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• Alte state au semnat Tratatul privind interzicerea experiențelor 

nucleare. ■ ătăSlț
• N. S. Hrușciov va sosi în Iugoslavia Ia 20 august.
• Dezbaterile din cadrul Comis iei pentru afacerile externe a Set i

natului S.U.A. ț
• Guvernul R.F.G. a hotărît să adere la Tratatul de la Moscova;

Minerii din Lupeni 
și*au respectai cuvîntul

Sărbătorirea Zilei minerului
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întrecerea socialistă desiășurată în cinstea Zilei minerului și j 
a zilei de 23 August a antrenat la muncă rodnică întregul colec- j 
tiv al minei Lupeni pentru realizarea angajamentelor, 
planului de producție, sporirea randamentului, reducerea consu
mului de material lemnos, economii la prețul de cost. Minerii 
peneni au obținut succese deosebite la toți indicatorii planului 
producție. Iată cîteva exemple.
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DISTINCȚII, I LORI, PREȚUIRE

45 000 tone cărbune 
peste plan

Unul din obiectivele angajamen
tului luat de colectivul minei Lu
peni a fost extragerea a 40 000 
fone cărbune peste sarcinile de 
plan pe anul curent. Acest anga
jament important a fost realizat 
cu succes : minerii Lupeniului au 
extras pînă în prezent 45 000 tone 
cărbune cocsificabil peste plan. La 
acest succes și-a adus din plin 
contribuția sectorul III care a dat 
în plus 27 000 tone cărbune, față 
de 20 000 tone prevăzute 
j ament. Sectorul IV B a 
planul cu 8 000 de tone, 
3 000 tone angajament, 
I B cu 7 000 tone, IV A 
tone, 
1 710 
trase

ploatare a atins 1,176 tone pe post, 
întrecînd cu 46 kg. de cărbune pe 
post angajamentul luat. Acest suc
ces se datorește în bună măsură 
extinderii mecanizării tăierii 
bunelul în abataje frontale cu 
mecanic și haveze. Cu aceste 
laje moderne au fost extrase 
la începutul anului la mina 
peni 73 850 tone cărbune. La
torul IV B, unde se folosește plu
gul de cărbune, s-a atins în luna 
trecută un randament în cărbune 
de 2,871 tone pe post, iar la sec- 
toful I B, unde se lucrează cu ha
veze, randamentul în cărbune pe 
sector a ajuns la 2,291 tone pe 
post.
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1570 000 lei economii

Randamente înalte
Obținerea unui randament 

1,130 tone pe post, a fost unul 
indicii principali de plan pentru a 
cărui realizare minerii din 
au depus multe strădanii, 
rile lor au fost încununate 
ces. Randamentul realizat
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Minerii din Lupeni 
întrecere să obțină 
cost economii în
I 500 000 lei. Pentru 
cestui angajament, 
neni au pus accentul pe reducerea 
consumului de material lemnos, de 
exploziv și energie etc. 
de 
la
II 
de 
s-au realizat 1 570 000 Iei econo
mii. In acțiunea pentru reducerea 
prețului de cost s-au evidențiat 
brigăzile conduse de Petre Con
stantin, Ghioancă Sabin, Ghioancă 
loan, Lucaci Andrei, Băcanu Sava, 
Mihuț Pavel, Popescu Sebastian și 
alții.
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Noi angajamente
In întrecerea socialistă desfășu

rată pînă acum colectivul termo- 
sentralei Paroșeni a obținut succe
se grăitoare: el a realizat o eco
nomie de peste 3500 tone combus
tibil convențional, a sporit produc
tivitatea muncii cu 3,14 la 
au fost livrați peste plan
2 000 000 kWh energie, iar 
totală a economiilor a
3 000 000 lei.

Bazîndu-se pe aceste importante 
realizări, colectivul termocentralei 
și-a luat noi angajamente în în
trecere. Astfel, noul angajament 
prevede ca la combustibil să eco
nomisească încă 1000 tone, canti
tatea de energie electrică dată 
peste plan să fie de 7 000 000 kWh, 
productivitatea muncii să sporească 
cu 0,6 la sută, iar suma econo
miilor să ajungă la 3 332 000 lei,
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lemn se cifrează
1 000 metri cubi.
a scăzut simțitor 
exploziv. In cele 7 luni trecute

500 000 tone cărbune 
exfrase cu susținere 

metalică
abataje 

mare la 
aici au 

500 000-a

Susținerea metalică în 
ia o extindere tot mai 
mina Lupeni. Minerii de 
extras zilele acestea a
tonă de cărbune din abatajele cu 
susținere metalică. Este un succes 
deosebit, care arată cit de mult 
s-a extins acest procedeu modern 
de armare la 
Față de 1959, 
ducția extrasă 
lică a crescut
18 se utilizează armarea cu grinzi 
metalice în consolă și 
drauliei.

exploatarea Lupeni. 
în anul curent pro- 
cu susținere meta- 

de 7 ori. In stratul

stîlpi hi-

Pe piepturile

In toate localitățile din Valea 
Jiului, sărbătorirea Zilei minerului 
a prilejuit manifestări entuziaste 
ale dragostei cu care partidul și 
statul nostru înconjoară muncitorii 
adîncurilor. In cluburile muncito
rești au avut loc adunări festive 
în prezența a sute și sute de oa
meni ai munții; a domnit entu
ziasmul, atmosfera unei sărbători 
dragi. Sărbătoritul — minerul zi
lelor noastre, care în anii puterii 
populare a devenit un om înain
tat, stăpîn al tehnicii moderne, 
conștient de marile sarcini ce-i 
revin în cadrul măreței 
desăvîrșire a construcției 
în patria noastră.

Minerul zilelor noastre 
al bunăstării, căruia munca 
duce bucurii, satisfacții, o 
demnă. Cu prilejul adunărilor fes
tive s-au trecut în revistă marile 
izbînzi cucerite de harnicii noștri 
mineri în lupta pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid pentru 
realizarea unor indici superiori, suc
cese care au devenit posibile prin 
îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de lucru în adîncuri. prin 
folosirea din plin a tehnicii și me
todelor avansate, printr-o organi
zare superioară a muncii. S-a vor
bit, de asemenea, despre sarcinile 
ce ne revin în viitorul apropiat și

sarcini 
opere de 
socialiste

e un om 
îi a- 
viață

In cadrul adunării festive care a avut loc in sala clubului C.C.V.J. 
din Petroșani, consacrată Zilei mineiului, tovarășul Blaj Traian, preșe
dintele Sfatului popular al orașului Petroșani înmînează Ordinul Mun
cii clasa III-a tovarășului Demeter Ioan, maistru miner la mina Petrila.

Aspect din timpul adunării festive.

bită semnificație au avut momen
tele solemne cînd celor mai buni 
mineri, • ingineri și ■ tehnicieni lt 
s-au înmînat înaltele distincții a- 
cordate de statul nostru, cu prile-

cărora minerii le vor da viață cu 
siguranță — chezășie fiind grija 
partidului și statului nostru pentru 
a îmbunătăți continuu condițiile 
de muncă și de viață ale mineri
lor, precum și hotărîrea minerilor jul zilei lor. Prin fața meselor îm-
de a răspunde prin fapte grijii și brăeate în purpură ale sălilor fes-
dragostei cu care sînt înconjurați, tive au trecut pe rînd sărbătoriții

In cadrul sărbătoririi, o deose- — zeci de mineri, tehnicieni și

ingineri. Sînt oamenii cu cele mai 
mari merite în bătălia cu adîncu- 
rile, pentru smulgerea bogățiilor 
pămîntului și punerea lui în slujba 
înfloririi patriei. Fețele lor, attt de 
negre și dîrze în abataje, au tră
dat acum emoție. Mîinile lor bă
tătorite care susțin cu atîta sigu
ranță ciocanele și perforatoarele, 
erau cuprinse acum de un tremur

lor strălucește Ordinul Muncii
(Continuare în pag. 3-a|
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Madaras Lazăr, miner, 
șef de schimb, mina Diija

Cristea Aurel, miner, 
șef de brigadă, E. M. Aninoasa

Ciuciu Andrei, miner
șef de brigadă, E. M. Lupeni

Burdea Nicolae, miner, 
șef de brigadă, E. M. Lonea

Szabo Nicolae, inginer miner,
C.C.V.J.



MECI INTERNAȚIONAL LA PETROȘANI
Ineficacitatea atacului ne-a privat 

de victorie
După perioada de acalmie spe

cifică vacanței fotbalistice, stadionul 
din Petroșani a cunoscut duminică 
din nou freamătul marilor întreceri. 
Cu prilejul Zilei minerului, echipa

IN CLIȘEU: Un nou atac la 

Jiul, a întllnlt Intr-un meci ami
cal pe Spartak Tîrnova din R.P. 
Bulgaria. Inttlnirea a fost aștep
tată cu legitim interes de iubitorii 
fotbalului din Valea Jiului, care 
au ținut să vadă 1 j> lucru pe tine
rii fotbaliști cu care a fost între
git lotul echipei. După tradiționalul 
schimb de fanioane și buchete de

Cupa Minerul la șah
Asociația sportivă Minerul Lu- 

peni a organizat în cinstea Zilei 
minerului întreceri de șah dotate 
cu „Cupa Minerul". Timp de o 
lună, cei peste 28 de șahiști cla
sificați și începători au luptat cu 
dîrîenie pentru cucerirea prețiosu
lui trofeu pus în joc.

In grupa clasificați au participat 
cei mai buni jucători de șah din 
Orașul Lupeni reprezentanți ai aso
ciațiilor Minerul și Preparatorul 
în grupa neclasificați s-au întrecut 
16 jucători de la mina Lupeni. La 
sfîrșltul concursului, în cele două 
grupe, pe primele locuri s-au cla 
sat după cum urmează : grupa cla
sificați : 1. Dr. Mihu Tiberiu, 2
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Pregătipi în vederea peluăpîi 
campionatului orășenesc

Campionatul orășenesc de fotbal, 
ediția 1963—1964, bate la ușă. E- 
rhipele participante la ediția an
terioară au început deja antrena- 
mentelt In vederea unei mai bune 
organizări a campionatului clubul

Parîngul Lonea —
In cadru. întrecerilor sportive 

organizate in cinstea Zilei mine
rului, pe stodiehul om Lobea s-au 

flori, arbitrul Lazăr Nicolae din Pe
troșani a fluerat începutul partidei.

Începutul întilnirii aparține net 
gazdelor. Dominăm copios dar ste
ril. Prima fază de poartă are loo

poarta oaspeților.

In minutul 3 și se tsrmină cu un 
șut anemic, de parcă a fost tras 
de un jucător de la pitici. Un mi
nut mai tîrziu. la un contraatac 
al oaspeților, Cazan luftează, unul 
din atacantii bulgari țîșnește dar 
ratează. Minutele se scurg fără ca 
nici una din echipe să creeze mă
car o singură ocazie de gol. Doar

Munteanu Victor — Minerul Lu- 
peni, iar pe locul 3 Florescu Du
mitru de la preparația Lupeni. In 
grupa fără categorie, pe locul I s-a 
clasat minerul Cojocaru Ioan de la 
sectorul IV B, pe locul II lăcătu
șul Colda Leontin, iar pe locul III 
Stoian Gheorghe.

După meciul de baraj între cei 
doi cîștigători de sorii, pe locul 1 
și cîștigător al cupei a fost dr. 
Mihu Tiberiu, de la asociația spor
tivă Minerul Lupeni eare a cîști- 
gat Cupa Minerul la șab, ediția 
1963.

Tot cu acest prilej el a fost de
clarat șl campion al orașului Lu- 
peni.

sportiv al orașului Petroșani or
ganizează In după-amiaza de vi
neri, 16 august, o consfătuire cu 
toți conducătorii asociațiilor spor
tive eare doresc să participe la 
campionatul orășenesc de fotbal.

Minerul Lupeni 1-2 
înttlnit echipele Parîngul și Mine
rul Lupeni. Mal bine pregătită e- 
ohipa oespe a în vin» cu 2-—1. 

incursiunile pe extremă ale lui 
Martinovici mai înviorează puțin 
tribunele. La o asemenea incursiu
ne, în minutul 16, Martinovici cen
trează impecabil dar Peronescu a- 
flat la cinci metri de poartă ra
tează. In prima repriză, gazdele 
mai au cîteva ocazii de a deschide 
scorul dar pripeala și lipsa de pre
cizie a atacanților fac ca ele să 
fie ratate. Exceptînd ocazia din mi
nutul 4. oaspeții n-au mai pericli
tat poarta apărată de Gram decît 
doar spre sfirșitul primei reprize 
cînd de fapt au și ratat cea mai 
mare ocazie a întilnirii. lată cum 
s-a petrecut faza. Scăpat de sub 
supravegherea lui Dan, un atacant 
al echipei oaspe șutează sec. Min
gea lovește una din barele late
rale și de acolo ricoșează în bra
țele lui Gram.

Spectatorii au așteptat cu nerăb
dare începutul reprizei a doua în 
speranță că doar, doar se va 
sparge gheața și atacul echipei lor 
favorite va marca. A.șteptare za
darnică I De-a lungul celor 45 de 
minute n-au fost decît 3—4 ocazii 
de gol, iar jocul și mai anost decît 
în prima repriză. Or. cu cîteva 
ocazii în 90 de minute, și acelea 
ratate copilărește, nu se poate cîș- I 
tiga un meci.

Fără îndoială că circumstanțe 
atenuante sînt. Completată cu ju
cători noi. echipa nu se omoge
nizează cit ai bate din palma. Dar 
n-au dat randamentul așteptat în 
atac nici Peronescu și nici Casan- 
dra a căror impetuozitate e bine 
cunoscută. Și de astă dată apărarea 
și-a făcut datoria. Dan II a jucat 
sobru, iar Stanciu și Penzeș, de 
asemenea. Cu atacul însă trebuie 
muncit mult la capitolul efica
citate. Talente sînt suficiente, ma
joritatea jucătorilor sînt tineri cu 
perspectivă așa că în viitorul cam
pionat avem șanse să obținem re
zultate frumoase.

D. CRIȘAN

ÎN PATRU RÎNDURI
Ne ațteptatn din partea voastră 
La un atac mai insistent 
Dar acțiunile întreprinse
Au fost ca ia... antrenament I i

GIMNASTICA

Juniorii și-au arătat măiestria
Pe stadion eTa liniște. Din eind 

în cînd tăcerea era străpunsă de 
ropotele de aplauze adresate com- 
ponenților lotului republican de 
gimnastică (juniori). Printre ei 
erau cîțiva mititei. Dar curajul și 
siguranța eu care executau exer
ciții destul de grele, au făcut să 
fie aplaudați la scenă deschisă. 
Exercițiile la paralele, salturile, 
piramidele și celelalte probe au 
plăcut mult. Sobrietatea și măies
tria băieților se împletea armonios 
cu grația în execuție a fetelor.

—- II vezi cu sită siguranță exer
sează la paralele flăcăiașul ăsta ? 
— se adresă un spectator vecinului 
său

•— Da îmi place. Sînt curios eînd 
11 vine rlndul puștiului.

Puștiul, un copil ca de vreo 
12-—13 ani s-a dovedit la înălți
mea colegului său mai mare. Să
rea, se da peste cap de parcă era 
din elastic. Fetele la fel. Deși au 
fost multi concurenți și concuren
te, toți au cucerit ropote de a- 
plauze. Juniorii din lotul național 

i de gimnastică și-au dovedit din 
• plin măiestria. Dacă meciul de 
| fotbal n-a satisfăcut, demonstrația 
. de gimnastică a mulțumit pe de

plin pe spectatori. La ieșirea de ps 
ț stadion se puteau auzi multe dis

Prin decretul nr. 426 din 2 au
gust 1963 al Consiliului de Stat al 
R.P.R. au fost decorați cu Medalia 
Muncii următorii muncitori, tehni
cieni și ingineri din cadrul exploa
tărilor miniere și din alte unități 
aparținînd C.C.V.J.

LONEA
Mîinea N. Atanasie, Jurca I. 

Mihai, Pădure N. Simion, Băîănes- 
cu I. Ioan, Bagy R. Carol, Vracin 
T. Loghin

FETRILA
Jurca C. Ioan, Kiss M. Moise, 

Kovacs I. Andrei, Maria I. Ioan, 
Dumbrăveanu V. Mihai, Stăuceanit 
I. Gheorghe, Pop L. Zoltan, Darie 
N. Gheorghe, Buduroiu A. Ioan, 
Gălățan D. Petru, Felea D. Mircea, 
Novac M. Ștefan, Sava T. Cornel, 
Erdos G. Andrei, Blaha A. Mihai, 
Boantă P. Cornel, Popa Z. Ioan, 
Iacob P. Alexandru, Marineț M. 
Alexandru, Dănescu I. Dumitru, 
Bercea I. Constantin, Paduraru I. 
Stere, Krasuc M. Mihai, LUpulet 
A. Constantin.

ANINOASA
Fesusz Șt. Iosif, Antal M. Wil

helm, Buftea P. Gheorghe, Brîdea 
Tr. Ioan, Crețu I. Traian, Jurca I 
Zeno, Berea Șt. Ștefan, NicOară V. 
Traian, Huter M. Martin, ^Jitrea 
Gh. Stan, Pentek L. Alexandru 
Kibedi A. Francisc.

VULCAN
Aides Gh. Ioan, Jurca Gh. Ale

xandru, Doroîtei Gh. Toader, Că- 
tană C. Vespazian, Negrescu D. Va
sile, Durnea C. Dumitru, Zercula I 
Rudolf.

LUPENI
Ivan T. Iosif, Habina G. Ernest, 

Ferenczi T. Sigismund, Barzol L. 
Ladislau, Rădăuceanu Gh. Venia
min, Gros M. Ioan, Feher I. Ale-

------------©------------

O nouă premieră alpină
Duminică, 11 august, echipa de 

alpiniști a asociației C.F.R. Petro
șani a executat o escaladare la 
Cheile Tăii deschizînd un nou drum 
— Traseul Minerului. Traseul a 
fost excaladat de către alpiniștii 
Vrăjitoru Gheorghe, cap de coar
dă, secundat de către Nevezi Ni
colae. Cei doi alpiniști au demon
strat pricepere și măiestrie în ceea 
ce privește cățărarea. Drumul nu 
era ușor, o lungime de 6 coarde a 
40 de metri pe un loc atît de vi
treg a necesitat o nrancă încor
dată. Urcarea a mers încet dar cu 

cuții cum că înaintea meciurilor 
de campionat și în pauze ar fi bine 
să se organizeze mai des întreceri 
de gimnastică. Sugestia venită din 
mase e salutară. Talente în ale 
gimnasticii sînt multe în Valea 
Jiului. Avem și profesori de gim
nastică eu multă tragere de ini
mă cum este tovarășul Peterffi Eu
gen care a îndrumat duminică, în 
calitate de antrenor, lotul de ju
niori. Rămîne doar ca forurile

competente să țină cont de aceas
tă propunere. In cele două clișee 
se pot vedea cițiva dintre partici- 
pantil, la demonstrație... la lueru.

prilejul Zilei niineraliii
xandru, Voicu N. Gheorghe, Cita 
P. Silviu, Neguț M. Ioan, Napău 
I. Ioan, Kacso R. Carol, Lbrincz E. 
Carol, Popescu Gh. Petre, Fetica M. 
Nicolae, Mesaroș P. Vaslle, Bleaju 
N. Dumitrache, Davidescu S. Gheor
ghe, Săvan I. Filon, Sandu Gh. 
Ioan, Dobre S. Anton, Popa A. 
Alexandru, Musta Gh. Vasile, Gre
gor V. Vasile.

UR1CANI
Burtea N. Nlță, Cuzuban C. 

Gheorghe, Pinzaru N. Alexandru, 
Piloiu I. Ferdinand, Șiklodi B, Be
niamin. Tokes I. Toma.

PREPARAȚIA PETRILA
Jula N. Ioachim, Balaș D. Ioan.

PREPARAȚIA LUPENI
Butuza M. Pavel, Popa M. Vio

rel, Radescu M. Ioan.
U.R.U.M.P.

Dan Gh. Gavrilă, Buturoagă I 
Marin

E.D.M.N.
Dușan N. Ioan, Pereș Gh. Gheor

ghe, Borza L. Dezideriu, Toth B 
Coloman, Nemeș I. Andrei, Kalo 
S Elemer, Czarik M. Ștefan. * 

I.C.E.M.I.N.
Băltăreții D. Raul, Mureșan G 

Eugen, Focșa M. Ioan. Moraru 
N. Carol.
ȘCOALA PROFESIONALA LUPENI 

Murgu I. Virglliu.
S.T.R.A.

Maroșan M. Petru, Belteky 1. 
Iosif.

I.C.M.M.
Almășan S. Aurel.

U.P.D
Varga Gh. Gheorghe

S.R.E.V.
Pop 1. Petru, Constantin I. Ioan, 

Oîaru I. Teodor.
C.C.V.J.

Radulescu P. Gheorghe.

siguranță și iată că cei doi aloi 
niști au ajuns cu bine pe cuims 
lăsînd în urma lor un nou drum 
deschis de ei — Traseul Minerul '

Alpinistul Kolbert Iosif a exe
cutat pe traseul „Cheile Tăii" u* 
rapel la o distanță de 80 metri. 
Coborîrea a fost de o frumusețe 
rară.

Mobilizați de curajul înălțimi
lor, mulți dintre spectatori au ur
cat diferite stînci folosindu-se ds 
traseele dinainte pitonate pe unde 
urcarea nu mai constituia o greu
tate.



Sărbătorirea. Zilei minerului MOMENT SOLEMN
Veselie pe

Tăpșanul dintre linia ferată ce 
duce la Uricani și bătrinul Jiu, în 
direcfia satului Bârbăteni, a lost 
duminică după amiază locul unde 
sute de iamiiii de mineri din Lu- 
peni au sărbătorit Ziua minerului.

Din timp au fost amenajate aici 
chioșcuri cu bere și gustări, eta 
prezentă și fanlara sindicatului mi
nerilor din Lupeni. Un chioșc cu 
iubenițe, mere, pere și struguri 
producea multe bucurii copiilor.

O adevărată întrecere părea să 
se ii pornit intre gospodine pentru 
o masă Cit mai Îmbelșugată „ser
vită la iarbă verde. Cu greu s-ar 
fi putut stabili intiietatea, mai cu 
seamă că erau multe „concurente" 
intre care și soliile minerilor șeii 
de brigadă Petre Constantin ș: 
Giigor Nicolae.

Se „întreceau" și sărbătoriții, ca 
in abataje, să arate ce pot. Unii 
clntau din muzicuțe, pe clnd, alții, 
perechi, dansau. Un cor mixt în
ființat ad-hoc, cinta melodii popu
lare rominești și maghiare.

is-au lipsit nici acordeoniștii și 
bineînțeles, amatorii de muzică de 
dans.

lată-l pe Voicu Gheotghe, meca
nic subteran, Împreună cu familia 
ți prietenul său Ciobotaru Panteli- 
mon, miner in brigada lui Ghioancă 
loan și familia acestuia. Primul 
are prinsă pe haină „Medalia Mun-
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C E A M A / T î NÂ RĂ MINĂ
Pe harta bazinu

lui s-a aprins și ' 
iși intensifică stră 
lucirea o nouă 
stea : mina Pare- 
șeni. Minerii au 
pornit și în acesl 
loc spre adincuri 
marșul cutezanței 
și al hărniciei pen 
tru a deschide 
drum prin roca 
dură spre „aurul 
negru". Noi rezer
ve de cărbune 
cocsificabil vor f) 
deschise și puse la 
dispoziția indus
triei noastre so
cialiste.

Fotografia înfă 
fișează un aspect 
de la intrarea in - 
galeria de coastă 
nr. 1 ce se sapă 
In prezent în cîm- 
pul minier Paro- 
șeni.

Era m
Ortacii nu știau ce să creadă 

despre Burdea. Șeful brigăzii nu 
era în apele lui. Ceva neplăcut îi 
făcea zile fripte, îl rodea la ini
mă. Se cătrănea din nimica toată. 
Și apoi să te ții, își vărsa veni
nul pe ei. Dar ei nu se știau cu 
nimic vinovați. Dimpotrivă. Și-au 
îndemnat cu toții mîinile să apuce 
cu vrednicie picul, lopata și securea. 
Din încleștarea cu cărbunele au 
ieșit ei victorioși, zi de Zi. Bri
gada a depășit planul pe luna iu
lie cu 70 tone da cărbune. Ran
damentul a fost și el mai mare cu 
aproape 800 kg. cărbune pe post 
de cît cel planificat, iar cîștigul 
i-a mulțumit pe toți. Ce frămînta- 
re răvășea atunci sufletul lui Bur
dea Ion ? La această întrebare nu 
puteau găsi in ruptul capului răs
puns. Pînă intr-o zi.

Ii mai despărțea mai puțin de 
două săptămini de Ziua minerului. 
Comitetul secției sindicale a sec
torului I de la mina Lonea a făcut 
bilanțul pe șapte luni privind rea
lizarea angajamentelor luate de 
brigăzi. Colectivul brigăzii conduse 
de Burdea Ion IV a ieșit cu „lipsă 
de cîntar". Angajamentul luat de 
brigadă pe anul acesta prevedea să 
se extragă în fiecare lună peste 
pian cîte 50 de totie de cărbune. 

malul Jiului
cii", distincție acordată cu prilejul 
Zilei minerului pentru merite deo
sebire In producție, iar celălalt are 
asupra lui „Smena 6" — un aparat 
fotografic nou, noul cu care a 
și început să Iacă poze pentru al
bum.

La iarbă verde Iși petrec și mi
nerul șef de brigadă Ciuciu Andrei, 
decorat cu Ordinul Muncii, ing. 
Dinulescu Spiridon, mecanicul șei 
cil minei Lupeni, Ing. Răspopa Ni
colae, șeful sectorului IV A, An- 
ghel Traian, laborant la preparație, 
Cita Silviu, maistru principal la 
sectorul VIII, Velek Ioan, șef de 
brigadă la sectorul I A, Glodaru 
Gheorghe, de la V sud, ajutorul 
miner Păsat loan, din brigada lui 
Petre Constantin, lăcătușul Frăfea- 
nu Tudor, ing. Costescu Iul iu, mais
trul miner Drîmboreanu Pavel și 
ing. Apostu Victor, ultimii trei de 
la sectorul II al minei.

Printre cei care au ales acest loc 
de petrecere a Zilei minerului au 
mai fotst, de asemenea, metrologut 
Juia Ioachim, de la preparația Lu
peni, decorat și el cu Medalia 
Muncii, deputatul Slpoș Teodor, șe
ful de echipă Mătăsăreanu Ilie, 
pensionarii Karâcsonyi Anton, A- 
vramescu Alexandru și mulți alții 
cu familiile.

M. LUPENEANU

joc onoarea brigăzii
In șapte luni trebuia să depășească 
planul cu 350 de tone. Burdea cu 
ortacii lui dăduseră numai 319 to
ne în afara planului. Mai trebuiau 
31 de tone ca să fie realizat anga
jamentul la zi. Și apoi se mai 
adăugau și tonele din angajamentul 
pe luna august.

Perspectiva de a rămîne cu an
gajamentul nerealizat de ziua lor 
nu le surîdea minerilor din briga
da lui Burdea. Nu era timp de 
pierdut. Șeful brigăzii și-a adunat 
ortacii. I-a pus în gardă.

— Este în joc onoarea brigăzii. 
Gîndiți-vă că ar fi o rușine pen
tru noi ca la Ziua minerului să 
fim cu angajamentul neîndeplinit. 
Cu ce ochi am fi priviți de con
ducerea sectorului, de întregul co
lectiv ?!

—• Bine, dar nu-i vina noastră 
-— încercă să motiveze un ortac. 
Am avut greutăți în luna aprilie. 
Știi bine cum a mers transportul. 
Galeria la pămînt din cau2a pre
siunii, locomotiva nu putea intra 
să scoată plinele, să bage goale. 
Cum era să dăm tone multe făcînd 
transport cu urina ?

— Asta așa este, dar motivul 
nu stă în picioare. Sectorul ne-a 
ajutat: a montat troliu în galerie 
ca să tragem vagonetele pînă se

Distincții, flori, 
prețuire

(Urmare din pag. l-a)

ușor. Lui Cristea Aurel, Schneider 
Francisc și lancu Victor de la A- 
ninoasa, Iui Onișor Nicolae, Ne- 
lega loan, Stoica Ioan de la Lu

peni, lui Ilieș Ioan. Petrie Simion.
Cîșlaru Ioan, Biro Iosif, Brînzău 
Aurel și altora de la Petrila, Vul
can, Uricani și Lonea, in total 147 
de muncitori, mineri, ingineri și 
tehnicieni din Valea Jiului li s-au 
prins pe piept înalte distincții ale 
Republicii, Ordinul Muncii și Me
dalia Muncii.

Au fost felicitați, li s-au urat 
noi victorii in bătălia cu adlncu- 
rile, viață lungă, sănătate și un 
călduros — noroc bun. Pionierii 
le-au oferit buchete. Flori gingașe, 
viu colorate. Florile au creseut în 
pămîntul sub care minerii taie, 
pușcă și transportă cărbunele, au
rul negru. Florile au toate culo
rile în afară de cea neagră. Li se 
cuvin minerilor !

Li se cuvin sărbătoriților atît 
înaltele distincții cît și florile gin
gașe. atît felicitările cît și aplau
zele sincere ale ortacilor, ale oa
menilor în mijlocul cărora lucrea
ză si trăiesc I Toate sînt expresia 
marii prețuiri cu care sînt încon
jurați de partid, guvern și întregul 
popor cei ce scot din adincuri căr
bune! e.

rearmează galeria ca să poată In
tra din nou locomotiva. Acum a- 
vem toate posibilitățile să recu
perăm ce am pierdut atunci.

— Nici o grijă, nu o să ne facem 
de rușine. La Ziua minerului vom 
fi cu angajamentul îndeplinit — a 
fost răspunsul ortacilor.

Cincizeci de tone de cărbune 
peste planul lunar ar părea la pri
ma vedere un angajament modest 
luat de minerii brigăzii lui Burdea 
Ion, ușor de realizat. Realitatea este 
însă alta. In condițiile de zăcămînt, 
destul de dificile, de la mina Cim- 
pa unde abatajele întîlnesc în cale 
la tot pasul apofize, falii, sărituri 
în strat, chiar și pentru îndeplinirea 
planului trebuie muncit cu chib
zuință, cu multă pricepere minereas
că. De aceea, din prima zi a lui 
august, ritmul muncii în abatajul 
cameră nr. 12 s-a intensificat la 
maximum. Minerii șefi de schimb 
Alunga Gheorghe, Florescu Petru, 
Colasi Vaier și mai ales Burdea 
se mișcau „ca argintul viu". Erau 
pretutindeni : la ort, în direcțio
nal, la rol etc., unde se cerea un 
îndemn în muncă, îndreptat un 
lucru pe făgașul cel bun. Cărbu
nele curgea șuvoi din abataj. O 
zi... două... trei... patru.

IN CLIȘEE: Depuneri de coroane la placa comemorativă din in
cinta minei Lupeni.

11 august 1963. In vechiul, dar 
întineritul oraș al minerilor — 
Lupeni s-a sărbătorit într-o at
mosferă plină de entuziasm tradi
ționala zi a minerului. încă de di
mineață străzile Lupeniului au fost 
animale de o forfotă caracteristică 
sărbătorii. Vîrstnici și tineri, vete
rani ai luptelor greviste, mineri 
evidențiați în întrecerea socialistă, 
pionieri — reprezentanți ai gene
rației comunismului de mîine, s-au 
adunat în centrul orașului. Din 
toate localitățile Văii Jiului au so
sit delegații ale minerilor, oare a- 
duceau omagiul lor celor care în
suflețiți de eroism și abnegație au 
luptat, conduși de partid, în anii

In ziua de 6 august Burdea și-a 
adunat din nou ortacii. Aceștia îl 
priveau neliniștiți. Să știți că iară 
o să „tragă" șeful pe noi, își șop
teau care mai de car a. Dar se în
șelau. Burdea îi învăluia cu o pri
vire senină, de bucurie, de mul
țumire. începu cu căldură în glas.

— De acuma poate veni Ziua 
minerului. O primim cu fruntea t 
sus. A mers fain producția în zi- | 
lele acestea. Știți cît ani dat?

— Cit?
— 84 peste în numai patru zile, 

cu un randament de aproap? 6 tone 
pe post.

— înseamnă că angajamentul...
— Da, sîntem cu el îndeplinit la 

zi. Trebuia să dăm peste plan 31 
de tone pentru a recupera ce n-am 
realizat din angajament în cele 
șapte luni și în plus tonele ce se 
cuveneau pe august pînă la Ziua 
minerului. Cele 84 tone date peste 
plan de noi pînă azi, acoperă și 
angajamentul pe toată luna august 
și chiar îl întrec. Avem date peste 
plan de la începutul anului 403 to
ne. De asta v-am chemat, să vă 
mulțumesc și să vă felicit.

Ortacii lui Burdea meritau pe de
plin aceste cuvinte. Iși făcuseră 
datoria. Onoarea brigăzii a rămas 
nepătată.’

I. BĂLAN

grei ai cruntei exploatări capita
liste, jerlfindu-se pentru cauza 
scumpă a clasei muncitoare. Mulți 
dintre mineri aveau prinse în piept 
ordine și medalii ale R.P.R., semn 
al prețuirii pe care o dă azi parti
dul, statul nostru, minerilor.

In fața comitetului orășeneso de 
partid s-a format treptat o coloa
nă impresionantă de oameni ai 
muncii îmbrăcați sărbătorește șl 
cu brațele pline cu flori. In frun
te cu fanfara, ce intona un vechi 
marș mineresc, coloana de oameni 
ai muncii s-a îndreptat spre placa 
comemorativă ridicată in memoria 
eroilor mineri în incinta E. M. Lu
peni. In primele rînduri ale coloa-
nei pășeau membrii Biroului Comi
tetului orășenesc de partid Petro
șani, secretari ai comitetelor de 
partid din alte localități ale Văii 
Jiului, conducători ai instituțiilor 
și întreprinderilor din localitate.

La placa comemorativă șl la lo
cul masacrului străjuite de cîte o 
gardă de onoare formată din mi
neri evidențiați în muncă și din 
reprezentanți ai detașamentelor de 
pionieri din localitate, au fost de
puse coroane și buchete de flori.
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Gospodari prevăzători
Vara este încă în toi iar soarele 

își împarte cu dărnicie căldura, 
dar muncitorii și tehnicienii pre- 
parației Lupeni se preocupă de pe 
acum de buna pregătire a uzinei 
în vederea iernii. Printre măsurile 
luate în acest scop se numără 
repararea acoperișului la culuarul 
benzilor Viper, revizuirea aeroter- 
melor, montarea coloanei de ali
mentare eu apă industrială la li
niile 2 și 3 ca și pentru locomo
tivele de Ia poarta 4, reparații ca
pitale la casa cazanelor și altele. 
La aceste lucrări s-au evidențiat 
echipele de muneitori conduse de 
Erdâși loan, Mazăre Grigora, Be- 
dean Gheorghe, David Alexandr - 
care au dat lucru de bună ca
late.

BARTHA MAJLlA 
aorespczdac".
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Alte state au semnat Tratatul 
privind interzicerea experiențelor nucleare

N. S. Hrușciov va 
la 20

sosi în Iugoslavia 
august

MQSCOVA 12 (Agerpres).
Eu 12 atigust Tratatul de la Mos- 

«ova ctf privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară în 

I atmosferă, în Cosmos și sub apă 
iff-lost semnat de Khamphan Panya,

ambasadorul Regatului Laos, de K. 
Gudmundsson, ambasadorul Islandei, 
Rolf R. Sohlman, ambasadorul 
Suediei, și de Sebastian Kini, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Congo.

0

WASHINGTON 12 (Agerpres).
Comisia senatorială pentru' afa

cerile externe a început în dimi
neața zilei de 12 august discutarea 
Tratatului cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă.

La propunerea senatorului repu
blican, B. Hickenlooper, Comisia a 
adoptat hotărîrea ca toate persoa
nele care iau cuvîntul în cadrul 
ședințelor ei să facă depoziții sub 
jurămînt.

Audierea din 12 august în cadrul 
Comisiei a fost deschisă de secre
tarul de Stat al S.U.A., D. Rusk.

Exprimîndu-și Ia început speran
ța că Tratatul cu privire la inter
zicerea experiențelor 
semnat de el săptămîna 
Moscova în numele
S.U.A., va fi ratificat 
după ce va fi examinat 
în mod multilateral,
subliniat că Tratatul de la Mos
cova este „un prim pas important" 
spre micșorarea pericolului unul

BONN 12 (Agerpres).
In dimineața zilei de 12 august 

a avut loc la Bonn o ședință ex
traordinară a Consiliului de Mi
niștri al R.F.G., prezidată de can
celarul Adenauer, care a discutat 
problema aderării Republicii Fede
rale Germane la Tratatul cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă.

După cum anunță 
Prese, după ședința 
trei ore, purtătorul 
ficial al guvernului
Karl Gunther von Hase, a decla
rat în cadrul unei conferințe de 
presă că guvernul federal „a ho- 
tărît să adere la Tratatul de 
Moscova".

Totodată, însă, purtătorul 
cuvînt a declarat că anunțarea 
ficială și demersurile formale
vederea aderării nu vor interveni 
decît după ce vor lua sfîrșit dez
baterile în legătură cu tratatul în 
cadrul senatului american și după 
ce ministrul afacerilor externe al 
R.F.G., G. Schroder, va face o vi
zită la Londra. Vizita urmează să 
aibă loc miercuri.

MOSCOVA 12 (Agerpres).
După cum s-a anunțat oficial la 

Moscova, N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., cu soția, va sosi la 
august în Iugoslavia, la odihnă 
la invitația ce i-a fost făcută
președintele I. B. Tito, în decem
brie 1962, pe cînd se afla la odih-

va 
se-
G.
al

al
20

de

nă în U.R.S.S. N. S. Hrușciov 
fi însoțit de I. V. Andropov, 
cretar al C.C. al P.C.U.S., N. 
Egoricev, membru al C.C.
P.C.U.S., prim-secretar al Comite
tului orășenesc Moscova al P.C.U.S. 
și de V. S. Tolstikov, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Lenin
grad al P.C.U.S. pentru industrie.

vic-
de

om

agenția France 
care a durat 
de cuvînt o- 

vest-german.

0

nucleare, 
trecută la 
guvernului 
de Senat 
și discutat

D. Rusk a

război nuclear. Este necesar ca fap
tele reale să fie privite în față, a 
spus în continuare Rusk. „Nimeni 
nu poate gîndi realist la o 
torie într-un conflict nuclear 
proporții atotcuprinzătoare".

Rusk a subliniat că nici un
cu răspundere din S.U.A. nu poate 
să declare că securitatea țării poate 
fi îmbunătățită cu ajutorul cursei 
nelimitate a înarmărilor, care ar 
continua fără nici o speranță de 
slăbire în viitor. Dimpotrivă, a re
levat el în continuare, în cazul 
continuării cursei înarmărilor ris
cul unei catastrofe militare, care 
este mare și acum, va crește ra
pid în viitor.

Relevînd că tratatul va contri-1 
bui la 
tinuare 
și va 
activă
a declarat că principala importan
ță a acestui tratat constă în aceea 
că el
deschiderii 
țiile dintre

la

de
o-
în

nasser Baasiștii — aliați ai 
imperialiștilor

CAIRO 12 (Agerpres).
Cu prilejul primirii festive a ce

lor două contingente de trupe e- 
giptene care s-au înapoiat din 
Yemen în patrie, la 11 august a 
luat cuvîntul la Alexandria preșe
dintele R.A.U. — Nasser.

Vorbind despre atitudinea 
de baasiștii din 
ser a subliniat 
dul baasist nu 

Toate chemările
sînt decît lozinci goale. El dorește 
un singur lucru — puterea. In pre-

față 
Irak și Siria, Nas- 
din nou că Parti- 

dorește unitatea, 
sale la unitate nu

imperialismului spri- 
baasist. Ele, a spus 

în baasiști pe aliații

zent, forțele 
jină Partidul 
Nasser, văd 
lor.

Nasser a chemat pe unioniștii 
din toate țările arabe să depună 
eforturi în vederea creării Frontu
lui arab unificat.

încetarea răspîndirii în con- 
a armei nucleare în lume 

reduce contaminarea radio- 
a globului pămîntesc, Rusk

simbolizează posibilitatea 
unor căi noi în rela- 
Vest și Est.

o
consacratăFestivitatea de la Kremlin 

înmînării premiului Lenin lui Manolis Glezos
MOSCOVA 12 (Agerpres).
La 12 august, în Palatul Mare 

al Kremlinului, eroului național al 
Greciei, Manolis Glezos, i-a fost 
inmînat Premiul internațional Le
nin „Pentru întărirea păcii între 
popoare".

La festivitatea înmînării premiu
lui au participat sute de locuitori 
a* Moscovei, fruntași ai vieții pu
blice.

Manolis Glezos a fost salutat de 
scriitorul K. Fedin, Nikolai Tiho
nov, președintele Comitetului 
vietic pentru apărarea păcii, 
Nadejda Troian, Erou al Uniunii 
Sovietice, de cunoscutul savant 
acad. Boris Rîbakov și de alte per
soane.

In cuvîntul său de răspuns, Ma
nolis Glezos a subliniat, printre 
altele : „Calea pe care trebuie s-o

lupta 
încă 
care 
încă

O

Insurgenții din Sarawak 
continuă lupta

DJAKARTA 12 (Agerpres).
In eiuda concentrărilor de trupe 

engleze în colonia Sarawak, si
tuată în partea de nord a insulei 
Borneo, unitățile insurgenților con
tinuă lupta pentru independență. 
Agenția indoneziana de știri An- 
tara a relatat la 11 august că trei 
polițiști șî un soldat au fost uciși 
în cursul unui atac al insurgenți
lor asupra postului întărit brita
nic de Ia Langau, situat în apro
pierea frontierei dintre Sarawak 
cu Brunei. Agenția menționează că 
forțele de guerilă nu au suferit 
nici un fel de pierderi.

Puțin mai tîrziu, o companie de 
infanterie engleză a înconjurat sa
tul, dar nu a reușit să aresteze pe 
nimeni deoarece întreaga popu
lație s-a refugiat în junglă.

a poliției din Tokio
corespon-

Doi frați siamezi separați 
prin operație

LOS ANGELES 12 (Agerpres).
In urma unei operații compli

cate care a durat mai multe ore, 
două echipe de chirurgi din Los 
Angeles au reușit să separe la 
11 
30 
Dr 
al 
Pii 
că 
în
perația constînd 
unor organe ca intestinul subți
re, ficatul 
inimii.

Medicii 
perația a
cerea unei perioade post-opera- 
torii de zece zile se va putea 
ști dacă frații siamezi vor ră- 
mîne în viață.

delictelor la Tokio sînt pregătite 
și efectuate de o „centrală de 
gangsteri". Și criminalitatea în 
rîndurile tineretului este în creș
tere în capitală. In perioada mar
tie 1962 — martie 1963 au fost a- 
restați 210 700 de tineri delicvenți, 
cu 4 500 mai mulți decît în anul 
precedent. Acest val al criminali
tății se datorește printre altele, 
după cum declară experții, și „a- 
fluxului" de filme cu gangsteri.

Autoritățile japoneze se strădu
iesc să ia măsuri energice împo
triva „crimei organizate" care ar 
putea periclita în mod grav des
fășurarea Jocurilor Olimpice 
anul viitor.

august doi frați siamezi, la 
de ore după ce s-au născut.
Dwight Galloway, membru 

conducerii Spitalului de co- 
din Los Angeles, a declarat 

cei doi băieți erau legați față 
față în dreptul pieptului, o- 

în separarea

.......... ..... .....

„Acțiunea de vară"
TOKIO 12 (Agerpres).
După cum relatează

dentul agenției Reuter, autoritățile 
polițienești din Tokio 
rîte ca pînă la deschiderea olim
piadei din 1964 să curețe capitala 
Japoniei de bandele de răufăcători. 
In ultimele săptămîni au avut loc 
două razii de amploare cu partici
parea a 9 000 de polițiști. In cursul 
acestei acțiuni, în întreaga Japo
nie au fost arestați 1 500 de 
gangsteri și au fost confiscate 400 
de arme. Numai la Tokio au fost 
percheziționate 600 de ascunzători 
ale răufăcătorilor. De la declanșa
rea „acțiunii de vară" împotriva 
criminalității, la Tokio au fost a- 
restate 1 579 de persoane. Potrivit 
aprecierilor poliției din Tokio, în 
capitala Japoniei „activează" 268 
de bande de răufăcători, cu nu 
mai puțin de 36 000 de membri, iar 
în întreaga țară numărul bandelor 
se ridică 
membri.

Există 
testă că

sînt hotă-
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și venele din jurul

au arătat că, deși o- 
reușit, abia după tre-

numeroase indicii care 
majoritatea crimelor

la 5 100, avînd 170 000
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mai străbată omenirea în 
pentru întărirea păcii este 
lungă. Piedicile și greutățile 
trebuie să fie înlăturate sînt
mari. Cu toate acestea noi privim 
cu optimism spre viitor". „Pe zi 
ce trece, a subliniat Glezos, de
vine tot mai clar că lupta popoa
relor îmbinată cu politica de pace 
a țărilor socialiste și a celorlalte 
țări care sînt pentru coexistența 
pașnică, constituie un factor deci
siv în preîntîmpinarea unui război".

MUNCHEN. După eum transmi
te agenția U.P.I., colonelul Jalal 
Talabani, unul din liderii kurzi
lor irakieni care se află în pre
zent la Mtlnchen, unde asistă la 
congresul studenților kurzi eare 
studiază în Europa, a declarat la 
11 august că va prezenta Adunării 
Generale O.N.U. dovezi ale poli
ticii de genocid duse de guvernul 
irakian împotriva populației kurde 
din această țară.

FORT LAMY. Președintele Re- 
publieii Ciad, Francois Tombalbaye, 
a anunțat Ia 11 august într-un dis
curs rostit eu prilejul aniversării 
a trei ani de la obținerea indepen
denței că țara sa va institui un 
boicot asupra mărfurilor provenite 
din Republica Sud-Afrieană și Por
tugalia, ca protest împotriva poli
ticii rasiste promovate de 
nele acestor țărL

CARACAS. De zece zile 
fășoară o grevă a 4000 de 
tori ai uzinei siderurgice
nînd societății de stat „Matanzas 
Iron Wand Steel" din Venezuela. 
Greviștii au respins ordinul pre
ședintelui Betancourt de a se su
pune unei comisii de arbitraj șl in
sistă ca să fie satisfăcute cererile 
lor privind elaborarea unui nou 
contract colectiv, eliberarea mun
citorilor arestați și plata salariilor 
pe perioada grevei.

TRECIANSKE TEPLICE. In ca
drul festivalului „Vara muzicală"

guver-

se des- 
munci- 
aparți-

organizat în stațiunea balneară 
Trecianske Teplice (R. S. Ceho
slovacă), pianistul romîn Cornel 
Gheorghiu a dat un concert, în ca
re au fost cuprinse lucrări de Bach, 
Mozart, Chopin, Beethoven etc.

Pianistul romîn a concertat 
Bardeiova și Luhakonice.

LA PAZ. La minele „Catavi" 
„Siglo XX" din Bolivia continuă 
greva minerilor împotriva conce
dierii a 1050 de muncitori și a 
nerecunoașterii de către guvern a 
conducerii sindicatelor.

In semn de solidaritate cu gre
viștii, restul 
intenționează 
generală.

ROMA, 
tei lupte 
rea unui 
35 000 de 
particulare din transporturi 
din Italia au obținut cîștig de cau
ză. Ei i-au determinat pe proprie
tarii societăților să accepte 
rarea salariilor în medie cu 
sută.

PARIS. In prima duminică 
nii august, în Franța s-au înregis
trat 2 714 accidente de 
care s-au soldat cu 133 
și 3 704 răniți.

In cursul anului 1962, 
re a accidentelor de 
s-au înregistrat 10 000 de morți și 
300 000 de răniți.

minerilor din Bolivia 
să declare o grevă

urmare a îndelunga- 
greviste pentru încheie- 
nou contract de muncă, 
lucrători de la societățile 

auto

Ca

majo-
20 la

a lu-

circulație 
de morți

ca urma- 
circulație,

O.C.L. Produse Industriale Petroșani 
anunță publicul consumator că s-au redus 

prețurile la țesături și confecții din fibre 
artificiale tip bumbac

Preț vechi Preț nou
Art toi Borsec (70 toi lat) ft 
flit toi Botset (00 toi lat) ft 
Ait toi Nlra (90 tio lat) de 
Stdaotooo-Lons (90 tot lat) de 
Vltseotsa
Zina (70
Silviana 
Silulaoa

*«

II- și alte mărfuri

lat) 
lat) 
lat)

la 9,40 la 7,60 lei
la 10,70 la 8,70 lei
la 5,10 la 12,70 lei
la 8,00 la 12,40 lei
la 3,60 la 10,00 iei
la 2,20 la 10,00 lei
la 2,00 la 8,40 lei
la 13,50 la 9,60 ei
la 19,30 la 14,70 ei

«1 
m 
m 
m

din 
tip

Vizitați cu încredere magazinele noastre I

țesături fibre artificiale 
bumbac.

întreprinderea comerțului cu ridicata 
textile-încălțăminte — Petroșani 

RECRUTEAZĂ
Pentru anul școlar 1963-1964 absolvenți ai școlilor 

de cultură generală cu diplomă de maturitate pentru 
tehnică Comercială Craiova.

medii 
Școala

sediulPentru alte lămuriri candidații se vor prezenta la 
I.C.R.T.I.-ului Petroșani, strada Mihai Viteazu nr. 5 zilnic între 
orele 7-9 dimineața.


