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.,Nc-am adunat din tîrguri și din sate

Să făurim Republicii un drum de fier

Nimeni pe lume nu ne va abate.

Ca un ecou al cîntecului ..Răsună Valea" 
născut în urmă cu 25 de ani pe aceste melea
guri ale Văii Jiului, astăzi acest cîntec prinde 
versiune nouă, cu dimensiuni deosebite. Astăzi 
pe aceste meleaguri, o generație nouă de 
tineri materializează chemarea partidului 
de a alătura întregului popor pen
tru realizarea cincinalului în patru ani 
și jumătate. Și această generație tinără, prin 
elanul și entuziasmul ei, angajată plenar în o- 
pera de desăvîrșire a construcției socialiste, se 
afirmă...

..Răsună Valea, răsună Valea

De la Bumbești la Livczeni..."

„...Sînt convins că tineretul își va pune în
treaga pricepere, întregul elan in slujba dezvol
tării patriei socialiste, a viitorului ei luminos".

(Nicolac Ccaușescu — din Raportul prezentat 

la Conferința Națională a partidului)

Un tinăr 
dintre 

cei multi

Pricesc oamenii, tineri ți 
virstnici, două generații care 
consolidează realizările gene
rației de acum două decenii, cind 
s-a semnat actul de naștere a 
grandioasei lucrări de la Bum
biști-Livezeni.

Atn pornit in căutarea secre
tarului U.T.C. de pe acest șan
tier.

— Unde îl găsesc pe Nae 
Manii ? — l-am întrebat pe 
primul muncitor intilnit.

— Nae Marin ? Aa, băia
tul acela brunet, neobosit in 
activitățile, de tineret ?

— Exact (m-am bucurat eu).
— Se găsește la punctul Fa

bian. Execută polatele de acolo. 
Alea sint, cum să vă explic, 
dar o să le vedeți dv. cind a- 
jungeți...

Acest dialog scurt mi-a în
tregit frumoasele impresii cu
lese pe parcurs despre acest 
tin&r, care trăiește pe șantier 
In ritmul simfonici trepidante 
a muncii...

Străbătlnd cei cîțiva kilome
tri, am intilnit in diverse punc
te de lucru mulți tineri. Mi-au. 
vorbit despre munca lor, viața 
de organizație, succese și cite 
ceva despre secretarul lor.

— Cu asemenea om, mai ma
ri dragul să muncești — ve
neau aprecierile multora.

Intr-un tirriu, sus pe poiată, 
la Strlmbuța. zăresc pe tinărul 
ce-l căutam. L-am întrerupt 
cîleva minute — suficiente in
să, pentru ca să aflu lucruri 
frumoase despre viața ti
nerilor, despre șantier, des
pre munca lor entuziastă cu 
care IntimpinS ziua de 23 Au
gust și despre angajamentele 
luate in cinstea aniversării Re
publicii noastre. Aveam in fa
ță deci pe tinărul comunist ca
re organiza aici acțiunile tine
retului, venit de pe meleaguri
le Snagovului, însă rodat pe 
șantierele țării. Aveam înain
tea mea un tinăr simplu dar 
pe a cărui chip puteam citi ex
periența acumulată in 11 tini 
pe șantiere Știe că are sarcina 
de a uni tineretul pentru a 
dărui patriei obiectivele de 
care ea are nevoie, cu califica
tivele cele mai bune.

Acesta este tinărul Marin Nae 
— zidar, șef de brigadă, secreta
rul organizației U.T.C., unul din 
inimoșii tineri cu care întregul 
șantier se mindrește.

Un tinăr dintre cei mulți...

HiiMil
Intrind iw rîndu- 

rlle Uniunii Tine
relului Comunist, 
mă angajez solemn 
in fața organiza
ției și a tovarăși
lor mei să slujesc 
cu cinste șl devo
tament patria
noastră socialistă

demn de titlul de

și Partidul Comn-
nist Român să fiu
un utecisl activ.
Sd muncesc și sa

mă comport in așa
fel ineît să fiu

T1NAR
COMUNIST.

i

Acolo unde polatele \or 
lipsi, zidurile de susținere a 
pereților stincoși trebuie să 
fie bine armate. Pentru a- 
ceastâ. perforările pentru ar
mare cer o anumită răspun
dere profesională...

Tinerii mineri-conslruclori 
slăpinesc pe deplin aceste de
ziderate. fată-i, la înălțime, 
pe schela metalică proiilind 
pe cer dialogul cu stînca„.

Eterul vibrează de simfonia 
muncii ce planează peste întrea
ga Vale a Jiului - Valea renăs
cută, pe care cei ce au pârăsit-o 
cu ani în urmă astăzi n-o mat 
recunosc...

Ochilor celor care trăiesc aici, 
le-ou fost dat să înregistreze 
transformările, să se obișnuiască 
cu ele, să le găsească firești.

Totul se traduce in bunăs
tare. in mulțumiri sufletești. Acolo 
in adine, in abataje ca și la su
prafață in ateliere, in uzine, in 
fabrici, e o uvertură a marii o- 
pere de construire o vieții noas
tre noi.

Am descins deunăzi pe defi
leul Văii Jiului, defileu care de la 
un capăt la celălalt e un^ vast 
șantier. Vroiom să ne edificam de 
„interpretarea" pe care o primeș
te defileul Jiului, acum, după a- 
proape 25 de ani de cind pe a- 
celeași locuri, brigăzi ale tinere
tului au dăltuit stinca, au stră
puns munții făcind să răsune Va
lea de Io un capăt la oltul, cro
ind un drum nou...

înd am ajuns Ia Lotul 
Lainici, torențiala care 
ne-a acompaniat de Ia 

intrarea în defileu nu conteni
se. Pe cind să hotărim calea 
întoarsă, la cămin începeau să 
sosească grupuri, grupuri de 
tineri, cu mașini, pe jos... Am 
asistat Ia o inlîlnire emoționan
tă. In mijlocul tinerilor cons
tructori, tovarășul Anton Școl- 
nic invitat de ei. evoca succint 
pagini glorioase de luptă și 
muncă ale anilor '4-1, '45, ’46, 
'47 aidoma unui film pe care o 
parte din cei prezent) și-l de
rulau...

Maistrul principal Gheorghe

<TZai.iL a ă T)a!t a !
Cu ochii bine-înfipți în viitor...
Cu ținta — fulger rectiliniu-ncremenit 
Pe firmamentul marii transformări...
Cu gîndurile — zbor spre infinit, 
Spre infinitul celor patru zări... 
Hrăniți cu seva Timpului torid 
Acesta-i tineretul — Cel de azi! 
Acesta este fiul marelui Partid ! 
Aceștia-s tinerii -— păduri de brazi !

întil-/
'îlAle?4

Negoescu, secretarul organiza
ției de partid a șantierului, își 
amintea... Da. A fost brigadier, 
aici pe șantier și de atunci nu 
s-a mai despărțit de această 
muncă. A continuat la Salva- 
Vișeu, la Porțile de Fier, apoi 
din nou aici. „Și mai sînt la 
noi oameni care de atunci au 
îndrăgit șantierul" ne-a zis se
cretarul. Intr-adevăr i-am 
nil pe minerii Gheorghe Tarafj 
și Gheorghe Cristca, pe 
xandru Iacobescu, acum șeful 
biroului personal, care, 
ne-au împărtășit „impresia", lor 
unanimă ca făcînd parte inte
grantă, corp comun cu șantie
rul.

— De fapt, ce înseamnă lu
crările acestea ? l-am întrebai 
pe tinărul brigadier Marin Nae,

toți

FIICELE ȘANTIERULUI
— Ce faceți aici ?
Tînăra mă privi sur

prinsă, își ridică puțin 
cascheta, parcă în
adins să vadă mai bine, 
și-mi răspunse cu o în

trebare :
— Dar de ce mă în

trebați ?
— V-am văzut pri

vind atentă, undeva, 
nu știu unde. Apoi in 
altă parte la Ici de a- 
tenlă...

— Păi. eu păzesc 
muncitorii. Sint pilot 
de siguranță a circula
ției. Vedeți, trebuie ci
neva să aibă grijă ca 
ci să lucreze liniștiți...

— De unde sînteți ?
— Din Cimpa.
— Și locuiți aici î
— Nu, fac naveta.
— Și nu vă e greu să 

vă treziți așa de dimi
neață ?

— Eu am 19 -ani și 
dacă acum m-aș plîn- 
ge... De fapt, nu e nici 
o greutate să te tre
zești la 4 dimineața...

— Și la ce oră a- 
ajungeți acasă?

— In jurul orei 8 
seara. Am numai 

secretarul organizației U.T.G.
— Să vedeți! Noi acum, aici, 

consolidăm lucrările de acum 
25 de ani, le modernizăm...

— Mai bine zis, interveni 
maistrul Negoescu, acum brigă
zile acestea de tineret pe care 
le vedeți au trecut la partea 
complicată, la „partea artistică", 
cum zicem noi. Polatele acestea 
se consLruiesc pentru siguran
ța liniei electrice. Intr-un fel 
par niște tunele cu ferestre...

Inlr-una din serile trecute am 
poposit, atrași de un frumos 
foc de tabără, la punctul Fa
bian. In jurul focului tinerii 
fredonau cîntecul „Răsună Va
lea". Unii îl știau, o parte a- 
lunci îl învățau.

— Tu pari cam puști, cîți ani 
ai ? l-am întrebat pe un lînăr

cîleva luni de cind sini 
aici. Dar m-am o- 
bișnuit, îmi place, oa
menii sint loartc de 
treabă. Niciodată nu 
m-aș fi gîndit că-mi 
pot aduce și eu aportul 
la o lucrare al ii de 
marc și frumoasă ca a- 
ceasta Iar cînd vor 
circula pe aici trenu
rile electrice, mulțumi
rea mea sufletească va 
fi mai mare.

O tinără care cea 
mai mare parte a zilei 
e pe șantier I

O tinără pe care 
munca îi va defini via
ța l

Tinăra Tatiana Lepă- 
dalu a devenit repede 
remarcată de colectivul 
unde muncește. La cei 
17 ani are deja vechi
mea de... 1 an pe șan
tier și, prin lucrările 
executate ca fierar-be- 
tonist, beneficiază de 
aprecieri unanime din 
partea întregii brigăzi.

— Cum de v-ați ales 
tocmai șantierul de 
construcții cînd multe 
din tinerele fete refu
ză acest loc de muncă ?

— Mi-am zis că tre-

Pe pokită - lucrare în 
premieră la noi in țară, 
care osigură securita

tea viitoarei linii electrice — 
membrii brigăzii conduse de 
tinărul brigadier Marin Nae 
„demonstreoză" măiestria mun
cii lor... (foto 1)

O n acest timp, lo oproil- 
I motiv 500 de metri, bri- 
■ goda miită de dulgheri 

și fierori-betoniști condusă de 
comunistul Constantin Drondu, 
pregătește cofrajele pentru no
ul stilp amonte de la o nouă 
poiată ca urmează să se înal
țe... (foto 2)

Din dorința de a cunoaș
te cit mai amănunțit 
sarcinile ce le revin, iz- 

•orile din istoricul raport pre
zentat Io Conferința Națională, 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, tinerii constructori,

ce pith <i .i-i de prin partea lo 
cului, rătăcit..,

— Aproape 18. Sint din Bu
zău și mă numesc Cîrslca 
Gheorghe. Am plecat de la lj- 
<eu și vreau să mă calific aici 
intr-o meserie. Am aproape un 
an jumate pe șantier. La început, 
era cîl pe aci să fac cale întoar
să. Dar nu m-<1 lăsat nea Nae... 
Acum îmi pare bine, în curînd 
încep școala de calificare...

Tinărul electrician Constan
tin Negoescu, cu toate că e din 
Buzău îl „acompaniază" pe ta
tăl său.

— Dacă tatăl meu are alîția 
ani pe șantier, pot eu fi oare 
mai prejos dccît el ?

Farurile spintecau noapteo de
fileului, profilind, prin parbriz, mi
nunatele curbe înscrise în peisa
jul haotic. In imaginea noastră 
însă, persistau clipele petrecute 
printre oamenii generației tinere 
de azi, ce cunoaște doar din rela
tările altora entuziasmul briga
dierilor care, în anii de după eli
berare, ou făcut să răsune Valea 
„de lo Bumbești la Livezeni".

Neolterat de timp, dimpotrivă, 
amplificat parcă, in acești ani 
tot mai rodnici oi construcției so
cialiste, om regăsit entuz:osmul 
acelor timpuri, din nou, ne șan
tierul Bumbești-Livezeni. om re
găsit atmosfera de dăruire tota
lă. am regăsit munca declanșată 
de nepieritorul „HEI, RUP I" în 
tonuri mai puternice, mai vibran
te, mai pline de tinerețe cote 
schimbă de lo o zi la alta pri
veliștea, dind Văii dimensiuni noî, 
dimensiuni de o grandoare pe 
care niciodotă pana nu le «a ou- 
tea, pe deplin, descrie.

Și am ales con
strucțiile iiindcă sînt 
dintr-o familie de con
structori. Pentru mine 
a munci e o bucurie. 
Muncind, mă voi roda, 
mă voi pregăti mai 
bine pentru viață™ Și 
cred că numai munca 
îmi poate acorda o sa
tisfacție a împlinirilor.

lată cîleva cuvinte 
întruchipate în fapte, 
cuvinte care fac cinste 
tineretului nostru, crn- 
știent de marile răs
punderi ce le are pen
tru viitorul luminos al 
patriei.

Dar, după cum ne 
mărturisea, Tatiana nu 
se va opri aici. Ea in
tenționează să se cali
fice în meseria de (ie- 
rar-betonist pe. care a 
îndrăgit-o, apoi să-și 
continue studiile la se
ral și pe urmă bineîn
țeles, pe băncile unei 
facultăți de conslruc-

buic să-mi aleg și eu ții,
un drum în viață. Mult succes Tatiana I

*1
Aproape 7. La această oră, 

odată cu inundarea razelor 
răsăritului in Vale, construc
torii sini Ia posturile lor. Se 
impart sarcini, se dau indi
cații, se stabilesc indici. O- 
biectivul nostru a fost .,pc 
fază" exact la un asemenea 
instantaneu matinal, surprin- 
zind pe peliculă momentul 
cind maistrul principal Gheor
ghe Negoescu dădea ultime, 
le explicații inainte de ,a- 
tac*.

Pagină realizată de Ion 
Lieiu și Simion Pop, 
activist U.T.C. 

membri oi orgonizoției U.T.C., 
au invitai in mijlocul lor pe 
tov. Anton Școlnic, vechi mem
bru de partid, — delegai 
lo Conferința Națională a 
partidului - aicultindu-l cu un 
deosebit interes... (foto 3)

Cinstind oceastâ intere
santă rntilnire din ca
re au desprins nenu

mărate învățăminte - imbold 
in activitatea lor viitoare 
precum ți secvențe din epo- 
pefeo „Bumbești livezenilor" 
anilor 1947 - 1948, tinerii con

structori au organizat, cu spri
jinul comitetului municipal 
U.T.C. Petroșani, o frumoaso 
seară distractivă presărată cu 
chiote de bucurie, periniță ți... 
stropită cu bere... (foto 4)

Din cind in cind, seara, 
după orele de frgclu- 
oase realizări, tineri ți 

vinlnici iți dau intilnire la 
cito un tradițional foc de ta
bără, unde se întâlnește poe
zia cu veselia, tinerețea cu „ex
periență", intr-un cintec de 
răsună Valea... (foto 5)

TZai.iL
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Dezbateri deschise, combative desfășurate 
într-un climat de lucru, constructiv 

în adunările oamenilor muncii
l’n obiectiv central al colectivului minei Livezeni :

VAIDRIHCAREA DIN PLIN AIUIUR0R RLSURSLLOR 
PfNIRU CA UNITATEA SÂ PRODUCĂ 

LA CĂPACITATEĂ PROIECIAIA
Dezbaterile din cadrul n- 

dunării generale a reprv.rn- 
tonților salariaților de la 
E. M. Livezeni — întruniți 
să analizeze munca, desfășu
rată c’e organul de conduce
re colectivă, de întregul co
lectiv In primul semestju al 
anului, să găsească proce
deele și căile cele mai efi
cace in vederea realizării cu 
cinste a sarcinilor de plan 
care le stau în Țață — au de
butat analitic, combativ, la 
modul spunerii ’urnirilor pe 
nume. Maistrul miner Du-
mi tru Gliga a relevat,
gur cu mullfi indreț? lățire,
deficie uleie pe linie r■rnani-
zalori c:ă, în fin losirea și în-
treținerea utila jelor, îrî a-
proviz ■ - . nr de
lucru cu cele necesari? („nu
s-au i:reat condiții ca taate
briqâz ile să valorifice inie-
grai cele 6 onî la locul de
muncă'1). Cunoscutul șef de 
brigadă Constantin Zaharia. 
venit de la Paroșeni să „pu
nă pe picioare" primul fron
tal al minei, i-a dat însă re
plica dură, dar cuvenită: ce 
a făcui concret dinsul ca 
maistru, deci ca factor care 
organizează, care conduce, ca
re decide bunul mers al 
procesului de producție în 
sfera lui de acțiune, pentru 
rezolvarea problemelor intrate 
nemijlocit în atribuțiile sale ? 
De pildă, în direcția îmbunătă
țirii aprovizionării tehnico- 
maleriale, a creșterii gradului 
de ocupare a personalului de 
regie și folosirii rationale a 
acestuia, ameliorării cali
tative a reviziilor și a re
parațiilor și asigurării func

Calitate superioară la construcțiile metalice 
un imperativ la ordinea zilei

Îmi revine în minte o fra
ză din darea de seamă pre
zentată de comitetul oameni
lor muncii de la I.P.S.P. Li
vezeni în fața adunării gene
rale : „Rezultatele bune pe 
ansamblul activității unității 
nu trebuie să ne facă să ui
tăm că în munca fiecăruia 
dintre membrii comitetului 
s-au manifestat o serie de de
ficiențe și anume...** Urma o 
analiză precisă .la obiect, a 
modului cum a acționat fie
care . om al I.P.S.P.-ului în- 
cepînd cu șeful sectorului ing- 
Dumitru Albescu, președinte
le comitetului oamenilor mun
cii din sectorul Livezeni. Că 
maistrul Eizner Rudolf nu a 
acordat suficientă atenție re
parațiilor capitale unde au 
lipsii piesele de schimb, că 
nu s-au respectat cu fermita
te termenele de execuție la 
lucrările de tinichigerie, iar 
șeful garajului nu a luat mă
suri operative pentru înlătu
rarea deficiențelor în trans
porturi...

Mă gîndeam că. probabil, 
la I.P.S.P. trebuie căutată 
explicația felului cum a de
curs în continuare adunarea 
generală. S-a discutat mai pu
țin despre lipsuri, aprovizio
narea cu piese de schimb a 
fost amintită în treacăt, nu 
s-a insistat asupra metodelor 
de lucru ce ar putea fi îmbu
nătățite și generalizate.

Spicuiesc din carnetul de 
însemnări : „... La atelierul
de construcții metalice nu 
s-au executat întotdeauna lu

DESPRE
(Urmort din pag. 7) 

decătorești și organul adminis
trativ ierarhic superior in anu
mite cazuri expres prevăzute de 
lege.

In dispozițiile următoare ale 
capitolului la care ne referim 
sînt stabilite COMPETENȚELE 
organelor de jurisdicție a mun
cii șl MODALITĂȚILE de reali
zare a acesteia. Rețin in mod 
deosebit atenția următoarele as
pecte :

Competența pentru rezolvarea 
contestațiilor împotriva desface
rii contractului de muncă și a 
litigiilor privind reintregrarea 
in muncă — cu excepția celor 
referitoare la persoanele cu 
funcții de conducere — revine 
instanței judecătorești. S-a avut 
in vedere faptul că desfacerea 
contractului de muncă este cea 
mai grasă sancțiune disciplina
ră. că se impune ca examinarea 
unei plingeri împotriva unei a- 
semenea măsuri să se iacă cu 
deosebită obiectivitate și impar
țialitate de către organe absolut 
străine de unitate. In același 
flmp este necesar ca o eventua- 

ționării ca lumea a ..zestrei" 
tehnice? Cu bunul simt ‘-'are 
ii e < araclerislic, minerul 
nostru și-a încheiat cuvîntul 
cu o rugăminte: „N-aș vrea 
să mă fac de rușine, tindo 
rtra muncit pînă acum am lă
sat numai lucru bun in urma 
mea... Vă rog inimos, ajula- 
ți-ne 1" Nțaislrii minei, lot» 
cei care răspund de „pulsul" 
normal al activității de la 
E. M. Livezeni,trebuie să re
cepționeze activ doleanța ce
lui « afe asigură direct ‘ pro
dusul, iar, dacă nu. să fie de
terminați să înțeleagă bine, 
să se conforme.e necesității 
de a d- pune în permanență e- 
forturile care se cer pentru 
ca fluxul extractiv să nu su
fere perturbații. Căci nu e 
deloc firesc ca ortacii lui 
Zaharia să stea schimburi în
tregi degeaba din cauza ar
derii „in serie" a motoarelor 
transportoarelor, sau briga
da lui Gheorghe Lițcan să 
piardă 6 metri de avansare 
5nlr-o lună din pricina ne-" 
montării la timp a unui tro
liu... „Le-am spus maiștrilor, 
inqinerilor, cu două săptă- 
mini înainte, am insistai za
darnic însă, am ajuns pînă 
la director. . De ce ?" La acest 
de ce, exprimat răspicat de 
șeful de brigadă Litcan în a- 
dunare, trebuie să i se răs
pundă oportun, prin fapte, 
prin inițiative palpabile de 
către cei vizați. „Sprijin real, 
material nu verbal, de asta 
avem nevoie I" Să se acțio
neze in consecință I Șeful 
serviciului electromecanic in
ginerul Nicolae Petruț a re
cunoscut că. o serie de revi

crări de calitate, așa cum au 
fost grătarele metalice execu
tate pentru Orăștie, grilajele 
de la blocurile E 3 Petroșani, 
confecțiile metalice pentru 
Grupul școlar Deva, sau ușile 
pentru S.M.A. Orăștie". (Mai- 
strul Eizner Rudolf). „...Cali
tatea construcțiilor metalice 
depinde în mare măsu
ră și de funcționarea» necores
punzătoare a presei (urmează 
criticj severe la adresa con
ducerii sectorului și a T.C.H. 
Deva), deși pe sortimente pla
nul a fost depășit cu 23 la. 
sută la confecții metalice, cu 
40 la sută la reparații capita
le, iar Ia diverse cu 44 la su
tă, depășind planul fizic cu 
peste 89 tone". Leonte Costi- 
neanu, șeful parcului auto 
spunea : „Am avut imobili
zări in parcul auto atit din 
partea reparațiilor de proastă 
calitate cît și din partea șo
ferilor indisciplinați — peste 
172 om-zile absențe nemotiva
te și 377 om-zile absențe mo
tivate — conducătorii auto 
Petru Popa, Nicolae Ursu, Ion 
Voinea, Mircea Goită, Nico
lae Dobrovschi, sînt cei mai 
indisciplinați, aducînd preju
dicii serioase sectorului".

Am redat cîteva aspecte. 
Altele, au caracter de mai 
pură specialitate. Dar, la fie
care din problemele ridicate 
cei care au intervenit veneau 
cu propuneri concrete de re
mediere : șoferul Eugen Un- 
gureanu, propunea montarea 
unei rampe de spălare a ma
șinilor ; lăcătușul Iuliu Kan- 

JURISDICȚIA
lă hotărîre de reintegrare în 
muncă să albă caracter obliga
toriu, sub sancțiuni legale pen
tru unitate, numai astfel realizin- 
du-se restabilirea drepturilor ce
lui angajat.

Competența organelor admi- 
nistrativ-ierarhice superioare es
te LIMITATA ȘI EXPRES PRE
VĂZUTA. Această competență 
se limitează doar la rezolvarea 
contestațiilor împotriva sancțiu
nilor disciplinare ce nu sînt date 
in competenta judecătoriei sau 
a comisiei de judecată, a con
testațiilor persoanelor cu func
ții de conducere împotriva des
facerii contractului de muncă și 
reintegrarea în muncă, cele pri
vind redistribuirea de personal 
cît și cele in legătură cu acor
darea de drepturi și gradații de 
salarizare, împotriva diminuării 
salariului tarifar pentru neînde- 
plinirea sarcinilor de plan șl ce
le cu privire la acordarea pre
miilor șl gratlflcațillor.

Esențial ni se pare a fi preci
zarea că PONDEREA în ceea 
ce privește competența in re
zolvarea litigiilor de muncă RE
VINE COMISIILOR DE JUDE- 

zii și reparații se fac sporadic 
șl la întîmplare că „nu am 
«ombătut <u fermitate — șl 
acest lucru va trebui să-l fa
cem cu toată convingerea de 
azi înainte (s.n.), atitudinea 
de nepăsare, de indolență a 
unora, alil de nocivă pentru 
activitatea colectivului". Im
perativul — accentuai și de 
noi — trebuie urmat de toți 
oamenii minei !

Dar nu numai combativi
tatea, caracterul de sincerita
te, deschis nl discuțiilor pur
tate s-au vădit în adunarea 
generală a oamenilor muncii 
de la mina Livezeni, ci și cli
matul de lucru, constructiv 
manifestai prin abundenta de 
propuneri deosebit do preți
oase făcute de participant!' 
ca electricianul Iulian Popa, 
șefii do brigadă Constantin 
Peloiu. Haralambie Negrea și 
Mihai Tira, minerii șefi de 
schimb Gheorghe Ciobanii și 
Gheorghe Cosma, inginerii 
Vasile Drăgan și Nicolae Pe
trul. maiștrii Ion Popa. Con
stantin Lupu și alții. Dintre 
'le mai importante care se 

impun incluse neapărat în 
„agenda de lucru" a comi
tetului oamenilor muncii ma
terializate operativ și cu ma
ximum de eficiență în viața 
minei sfnt de subliniat cele 
referitoare la îmbunătățirea 
structurii organizatorice prin 
compartimentarea în sectoare 
de producție, de investiții și 
general, punerea Ia punct 
grabnică a rețelei de alimen
tare cu energie electrică, a 
atelierului care va trebui să 
fie dotat cu mașinile unelte 
necesare („stau burghie pe 

ezinger, cerca ca în ateliere 
să fie o aprovizionare conti
nuă cu cuțite pentru ghiloti
nă. și polizoare portative, ne
cesare confecțiilor metalice. 
Pe toți participant îi frămîn- 
ta un singur gînd : ce trebuie 
făcut în viitor pentru îmbu
nătățirea calității reparațiilor 
și confecțiilor metalice ?

Din cifrele bilanțului pre
zentat a ree.șit că planul pro
ducției globale a fost depășit 
cu 4 la sută, obținîndu-se o 
depășire valorică de 380 000 
lei, iar la prețul de cost eco
nomii de peste 22 000 lei. In 
ramura industriei s-a obținut 
o producție suplimentară de 
peste 300 000 lei. iar la planul 
fizic de peste 700 000 lei. „Ne 
putem oare mulțumi cu ceea 
ce am realizat ?“ — își pu
neau întrebarea participanții 
la dezbatere. Și răspunsul era 
unul singurt Nu, nu am fă
cut tot ce frebuia. mai există 
destule rezerve la consumul 
specific de metal, încadrarea 
in prețul de cost planificat și 
mai ales îmbunătățirea cali
tății producției".

Dezbaterile au scos în evi
dență faptul că întregul co
lectiv a Știut să sesizeze cu 
discernămînt lipsurile proprii 
și că este capabil să le re
medieze. Un argument în plus 
îl constituie modul în care s-a 
răspuns în final fiecărei pro
puneri făcute. O serie d>n a- 
ccstea au primit răspunsurile 
de rezolvare pe loc. Altele au 

MUNCII
CATÂ ca organe obștești de 
influențare și jurisdicție ceea 
ce subliniază caracterul larg 
democratic al proiectului.

In același timp există reale 
garanții că rezolvarea litigiilor 
de muncă se face cu imparțiali
tate și temeinicie, că in această 
activitate este exclus arbitrarul.

Mai rețin de asemenea aten
ția o serie de dispozițiuni din 
finalul acestui capitol care au 
menirea de a întregi garanțiile 
la care ne refeream și de a su
blinia și mai mult caracterul de
mocratic șl uman al proiectului. 
Se prevede astfel că :

— DOVADA TEMEINICIEI ȘI 
LEGALITĂȚII dispoziției sau 
măsurii luate de unitate in orice 
litigiu de muncă REVINE UNI
TĂȚII;

— cererile adresate organelor 
de jurisdicție a muncii sint SCU
TITE DE TAXE DE TIMBRU.

Controlul realizării jurisdicției 
muncii și a aplicării dispozițiu- 
nilor legale referitoare la ra
porturile de muncă revine or
ganelor centrale de stat și ob

rampa puțului și nu le ascu
te nimeni"), a băii pentru 
ca muncitorii sa aibă unde 
să-și pună hainele de schimb, 
montarea de poduri bascu
lante șl împingăloare la pu
țul do aeraj nr. 2 pentru a II 
posibilă extracția cu ambele 
colivii, modificările ce se Im
pun Ia siloz, formarea unei 
rezerve tampon de piese de 
schimb și materiale electrice 
corespunzătoare, in care sens 
resortul de aprovizionare clin 
centrală arc un cuvint hotări- 
lor de spus. înființarea unui 
curs de recalificare a perso
nalului electromecanic etc.

Hotărîre de a face tretibă 
există in rindurilc cble biru
lui mineresc de la Livezeni. 
El este conștient de laptul 
că anul viitor are datoria să 
asigure extracția unei pro
ducții de cărbune de 200 000 
tone. Sigur, ușor nu va fi. 
Dar, după cum se pronunța 
cineva în adundte, „oameni 
destoinici, capabili avem, să 
ne străduim cu toții să valo
rificăm din plin rezervele de 
care dispunem". Inițiativa 
lansată din plenul dezbaterilor 
de către maistrul miner Mi
hai Apetrei c’e a se decreta 
perioada 20—30 august i.c. 
drept „decadă de onoare" în 
care să se obțină — drept 
prinos sărbătoririi Eliberării — 
realizări cît mai bogate la 
fronturile de lucru din subte
ran, este de bun augur. A- 
ceasta se cuvine însușită de 
întregul colectiv, de toți co
muniștii și perpetuai exemplul 
ei în viața viitoare a minei 
Livezeni.

T. MOLLER

fost incluse în planul de mă
suri cu referiri precise la cine 
și cînd trebuie să le execute. 
Ar fi greșit să se tragă con
cluzia din cele dezbătute în 
adunarea oamenilor muncii, 
că aspectele negative sînt pre
ponderente în activitatea 
I. P. S. P.-ului. Dacă ar fi 
să amintim activitatea lă
cătușilor și sudorilor Am
brozie Cismaș, Constantin 
Cojocaru, Iile Sîrbu, Ion 
Onicală, Octavian Spai- 
moc, Dumitru Gavrilă, sau 
a mecanicilor și condu
cătorilor auto Oprea To- 
mescu, Alexandru Buțiu, Con
stantin Rusu, Ion Busuioc, Au
rică Stoica, Dumitru Caralici 
și alții, rezultatele obținute în 
primul semestru nu mai miră 
pe nimeni — 102 la sută rea
lizare a sarcinilor în ramura 
prestații, 101 la sută la trans
porturi. 105 la sută la chirii, 
obținîndu-se o producție su
plimentară de peste 100 mii 
lei, — și ar fi suficient să ne 
dăm seama că la I.P.S.P. Li
vezeni se muncește. Dar se 
poate și mai mult, îmbunătă
țirea activității e posibilă. Pe 
primul plan al dezbaterilor s-a 
situat acel aspect care necesită 
îmbunătățiri — CALITATEA 
CONFECȚIILOR METALICEI 
îmbunătățiri care odată obținu
te vor conduce la rezultate cit 
mai bune.

Dem. D. IONAȘCU

ștești, sindicatelor și comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare. Aceste organe au totoda
tă obligația de a organiza cu
noașterea și respectarea acestor 
dispozițiuni legale. Sarcini deo
sebite revin Ministerului Muncii 
care are obligația să exercite 
controlul privind aplicarea dls- 
pozițiunilor legale referitoare 
la raportul de muncă in toate 
unitățile de stal, cooperatiste și 
celelalte organizații obștești.

Sindicatele realizează contro
lul obștesc cu privire la respec
tarea acelorași dispozițiuni lega
le.

Toate organele de control au 
obligația de a lua sau cere mă
suri pentru tragerea la răspun
dere a celor vlnovațl de încăl
carea dispozițiunllor legale refe
ritoare la raportul de muncă.

Modul cum-este reglementată 
jurisdicția muncii in proiectul de 
Cod al muncii corespunde pe 
deplin necesităților perioadei ac
tuale privind lărgirea democra
tismului socialist, asigurarea 
participării oamenilor muncii la 
înfăptuirea legalității socialiste, 
educarea socialistă a cetățenilor 
in spiritul promovării unei ati
tudini corecte față de muncă, 
întăririi și dezvoltării avutului 
obștesc.

Ce se întreprinde, ce se preconizează 
pentru însușirea temeinică a documentelor 

elaborate de înaltul for al partidului
(Utmare din pag /) 

a birourilor organizațiilor de 
bază dc lo sectoarele II, 111, V 
și VII.

Desigur, multitudinea ideilor 
cuprinse 1n documente nu se 
pitted aprofunda doar prin aces
te acțiuni. De aceea în atenția 
comitetului de partid, a birouri
lor organizațiilor dc bază se a- 
Ilă dezbaterea documentelor 
Conferinței Naționale, a sarcini
lor concrete c.e decurg fiecărei 
organizații de bază, fiecărui co
lectiv in lumina acestor docu
mente, îndeosebi în ceea ce pri
vește realizarea chemării parti
dului de « inlăplui cincinalul 
înainte de termen, cît și n celor
lalte rezoluții, a proiectului de 
norme ale vieții și muncii comu
niștilor, Ir eticii și echității so
cialiste.

Totodată, la punctul dc con
sultație al comitetului de partid
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ficații: IN NICI UNUL DIN SCHIMBURI, 
NICI UNA DIN OPERAȚII SA NU STAGNE
ZE ; SÂ OFERE SCHIMBULUI URMĂTOR 
CONDI fii MAI BUNE SAU CEI PUȚIN LA 
FEL CU A1E LOR.

Sentimentul de autodepășire prezent in bri
gadă, modul acesta de a-și organiza lucrul au 
generat primele rezultate: de la începutul 
lunii, in abatajul cameră nr 45. randamentul

mediu realizat este de 8.09 tone post, iață tfr 
cele 6,83 tone planiîicate. In citeva zile — și 
nu în puține — ei au reușit să atingă și 9.00 
tone/post. Cele 253 tone cărbune extrase pes
te plan de la începutul lunii pină acum sini 
un cert sprijin al afirmației că pină la 23 Au 
gust minerii conduși de Zaharia Bălăulă își 
vor depăși substanțial angajamentul de 150 
tone cărbune pe care l-au luat în cinstea ma 
rii sărbători.

RESPECTUL „ȘEFULUI'
A intrat hotărît în birou. Fără 

să salute. Părea preocupat de 
ceva, dar nu ne-a adresat nici 
un cuvint. Deși îl priveam cu 
toții, deși știa că îl privim, a 
început așa, deodată, o neînțe
leasă inspecție pe după dulap, 
pe mesele noastre de lucru, 
printre registre. Continuam stu- 
pefiați să-l privim, curioși să 
vedem pînă unde va ajunge.

La un moment dat, necunoscu
tul vizitator a ridicat recepto
rul telefonului. Atunci cineva a 
îndrăznit să-i pună fireasca în
trebare : cine sînteți și ce do

Pe urmele j
imaterialelor publicate;

Exagerata 
dar... justă !

Cam curioasă constatare. 
Ea aparține conducerii între
prinderii de gospodărie co
munală Petroșani și consti
tuie răspunsul dai criticii fă
cute acestei unități prin ar
ticolul intitulat : „Sint pen
tru desființarea ultimelor zi
le din lună" publicat in nr 
7 053 al ziarului „Steagul ro
șu". Era obiectai modul de
fectuos de organizare a trans 
portului pe autobuze în zi
lele sfîrșituluî de lună.

Examinînd situația relata 
tă, conducerea întreprinderii 
in discuție, ne comunică fap
tul că pentru remedierea si
tuației au fost luate măsuri 
corespunzătoare. In acest 
sens s-a procedat la o revi
zuire exigentă a foilor de 
mișcare, asigurindu-se apoi Și 
și pentru aceste zile, in care 
intr-adesar in unele cazuri 
s-au 'înregistrat perturbări, nu
mărul de autobuze necesar.

Preocuparea manifestată 
merită intr-adevăr să fie 
luată >n seamă.

Cit despre EXAGERARE 
sini cm de acord să mai lăsăm 
din „preț" să reducem de 
pildă de la 57 la... 55 de mi
nute, dar nici o secundă mai 
puțin

Faptele 
s-au confirmat

In nr. 7 060 din 14 iulie 
a.c., al ziarului „Steagul ro
șu" a apărut un articol inti
tulat „De ce și pînă cînd va 
fi tolerată necinstea" ? Prin

sini preconizate interesante dez
bateri tematice atit pe marginea 
documentelor conferinței cit și a 
proiectelor dc legi elaborate du
pă conferința. Spicuim in acest 
sens din programul tematic nl 
punctului de consultație dezba
teri pe marginea proiectului Co
dului muncii, a proiectului legii 
remunerării muncii, o intîlnire 
a activului sindical și U.T.C. 
pentru dezbaterea Raportului 
prezentat la conferință de secre
tarul genera) ol partidului, o 
dezbatere cu propagandiștii și 
lectorii învățămintultii de partid, 
cu membrii birourilor organiza
țiilor de bază privind proiectul 
de norme ale vieții și muncii 
comuniștilor, ca și expunerea in 
legătură cu căile do creștere n 
productivității muncii la mina 
Lupcni. la care vor participa ca
drele tehnice ale exploatării. 
S-nU programat, do asemenea.

riți ? — la care, nevenindu-i să 
creadă că cineva își permite să 
nu-1 cunoască, ne-a replicat:

— Cum î Nu mă cunoașteți ?
L-am privit cu și mai multă 

atenție, dar, nu... nu-l cunoș
team. Și, spre mirarea dumnea
lui, i-am răspuns cu toată con
vingerea :

— Nu ! Nu vă cunoaștem I
— Se poate? Sint șeful X; am 

venit să mă informez asupra in
stalației telefonice, dacă a fost 
remediat deranjamentul.

L-am lăsat să creadă că pu- 

el se critica atitudinea total 
necorespunzătoare față de 
consumatori, a ospătarului 
Lumperdean Iacob.

Răspunzind celor semnala 
le prin articolul amintit, 
conducerea T.A.P.L. Petro 
șani ne informează Că ospă
tarului in cauză i s-a aplicai 
o sancțiune corespunzătoare 
gravității faptei sale, conform 
Legii nr. 1/1970. In același 
(imp in prima ședință de a- 
naliză lunară care a avut 
loc, cazul a fost prelucra, cil 
toți lucrătorii de la unitatea 
unde s-au petrecut lucruri
le.

Da, intr-adevăr e bine a5a !

S-a văzut 
și s-a auzit!

Sub titlul „N-aude, n-a ve
de" apărut in nr. 7 053 al 
ziarului a apărut un articol 
prin care erau criticate une
le aspecte privind buna ser
vire dc la restaurantul ..Mi
nerul" din Petroșani.

Răspunzind acestei critici, 
conducerea T.A.P.L., arată că 
Pe lingă alte măsuri laate 
s-a procedat și la organiza
rea unei adunări generale a 
grupei sindicale dc la unita
tea vizată, in cadrul căreia 
s-a lua: atitudine combativă 
față de cei vinovați.

Apreciind justețea celor 
scrise în articol, conducerea 
unității menționate, solicită 
in continuare ajutorul zia
rului

Apreciem ta rîmllil nostru 
justețea răspunsului și tot
odată, promitem că vom răs
punde ca și pînă acum so 
licitării !

V D 

dezbateri cu participarea tuturoi 
cadrelor tehnice în legătură cu 
proiectele do legi apărute, dez
bateri ce vor urma după studiul 
individual și a unor consultații 
pe care le coordonează membri 
ai comitetului de. partid.

Dezbaterea în adunările gene
rale ole organizațiilor de bază 
ale sarcinilor concrete ce de
curg din documentele Conferin
ței Naționale, stabilirea modali
tăților concrete in care trebuie 
.i acționeze fiecare organizație 

de partid, sindicat și U.T.C., fle
care comunist și membru ol co
lectivului minei va conferi cu 
siguranță o eficientă deplină 
muncii politice desfășurate de 
organizația •’ pari id n minei 
Lupenl, va ridica roadele aces
tui puternic colectiv minier la 
nivelul Înaltelor exigențe ce 
le-a stabilit marele for al comu
niștilor.

D 
n u 
o 
o 
o
D
D

tinelc-i explicații îi scuză și 
prezenta, și purtarea. Nu am 
contestat că o fi vreun șef cine 
știe unde, la întreprinderile din 
vecini. Dar am contesta, crede- 
ți-ne, să fie vreodată șeful nos 
tru...

Elena MATEI 
Vulcan

Ochii 
șantierului

Imaginați vă o solo de șe
dințe plipâ pină la refuz de oa
meni. Căldura de afară, dar 
moi ales oboseala acumulată 
in timpul lucrului începeau să 
se facă simțite. In aceste îm
prejurări, doar cine suferă de 
mania perfecțiunii, cine crede 
că nu o picotit niciodată, rupt 
de oboseală intr-o sală de șe
dințe, doar acela este capabil 
să găsească vreo vină ome
nescului gest de a-ți abondo- 
no cîteodată gindurile, de a-ți 
dlstroge pentru moment oten- 
țio fie de lo darea de seamă 
core „nu se mai termină", lie 
de Ic cuvîntul unui vorbitor care 
macină de prisos timpul celor
lalți.

Mo allam undeva pe un son- 
I tiei Io o astfel de ședință So- 
Ila era plină, nu de oomer.î ve- 

nlți să picotească, ci de oa- 
i meni constienți de răspunderea

Carnet 
de 

reporter 
ce o au pentru tot ce ero a- 
dus in discuție, conșticnți ca a- 
colo, cu acel prilej, ei și nimeni 
alții își hotărau propria lor 
desfășurare de destine și ni
mic altceva.

După un timp, m salo s-a 
ivii oboseala. A început să sca
dă nu responsabilitatea cum 
ar spune unii, ci atenția, așa 
incit mai rămăseseră, cu ochii 
spre prezidiu, doar cițiva din 
prima bancă, la care se adău
ga (să zicem) ajutat de obiș
nuință (sou deformație profe- 
sionolo), reporterul.

Priveam, atunci, oamenii o- 
ceio obosiți, prea obosiți pen
tru o ședință ce nu se moi 
sfirșeo. li priveam atent, cre- 

| zindu-i pe toți prea obosiți 
r pentru o mă observa la riadul 
I lor. Nu mă îndreptoțeo nimic 

să oduc vreo vină cuivo. Șon- 
tierul se afla pe terminate. 
Sarcinile de pion ale neobo- 
siților constructori erau oătoie. 
In această fază „neobosit ii" 
își permiteau și ei o clipă de 
omenească moleșeală.

Credeam că in toată sala 
nu există nimic altceva, lo o- 
ceo oră, decrt oboseala, crrd. 
la un moment dat, mi-om dot 
seama că sînt și -u privit in- 
sTstenl de cineva suficient de 
treaz. Privirile ni s-au întilnit 
și mult timp nedumerirea m-a 
copleșit luind locul primei im
presii cu core mă și vedeam 
plecat din solă.

Mă privea insistent un tinăr 
cu o foță de copil,

' Un tinăr aflat de la o virstâ 
prea frogedă pe șantier, adus 
aici de tatăl său, apoi lăsat 
să se descurce, lăsat in grija 
altor părinți - a celor din pre
zidiu - lo care se uita sorbin- 
du-le fiecore cuvint așa curr 
își asculta acasă, lo taro pro
prii lui părinți.

I. M.
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DINI ȚARA ȘI DE PESTE HOTARE
Kiev Manifestări peste hotare consacrate

Expoziția industrială 
a României se bucură 
de un frumos succes

KIEV 18. — Deschisă dc o 
s&ptămînă în capitala Ucrainei 
sovietice. Expoziția industrială 
a Republicii Socialiste Romă 
nla se bucură de un frumos 
succes, constituind un punct de 
atracție pentru mii de vizita
tori din toate localitățile Ucrai
nei Și din celelalte republici 
unionale, precum și pentru 
numeroși turiști, din diverse 
țări, sosiți la Kiev. Multe din
tre impresiile culese în timpul 
vizitării standurilor sînt în
scrise în Cartea de onoare a

expoziției. Ele se referă atît 
la modul dc organizare pro
priu-zisă a expoziției cît, mai 
ales, la varietatea și calitatea 
exponatelor.

Concomitent. Expoziția in
dustrială a țării noastre prile
juiește o serie de contacte în
tre specialiști și reprezentanți 
ai comerțului exterior din 
România li Uniunea Sovietică, 
bună parte din ele fiind con
cretizate prin încheierea de 
importante contracte comercia
le.

sărbătoririi zilei de 23 August
După atentatul nereușit

W^%^AA^%SSV\WAS%VA^%SVA%SSSW.W.%W.SV%%V

Creații ale colectivului 
Studioului „Al. Sahia"

în cinstea marii sărbători
In întimpinarea Zilei dc 23 August, creatorii Studioului 

„Alexandru Sahia" au pregătit o serie dc filme documen
tare inspirate din realitățile sociale prezente, din marile 
prefaceri contemporane.

Construirea dc mari edificii industriale, prin aportul 
întregii țări, este tenia scurt-metrajelor : „Toate apele duc 
Ia Ciunget*’ sau „Epilog la Porțile de Fier" ce urmăresc prin 
cipalclc etape ale construcției hidrocentralelor de pe Lotru 
și de la Dunăre.

„Omul nostru" și „Sub soarele de niai“ aduc în prim 
plan intransigența colectivelor de conducere, față de tot ceea 
ce reține bunul mers al uzinei sau cooperativei.

Prin intermediul scurt-metrajului ..Eroii dc ieri", și 
pelicula „Să treacă vara" facem cunoștință cu cîțiva Eroi 
ai Muncii Socialiste care își desfășoară activitatea in indus- 

■J trie și în agricultură.I (Agcrpres)

MOSCOVA 18 Coresponden
tul Agcrpres, Laurcnțiu Duță, 
transmite: La Uzina experimen
tală ..Metalika" din Moscova a 
avut loc o adunare festivă con
sacrată sărbătorii naționale a 
României, 23 August, ziua eli
berării patriei noastre de sub 
jugul fascist.

Directorul uzinei, Ivan Sum
kin. membru al conducerii cen
trale a asociației de Prietenie 
Sovieto-Române, a vorbit des
pre semnificația acestui eveni
ment, despre succesele repurtate 
do poporul nostru în opera dc 
construire a socialismului, sub 
conduceiea Partidului Comunist 
Român, despre relațiile dc prie
tenie și colaborare dintre l’.C.R. 
și P.C,U.S„ dintre România și 
Uniunea Sovietică.

La < încmalograful „Kosmos" 
din Berlin a avut loc un specta
col de gală cu filmul „Serata" ; 
au participat Gunter Klcln, ad
junct al ministrului culturii, re
prezentanți al Ministerului A- 
facerilor Externe, personalități 
ale vieții cultural-artlstlco, pre
cum și ambasadorul Român ei 
în R.D.G., Vasile Vlad.

Spectatorii au urmărit cu viu 
Interes spectacolul Inaugural al 
Săptămlnll filmului lomânesc.

*

împotriva regelui Marocului

★
BERLIN 18 Corespondentul A- 

gerpros, Ștefan Dcju, transmite i 
Cu ocazia celei de-a 28-a aniver
sări a eliberării României de 
sub jugul fascist, în capitala 
R.D. Germane a fost Inaugurală 
Săptămîrra filmului românesc.

BONN 18 — Trimisul special 
Agcrpres, Vasile Crișu, transmi
te : In cadrul manifestărilor con
sacrate sărbătoririi a 28 de ani 
do la Eliberarea României de 
sub jugul fascist, la Bonn a fost 
deschisă o expoziție de artă 
populară românească. Organiza
tă de Institutul Român pentru 
Relații Culturale cu Străinătatea, 
în colaborare cu Departamentul 
culturii al orașului Bonn, expo
ziția — prima manifestare româ
nească de acest fel în capitala 
R.F.G. — cuprinde aproximativ 
180 de exponate.

ce pentru a rămîne in continua
re In guvernul prezidat de Bies- 
heuvel care se menține ,,in func
ție" pînă la viitorul scrutin.

T
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9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 Biblioteca pentru 
toți — George Coșbuc; 9,50 
De vorbă cu gospodinele; 10,05 
Tele-enciclopedia ; 10,50 ”
noramic științific; 11.15 
siune de divertisment; 12.00 
In slujba sănătății. Combate
rea vectorilor unor boli con
tagioase; 12,15 Telejurnal ; 
16,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiazâ. Emisiune în 
limba germană; 18,15 Ritm, 
tinerețe, dans; 19,00 Arta
plastică : „Expoziții de artă 
plastică contemporană româ-

Pa- 
Emi-

neascău (II); 19,15 Publicita
te; 19,20 1001 de seri; 19,30 
Telejurnal. — In cinstea zi
lei de 23 August — marea 
întrecere la zi; 20,10 Tele- 
enciclopedia; 20,50 Film se
rial Mannix — episodul III. 
„Fugi oiță, fugi11 ; 21,40 V-am 
rezervat un loc... I Emisiune 
muzical-distractivă ; 22,55 Te
lejurnal.

• La Moscova a sosit o de
legație a A.R.L.U.S., condusă de 
Virgil Cazacu, membru al G.G. 
al P.C.R., prim-adjunct al minis
trului educației și învățămlntu- 
lui, care, la invitația Asociației 
de Prietenie Sovieto-Române, va 
participa la manifestările ce vor 
avea loc în Uniunea Sovietică 
cu prilejul celei de-a 28-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist.

• Geograiul francez Yves 
îacosle, care, din însărcinarea 
Comisiei internaționale de an
chetă asupra atrocităților S.U.A. 
in Indochina, a efectuat timp 
de 15 zile o vizită în R.D. Viet
nam. a declarat că viața a peste 
un milion de oameni este în 
pericol ca urmare a breșelor 
provocate în diguri de bombar
damentele aviației americane.

FQLM
PETROȘANI —7 Noiembrie . 

Robin Hood ; Republica : Wa
terloo, seriile I și II; LONEA 
— Mineral : Celebrai 702; 
VULCAN: Farmecul ținuturi
lor sălbatice ; BÂRBATENI: 
B. D. in alertă ; LUPENI — 
Cultural : Evadare din plane
ta maimuțelor.

© Henry Kissinger, consilier 
special al președintelui Nixon 
pentru problemele securității 
naționale, a părăsit, Vineri, Sai- 
gonul, după o vizită de 48 de 
ore, în cursul căreia s-a întreți
nut cu liderii autorităților sai-' 
goneze. Ambasada Statelor Uni
te din Saigon a difuzat un co
municat în care se arată că an 
fost examinate „situația din 
Vietnamul de sud, precum și li
nele probleme legale de convor
birile cvadripartite de la Paris"

• Autorii asasinatului a că
rui victimă a fost, în aprilie 
1971, ambasadorul iugoslav la 
Stockholm au evadat vineri în 
zori din închisoarea Kumla, 
aflată la 30 km de capitala sue
deză, unde își executau con
damnarea la temniță pe viață 
— anunță agenția Taniug, 
tînd agenția suedeză de 
T.T.B. Deși cei doi deținuți, Mi
ro Baresici și Angelko Braico- 
vici, aveau celule separate, si
tuate în sectorul de maximă si
guranță al închisorii, ei au reu
șit să evadeze fără să atragă a- 
tenția paznicilor.

cî- 
știri

START
Mîine arc loc deschiderea oficială a unei noi „stagiuni" 

in fotbalul și rugbiul românesc. Se dă startul întrecerilor 
în campionatele divizionare. In condițiile conjuncturale 
deosebite, ale angajării fotbalului nostru in marile compe
tiții europene și mondiale (debutul „naționalei" in prelimi
nariile C.M. din R.F. a Germaniei, intrarea in focul dispu
telor U.E.F.A. a „ambasadoarelor" noastre de club) și ale 
tradiționalei partide de rugbi România—Franța, campiona
telor interne, principalele ..forțe motrice" ale ascendenței 
sportului nostru, capătă semnificații aparte. Pe plan națio
nal, campionatele care încep mîine vor însemna deschide
rea unei noi etape în amplul proces de ridicare continuă 
a nivelului sportului românesc spre culmile măiestriei...

Echipele divizionare de fotbal și rugbi din Valea Jiu
lui, angrenate in aceste campionate, aparținind cluburilor 
Jiul, Știința Petroșani și Minerul Lupeni, abordează noile 
competiții de Pe pozițiile unei depline încrederi în viitor, 
se angajează ca, in spiritul totalei sportivități, să contribuie 
la vertiginosul urcuș al „soccerului" autohton și al rugbiu- 
lui românesc Pe scara ierarhiilor valorice internaționale.

Zilele vacanței s-au scurs. De mîine încep competițiile 
sezonului oficial al stadioanelor. „Divizionarele" sînt gata 
de start...

La Cluj, Jiul va suporta asaltul unei echipe recunoscu
tă ca reprezentantă fidelă a elanului nestăvilit. Un meci 
greu pentru echipa lui Ștefan Coidum, de maniera în care 
va răspunde solicitărilor Incipiente depinzînd, în mare mă
sură, și viitoarea comportare în A, a simpatizanților noștri. 
Revenită miercuri din Polonia, echipa Jiul s-a antrenat în 
ultimele zile „în familie", la Petroșani. Cu circumspecția 
ce se cere, dar și cu încredere în potentele echipei, antre
norii teamului Jiulist speră într-un debut favorabil 81 
chipei lor in meciul de La Cluj. După toate probabilitățile 
in partida cu ,.U" Cluj, Jiul va alinia următoarea forma
ție : Marincan (Ion Gabriel) — Georgescu, Dodu, Stocker — 
Nagy, Stan — Făgaș, Mulțescu, Stoian, Szabados.

Echipa de rugbj Știința Petroșani va păși în noul cam
pionat într-o partidă de mare rivalitate sportivă. Mîine stu
denții vor primi aici, la Petroșani, replica colegilor lor din 
Timișoara, campionii țării. Deși handicapată întrucitva de 
plecarea celor doi fundași—transformeuri, Bucos și Mari
nescu, sîntem siguri că echipa lui Teodor Rădulescu, vi 
Băsi resursele necesare pentru a-și apropia Victoria. E vm 
ba șl de o revanșă mult așteptată de echipierii Iu, Ortele- 
can. Dinu. Constantin, Moromete și ceilalți. Miner„i

Cele două divizionare C de fotbal. Știința și ; . +_ n 
Lupeni, vor juca miine tot acasă. Știința vc. inii m intr- 
partidă care nu se anunță prea dificilă. Pe Met aiul ț. 
Echipa profesorului Gheorghe Irrm.e are toat cond; n c 
anul acesta să-și depășească partenerii de întrecere și 
tindă spre marea performanță.

In aproape aceeași situație se află și Minerul Lupeni. 
Deși face parte dintr-o seric ceva mai grea, echipa din Lu
peni, in reconstrucție, va trebui să abordeze cu clan spori 
competiția, cu încredere în capacitatea de efort a tineri or 
ei echipieri.

Dorim, acum la început de drum, mult succes divizio
narelor noastre in noul campionat, și o evoluție la nivelul 
exigențelor fotbalului și rugbiului modern...

V. T

• Alegerile generale antici
pate din Olanda vor avea loc 
la 29 noiembrie a.c., a anunțat 
joi, în Camera deputaților, pre
mierul Barend Biesheuvel. Or
ganizarea anticipată a alegeri
lor a constituit una dintre con
dițiile puse de partidele politi-

# In Republica Bangladesch 
a intrat în vigoare legea cu 
privire la limitarea suprafețe
lor de terenuri agricole.

După preluarea lor dc călre 
autorități, toate suprafețele de 
pămînt rezultate prin aplicarea 
prevederilor legii vor fi distri
buite familiilor care nu dispun 
de terenuri agricole.

RABAT 18 (Agcrpres). — Ln 
Rabat a fost dat publicității un 
comunicat oficial în care se 
precizează că, în cursul reuniu
nilor Consiliului de Miniștri de 
miercuri și joi, care s-au des
fășurat sub președinția regelui 
Hassan al II-lea și primului 
ministru, Mohamed Karim Lam- 
rani, au fost examinate eveni
mentele petrecute miercuri pc 
aeroportul Rabat—Sale.

Suveranul marocan a trecut 
în revistă cauzele și detaliile 
acestor incidente și a dat in
strucțiunile impuse dc situație, 
menționează agenția marocană 
de presă. Consiliul dc Miniștri 
a ascultat, de asemenea, o in
formare a ministrului de in
terne, Mohamed Benhima, asu
pra situației din țară. La rîn- 
dul său, generalul Driss Bena- 
omar El Alami, ministru ad-in-

tcrim al apărării, a afirmat că 
toate forțele militare ale țării 
sînt fidele șefului statului.

★

RABAT 18 (Agcrpres). — A- 
genția marocană de presă a 
făcut cunoscut că un elicopter 
al forțelor militare marocane 
— avtnd la bord pe locotenent- 
colonelul Amakrane și alți pa
tru aviatori a ateriwit în Gibral
tar după atentatul nereușit îm
potriva regelui Hassan al II-lea. 
La cererea guvernului maro
can, autoritățile britanice au 
hotărîț să extrădeze pe cel 
cinci aviatori care. în prezent, 
sînt supuși cercetărilor.

Bombardamente masive ale aviației americane 
împotriva

HANOI 18 (Agerpres). — La 
17 august, zeci de avioane ame
ricane de tipurile ,,F-4U și „A-7" 
au dezlănțuit un atac de distru
gere asupra orașului Thal Blnh, 
din R.D. Vietnam, Informează a- 
gențla V.N.A.

In urma acestui nou act dc 
război, au fost provocate distru
geri unei mari părți a aceste! 
localități, situate la sud-est dc 
Hanoi. Zeci de cetățeni pașnici, 
în majoritate bălrlni, femei șl 
copil, au fost uciși. Au suferit 
avarii clădirea spitalului din o- 
raș, facultatea de medicină, o 
școală secundară, uzina de pro
duse farmaceutice, magazine șl 
locuințe. Daunele provocate do 
bombardament au fost deosebit 
de grave la spitalul din Thal 
Blnh, cea mal maro Instituție sa
nitară din provincie, ale cărui 
clădiri ocupă o suprafață dc 5 
hectare. Mal multe pavilioane 
au fost complet distruse

R.D. Vietnam
HANOI 18 (Agctpr. |. - Mi

nisterul Afacerilor Externe nl 
R.D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care se arată că, 
la 16 august, aviația Statelor U- 
nite a atacat în mai multe va
luri succesive Hanoiul, bombar- 
dînd un număz de puncte din In
teriorul orașului șl din toate 
cele patru districte* înconjură
toare.

Inceplncl de la 16 aprilie 1972 
— relevă declarația — aviația 
americană a atacat capitala Re
publicii Democrate Vietnam do 
19 ori. In aceeiși perioadă,'au 
fost bombardate capitala provfn- 
clală Thanh Iloa, Portul Half' i 
orașele Nam Dlnh și Vinii

•g. 
Și 

multe alte localități urbane. Mi

de,
s-au

fost distruse caso de locuii 
blectlve economice cultur 
sanitare și religioase Și 
înregistrat numeroase victime în 
rlndul populației civile.

♦—
A
Încheierea
lucrărilor

Con ferinței 
femeilor

afro-asiatice
ULAN BATOR 18 (Agcrpres). 

Cea de-a doua Conferință a fe
meilor afro-asiatice. desfășurată 
timp de cinci zile la Ulan Bator, 
și-a încheiat lucrările.

La conferință au participat 
delegați șl observatori din 56 
de țări, prcchra și reprezentanți 
ai unor organizații democratice 
internaționale. A fost prezentă 
o delegație a Consiliului Națio
nal al femeilor din Republica 
Socialistă România, condusă de 
tovarășa Cornelia Dinescu, se
cretară a consiliului.

Participantele au adoptat 
declarație generală și o 
de rezoluții privind- situația in 
societatea femeilor din țările 
Africii și Asiei, participarea lor 
la lupta pentru eliberare națio
nală, independentă și pace.

o 
serie

REYKJAVIK 18 (Agerpres). 
— întreruptă Joi seara, a 15-a 
partidă a meciului pentru 
titlul mondial de șah dintre 
Robert Fischer și Boris 
Spasski a fost continuată ieri 
și s-a încheiat remiză prin 
repetare de mutări (șah etern), 
Ia mutarea 43-a a negrului.

Știri olimpice U Știri
0 Pe stadionul „Danie* din 

Munchen au continuat Întreceri
le concursului internațional 
atletic „Hanns Braun“. la startul 
căruia sînt prezenți numeroși 
componcnți ai loturilor olimpice. 
Așteptată cu mare Interes pro
ba feminină de aruncarea discu
lui s-a încheiat cu victoria spor
tivei românce Argentina Menis, 
care a reușit să o întreacă din 
nou pe recordmana sovietică 
Faina Melnik. Cele două atlete 
cotate drept principale favorite 
ale concursului olimpic, au ma
nifestat o bună dispoziție de con
curs. Argentina Menis a realizat 
63,58 m, iar Faina Melnik — 
63,46 m. Pe locurile următoare 
s-au situat alte două discobole 
românce: Lia Manoliu — 59,04 
m și Olimpia Cataramă — 
58,38 m. Probele masculine de 
fond au fost dominate de repre
zentanții Etiopiei.: Shibrov a 
cîștigat cursa de 1 500 m cu 
timpul de 3’42" 88/100, iar Tolo- 
sa Kuto a fost cronometrat în 
7'55" pe distanța de 3 000 m plat. 
In seria a treia de 110 m gar
duri, cel mai bun timp i 13" 
48/100 a fost obținut dc ameri
canul Rod Milburn.

QDupă
Augsburg ... ____ ___  ____ _
rile turneului preolimpic mascu
lin de baschet. Iată rezultatele 
înregistrate: R.P.D. Coreeană — 
Elveția 98—81; Israel — Anglia 
81—69; Spania — Finlanda 90— 
71; Grecia — Canada 91—87; 
Polonia — Suedia 90—78; Bul
garia — Mexic 78—65.

înaintea ultimei zile 
tiției, echipele Spaniei, 
Mexicului și Bulgariei 
luai calificate în faza 
turneului.

o zi de repaus, la 
au continuat Întrece-

a compc- 
Poloniei, 
sînt vir- 
(inală ’

~k

O Pînă miercuri seara, în sa
tul olimpic au sosit 2 158 spor
tivi și sportive din 63 de țări. Ei 
își continuă pregătirile pe toate 
bazele olimpice în vederea apm 
piatelor întreceri.

olimpice
putalu pe iraseul Maur Oerll- 
kon, a fost clștlgală de formația 
secundă a U.R.S.S. (Suhov, Mi- 
bailov, Basko și Likacev) în 2 h 
06'41". In același timp a 
cronometrată șl 
vaciei.

fost
echipa Cehoslo-

TORONTO, 
de-a treia zile 
iernațional de 
ronto a furnizat-o tînărul jucă
tor argentinian Guillermo Vil
las. care I-» eliminai în două 
seturi cu 6—4. 6—4 pe campio
nul cehoslovac Jan Kodes. Fa
voritul numărul I al concursu
lui, românul Iile Năstase l-a în
vins iără să forțeze cu 6—4.
6—1 p. australianul Geoff Mas
ters. Inlr-o altă partidă, Palrlclo 
Cornejo (Chile) a dispus cu 
6—4. 3—6. 6—1 de Jan Kakal 
(Cehoslovacia)

Iată și două rezultate din pro
ba de dublu : Belkin (Canada). 
Dlbbs (S.U.A.) — Palsb (Anglia). 
Pattison (Rhodesia) 6—3, 4—6
6—4; Parun, Simpson (Noua Ze- 
elandă) — Gimeno, Munoz (Spa
nia) 2—6, 6—3. 7—5.

Surpriza teici 
a turneului in- 

tenis de la To-

Scorul este 9-6 în favoarea 
lui Robert Fischer, căruia ii 
mai trebuie 3,5 puncte din 9 
partide pentru a deveni 
campion mondial.

Partida a 16-a este pro
gramată duminică. Cu pie
sele albe va juca R. Fischer.

LOTURILE COMPLETE ALE CELOR
16 DIVIZIONARE A DE FOTBAL

F. C. ARGEȘ (antrenor — Flo
rin Halagian): Stan, Niculescu, 
Ariciu — Pigulea, Olteanu, 
Vlad, Barbu, Ivan, Ciolan, Ne- 
delcu, — M. Popescu, Prcpurgel, 
Mustețea — Radu, Dobrin, Troi, 
Cassai, Roșu, Jercan. Jucători 
plecați: Frățilă, E. Dumitru, St. 
Dumitru, Dobrescu.

U. T. A. (antrenor — Nicolae 
Dumitrescu): Vidac, Ziller — Bi- 
rău, Lereter, Pojoni, Popovici, 
Condruc, Căldăruș, Purima, 
Pîrvu — Petescu, Broșovschi, 
Galinin, Domide — Axente, Kun 
II, Sima. A plecat Both.

DINAMO BUCUREȘTI (antre
nor Nelu Nunweiller): Constan- 
tinescu, Cavai, Dulia — Cheran, 
Petre Nicolae, Stoenescu, Do- 
brău, Sandu Gabriel, Sătmărea- 
nu II, Deleanu — Dinu, Radu 
Nunweiller, Sălceanu — Luces- 
cu, Doru Popescu, Cojocaru, Du- 
mitrache, Moldovan, Batacliu, 
Florin Dgmitre^cu, Jucători ple
cați : Andrei, Mustețea, Haidu.

„U“ CRAIOVA (antrenor — 
G. Cernăianu)! Oprea, Papuc, 
Gunesch — Niculescu, Deselni- 
cu, Bădin, Velea, Cioclrlan, Sa- 
meș — Strimbeanu, Donose, I- 
van, Kiss — Țarălungă, Niță. O- 
blomenco, Mincioagă, Bondrca, 
Stăncescu, Marcu, Bălan. Jucă
tori plecați: Pilcă, Mincă, Nea
gu, Bîtlan, Tacoi.

FARUL (antrenor — Emanuel 
Hașoti); Ștefănescu, Popa, Plică 
— Stoica, Ghirca, Antonescu, 
Mareș, Bălosu, Nistor, Codin, 
Mihăilescu — Tănase, Mihu, O- 
prea, Ion Constantinescu — O- 
logu, Ton Jenică, Tufan, Cara- 
man, Turcu, Stoicescu, Radules
cu. Jucători plecați: Constantin, 
Kallo.

JIUL (antrenori — Ștefan 
Coidum și Petre Libardi): Ma
rine an, Ion Gabriel, Calona I — 
Georgescu, Ștocker, Dodu, Ton-
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Mihai Ma-
Cotormani, 
— Făgaș, 

Mulțescu,

ca, Naidin, Gruber, 
rian, Catona II — 
Nagy, Stan, Gabriel 
Urmeș, Stoian, 
Rozsnai, Szabados. Jucători ple
cați : Suciu, Georgevici.

cu, Mărculescu — Nae Ionescu, 
Mocanu, Mierluț, Gruber, Ciupi
tă — Doru Tudosie, Crîngașu, 
Moraru, Rizea, Kozarek, Topo- 
rea — Oprișan, Grozea, Ion Con
stantin, Moldovan, C. Ionescu, 
Dincuță. Jucători plecați: Bă- 
din, Iuhasz.

Kiss, Fugaciu, Pruteanu și Con-— 
stantin.

0 Cicliștii din șapte țări s-au 
întrecut în cadrul unui concurs 
preolimpic desfășurat recent in 
Elveția. Clasica cursă de 100 km 
conlracrononietra pe echipe, dis

★

MANIEI. La 28 iu
nie a.c., românul 
Nicolae D Nico
lae a plecat spre 
Miinchen, pe jos, 
pentru a asista la 
Jocurile Olimpice. 
La 9 august el a 
ajuns la destina
ție.

In foto : Nico
lae D. Nicolae fo
tografiat în Miin
chen după

„U" CLUJ (antrenor — Ștefan 
Onisie) s Ștefan, Negru, Totoia- ;

..

Primele partide și arbitrii lor
Steagul rjoșu (C. Petrea — București)1;

— A.S.A. i(V. Topan — Cluj);
Reșița I C.S.M. —
București j Steaua . . .x.__ __
Craiova t „U“ — Rapid (f. Rus — Tg. Mureș);
Arad : U.T.A. — F.C. Argeș (Gh. Limona — București); 
Constanța : Farul — C.F.R. (N. Petriceanu — București) ; 
Ploiești: Petrolul — Dinamo) (M. Rotaru — Iași); 
București : Sportul studențesc — S.C. Bacău (Gr. Bîrsan — 
Galați) ;
Cluj : „U“ — Jiul (C. Ghemigean — București).

nu — Crețu, Pexa, Cimpcanu, 
Solomon, Mihăilă, Poratzki — 
Anca, Fanea Lazăr, Ardeleanu, 
Mureșan, Sudi, Uifăleanu, Mun- 
tcanu, Lică, Barbu, Iordache, 
Mocanu, Șoo. Jucători plecați : 
Adam, Ștefan, Moldovan.

A. S. A. Tg. Mureș (antrenor 
— Tibcrlu Bone): Nagel, So- 
lyom — Szollossi, Kiss, Toth, 
Ispir, Uncheașu, Czako — S/e- 
kely, Varadi, Boloni, Hajnal — 
Nagy, Lucoci I, Lucaci II, Faze- 
kaș, Mureșan, Caniaro. N-a ple
cat nimeni.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
(antrenor — Nicolae Proca): A- 
damache, Albu, Kasoni — Ivăn- 
cescu, Jenei, Olteanu, Rusu, 
Anghelinl, Alecu, Matcescu, 
Nagy — Cadar, Pescaru, Balint, 
Popanică — Ghergheli, Flores- 
cu, Gyorfi, Șerbănoiu, Zotincă, 
Crăciunoiu, Moț. Jucători ple
cați : Necula, Pavlovici, Drăgoi.

STEAUzX BUCUREȘTI (antre
nor — Valentin Stănescu): lor- 
dache, Coman, Haidu — Sătmă- 
reanu, Ciugarin arandache 
Hălmăgeanu, Negrea, Deleanu, 
Cristache — Vigu, Dumitru, Du- 
miiriu. Ștefănescu — Pantea, 
Iordănescu, Tătara, Voinea, 
Aelenei, Năstase, Hclvei. Jucă
tori plecați: Ion Constantin, 
Naom, Dumitriu III Savu, Gligo- 
re, Ion Gabriel.

RAPID BUCUREȘTI (antrenor 
— Bazil Marian): Răducanu, Ră- 
mureanu — Pop, Boc, Mușat, 
Codrea, Ștefan, Grigoraș — D. 
nu, Angelescu, Naom, Vasu — 
Nasturescu, Marin Stelian, Nea
gu, Codreanu Petreanu, Dumi
triu III, Daniel Ene. Jucători ple
cați : Dumitru, Straț, Niță.

SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI (antrenor — Ion 
Motroc): Suciu, Ion Vasile — 
G. Ionescu, Jurca, Mățăoanu, 
Dumitru Nicolae, Cojocarii, Tă- 
năsescu — Damian, Culda. Ja- 
maischi, Nuțu, Leșcanu — Mir
cea Sandu, Kraus, O. Ionescu. 
Chlhaia, Bujor, Frățilă. Pană, 
Manea. Jucători plecați: Sîrbu, 
Florea.

întreprinderea 
de materiale
de construcții

DEVA
Recrutează absolvenți a 8 10 clase școală generală pen

tru a fi școlarizați prin școala profesională în următoarele 

meserii :

operatori lianți
sudori

Durata școlarizării este de doi ani.

In timpul școlarizării, se beneficiază gratuit de cchipa-

C. F. R. CLUJ (antrenor — 
Laurcnțiu Munleanu): Gadja, 
Moldovan — Lupii, Dragomir, 
Ponzeș, Roman, Szoke — Marius 
Bretan, Cojocaru, Tcgean, Vi- 
șan — Sorin Brelan, Petrescu, 
Adam, Bucur, Moga, Pripiți, V. 
Ionescu, Li viu Mihai. Jucători 

• plecați: Șoo, Toloianu, O. loncs- 
cu, Petre Gheorghe.

PETROLUL PLOIEȘTI (antre
nor — Iile Oană): Mihai loncs-

S. C. Bacău (antrenor — C. 
Rădulescu): Ghlță, Cizic, Ursa- 
che — Mioc, Velicu, Comănes- 
cu, Catargiu, Mărgășoiu — Du- 
țan, Hrișcu, Sinăuceanu, 
Băluță, Florea, Sorin 
Rugiubci, Dembrovschi,
Pelea, Volmer, Jucători plecați :

Niță,
Avram,

Pană,

C. S. M. REȘIȚA (antrenor — 
Ion Reinhardt): Ilieș, Filip, Gor- 
nea — Gașpar, Georgevici, Kiss, 
Kafka, Grozăvescu — Beldeanu, 
Atodiresei, Pușcaș — Neagu, 
Szilagyi, Varga, Florea, Nestoro- 
viei, Dobrescu. Jucători plecați: 
Zickeli, Așa, Jack, Stoia.

A

In atentia cititorilor
Ziarele centrale au publicat ieri o comunicare a Mi

nisterului Educației și Invățămîntului privind NOUL CON
CURS DE ADMITERE IN INVAțAMIM'UI.UI SUPERIOR

ment, rechizite și transport de la domiciliu la 

timpul vacanțelor.

înscrierile și alte informații se pot lua de

școală pe

la Grupul

școlar de materiale de consliucții Deva. str. Prelungirea

Oituz, pînă la 1 septembrie 1972.
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