noi suc-V cese, iar pionierii le-au o- ferit flori. A fost un moment sărbătoresc tradițional, în specific mineresc, a fost o elocventă demonstrație a angajării ferme aminerilor din Uricani în țcrearea premiselor necesare creșterilor’ de producție j prevăzute pentru 1987, o dovadă certă a capacității de muncă, de creație a colectivului minei, din care |s-au remarcat, prin faptele Ilor de excepție, cele două jformații fruntașe. î

de- mar- Uri- ROD AL TEHNICII AVANSATE, 
AL COMPETENȚEI PROFESIONALEMinerii din brigada lui Andrei Tokes constituie o formație cunoscută și recunoscută > pentru realizările superioare obținute în anii cincinalului trecut în săparea orizontului 400 cu ajutorul utilajului înalt bina țiune plină. Obținuse la acest pare și de 180 ml. Aceasta a fost cu ani în Urmă... De asta dată, la săparea orizontului nou —■ 300, cerința unor, viteze sporite de înaintare pentru începerea lu-

de nivel tehnic — com- de înaintare cu sec-orizont viteze de să.

crărilor de pregătiri a noilor capacități de producție cerute de producția prevăzută pentru acest cincinal s-a impus cu și mai multă acuitate. Cerința a fost înțeleasă de mineri, de cadrele sectorului; s_a profitat din plin de condițiile favorabile oferite de noul cîmp de lucru, dar mai a- les de experiența minerilor din brigada Tokbs, a personalului electromecanic al sectorului pentru a atinge
Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

Debut 
promițâtorCronica întrecerii consemnează încă din prima zi a acestei luni, mobilizarea de care dau dovadă minerii Văii Jiului în vederea încheierii cu rezultate bune a primului an din actualul, cincinal.
•- Cel mal ridicat plus 

— 1382 TONE DE CĂR
BUNE — l_au obținut 
minerii de la PARO- 
ȘENI, colectiv care, de curînd, a sărbătorit 20 de ani de la extragerea primei tone de cărbune și îndeplinirea cu 52 de zile înainte de termen a planului anual. Producția realizată plimentar în 1986 totalizează, în acest peste 116 000 tone cărbune.• Demaraj. bun ’și la Cîmpu lui Neag. Profi- tînd de timpul încă prielnic, folosind la capacitate dotarea tehnică de care dispune, colectivul unității a extras, în prima zi a lunii în curs, 900 tone de cărbune peste sarcinile de plan. 
(Gh. O.)
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Minerii din brigada 

condusă de Andrei To
kes, întîmpinați cu flori 
Ia ieșirea din subteran.
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Aurel Șoșoi, unul dintre cei mai destoinici brigadieri, în mijlocul cîtorva 
ortaci din schimbul I.

Foto : Gh. OLTEANU

Petroșani.Nord, Ia început de decembrie.
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Realizarea planului fizic 
de apartamente, comandament major 

a! activității de pe șantiereConstructorii din cadrul Antreprizei construcții mon. taj P< troșani d fă o'-u în aceste zile o intensă activitate pe șantierele locuințelor din localitățile Văii Jiului, avînd ca o- biective prioritare realizarea planului fizic de apartamente și crearea condițiilor pentru îndeplinirea sarcinilor sporite ce le revin în anul viitor. Analiza pe bază de bilanț la principalii indicatori. deplan, pune în evidență e- xistența unor, rămîneri în urmă pentru recuperarea cărora se cer, în această ultimă lună a anului efor, turi susținute. Din sarcina de 1226 de apartamente prevăzută în planul fizic al A.C.M. pentru acest an, construi lorii au pl edat beneficiarului 670 de apartamente în primele 10 luni, iar alte 226 se află în fază avansată de execuție, premergătoare momentului prezentării la recepție. Cu cele nfai bune realizări se prezint î colectivele brigăzilor din Uricani, Petrila și Petroșani, care au posibilități reale de a recupera rămînerile

în urmă și de a raporta la termen realizarea planului de apartamente. - Situația de la nivelul brigăzii nr. 40 Lupeni, lasă să se nt e id insă că planul f zic nu va fi realizat I in cele . 14 de ipar < a. n ;n~ te prevăzute în planul a- nual al brigăzii, au fost prezentate la recepție doar 76 de apartamente, iar alte 40 de apartamente se află în fază avansată . de execuție. -' In ceea ce privește ceilalți indicatori principali de plan se constată, de asemenea, unele rămîneri în urmă. Nu sînt îndeplinite sarcinile la producția globală și netă, iar productivitatea muncii realizară la nivelul brigăzilor este cu cîteva procente sub cea planificată. Brigăzile nr. 20, 30, 40, 50 și 60 și-au depășit cheltuielile materiale,neîncadrîndu-se în prevederile acestui importantindicator, de eficiență economică. Singura brigadă care a făcut economii, în- cadrîndU-se în cheltuielile
Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

în pag. a 3-a

Protecția muncii în minerit — 
la nivelul dotărilor tehnice moderne

INIMPERIOASA ACȚIUNE DE ECONOMISIRE A ENERGIEI ELECTRICE

Scurtcircuitări ale spirituluiNc.am referit, intr.unul din nume! ele precedente a- le ziarului, la modul cum s-a desfășurat, în luna noiembrie. activitatea de e_ conomisirc a energiei e- leclrice, încadrarea, in consumurile aprobate, în unitățile economice ale municipiului, în sectoarele public și casnic. Arătam că ..balanța" înclină îngrijorător spre partea negativă a stării de lucruri, „acul" ei' inclicînd mai bine de un milion de kilowați/oră pe;-... te cotele alocate. Sursa a- cestei nedorite depășiri se află,în consumurile exagerat de mari din sectorul casnic, pentru că statisticile arată, în ce ...privește activitatea din minerit și industrie, o economie de3 254 000 kilowați/oră, „a- nulată", însă, din păcate, de depășirile, cifrate . la4 350 000 de kilowați/oră,

înregistrate la consumatorii individuali. Afirmînd că și în unitățile economice mai există resurse pentru obținerea de economii mai mari (vom reveni asupra acestor aspecte), ne propunem, în rînduriie' de față, să ne referim la situația din sectorul casnic, unde, așa cuîn arătam, se consemnează o păgubitoare risipă de energie electrică.Care sînt cauzele? In-, tr-un cuvînt, ele pot-fi rezumate prin absența, la u- nii cetățeni,’ a spiritului gospodăresc, a sfidării, chiar, , a unor, exigențe impuse,.de utilizarea rațională a -U n c i a t î t de prețioase - avuții ționale, a noastră, aror, cum este energia electrică. O asemenea atitudine, se manifestă în. diverse

gospodăresc chipuri: folosirea, becurilor eu vapori de mercur (deci cu puteri de 10 ori mai mari decit. cele obișnuite) pe Casa scărilor, utilizarea unor aparate electrocasnice de mare putere, și cînd este nevoie și cînd nu chiar și in perioadavârfurilor le î’V-punerea lor în strict interzisă;față' de gospodărirea judicioasă a energiei prin montarea deputeri' mai mari, în loc folosirea veiozelor, ă minatului local cazuri, o al culminat eu' nergie, prin1

energetice (între ore_- -10. și 17—22), - cînd priză este indiferentă

na. tutu-

electrice, becuri cu de veiozelor, a ilu- ln unele are atitudine a furturi de e- „falsil'icarea“
C.T.

(Continuare în pag. a 2-a)
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Dăruire profesională la vetrele pliniifrămîntare a aluatului, muncitoarea Maria Udroiu supraveghea cu atenție malaxorul pentru ca „plămădirea" materiei prime să se. facă în Condiții optime. Mai departe, pe fluxul tehnologic, Maria Antohi și Leontina Răscol lucrau la divizionarea aluatului, care era apoi preluat și modelat de Lucia Uda și Agripi- na Răfăilă, Totul decurge cu exactitatea unui proces .de fabricație fluent, bine organizat. Aflăm că secția este profilată pe producția de specialități de panificație : cozonac ardelenesc, covrigi, batoane, cornuri cu diferite umpluturi. Pe lin-

l’rilejul pentru a aprecia activitatea colectivului de oameni ai rnuncii din cadrul secției 5 Vulcan a Fabricii de morărit ; și pai aificație din municipiul nostru îl avem cu toții de fiecare dată cînd ne așezăm la masă. Produsele de panificație fabricate aici sînt apreciate numai la superlativ de -beneficiari. Cu cî. teva zile în urmă, arii vizitat mica secție din Vulcan. Ce aspecte ale activității am văzut, ce oameni am cunoscut? Răspunsurile cu adresă.,19 munca plămădi- torilor,.pîinii noastre de toate zilele,: în cele ce urmează. ■ -In .secție ne Țntimpină . gă acestea, în cantități mai șefa de schimb fillia Dur. nea. Facem cunoștință cu procesul de fabricație și oamenii aflați în ' acel schimb. La instalația de
reduse, se fabrică pîine rotundă și diverse specialități de franzelă de 150 și 250 g.

lâ extragerea u-Asistăm ______ . .. .,net „șarje" de cozonaci din cuptorul etajat. Odată eu năvala aerului fierbinte din gura cuptorului se răspîridește în , jur aroma îmbietoare de pîine proaspătă. Cozonacii nici nu vor apuca să Se răcească pînă vor ajunge în magazinele de desfacere.,In timpul scurtei noastre vizite ne-am dat seama că ■ oamenii plinii de la secția din Vulcan prin tot ce fac, șe străduiesc să confere o calitate deosebită produselor fabricate de ei. Aprecierile consumatorilor dovedesc că eforturile lor își ating obiectivul zi de zi, 1 pentru care merită unanime aprecieri. '
Text și foto :

Ștefan NEMECSEK

O nouă șarjă, la gura cuptorului.

î . i JiTn...

a

Scurtcircuitări ale spiritului gospodăresc
(Urmare din pag. I)cpntprilor, prin diverse alte procedee în contradicție cu legea. Așa cum, ne arăta ing. Andrei Samuel, șeful Centrului de distribuire a energiei electrice, în cursul lunii noiembrie, la controalele efectuate de către specialiști ai unității, au fost aplicate pește 100. de a- menzi /și s-au încheiat mai bine de 50 de procese verbale de contravenție (unele pentru fapte de natură penală),, în funcție de gravitatea faptelor șăvîrșite.. O altă sursă a depășiri, lor consumurilor energetice în sectorul casnic o reprezintă neglijența asociațiilor de locatari ,'în ce privește montarea și „exploatarea" automatelor la iluminatul pe casa scării din blocurile de locuințe. Calculele a- rată clar că un asemenea dispozitiv se amortizează în• cel mult o lună de zile, iar, apoi, prețurile plătite de asociații — în definitiv de cetățenii înșiși — sînt de cel puțin zece ori mai mici decît cele avansate în situa, ția în care asemenea automate nu sînt folosite. Oare nici acest lucru nu poate

să fie convingător pentru gospodari ? Ca să nu mai vorbim de economiile considerabile de energie electrică obținute pe această cale. Intr-o evaluare . aproximativă, consumurile ar scădea de cel puțin zece ori — evident cele la iluminatul interioarelor de folosință comună din blocurile de locuințe. ■ ■Iată, așadar, că există posibilități, tehnice am putea spune, pentru micșorarea numărului de kilo- wați/oră înregistrați ltf o- ra actuală în sectorul câs. nic. Dar sursa cea mai generoasă o oferă spiritul de economie, grija pentru utilizarea rațională' a energiei electrice, manifestată de fiecare consumator, în locuința sa. Este în intri- . resul său ca „nota de plată" către I.R.E. să fie mai mică, și. aceasta depinde de el și numai de. el, fără eforturi prea mari. Cît despre aceia dintre abonați, a căror conduită are incidență cu reglementările în vigoare, față de ei trebuie să se manifeste, din partea organelor în drept, in-

transigența cuvenită. Nimănui- nu-i este permis să risipească, condamnabil, o „materie primă" atît deprețioasă, vitală pentru desfășurarea normală aactivității din industrie, a vieții economico-socîale în ansamblu.' l'i':'■/A/'-j.'Vș,

Doua recorduri minerești 
de mare valoare

(Utmare din pag. I)noi performanțe în exploatarea utilajului ultramodern. Performanța s-a obținut la săparea galeriei transversale spre nord, la orizontul 300, din care urmează să se deschidă pregătirile pentru noile fronturi de muncă în blocurile III și IV ale straiului 17—18. Profilul lucrării — 18 mp; productivitatea obținută — 5 mc/post față de 3,4 mc/post planificat: viteza medie zilnică: 6,8—7 ml.; Săparea galeriei a început din plin de la începutul trimestrului, deci din octombrie, cînd brigada a atins o viteză de 190 ml. A fost- o „repetiție genera-

lă“ pentru recordul din luna noiembrie, bazat pe un program de lucru judicios și detaliat, prevăzînd organizarea schimburilor, ciclul operațiilor, organizarea frontului de lucru, graficele de revizii și repara, ții ale utilajului. Recordul brigăzii, ne spune ing. loan Țopa, șeful sectorului, este rezultatul direct al respectării prograriiului de lucru, ceea ce denotă, înalta profesionalitate a brigăzii și a personalului care a asigurat întreținerea e- lectromecanică. Este și 'rodul asistenței tehnice, al colaborării fructuoase dintre schimburi precizia și ordonate cu competență de ordinea cu care s-a stăruit, tenace și continuu începînd de la șeful de sector și pînă la ultimul vagonetar

pentru obținerea performanței. Este un merit comun — al minerilor din brigada de elită a lui Andrei Tokes, din schimburile conduse de minerii Ka- eso Laszlo, Iszlay Laszlo, Iszlay Albert, Mihaly Iuliu și Andrei Varga, al com. bainerilor Gheorghe și Nicolae Dobîrceanu, Gheorghe Heț, Remus Crăciunes- cu și Ion Șerbănescu, al lăcătușilor Nicolae Cașiș, Dumitru BîtOancă, Dumitru Șunei, Grigore Colceru, Kișs Endre și Ionel Danciu, al echipei de aprovizionare a, lui Kacso Venczel, formații de diferite specialități, co-tehnicianul Teodor Bologa, adjunctul șefului de sector, de maiștrii mecanici loan Jocea și Ionică Stoi.
Cheia succesului: bunaO primă premisă ■ a reușitei brigăzii de pregătiri a lui Aurel Șoșoi — 205 ml de galerie săpată în profil de 13,4 mp (susținut cu armături GDM-11) pentru punerea în funcțiune a panoului 1 Sud din blocul zero a stratului 17—18 — este tot conștiința datoriei. Conștiința datoriei care este sinonimă cu răspunderea pentru soarta noilor capacități de producție pe 1987. Or, panoul 1 Sud este tocmai un frontal de blare capacitate care urmează să fie dotat cu Un complex modern — CMA-5 H, și să ajungă în primul trimestru al anului viitor la o producție zilnică de 700—800 tone. Tot în acest bloc, urmează să se des. chidă, în continuare, alte abataje, tot de mare pondere.Brigadierul a înțeles, importanța lucrării, iar prin el, prin șefii de schimb Marin Mariciuc, Vasiie Cioba- nu, Fîcă Anastasiu și Va- sile Graur, întreaga formație. La ambiția brigadierului, de a realiza un veritabil record în săparea a-

organizarerigoarea și ordinea, disciplina fermă, conjugată cu priceperea și spiritul de inițiativă au asigurat folosirea intensivă a combinei, organizarea : eficientă a muncii. Bunăoară, pentru a preveni stagnările pentru prelungirea transportorului, în locul benzii, după combină, ș;a montat un transportor ușor — TR 2 care a fost pregătit din timp și montat cu maximă , viteză, în cele două cazuri, cînd A fost nevoie de prelungirea fluxului jjde TR 3. <Competența tehnică, a-

cestei lucrări miniere de maximă urgență, s-au racordat deci toate schimburile, constituite din mineri policalificați, din combai- nieri pricepuți și inimoși — loan Nicllițelea, Constantin Udrescu, Mihaly Matei și nu în ultimul rînd electricianul Conștantin Udrescu care a asigiirat revizia și întreținerea modernului u- tilaj — combina de înaintare. Brigada ș.a bucurat de o bună aprovizionare din partea echipei lui Mircea Brudan, de competentă și permanentă asistență _____t______T_ ________ ,tehnică pe toate schimbu- vînd la bază policalificarea rile, asigurată de cadrele tehnice cele mai valoroase, în 'frunte cu șeful de sector, ing. Alexandru Pușcaș.Brigada a beneficiat însă de propria sa capacitate și experiență '— brigadierul are o vechime de un sfert de secol la mina Uricani, din care peste ju. mătate de timp conducător dc formație. Capacitatea de a organiza cu precizie munca fiecărui schimb, a fiecărei echipe — specializată pe operații---

minerilor i-a ajutat să poată pune toți mina la o intervenție mai complexă și dificilă, le-a asigurat viteze sporite de înaintare; de cîte 8 ml pe Si, productivități sporite, de 12 tone pff post, cu 5 tone pe post superioare prevederilor.— ...Și ne va ajuta și in viitor, ne asigură brigadierul, pentru a ne întrece propria performanță. Mi. zării în ’87 pe cel puțin .235 ml avansare...
Realizarea planului fizic de apartamente

(Urmare din pag. I)prevăzute la 1000. lei producție a lost brigada 10 'Petroșani.Rămînerl h, urmă, practic de nerecupcrat în ultima lună a anului se. constată față de planul fizic și Ia lucrările de gospodărire comunală, la cele pentru ministerul sănătății și terți. Din planul valoric de aproape 13 milioane lei, prevăzut pentru construirea a trei importante lucrări de gospodărie comunală, n_a . fost realizat niciunul. Or, respectarea termenelor de punere în funcțiune, a obiectivelor de investiții social-culturale, de gospodărie comunală, îndeosebi, se impune ca o prioritate, în contextul dezvoltării din ultimii ani a construcției de locuințe,

pentru asigurarea utilități, lor cum sînt apa potabilă, noul centru stomatologic din Petroșani, policlinica cu staționar din Uricani, spațiile comerciale și pentru prestări de servicii din toate localitățile Văii Jiului.Stadiul de realizare a planului fizic, de aparta. mente din acest an, lasă să se întrevadă posibilități reale de respectare a .termenului de predare la beneficiar doar la nivelul brigăzilor nr. 20,, 50, 10 și 36. Dar, îh . acest scop se impune o mai bună mobilizare a resurselor umane și materiale de care dispune conducerea antreprizei. Fiecare zi, fiecare oră de : lucru se cer să fie folosite din plin, pentru sporirea volumului realizărilor de pe șantiere și respectarea

prevederilor înscrise în gra- din partea- forului tutelar ficelc fizice, pe obiective, concomitent cu pregătirea condițiilor de înfăptuire a sarcinilor sporite din anul viitor. Colectivului antreprizei îi revine sarcina de a realiza în anul viitor, cu sprijinul întreprinderii județene de antrepriză generală pentru construcții și montaje, 3000 de noi apartamente. După cum ne-a informat ing. Gheorghe. Matei, directorul A.C.M. Petroșani, în prezent există asigurat un procent de 50 la sută din proiectele de execuție și din documentațiile volumului sporit de investiții din anul viitor.In Petroșani, Uricani și Petrila au fost începute deja lucrările de construcții . pentru creșterea substanțiă- de apartamente prevăzute lâ a producției de cărbune cocsificabil și energetic în Valea Jiului.

al antreprizei, a beneficiarului, a consiliilor populare din localități pentru completarea în cel mai scurt timp a documentațiilor și. eliberarea la timp a amplasamentelor pentru, construcția noilor apartamente. Dar să nu fie glijate, ca pînă acum, crările de gospodărie munală, de construcție a obiectivelor de investiții social-culturale prevăzute în plan. Realizarea planului fizic de apartamente, a celorlalte obiective de investiții social-culturale reprezintă un comandament major al activității de pe șantiere, în contextul amplelor eforturi care se fac

ne-1U- co-

pentru 1987. Se impune însă un sprijin mai operativ
f
I

vă informăm de științe sociale din oraș, sînt invitați tinerii de la ambele unități niiniere din •Uricani. (I.D.)SIMPOZION. „UTC ,— 65 de ani de luptă și activitate revoluționară sub conducerea partidului" este genericul unui simpozion -programat pentru mîine, la căminul de nefamiliști al 
i I.M. Uricani. După cum ne 
1. informează Cornel Braia, 
I secretarul comitetului 
I U.T.C. pe mină, la simpo- 
I zion, susținut de profesori

REAMENAJÂRI. Din. dorința de a Se asigura condiții optime de pregătire în vederea participării la cont cursurile, anului 1987, membrii echipei de judo' a minei Lupeni lucrează la reparațiile și reamenajăfile fostei popicarii apârținînd A.S. „Minerul". Acțiunea va fi finalizată în a doua jumătate a lunii decembrie. (AT.) .

GIMNASTICA ACROBATICA. In cadrul bazei sportive proprii a A.S. „Constructorul minier" (I.A.C.M.M.) se deschid, de mîine, 4 decembrie, cursuri de gimnastică acrobatică pentru fete din clasele I-IV. Programul: în zilele de marți, joi. si sîmbătă,' între orele 14—16. (I.D.)

sală" de Ion Băieșu; un spectacol montat în regia lui Radu Băieșu.TEATRU. Două noi reprezentații cu piesa „Nevastă de ocazie" de Kostas Asimakopoulos pot fi urmărite la sediul Teatrului de .stat „Valea Jiului", sîmbătă și duminică, începînd cu ora 19, îiî interpretarea TURNEU. Teatrul de stat ' cun.oscuților actori ai. in- Valea Jiului" se află turneu ân localități din județ. La Călan, Orăștie Deva, începînd de astăzi, .se va juca „Autorul e în

dacție de la cititorul nostru Dorin Voicu, locatarii blocului din bulevardul Republicii nr. 95 — scara B, nu au apă caldă demai bine de o lună, ca urmare a unei defecțiuni.E.G.C.L.-ul cunoaște situația, dar întîrzie.1 ionul ? remedierea avariei Se așteaptă reve-
în
Și

stituției noastre profesioniste de artă dramatică,D'E-ALE EiG.C.L. Potrivit unui telefon primit la re-
PIERDUTE. Unprezentat,CHEI binevoitor s-a luni, la redacție cu o legăU tură de chei, pe care le-a găsit, duminică, în gară.

Cineva le-a pierdut pe peron în apropierea liniei I, (în dreptul locului de staționare a trenului personal Petroșani — Lupeni). Păgubașul este așteptat să reintre în posesia obiectului ce-i aparține. (I.B.)
Rubrică realizată de 
H. ALEXANDRESCU
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\ PROTECT IA MUNCII ÎN MINERIT- j
| LA NIVELUL DOTĂRILOR TEHNICE MODERNE j
Producții de cărbune tot mai mari, 
în condiții de deplină siguranță

Rezultatele concursului la testul scrisprotecție a muncii, pe me- Actuala ediție a concursu- . serii. In acest context, an lui „Cine știe, cîștigă" a pus ’ " ’_______ . . în evidență că numărul răs-cursuri gen „Cine știe, cîș- punsurilor bune și foarte tigă“, pe teme de protecție a muncii, care se bucură de o largă apreciere și contribuie efectiv la lărgirea orizontului de cunoștințe profesionale ale minerilor, electrolăcătușilor, artificierilor, ale tuturor celor ce-și desfășoară activitatea subteran.. Ediția din acest an concursului pe teme protecție a muncii a trenat în etapa de masă pe sectoare* sute de partiei- panți, și s-a bucurat de o mare popularitate în rîn- dul minerilor. In cea de-a doua etapă, desfășurată la nivelul întreprinderilor, dintre cei mai buni mineri an de an cîștigînd în popularitate. Concursul s-a încheiat cu o festivitate în cadrul căreia, cîștigătorilor li s-au oferit premii în o- biecte, diplome și mențiuni. Ocupanții primelor trei locuri, de la ambele categorii, vor participa la etapa superioară, pe departamentul minelor, din- Ministerul minelor, _petrolulUi și geologiei, a concursului, care este programată pentru 11—12 decembrie în Ploiești.

In următorii ani, colectivelor-de muncă din cadrul. ----  . .Combinatului Minier Valea de an sînt organizate con. Jiului le revin sarcini deosebite pe linia creșterii producției de cărbune. Pî- nă la sfîrșitul actualului plan cincinal, în lumina sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidu" lui, producția de cărbune energetic și cocsificabil din bazinul Văii Jiului va spori considerabil. Concomitent, însă, ca o expresie a profundei griji față de mineri, a conducerii de partid și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, iubitul și stimatul nostru conducător, mecanizarea și modernizarea activității de extracție va spori considerabil, iar pentru asigurarea unei depline securității a muncii în subteran, fondurile alocate pentru protec- ția. muncii, pentru dezvoltarea dotărilor cu aparatură modernă sînt prevăzute să crească an de an.Răspunzînd comandamentelor majore ale necesității creșterii producției de cărbune, compartimentele de protecție a, muncii din întreprinderile miniere des- fășoară o activitate susți- nută pentru' a asigura con- exigențele probei scrise. A’ diții de deplină securitate a muncii cunoașterea ‘ și popularizarea largă a normelor departamentale

ina de ' an.

și electrolăcătuși 70 s-au situat pe locuri fruntașe, fiind selecționați să reprezinte colectivele din care fac parte la etapa superioară pe. Combinatul, Minier Valea Jiului. Desfășurată duminică, 30 noiembrie a.c. în Petroșani, etapa pe C.M.V.J. a concursului a constat din două faze distincte. In prima fază, desfășurată, dimineața, con- curenții s-au confruntat cu

bune a fost mai măre la categoria mineri. La categoria electrolăcătuși, răspunsurile nu au fost la a- celași nivel, fapt care pune în evidență necesitatea intensificării acțiunilor de instruire a respectivei categorii de personal muncitor la nivelul întreprinde- , rilor miniere.In ansamblu, actuala etapă a concursului pe teme de protecție a muncii constituie o expresie a interesului de care se bucură în rîndul oamenilor muncii astfel de manifestări, care au început să se contureze și ca o frumoasă, tradiție,

Categoria mineri

1. Spiridon Savin, I.M* Uricani 96 p
2. Aurel Boancă, I.M. Aninoasa 85 

85 
85

3. loan Drago?, I.M. Vulcan
4. Pavel lordache, I.M. Dîlja
5. Constantin Butâ, I.M. Lupeni 80
6. loan Constantinescu

I.M. Valea de Brazi
7. Emil Marinescu, I.M. Dîlja 80
8. Constantin Ștefănescu, 

I.M. Petrila „

80

80
9. Dumitru Tivdă, I.M. Livezeni 80

10. Constantin Cruceru,
I.M. Vulcan

11. Gheorghe Hulunaș, 
I.M. Petrila

12. Nicolae Cațavel,
I.M. Paroșeni

75

75

75

Categoria electrolăcătuși

1. Eugen Pavlovici, I.M. Uricani 85 p
. ........................ 80

75
70
65
65
65

2. Nicolae Stan, I.M. Vulcan
3. Florin Balta, I.M. Vulcan
4. loan Păiușan, I.M. Țebea
5. Tiberiu Terleczki, I.M. Lonea
6. Teodor Codrin, I.M. Lonea
7. Cuțu Danciu, I.M. Dîlja
8. Dorin Șamșudean,

I.M. Paroșeni :
9. Ștefan Diaconescu,

I.M. Paroșeni
10. Gheorghe Mitroi, I.M. Lupeni 65

6011. Ion Eremia, I.M. Aninoasa
12. Gheorghiță Serea, 

I.M. Aninoasa

65

65

60la
Categoria mineri

1. Spiridon Savin
2. Aurel Boancă
3. Emil Marinescu
4. Constantin Buță
5. Constantin Ștefănescu
6. Nicolae Catavel
7. loan Constantinescu
8. Dumitru Tivdă
9. Pavel lordache

10. Gheorghe Hulunaș
11. loan Dragoș
12. Constantin Cruceru

doua fază, de fapt cea mai spectaculoasă, cu public, a ■ avut loc în sala mare aCasei de cultură.

• dispozitivele de si
guranță din turnul pu
țului prezintă defec
țiuni ;

• frînele de manevră» 
de siguranță sau de cu
plare nu funcționează 
normal ;

• indicatorul de a- 
dîncime și limitațoare- 
Ic de cursa sînt defecte;

Mecanici nu uitati!
♦ ■■

Este interzisă func
ționarea mașinii de ex
tracție atunci cînd :

• cablurile și colivi
ile de extracție nu sa
tisfac. condițiile stabi
lite prin norme.

Ing. Elena NEGREANU, 
serviciul protecția muncii 

al C.M.V.J.

• instalațiile de sem
nalizare și cele de tele
fonie nu sînt în perfectă 
stare de funcționare ;

La I.M. Aninoasa se practică o ingenioasă formă de propagandă pe teme 
de protecție a muncii. In subteran, pe pereții unor galerii, unde se desfășoară 
o intensă circulație de personal, sînt înscrise chemări la respectarea normelor 
departamentale cum se vede, de altfel, în imagine.

SPIRIDON SAVIN, re
prezentant al I.M. Uricani 
la categoria mineri: „CU ani în urmă, .cînd m-arii încadrat în muncă vagonetar la I.M. Uricani se spunea despre mUnca de miner că e grea și periculoasă. Pe parcursul anilor am do_ bîndit calificarea de ajutor miner, de miner și de artificier și mi-am format convingerea că meseria noastră este „grea și periculoasă" doar pentru cci care nu - ^.cunosc temeinic sarcinile ce le revin, normele departamentale de protecție a muncii și prevederile legale cu privire la atribuțiile de la locurile de muncă. Totul depinde de oameni, de nivelul lor de pregătire. In î mineritul actual, dispunem de stații moderne de tele- grizumetfie, de instalații puternice de aeraj, de toate condițiile pentru'desfă-

șurarea muncii în deplină siguranță; Dar aceste con- zentant al diții se realizează prin oa- categoriimeni, de către oameni. „ConcursulMulte depind și de perso- protecție a naiul tehnic de specialita- tuie pentru
NICOLAE STAN repre- 

I.M. Vulcan, la 
electrolăcătuși : pe teme de muncii consti- noi un bun pri-

Din opiniile concurențilorte. Dacă inginerii și subin-' ginerii cu probleme de aeraj și protecția muncii de la nivelul sectoarelor pre. tind permanent personalului să cunoască bine nor.. mele departamentale, atribuțiile ce le revin la locurile de muncă, atunci se poate constata și în rîndul oamenilor de la fiecare loc de muncă b preocu. pare sporită pentru însușirea cunoștințelor de protecție a muncii. Jar rezultatele .sînt mai bune și în producție".

lej nu numai pentru a ne verifica' cunoștințele, dar și de a le perfecționa. Am participat activ la instruirile periodice pe teme de protecție a muncii, desfășurate la noi, în cadrul . întreprinderii. și am studiat’ intens materialul bibliografie pentru concurs, , cu gîndul de a obține un loc cît. mai bun de a cunoaște răspunsurile la fiecare în trebare. Faptul că am o- cupat locul II esteîmbucurător Sînt hotărît să particip și la viitoarea ediție

a concursului pentru a obține din nou un loc printre , cei mai buni și, de ce nu, primul loc!". ,
EMIL MARINESCU, re

prezentant al I.M. Dîlja, la 
categoria mineri: „Actuala ediție a concursului s-a desfășurat în condiții de exigență sporită. Testul de la proba scrisă ne-a pus serios Ia încercare cunoștințele, Iar concursul cu public, contracronometru, ne-a creat emoții. Important însă este că toți cei care am participat am do- bîndit noi cunoștințe și mi-am dat seama că ne revine îndatorirea de a studia mai mult și cu, mai multa atenție prevederile și normele departamentale de protecție a muncii. Aceasta este în interesul bunului. mers al producției, al nostru, al tuturor 'celor ce ne desfășurăm activitatea în subteran".

testul oral
Categoria electrolăcătuși

<■

39 1. Eugen Pavlovici 36
37 2. Gheorghe Mitroi 32
35 3. Cuțu Danciu 31

- 33 4. Stefan Diaconescu 24
31 5. Nicolae Stan 23

• 31 6. Florin Baltă 23
26 7. Codrin Teodor 20
25 8. Ion Eremia 19
19 9. Tiberiu Terleczki 16
19 10. Dorin Șamșudean 15
12 11. loan Păiușan 13

8 12. Gheorghiță Serea *12

CLASAMENT FINAL

Categoria mineri

Locul 1: Spiridon Savin - 134 puncte; II :

Aurel Boancă - 122 puncte; III : Emil Marines-

cu - 115 puncte.

MENȚIUNI

Constantin Bută, Constantin Ștefânescu,

loan Constantinescu.

Categoria electrolăcătuși ■ "? * ■■ ■.

Locul 1: Eugen Pavlovici - 121 puncte: II :

Nicolae Stan - 103 puncte; III : Florin Baltă -
102 puncte

MENȚIUNI

Gheorghe Mitroi, Cuțu Danciu, Ștefan
Diaconescu.

de 
de-
de 

mai 
du-

i

PAGINĂ REALIZATĂ LA CEREREA 
COMBINATULUI MINIER VALEA JIULUI

In cadrul concursului, fa
za cu public, din sala Ca
sei de cultură, pentru de. 
partajarea concurenților la 
categoria mineri, s-a creat 

: o situație cje balotaj. Trei 
din concurenți — au întru
nit același număr 
puncte — 110. Pentru 
partajare ei au avut 
trecut un baraj de ni) 
puțin de 5 întrebări, 
pă care situația punctaju
lui a rămas aceeași. Abia 
la cea de_a șasea întreba
re, concurentul loan Con- 
stantinescu, s-a departajat 
cîștigînd. Colaboratorul nos- 
ruRadu Iațcu, a surprins 

într-un mod original a_ 
ceastă fază a concursului, 
aplaudată la scenă deschisă.
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Reuniunea generaheuropeană 
Vienareferit pe larg tanța dimensiunii raneene a procesului de e- dificare a securității, și de dezvoltare a cooperării în Europa, la acțiunile întreprinse în scopul amplificării colaborării pe mul- care Malta, . tipie planuri și întăririi păcii și securității în bazi-

de la la impor- medite-VIENA 2 (Agerpres). In grupul de lucru al reuniunii generăl-europene de la Viena, care se ocupă de problemele securității și cooperării în Mediterana, cît și în plenara reuniunii, reprezentanții mai multor state, între Italia, Iugoslavia, Bulga- .ria, U.R.S.S., R.D.G., s.au nul Mării Mediterane.Negocieri americano-spanioleMADRID 2 (Agerpres). La Madrid se desfășoară 
o nouă rundă de negocieri americano-spaniole consacrate problemei reducerii efectivelor militare ale S.U.A. staționate pe teritoriul Spaniei.Intr-Un interviu radiodifuzat,, citat de agenția Reuter, purtătorul de cuvînt al MAE spaniol, a reamintit că primul ministru, spaniol, Felipe Gonzales, 
a afirmat că nu se va mul-

țumi cu reduceri „simbolice" de efective. „Urmărim reduceri semnificative și trebuie să ajungem la un acord în. privința’ modului în care ele să fie înfăptuite" — a declarat purtătorul de cuvînt.Efectivele americane la cele patru baze amplasate pe teritoriul Spaniei se ridică la 12 500 de militari. Tratatul pentru folosirea acestor baze expiră în mai 1989.

Noutăți tehnico-științificeO echipă de cercetători francezi a realizat un nou sistem .care permite pro-' iectarea de imagini de î. naltă fidelitate cu ajutorul unui aparat video cu laser. Ceea ce se ..realizează are 1 calitatea imaginilor cinematografice pe fotograme de 35 mm, susceptibile să fie transmise di. rect prin sateliți., cabluri, inclusiv pe ecrane de mari dimensiuni. Imaginile sînt alb-negru, de 1200 ’inii’ de 2000 puncte. Se . . , .estimează, însă, că nu ar. vincia chineză Sichuan, a exista dificultăți de ordin descoperit Un nou tip de științific pentru a se putea anomalie a hemoglobinei, realiza în scurt timp tran- Pînă în prezent, sînt cu-

prafață mineralelor, relatează agenția TASS. Noua ipoteză se bazează pe rezultatele studierii îndelungate a compoziției u- nor soluri. Astfel, s-a stabilit că particulele minerale favorizează apariția spontană a unor formațiuni moleculare care prezintă însușiri asemănătoare - cu cele ale unor molecule, . vii>' . : A f
Un medic de la spitalul 

din Chongqing, din pro-

ACȚIUNI PENTRU COMBATEREA ȘOMAJULUILIMA 2 (Agerpres). Delegații din 18 țări membre ale Organizației Statelor Americane (OSA), reunite la Lima în cadrul lucrărilor celei de-a VlII-a Re- depășire a problemei uniuni a Comitetului teh- majului total sau parțial nic permanent al OSA privind problemele de jnuncă (COȚPAL), au adop- 'lat un „plan de acțiune" pentru combaterea șoma-

jului în America Latină șl zona caraibiană — trănsmi. te agenția IPS- El a fost conceput ca un sprijin al eforturilor naționale de
ȘO’ din regiune, fenomen care afectează un număr mare- de oameni ai muncii lati- no-amerieani și caraibieni.

Asupras u d u 1 abătut cinci zile torențiale, date zone
PLOI TORENȚIALE provinciilor'- dinIranului s-au în ultimele puternice ploi Au fost inun- din apropiereaBushehr, Ah-

rom, Khourmoj, au distruse locuințe și pierit numeroase , animale. In zonele afectate de i- nundații au fost trimise e- chipe de salvare, menționează agenția irNa. .
fostau

localităților xamina situația taberelor de refugiați palestinieni din Beirut și sudul Libanului, anunță agenția WAFA. .A.:
COMITETUL pentru pro.bl.eme sociale, culturale și-PESTE 10 000 de persoane au demonstrat la Salo- umanitare al Adunării Ge~ ................... . nerale a a adoptat un document prin care propune proclamarea, în perioada 1988—1997, . aXJeceniuIui Națiunilor Uni- ,te pentru dezvoltare cui. turală . In cursul acestei perioade — se menționează, în document — ar urma să fie sprijinite, sub egida O.N.U., eforturile de dezvoltare culturală a tuturor statelor, în cadrul Unei strategii generale pentru progres economic și social.

nic împotriva desfășurării în acest oraș al Greciei a unei reuniuni a reprezentanților mai multor formațiuni politice de extremă dreaptă din Europa occidentală, relatează a- genția France Presse.
ORGANIZAȚIA pentru Eliberarea Palestinei (OEP), a cerut convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului Ligii Arabe la nivelul miniștrilor afacerilor externe pentru a e-

ApaDacă întreaga omenire ar cere astăzi să bea apă în același timp, o treime și-ar umple paharul la robinet, o altă treime s-ar duce să o caute la fîntîna din vecini, iar cea de-a treia ar rămîne însetată. Această imagine a dominat lucrările celui de-al 16-lea Congres mondial asupra apei potabile, desfășurat la - Roma, la care au participat .2300 de reprezentanți- ai unui număr, de 70 de țari. Jimp de patru zile, specialiștii au dezbătut probleme legate de drama cotidiană a carenței de apă .potabilă îndeosebi în țări ‘ numite „ale lumii’ a treia".Cîteva cifre citate : de președintele

științific pentru a se putea anomalie a hemoglobinei, realiza în scurt timp tran- Pînă în prezent, sînt' cu- smiterea de imagini 'elec- noscute în lume peste_400 tronice identice în culori,_ relevă agenția France Presse. Experiențele cu noul sistem de transmitere a imagiftilor au fost efectuate de către Labo. ratorul de optică-acustică- electronică al Universității din Valenciennes,’ în nordul Franței.
Un grup de biologi so

vietici au emis ipoteza că viața a luat naștere nu în apă, așa cum susțin teoriile anterioare, ci pe su-

tipuri de hemoglobină. Descoperirea a fost făcută în timpul analizei asupra probelor de singe ’ prelevate la o fetiță de 1-1 ani, în cadrul unui studiu amplu privind maladiile sanguine Ia subiecți din zona orașului Chongqing. Potrivit specialiștilor, anomaliile hemoglobinei pot rezulta în anemii sau boli ale sîngelui. Un grup de cercetători chinezi au confirmat că noul tip de hemoglobină atipică este moș. tenit.
Drogurile—un flagel; WASHINGTON 2 (Ager- în recenta legislație preș). Participanții la reuniunea de Ia San Antonio, Texas, a reprezentanțilori Sta-Con- fonduri

sem. Rea.nată de președintele gări, de 1,7 miliarde dolari, este insuficientă, dată fiind amploarea acestui fenomen nociv, mai ales în rîndurile tineretului,T ' ’ 11 statistici,în prezent, în S.U.A. există 28 milioane persoane care au consumat droguri. Două treimi din tinerii care nu au absolvit fncă liceul au recurs la diferite droguri.

municipalităților din tele Unite au cerut greșului șă aloce de 4 miliarde dolari pentru Potrivit unor a se finanța acțiunile de ' combatere a traficului de droguri. In alocuțiunea rostită în fața a peste 5009 de primari și oficialități din orașele americane, primarul New York-Ului a arătat că suma prevăzută
IN CAPITALA U.R.S.S., de pe faleza rîului Moscova, pot fi observate, iarna, tinere mame care își îmbăiază timp de cîte- va secunde copiii, înce- pînd cu vîrsta .de numai cîteva luni, în apele rîului, folosind pentru aceasta copci tăiate în gheață, l’ă. rinții copiilor declară că aceștia nu se îmbolnăvesc niciodată. Medicii sînt însă sceptici în fața acestui experiment și își rezervă dreptul de a recomanda îmbăierea sugarilor în apă înghețată numai după observații efectuate timp de mai mulți ani asupra unui număr destul de mare . de copii.

„FLUVIUL” DE LAVA care erupe din craterul vulcanului Kilauea (Ha. waii) a atins, în drumul 
său spre ocean, lungimea de 11 km, dar și-a diminuat debitul. Potrivit specialiștilor care urmăresc erupția, lava continuă să amenințe locuințele aflate în cale. Vulcanul Kilauea a început să erupă, cu intermitențe, . la 3; ianuarie 1983. Actuala fază — cea de-a 48-a — este considerată însă cea mai îndelungată.

potabila este insuficientăinternaționale care a patronat congresul, Jar) Di. rickx (Belgia),, dau dimensiuni reale ale situației : 25 de milioane de copii mor în fiecare an
■

TragereMarți a avut Ioc trage-. rea la sorți a meciurilor din cadrul „16-imilor de finală" ale „Cupei României" la fotbal, competiție , ce șe desfășoară sub egida „Daciadei".< Iată programul jocurilor : CIL Sighet — Oțelul Galați; Gloria Bistrița — Steaua București; Explorări Cîmpulung Moldovenesc — FC Olt; Industria sîrmei Cîmpia Turzii Rapid București; Minerul Paroșeni — Universitatea Craiova ; Metalul Bocșa — FC Argeș Pitești; ICIM Brașov — Chimia Rm. Vîl- cea; Progresul Vulcan București — Petrolul Ploiești; FEPA '74 Bîrlad —

la sorțiVictoria București; FC Constanța — Universitatea Cluj-Napoca; Metalurgistul: Cugir — Dinamo București; Flacăra Mo. reni — FCM Brașov; Victoria Tecuci — SC Bacău; CS Tîrgoviște — Sportul studențesc; Âutomecanica Alexandria — Gloria Buzău; Jiul Petroșani—. Cor- - vinul Hunedoara. 'Meciurile se vor disputa • la 10 decembrie, cu excepția partidelor Gloria Bistrița — Steaua, Metalurgistul Cugir — Dinamo și Explorări Cîmpulung Moldovenesc gramate 1987. - FC Olt pro- la 28 februarie
(Agerpres)

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL

Finalul turului—MINERUL URICANI — PARINGUE LONEA 5—3 (2—2). închiderea stagiunii fotbalistice în cadrul campionatului județean a coin- . cis cu o frumoasă victorie a echipei Minerul Uricani, care, în ultima etapă, a evoluat în propriul teren.Ambele echipe încep partida cu un joc de tatonare, de studiu,, jucător a căutat să-și țină în clește adversarul. Totuși gazdele dovedesc superioritate în joc, apropi- indU-se mai des de poarta ; adversă, astfel că în min. 11 apărătorii oaspeți comit henț în suprafața de pedeapsă. Lovitură de la IX m, prin care Gîtan, cu un șut plasat, înscrie. In min. 33 OlarU trimite cu capul în plasă, ridicînd scorul la 2—0 pentru gazde; Se întrevedea o victorie la scor a gazdelor, dar în min. 42 Dobelea reduce din handicap. Gazdele par uluite de primirea golului și . peste două minute stupoare,. Muntoi egalează, astfel că prima parte a partidei se încheie lă egalitate.

FILME

începfiecare se

în aceeași notăînceputul reprizei a doua aparține gazdelor, care se impun chiar din start, astfel în min. 51 Nagy îl deschide pe Păuna, acesta trece de apărarea oaspete și înscrie pe Iîngă portar. Nu trec decît 2 minute și Gîtan transformă (min. 53) direct în gol o lovitură de la circa 25 m, ridicînd .^corul la 4—2. Gazdelemențin în continuare în atac și In min. 55 Păuna ratează de puțin majorarea scorului, ca în min. 59 Nagy să_l imite. Cu șase minute înainte de fluierul final, cînd nu părea să se mai schimbe nimic ambele echipe reușesc cîte un gol. Cei care înscriu primii sînt gazdele; Gîtan primind o minge în adîneime, fuge cot la cot cu fundașul central advers, mai rapid jucătorul gazdă trece cu un pas în față și înscrie al cincilea gol. Cu trei minute înainte de final, Mun- , toi înscrie, reducînd din nou din handicap.La juniori, 3—2 pentru oaspeți.
Ilie COANDREȘ

TV
î

20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.20,35 Uniți sub , tricolor (color).Versuri și cîntece patriotice, revoluționare.
i
s

jPETROȘANI — 7 No
iembrie : Acasă; Unirea: Muzica Unei vieți ; Pa- - . , ,. .
ringul : Aplauze, aplau- 20-45 Mărturii ale vocației pașnice a poporului nostru (color).— La fiecare trei minute... documentar.

fi atinse, congresul subliniind necesitatea de a prelungi „deceniul" și după 1991, deoarece este absolut necesar să . fie continuate .eforturile pentru a
DIN PRESA STRĂINĂ

(Agenția France Presse)băut diminua numărul celorase- lipsiți, de apă. In cea maidintreperitru faptul că au apă nepbtabilă. De menea, 80 la sută maladii se datorează apei poluate. ■Deceniul apei potabile proclamat de Organizația "............... " ' ’ 1981unor mijloacele de a o
mare parte din țările care suferă de lipsa apei potabile — îndeosebi din Asia, Africa ecuatorială și America Latină —• nu apa este cea care Lipsește ; lipsesc face

lizat în centrele dar situația se dificilă în zoneleActivitățile înale Băncii Mondiale, băncilor regionale pentru dezvoltare, ale PNUD (Programul Națiunilor Unitepentru Dezvoltare) și - UNICEF se concretizează.la nivel de întreprinderi. Este necesar șă se ajungă la o conștientizare la nivel mondial în ce privește problema apei potabile, în acest domeniu riciieîn duse două chestiuni majore : lupta împotriva ~ poluării : și prețul apei.de. la

urbane, menține rurale.materie

PETRILAi Vraciul, -II.LONEA: Drumul.VULCAN — Luceafărul: 21,00 Film serial î Pan Wolodjovski.LUPENI — Cultural : Nu te voi uita niciodată.URICANI: Preeria.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cine- i matografice Județene Hu- ț nedoara.

' Ambulanța.(color). Episodul 4.21,50 Telejurnal,22,00 închiderea progra mului.
MEMENTO

Mica publicitateVINE) Dacia 1300, bună. Informații stare______ _________ Petro-’ sâni, 9 Mai 2 A/60. (9374)VIND Dacia -1300, stare perfectă. Informații 8 Martie 31/18 (93:73)VIND casă cUKarl Marx nr. 1 (9376) : .

ș

3

PIERDUT carnet student pe numele Mateaș Carmenf eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (9375) 'PIERDUT legitimație. de serviciu pe numele Ciurșașgrădină . Aurora, eliberată de IUM Petroșani. Petroșani. O declar nulă, (9366) .
. ANUNȚ DE FAMILIE

Pe tril a.

Națiunilor Unite în a' permis realizarea progrese. Dar obiectivele . potabilă și de a o distribui, organizației prevăzute nu vor putea Uri: mare efort a fost rea-
CongresulRoma a dezbătut, de o serie de chestiuni de numeroasele de.ploialtfel, legate forme de poluare — șeuri industriale, acide etc.

PĂRINȚII și fratele Nicu amintesc tuturor celor 
care l-au cunoscut că se împlinesc șase luni de la 
decesul scumpului nostru

CRAITATU IONEL
Niî-1 vom uită niciodată. (9377)
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