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Actualitatea culturală

Cinci întreprinderi 
miniere cu sarcinile 

depășite
Ieri, de Ia dispecera

tul Combinatului minier 
am fost înștiințați că 
cinci întreprinderi mi
niere din Valea Jiului
— l.M. Lonea, I.M. Pe- 
trila, l.M. Dilja, l.M. 
Aninoasa și I..M. Vulcan
— au depășit planul 
ia extracția de cărbune 
pe ziua precedentă.

Un asemenea rezultat 
obținut în preajma în
cheierii celei de-a doua 
decade a lunii reflectă, 
prin puterea faptelor, 
hotărîrea fermă a colec
tivelor de muncă din în
treprinderile respective 
pentru creșterea pro
ducției de cărbune și 
îndeplinirea sarcinilor.

REPORTER ÎN POST FIX LA I. M ANINOASA

Situația economică a întreprinderii miniere Aninoasa și mai ales activitatea desfășurată la complexele mecanizate din dotarea minei, ne-a determinat să inițiem o nouă acțiune de presă 
„Reporter în post fix la I.M. Aninoasa".Așa cum precizam într-unul din numerele trecute ale -ziarului nostru, cu ajutorul specialiștilor de la unele întreprinderi și instituții din Valea Jiului, sc va căuta răspunsul la problemele cu

care.se confruntă colectivele sectorului I și cel al întreprinderii în ceea ce privește demontarea, evacuarea, montarea, punerea în funcțiune și exploatarea la parametrii proiectați a complexelor mecanizate.In felul acesta dorim ca prin propunerile și sugestiile specialiștilor, din a- l'ara întreprinderii miniere Aninoasa să venim în sprijinul colectivului, pentru a depăși impasul în care se găsește,
Azi despre: Linia de front
pentru complexele mecanizateDr. ing. Vaier Sianciu, șeful biroului dezvoltare- tehnofogii noi din cadrul C.M.V.J.,. ne declara:

• Linia de front nu a constituit un impediment 
în introducerea operativă a complexelor mecanizate

• Odată cu intrarea în funcțiune a celui de-al 
treilea complex, se poate face „ordine" în blocul I 
din sectorul I

• Pentru buna desfășurare, în continuare, a ac
tivității la complexele mecanizate, totul va depinde 
numai de colectivul întreprinderii miniere Aninoasa.Trebuie făcută o preci- demontarea complexului n- zare de la bun început — prit de aproape două luni

întreținerea utilajelor miniere cere
RĂSPUNDERE, PĂSUIRE TINEREASCĂ, AUTOPERFECflONARE

Masa noastră rotundă a avut drept interlocutori pe Constantin Ma- reș, maistru electromecanic, secretarul organizației de partid de la sectorul I al l.M. Vulcan precum și cîțiva tineri din cadrul echipei de electrolăcătuși. Dat fiind faptul că niunea brigăzilor din subteran este indisolubil legată de modul în care se asigură repararea utilajelor defecte, prevenirea stagnărilor - acestora,1 discuția a avut ca subiect aportul tinerilor la întreținerea utilajelor și pe această cale la îndeplinirea și depâ șirea sarcinilor de plan ale sectorului.
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afirmă tinerii electrolăcătuși de la mina
— MASA ROTUNDA —— In cadrul sectorului nostru avem tineri buni,care l-și fac așa cum se cuvine datoria — spunea 

Constantin MAREȘ. De fapt, conducerea sectorului acordă o grijă permanentă integrării tinerilor în e->- lectivui de munca. Preocupările noastre în acest sens au dat rezultate: se fac reparații și revizii1 de bună calitate. Și drept rezultat, s-au redus substanțial stagnările. Pot cita cîțiva țineri cu care mina se mîndrește: . Gljeorghe Colda, un băiat destoinic din brigada lui Constantin Trcnchea (urmează cursurile Institutului de mine) 
sau Ioan Haita recent propus pentru a fi primit în rîndurile membrilor de

și montarea celui nou sosit nu a fost întîrziată dc nercaîizărea în termen a lucrărilor de pregătiri. încă din luna iulie, pregătirile pentru introducerea complexului erau terminate, luna încare acesta trebuia introdus, iar în august să
(Continuare în pag. a 2-a)

partid. Multi dintre tineri frecventează cursurile de calificare și policalificare, cursurile serale ale liceelor sau cele ale școlilor de maiștri. Și în. viitor n.c vom ocupa pentru a crește tineri integri, oare prin faptele lor să facă cinste colectivelor del muncă.
Iulian HAȘCA, 22 ani. 

electrician, secretarul or
ganizației U.T.C. la secto
rul I ;— Munca noastră se desfășoară în mină și răspundem de buna funcționare a instalațiilor electrice și mecanice. Pentru a evita desele defecțiuni care se produceau în cazul umplerii rostogolului, am executat și montat dispozitive pentru decuplarea au-

CONCURS. Mîine, ora 16 la Școala sportivă din Petroșani va avea loc un concurs do selecționare ,a copiilor preșcolari cu aptitudini pentru s.chi, în vederea organizării unei clase speciale de schi. 
(V.S.)

AStAZI, la ora 20, O- pera română din Timișoara prezintă în sala Casei de cultură din Petroșani un spectacol cu o- pereta lui Johann Strauss „Voievodul țiganilor", reprezentativă pentru perioada clasică a genului.
I (T.S.)

• FORMAȚIA civilă de pompieri a U.E. Paroșeni a fost dotată de curînd cu un dispozitiv de stins 
ț incendiile. Este vorba de 
I autotunul Roman Diesel 
I 12215 DFA, ultima reali- 
l zare în acest domeniu,

Vulcantomată a transportoarelor. Echipa noastră a montat în subteran intertoane, care, fac posibilă intervenția rapidă în cazul unor ava- l'ii.Despre tovarășii-mei de munca pot spune multe lucruri frumoase : toți sînt inimoși, cu dragoste pentru meserie și formăm un colectiv omogen. Avem și un sprijin permanent din partea tovarășului Aurel Hisem, șeful sectorului, Constantin Mareș, secretarul organizației de bază și a maistrului principal mecanic Vasîle Hiristoiu. Și noi ne străduim ca lucrările executate să fie de calitate, să arătăm că sîn- tem demni de încrederea

Manifestările cultural-educative organizate in a- ceastă săptămîriă la Petri- 
la, de Consiliul orășenesc de educație politică și cultură socialistă, au continuat ieri, dobîndind noi dimensiuni în conștiința locuitorilor-1 S-au desfășurat spectacole ale artiștilor a- nlatorl,-în ' sălile de apel, pentru mineri, o dezbatere despre rolul femeii în e- ducărea tinerei generații și s-a finalizat concursul orășenesc al gazetelor de perete și satirice din întreprinderile și instituțiile o- rașului. Această „Săptămî- nă a culturii și sportului, din Petrila" se alirmă ca inițiativă cu perspective valoroase în viața spirituală a orașului.Do larg interes continuă să fie l ina culturii și educației socialiste hunedore- ne „Sarmis ’78", ediția a IX-a, în cadrul căreia au loc acțiunil0 de cultură cinematografică grupate în festivalul filmului documentar „Valea Jiului". T.a cinematografele din Petrila. Lupeni și Petroșani au avut loc ieri întîlniri ale spectatorilor cu Florian Antonescu, de la studioul „Al. Sahia", și prezentări de filme din ciclurile „O viață închinată fericirii po-

Echipa de montori, 
condusă de Mihai Co
jocarii, montează grin
zile longitudinale de 
rezistență la noua fa
brică de mobilă din Pe
trila.

cu înalte caracteristici tehnice, care face posibilă o intervenție promptă și eficace. (Gh. O.)

CONTRACTE ONORA
TE; Țăranii cu gospodărie individuală dip zona . Vulcanului au contractat cu statul importante cantități de produse anima- . Here. Angajamentele lor contractuale au fost 6- norate cu promptitudine. De remarcat că predînd 116 tone carne taurine au ajuns doar la 4 tone de realizarea planului anual. (LV).

IN REPARAȚII. I.a restaurantul „Păltiniș" din Uricani se efectuează lucrări de reparații și igienizare. A fost a- duș, de asemenea, mobilier nou și modern pentru terasa unității (C.D.) 
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aă infirmam

pe care ne-o acordă colectivul sectorului.
Grigore MANDIA, 31 de 

ani, lăcătuș, șef de schimb: -— In calitate de comunist și șef de schimb, • am căutat să fiu exemplu pentru ceilalți membri ai echipei. Am executat lucrări care ușurează considerabil munca în subteran, așa cum a fost la culbutor. Prin instalarea unui lanț elevator construit de noi și a montării unui piston pneumatic, am ușurat munca la gurile : de rol. Au fost și cazuri qînd a fost nevoie să rămînem două șuturi pentru a instala în- tr-un suitor două tuburi cu diametrul de 700 mm și a schimba o gură de rol uzată. Nimeni nu s-a retras.. Aceasta m-a făcut să țin și mai mult la a- ceșți tineri, care știu că numai uniți putem face treabă. Și acesta nu-i un caz singular.
Glieorghe OLTEANU 

porului", „Realizări ale României socialiste" și „Dacii", . la care a participat și prof, univ. Hadrian Dai- coviciu, de la . Universitatea din Cluj-Napoca.Toate aceste manifestări, care au loc și în celelalte localități ale Văii Jiului,-' cti tematică diferită și forme organizatorice determinate de conținut, sînt subordonate unui singur scop: acela, de a participa activ Ia procesul de informare și educație comunistă. In acest context sînt de actualitate ' și de mare valoare metodologică exigentele formulate de secretarul general al- partidului, tovarășul Nieolae Ceaușescu, la marele miting din Cluj-Napoca : „Să facem totul pen
tru a asigura în cadrul 
Festivalului național „Cân
tărea României" o partici
pare largă, de masă, a ti
neretului, a tuturor oame
nilor muncii, pentru afir
marea cu putere a forței 
creatoare a națiunii noas
tre. Oamenii muncii să 
găsească, după orele do 
muncă, în casele de cultu
ră, în cluburi, în căminele 
culturale, în teatre și în alic 
lăcașuri de cultură, posibi
lități de a se recrea în mod 
plăcut, de a asculta o poe
zie b«nă, de a citi o carte 
bună, de a viziona un 
spectacol bun, dar și de a 
crea ei înșiși". Aceste idei trebuie să orienteze concepția tuturor manifestărilor- cultural-educative din Valea Jiului, raportate la necesitățile spirituale ale oamenilor muncii după criterii mai realiste (de natură socio-profesională, virstă etc) care atrag și păstrează atenția.Astăzi (la mina Dîlja la oră 11 și' Institutul de mine la ora 18), în cadrul „Zilelor revistelor literare clin Transilvania" vor avea loc întîlniri ale cititorilor cu scriitori și publiciști de la revistele „Astra" — Brașov, „Transilvania" — Sibiu, „Orizont" — Timișoara, „Tribuna" — Cluj-Napoca, „Familia" — Oradea.
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Individ - 
colectivitate

Urbanism modern ca
racteristic Văii noastre.
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2 Steagul roșu

Gazeta de perete își trage seva

/ In orașul Uricani a avut loc o consfătuire a colectivelor de redactare a gazetelor de perete și satirice din întreprinderile și instituțiile orașului. La consfătuire au participat și secretari? ai unor comitete de partid și ale U.T.C., alți activiști de partid și 
dc stat din domeniul propagandei, profesori șl elevi de la școlile generale din Io calitate.In cadrul consfătuirii a fost evidențiată experiența bună a unor colective .de redactare,. precum și unele neîmpliniri care s-au făcut simțite în acest an. Pentru conținutul concret; operativ, vizîrid, în permanență problemele care fră- mîntă colectivul de mun
că a! întreprinderii minie
re Uricani, au fost evidențiate colectivele de redactare a gazetelor „Minerul" și ,',In vîrful piconului". Intr-adevăr, la mina Uricani, propaganda vizuală bine organizată, sub conducerea comitetului de partid, a abordat problemele majo
re ale vieții și activității colectivului de muncă. Au fost popularizate pe larg

viața colectivuluiangajamentele s asumate în întrecerea socialistă de colectivele brigăzilor și sectoarelor. La rubrica „Faptul zilei" au fost oglindite și promovate inițiativele muncitorești, roadele acestor inițiative, concretizate ■ în sute și mii de tone cx-
Un util schimb
de experiență

rzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzztrase peste plan. O Importantă contribuție . la întărirea ordinii și disciplinei a adus-o gazeta Satirică , „in vîrful piconului" care-1 a înfierat, fără ’ cruțare, pe cei certați cu disciplina muncitorească, promovînd genuri gazetărești de mare popularitate, cum sînt ricatura și epigrama cu adresă precisă. .. _ ■întreaga propagandă zuală de la Uricani a avut meritul de a fi situat în centrul ef omul, cu calitățile și lipsurile sale.Rezultatele bune obținute. s-au datorat și. faptului că în activitatea lor, lectivele de redactare: primit un sprijin

ca-
vi-

„Steagul roșu" 
a criticat, 

organele vizate 
râspund

DEFECȚIUNEA A FOST 
ELIMINATAIn articolul intitulat 

„fe apa sîmbetci", publicat în nr. 8060 al ziarului nostru, se critica faptul că încă clin primăvară, în zona Live- zeni, pe magistrala de alimentare cu apă dinspre Valea de Pești se pierde o însemnată cantitate de apă.Răspunzînd criticii, conducerea I G.C.L. Petroșani confirmă autenticitatea' celor relatate și ne informează că defecțiunea a fbsț remediată iar pierderile de apă eliminate.
AU FOST RIDICATE 

TOATE, DAR AU MAI 
RAMAS' .Cu privire ța articolul 

„A. trecut furtuna’*,  apărut in ziarul din 17 august ac., vă facem cunoscut că molozul și crengile căzute in urma furtunii din luna iulie a.c. au fost ridicate din toate zonele . orașului Petroșani de către secția de gospodărie comunală din cadrul E.G.C.L. fțț.Rîndurîle de mai sus au fost trimise la redacție de către conducerea E.G.C.L Petroșani — Petrila.Ținem însă să arătăm că : lucrurile nu ’ stau chiar așa. Pentru a se convinge de aceasta și tovarășii care au trimis răspunsul ziarului, . îj invităm să treacă podul peste Maleia spre? halele orașului, spre a vedea că au mai rămas urme lăsate de furtună. Și, dacă tot trec pe acolo, vor mai vedea că chiar lucrătorii care se ocupă de curățenia orașului a- runcă — poveste veche .-— lingă pod gunoiul provenit dim maturatul străzilor din apropiere.

co- au permanent din partea oamenilor muncii care au furnizat cu operativitate aspecte pozitive și negative din activitatea de producție a sectoarelor și brigăzilor.Printre neîmplihirile ca- ' re au punctat activitatea unor colective de redacta-

ce au fost menționate lipsa de operativitate și ritmicitate în realizarea unor ediții la gazeta „Tineretul și producția", articolele scrise uneori la modul general, aparițiile destul de rare ale edițiilor la „Gazeta circulației" din oraș.in încheierea consfătuirii au fost stabilite direcțiile și modalitățile de acțiune în viitor, pentru ridicarea la un nivel calitativ superior a întregii activități de propagandă vizuală. Intre acestea șe numără informarea precisă și la timp a colectivelor de oameni ai muncii, criticarea: mai curajoasă și mai incisivă a manifestărilor de neglijență față de avutul: obștesc, a manifestărilor de indisciplină Ia locul de muncă, cultivarea perseverentă a cinstei și normelor socialiste bui mai marea omului nou, tructor conștient și activ al socialismului;.Cu prilejul consfătuirii au fost desemnate ș.i colectivele care au ocupat locurile fruntașe în cadrul fazei orășenești a concursului județean ăl acestor ‘forme de propagandă vizuală. Pe locul. I s-au situat gazeta de perete „Minerul" și gazeta satirică „In vîrful piconului", care vor participa la faza pe municipiu a concursului.
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Ieri a avut, loc Clubul sindicatelor

• 'Urmare din pag. t)

la din Petrila vernisajul expoziției gazetelor de perete. Sînt prezente la expoziție gazetele de perete de la I.M. Petrila, l.M. Lonea și Prepara- ția Petrila.Exponatele se remarcă prin actualitate, ținută grafică îngrijită, caracter mobilizator, elemente cu care acest gen de propagandă vizuală ciștigă valențe prețioase.O contribuție de seamă la organizarea acestei frumoase nianifeș-. tari au avut-o, comitetul de partid și sindical de la mina Petrila și conducerea clubului sindicatelor din localitate.

modestiei, corectitudinii, a eticii și echității pentru a contri- din plin la for- cons-

V.S. FENEȘANU f

funcționeze la capacitatea nominală. Din motive independente de voința conducerii întreprinderii miniere Aninoasa sau a Uorn- binatului, livrarea acestui utilaj a întîrziat, iar întârzierea punerii lui în funcțiune a' condiționat și întîrzierea evacuării complexului oprit. Toate acestea se datorese și metodelor de exploatare impuse1 de condițiile dc zăcămînt. Desigur, a mai existat și o altă idee : pînă la sosirea complexului mecanizat să înceapă exploatarea prin metoda clasică — susținere individuală și împușcare. Dar asta ar- fi creat greutăți în introducerea ulterioară a complexului .și

ar fi avut influențe chiar asupra ideii de mecanizare, idee la care conducerea nu a vrut să renunțe. In această perioadă, pînă la sosirea complexului, s-au introdus și montat în a- batajul pregătit șase scuturi vechi disponibile.- ..Deci linia de front nil a 
constituit un impediment în 
introducerea operativă a 
complexelor mecanizate 
sau în dirijarea acestora. Vorbind de dirijarea complexelor, practic, acest lucru se va putea realiza în bune condiții din momentul intrării in funcțiune a celui de-al treilea complex care se află în montare, punere în funcție care se va face zilele acestea. Condițiile de zăcămînt - din blocul I, sectorul 1, unde

Pensiile pentru țăranii cu gospodării individuale
din

— Pe parcursul lămuriri
lor date în prima parte a 
discuției, v-ați referit în
deosebi la pensia pentru li
mită de virstă acordată 
țăranilor cu gospodării in
dividuale din zonele neco- 
operativizate. Vă rugăm, 
tovarășe ION MISCHIE, să 
vă referiți 
lalte pensii 
lege pentru 
operatori, 
preciza, de

acum la cele- 
prevăzute de 
țăranii neco- 

Ce ne puteți 
pildă, despre 

PENSIA ACORDATA 
MOD TRANZITORIU?

INa- cu le-

de 
ani. 
pe- 

ani.

valoare de cel , puțin 3 000 Ici ; în aceste condiții trebuie să depună și contribuția personală pînă în luna în care vor solicita înscrierea
— In 

găm să 
dițsilc

(II)siei de invaliditate pot cere transformarea acestei pensii în pensie pentru limită de virstă.

—- Această pensie se cordă în conformitate prevederile art. 13 al gii .5/1977 următoarelor categorii : țăranii care au 
împlinit pînă la 31 decem
brie 1977 vîrsta de 70 de ani 
bărbații și 65 de ani fe
meile Și au depus contribu
ția pe perioada 1 iulie—31 
decembrie 1977 vor primi o pensie de 100 de lei. 
C'ei care vor împlini, în 
perioada 1 ianuarie 
1978 — 31 decern- -
brie 1982, vîrsta de 70 de 
ani bărbații și 65 de ani fe
meile, au contribuit la fon-

zonele necooperativizate 
dul de pensii și au livrat 
produse la fondul de stat vor primi o pensie de 10-:) lei care se majorează cu eîțe. 10 lei pentru fiecare an în care au cotizat. Și,, 
a treia categorie, cei care 
vor împlini ia 31 decem
brie 1987 vîrsta de 65 
ani bărbații și 60 de 
femeile, au cotizat o 
rioadă de cel puțin 5
au livrat produse la fon
dul dc stal, vor primi o pensie de 140 de lei, care se va majora cu cite 10 lei pentru fiecare 2 ani în care au cotizat peste perioada minimă de 5 ani.Și pentru această pensie- se aplică în mod analog prevederile art. 10 privind valoarea produselor livrate Ia fondul de stat. Dacă, pensia de 100 de lei nu poate fi întregită datorită faptului că nu s-au livrat produse în valoare de cel puțin 5 000 lei și se dorește totuși să se obțină pensia de 100 de Ici, țăranii în, cauză vor fi îndrumați să amine înscrierea la pensie pînă vor livra produse în

la pensie, inclusiv.
continuare, vă ru- 
vă referiți la con
do acordare a 

PENSIEI PENTRU PIER
DEREA TOTALA SAU IN 
CEA MAI MARE PARTE 
A CAPACITĂȚII DE 
MUNCA. Ce se are in ve
dere ?

— PENSIA PENTRU 
PIERDEREA TOTALA SAU 

, IN CEA MAI MARE PAR
TE A CAPACITĂȚII DE 
MUNCA se acordă numai țăranilor cate au contribuit cel puțin J0 ani și au livrat în acea perioadă produse la fondul de stat. Cuantumul pensiei. de invaliditate de gradul 1 este in funcție de perioada de contribuție. Pensia de gradul II va fi 85 la sută din pensia corespunzătoare gradului I. După împlinirea vîrstei de pensionare (65 de ani bărbații și 60 ani■ femeile), beneficiarii pen

flecare sau da la mils ani, școală, aeeste-

— Și următoarea între
bare : ce condiție trebuie 
satisfăcută pentru acorda
rea PENSIEI DE URMAȘ ?

— PENSIA DE URMAȘ se acordă pentru copil orfan de unul ambii părinți pînă plinirea virstei de iar dacă urmează o pînă la absolvireaia, fără a depăși însă vîrsta de 25 de ani. Condiția care trebuie satisfăcută pentru acordarea pensiei de urmaș este ca ■_ părinții sau, după caz, părinții efe- cedați să fi, fost pensionari sau să fi îndeplinit condițiile pentru obținerea unei pensii. Cuantumul pensiei de urmaș este, de 70 lei lunar pentru fiecare copil orfan de unul din părinți și de 100 de lei lunar pentru fiecare copil orfan de ambii părinți. (T-V.),

• sînt introduse complexele mecanizate reclamă, < necesitate absolută, tenta a trei astfel de laje, problemă care rezolvată.creat două în ce al treilea se află în fazele de montare, evacuare, revizie, montare și punere în funcțiune. Deci 
două complexe vor putea 
fi permanent in funcțiune, 
iar din timp in timp se 
pot suprapune și cu cel 
de-al treilea. Dar, pentru aceasta, trebuie relare perfectă, ordonare pe care conducerea întreprinderii sj. ... cea ă sectorului o pot face între punerile în funcțiune, U demontarea. 'evacuarea, ’revizia, pregătirea noilor a- bataje și punerea din nou în funcțiune a viitoarelor capacități. Crearea unul decal ăj între complexe va permite revizuirea și pregătirea , frontului concomitent,- dar asta presupune și crearea tuturor condițiilor necesare bunei funcționări, la parametrii proiectați, a utilajelor puse în funcțiune.O bună- organizare muncii, o planificare cioasă a acestora prin grame de lucru, o exploatare corectă, eficientă a u- tilajclor va asigura buna desfășurare a întregii activități de la complexele mecanizate. Dar asta, o spun încă o dată, depinde de acum numai și numai de conducerea, de colectivul întreprinderii miniere Aninoasa.

Acum posibilitatea complexe să funcțiune, în
ca o eXis-■ uti- este s-a ea 

fie timp

o co- o .co
ri umai

deja

ajudi- pro-

In curînd secția de 
confecții a Fabricii de 
tricotaje din Petroșani 
va intra în producție. 
Deocamdată, probele 
tehnologice și inițierea 
profesională a tinerelor 
muncitoare se află în 
centrul atenției colecti
vului.

Foto : Ion JLICIU
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Colectivitate— Colectivitate •

nici lucii omul. tehnica, munte-

Steagul roșu

combine

Un miner
și o confesiune

La ieșirea din șut, tinerii electrolăcă tuși discută despre felul în care și-au făcut 
datoria la iocul de muncă. Foto : O. GEORGE

• fU r m a r e din pag H

f*  ra liniște în aba- taj,-. Numai „neoa- nele" se reflectau fugar în fîșia neagră de cărbune; ’ j < . _______  _chipul dintr-o milenară închistare. .Minerii reparau de . zor . la stația de acționare. S-a desprins dintre ei brigadierul Constantin Popa.— Deși tî- năr, nu v-a speriat nimic tovarășe Popa, crul nici nici

facțil mai mari.- Bîldea, Nicplae Pap". Sînt•— Ați fost solicitați și destul de mulțf... și să la altă mină.-.. ' mai spun ceva : în ma-— Am fost- chemați la joritate, au calificare de miner. Am încredere în ei așa cum cred că nu vom merge înainte în minerit fără,, mecanizare, fără aceste complexe și care înlocuiesc sute de brațe
, dezrobindu-i mina Petrila,' la un complex mecanizat asemănător cu al nostru. Ortacii din brigadă .au fost .foarte săritori. Lucrau aici un schimb,- iar la sfîrși-

im jLr 5-

9-

9

Șl periora-toare.• Dacă
n-ați fi de-venit mi ner.
ce nieȘerîeați f i ales ?■,ș_; Tot peaceeă de mile pe care trebuie să știi tul șutului mergeau la ner ! Pentru că un om, să-l stăpînești... Petrila unde mal lucrau dar mai ales un comu-— Am 31 de ani și de aproape un șut. A- hist, nu are decît o sin- , i iubesc complexele și spun cu toții cu inima deschisă că ele reprezintă azi cel mai bun lucru ee e- xistă în minerit.— Din aceasta brigadă de mineri, lăcătuși și e- lectrieieni vă poate cineva înlocui ca totul să

8 ani sînt brigadier. îmi devărul e că băieții cunosc bine oamenii ; și ei pe m i n e. Sîn- tem toți tineri și sîntem toți prieteni. Cu cît muncim mai bine, cu atît sîntem mai prieteni. Cît despre complex, ce să spun? II ștăpînim bine.- l-am învățat toate „punctele slabe" și îi remediem sin- meargă binej’ ■ guri orice defect.— Ați dat deja în a- eeastă lună peste plan mai mult de 500 tone.este sile Condurat, chiar și c- niunca leetricienii sau
— Da. Oricare dintre minerii Ion -Simiuc, life Călugăream!; Anti Damian, Costieă Bejan, Va-

gură cale în viață, și a- 
nume drumul drept al 
muncii și al cinstei, iar 
în minerit acest drum 
este cu atît mai frumos, 
cu cît îl stropești cu su- 
dorea frunții tale.Iți spun aceste lucruri foarte sincer aici în abatajul frontal de pe stratul 18 din sectorul VII minei Vulcan și cred

— „Secretul" noaltceva decît munca leetricienii sau lăcătușii noastră, pe care, eu cît Isidor Haralambie, Gri- o organizăm mai bine, gore Vîrjan, Petre A ma- cu âtît ne aduce satis- ricăi, Ștefan Pali, Vasile

al- . căde aici, de la 400 m a- dîncime, mă vor auzi și aceia care cred că mai pot mînca astăzi o pline fără transpirație.
Gheorghe POPESCU
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Comunistul Francisc Pop 
unul «lin destoinicii strun
gari ai secției sculărie de 
la I.U.M. Petroșani.

Foto : Ion LEONARD

DeșeulTipul pe care l-am cunoscut mi-a lăsat impresia de om inteligent și cultivat. O ținută vestimentară impecabilă, conversa condescendent, 'afi- șînd tot .timpul un aer de superioritate studiată. N-am contestat niciodată că nu se poate numi „cineva". Lși cunoștea meseria bine, devenise apreciat. Acea a- valanșă de cuvinte din specialitatea lui pe care le repeta ori de cile ori avea prilejul jena însă. Ținea cu tot dinadinsul să iasă in relief, șă epateze.Părea un exemplu în colectivul în care muncește. Iți. putea adevărată lecție etică. Datorită

moralfapt i §-ău încredințat a- deseori funcții obștești.Mult timp am avut impresia că este un tip model. Dar intr-o bună zi, părerile bune s-au spulberat. Tot ce „zăcea" in el de ani de zile a ieșit brusc la i- veală. Dintr-o dată s-a dezis de totul — de oameni, de calitatea lui, de prieteni, de părinții lui, de unicul său copil, de țară și de popor. Am aflat că peste noapte a devenit un deșeu moral, un trădător în . accepția reală a cuvîntului.Mi-e grea-l inii mă dese acum la el, să frez disprețul pentrufidia și fățărnicia de care a dat dovadă...

Nelu SOLOMON. 20 de
ni, lăcătuș :— Lucrez în echipă de doi ani. In acest interval vie Seprody, de tiipp mi-am dat seama ce înseamnă să te ajuți în muncă. Colaborarea, schimbul de idei, aplicarea a tot pe este nou in meserie trebuie să preocupe fiecare colectiv de muncă. Nu zice niciunul „nu" chiar și atunci cînd este nevoie să rămînem câteodată și peste program. Știm că acest lucru îl facem pentru bunul mers al producției din subteran, pentru noi. Intr-o zi, la orizontul 548, trebuia înlocuit uri culbu- tor defect și am rămas două, .șuțuri. IȘeși i-ram

: ține o despre acestui
ginii ijs-per-

Valeriu COANDRĂȘ

o- bosiți, la terminarea lucrului, satisfacția datoriei împlinit^ mă făcea șă uit Oboseala.
Constantin BORH1NA, 

23 ani, lăcătuș-:— Nil pot spune munca noastră este ușoară. Din contră, îți cere multe cunoștințe pe care numai liicrîhd le dobîndești. Eu caut să mă perfecționez continuu, să-mi ridic nivelul cunoștințelor. Acesta e și motivul pentru care m-am înscris la cursurile serale ale Liceului îndus-

trial din Vulcan. Port respect meseriașilor mai în vîrstă, cum ar fi lăcătușii Mihai Deak, Nicplae Con- dea, Ivan Angliei și Ludo de la cate am învățat multe taine ale meseriei. Voi căuta să le urmez exemplui.
Gheorghe ALBEI, 29 

lăcătuș :— La mină sînt de ani, timp în care am crai cu mai mulți oameni. Mi-aduc aminte de lăcătușul Francisc Nagy, acum pensionar, de felul în care se străduia să, ne insufle dragostea pentru meserie. Un lucru important în munca noastră este unitatea de acțiune. Trebuie combătută în continuare a- a tineri care. viciază, comportarea lor. cli- organ izația Se stră-

operativitate. Am lansat chemări la întrecere colectivelor de muncă cu scopul de a pune; în valoare resursele interne ale brigăzilor .și grupelor de, lucru.

că

ani,10 lu-

țițudinea. de nepăsare unor prin•matul pe care noastră U.T.C, duiește perm.mont să-1 instaleze.
Ion VL-AICU, 24 ani, e- 

leetrician :— Contribuția bunul mers al eșțe evidențiată tul că pe luna aceasta sectorul are uri plus de 1000 tone de cărbune. Reviziile, reparațiile, înlocuirea diferitelor utilaje defecte le executăm cu maximum de

★Aceasta a fost discuția cu tinerii din echipa de clectrolăiiătuși de la sectorul I al minei Vulcan, o echipă viguroasă, formată din oameni care și-au făcut din munca lor rin ■ crez. Am desprins din discuția lor că rezultatele obținute sînt rodul încrederii reciproce, al dorinței de autodepășire, de 'perfecționare continuă — elemente care fac cinste fiecărui colectiv de muncă. t ■

noastră la prod ucției și , în fap-

^■.V,%WAVA‘AWA,/AW.WAV.V/A\W?.V.W.WAW.W.,.WA,/A,W.V'^W.V.W.,.V.W^>V.W.V.W.VZ,,1\W,W.-.-,",’.W.VA"

PăgubașulIn primăvara cut, un control tiunii unității getarian" din dezvăluia un 
de 21 154 lei în dăuna a- vutului obștesc. Cum este și firesc, în asemenea cazuri grave, responsabila de atunci a gestiunii unității, Irina R., a fost supusă u.- nei anchete penale. In urma cercetărilor, a unei expertize contabile cerută de inculpată, T.R. este trimisă în judecată . pentru comiterea infracțiunii de delapidare și." introduedrea de mărfuri în gestiune fără respectarea evidenței primare cu scopul revînzării lor cu suprapreț. Stabilind în final, pe baza u- nor dovezi clare, că prin comiterea acestor înfrăp- țiuni inculpata este dirpeț răspunzătoare pentru paguba produsă gestiunii, gubă apreciată prin per tiză la suma de .13 244 lei. Procuratura locală din Petroșani a .solicitat instanței ca inculpata să fie pedepsită conform legilor în vigoare. Au , urmat dezbaterile în instanță, In timpul dezbaterilor, -ajuta-

antilui tre- asupra ges- „Lacto-ve- Pe.troșani prejudiciu

pa- ex-

fractoaretă de avocații. apărăhii, in- țiunea de delapidare și ducerea I.C.S.M.A. și A.P. eulpata a căutat să scape încă un an pentru practică „basma curată".-.clarațiile martorilor : —persoane care au lucrat în subordinea fostele șefe ț de Pedepsele
cere clemență pentru... in|

Din de- , - ilicită de a introduce măr- , furi în gestiune cu scopul revînzării lor cu suprapreț. . - aplicate, in-unitate de la lâcto-vegetă-, trînd în prevederile unui rian — a reieșit insă în generos Decret Preziden- mod evident că l.ll. s-a , țial au fost grațiate. .Incul- comportăt ca și cum ges- __________ ________________________fost avutul Lua bani din de cite . ori deseori ..se-unor ..poj-soa- j nterzi- întpe- de marcaj

Petroșani, la cererea instanței, a eliberat o caracterizare de-a dreptul elo- activitatea frinci R. se scria ea e „bi- profesional,titinea ar fi său personal, gestiune ori vroia, oferea se gratuite" ne din „familie", cea ospâtarelor să measi ă' bonuri eu privire la mesele servite, introducea în gestiune de. la magazinul'.„Aiimeni- tăra" din apropiere, fără acte, pui, cașcaval, b.rîpză telemea și alte produse alimentare pe care le vindea cu suprapreț etc.-;Ilustrînd profundul .umanism care , caracterizează justiția nea- tră socialistă. instanța ..din Petroșani a deliberat îndelung înainte, de a pronunța sentința. ,. In final; pe baza probelor .și a mărturiilor. s-a' pronunțat și sentința : 2 ani închisoare, corecțională pentru inirac-

Pe marginea 
unui proces■ pătș ’ a■ muncă, ■(cum dreptul■ gestiune. ■Cazul acestei delapidări s-a închis. Dincoio - de stăruie insă citeva meriri. In perioada timp de aproape un an, au durat deliberările . instanță, eforturile .de „scăpa basma curată" ' inculpatei au fost dreptul încurajate -- paradoxal!,— de... insași păgubașul cel care ar îi trebuit să manifeste maximum de exigenta rața de delapidator)) „subordonați pe linie de serviciu". „Partea civilă", respectiv con-

ibsț- retrogradată în nemai beneficiind, era*  șt firesc !) de de a; mai primi

gioasă despre de gestionară a In caracterizare negru pe alb că ne pregătităse preocupă de buna aprovizionare a unității Și se achită conștiincios de toate sarcinile care-i■ dințate".' Iri realitate,. 1968, de cîrid
sînt incit’-

el nedude cîț in a aledea

din anul a fost l.R. numita șefă de -unitate,' ’ ea a fost în repetate rînduri sancționată și retrogradată și iar promovată șefă de unitate, sancționată și retrogradată de către conducerea unității pentru grave abateri de la regulile generale de comerț și lipsă dc grijă' față de avutul obștesc.. ;Rămine sub semnul întrebării modalitatea In care a acționat conducerea .unității și pentru recupe-, rarea pagubei de care s-a tăcut în mod clar vinovată I:R. In aparență s-a acționat cu promptitudine. Prin adresa 7374 dm 1977, cu cinei luni înainte de

pronunțarea definitivă sentinței, conducereaI.C.S.M.A. și A.P.șani a solicitat să motiveze in pe care urma s-o pronunțe cum că „s-a făcut recuperarea sumei .prejudiciate, de 13 244 lei". In realitate, însă, inculpatei de producerea prejudiciu tă numai iei. Restul cuperată, personalului din nea Irinei R. Adică, tocmai de la ceilalți lucrători de la „Lacto-vegetărian", citați în instanță ca martori...Sînt lesne de deslușit implicațiile de ordin etic din desfășurarea și tinăliil a- ceștui caz. Deși netățișa,: împotriva unor oameni ne- vipovați s-au făcut adevărate presiuni „morale", dar și cu implicație... materială ■— îndeosebi felul în care a fost cuperată" . paguba produsă avutului obștesc. Și aceasta în timp ce păgubașul cerea clemență pentru o infractoare „bine pregătită profesional..."

Pelro- instanței hotărîrea
vinovate întregului ia fost reținu- suma de 1151 sumei a fost re- . prin „imputare"subordi-

prin„re-

TELALI

î 
î

i Comerț civilizat — ■ iată imperativul reclamat de fiecare unitate comercială, de la magazinul multietajat pî- nă la dugheana săteas- . că, arborat în orice farmacie, dar și in piața de toate zilele. Apropo de piața din Petroșani, unde te .mai întîmpină unele derogări de la a- cest deziderat, de la nerespeetarea mercurialelor . pînă la asigu-

rarea curățeniei. In ultimul timp a apărut însă un specimen nou. de comerciant și totuși vechi, de pe Vremea maestrului Caragiale. lntr-p a- ripă a amintitei piețe s-au aciuat niște indi-, vizi bronzați de la natură, care-ți propun șă cumperi niște zdrențe, numite de ei haine, bocanci sau pantofi scîl- ciați, cizme de caucy.v?ț și echipament de protecție. Mă întreb adesea de unde le-or fi procurat, fiindcă proveniența mărfurilor din propriile cămine pare îndoielnică. ' In altă ordine de idei, auși dacă au. cine le-a luminat autorizații de exercitare a . comerțului particular acestor telali și chivuțe ? Dacă totuși 5 este atît de necesar a- : cest comerț cu haine i ponosite, vechi, de ce i nu se apelează la servi- ; c.iile cooperației mește- i șugărești, căfe ar des- ■ chide unități adecvate j acestui scop ? :Viorel STKAt.Ț,
Dorica MANIC 

Procura tura locală 
Petroșani

Ion VULPE l.......... . 3 '--------------- - --- „.^J



JOI, 21 SEPTEMBRIE 1978

A XXXIil-a Sesiune a Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 

20 (Agerpres). Adunarea generală a O.N.U. trebuie „să âcorde antagonismelor care divizează lumea atenția' responsabilă și urgentă 
pe care o reclamă o epocă 
ca a noastră, în care sînt acceptabile numai soluțiile pașnice" — a declarat, în «tiscursul său inaugural, președintele celei de-a 33-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Indalecio Lievano Agguire, ministrul Columbiei. In plenul Adunării Generale, el a adresat un apel la desfășurarea unei lupte hotărîte împotriva subdezvoltării și sărăciei în lume, ' apreciind că aceasta trebuie să constituie un obiectiv principal al activității t O.N.U. Organizația Națiunilor Unite — a subliniat el — își va putea îndeplini cu greu misiunea sa de soluționare a perturbărilor, și conflictelor1 din lume în absența unei soluții în pro

blemele subdezvoltării șî sărăciei. Ea nu poate fi indiferentă față de modul regretabil în care sînt subminate inițiativele vizînd înaintarea către o nouă ordine economică mondială. Ea nu se poate dezinteresa de soarta celor două „decenii ale Națiunilor Unite pentru dezvoltare", de drepturile și îndatoririle e- conomice ale statelor și de dialogul Nord-Sud. Misiunea încredințată de la început O.N.U. de a veghea la respectarea drepturilor omului și de a lupta contra discriminărilor rasiale nu ar mai avea nici un sens dacă organizația ar abdica în .fața unor mecanisme și practici care permit, la ora actuală, Să se mențină disparități economice flăgrante care există între state —-a spus președintele Adunării.Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, s-a referit și el la impor-

tanța problemelor politice și economice care se află în atenția marelui forum mondial, exprimîndu-și speranța că, în ciuda dificultăților existente, noua sesiune va contribui la promovarea cooperării și păcii mondiale. Cea de-a-33-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.-a spus Kurt Waldheim — trebuie să-și aducă aportul la cauza dezarmării, la întărirea procesului de destindere și la lichidarea focarelor de tensiune periculoase existente în lume. El consideră ca necesar să se creeze pentru țările în curs de dezvoltare posibilitatea de a deveni. parteneri egali încomerțul mondial, prin transferul de tehnologie din statele industrializate în țările lumii a treia, prin sporirea fondurilor de asistență pentru dezvoltare și prin eliminarea îndatorării sporite a țărilor în curs de dezvoltare.

Rasiștii sud - africani continuă 
provocările împotriva 

statelor vecine
BRUXELLES 20 (Agerpres). — Ambasadorul An- golei Ia Bruxelles a făcut cunoscut că avioane apar- ținînd Africii de Sud au violat spațiul aerian angolez.Asemenea acțiuni, a declarat ambasadorul angolez, agravează, riscurile ce planează asupra păcii și stabilității. în Africa australă, afectînd, totodată, soluționarea politică 

a problemei namibiene.
ANTANANARIVO 20 (Agerpres). — La Antananarivo a fost dată, publi

cității o declarați^ oficială în care se anunță plasarea forțelor armate ale Madagascarului în stare de alertă, în urma amenințărilor unei agresiuni externe din partea R.S.A. — informează agențiile AP, France Presse și TASS. După cum arată declarația, în largul coastelor Madagascarului au fost reperate submarine sud-africane, iar avioane ale R.S.A. au violat, în ultimul timp, în repetate rânduri, spațiul aerian al țării. .
Iran Eforturi de normalizare

în zonele sinistrate

Situația 
din Nicaragua

MANAGUA 20 (Agerpres). — Un comunicat al Gărzii Naționale din Nicaragua, difuzat de postul de radio - Managua, a anunțat, potrivit agenției Associated Press, recucerirea orașului Esteli, ultimul centru aliat sub controlul mișcării de rezistență populară armată, de către trupele guvernamentale. In ultimele zile, guvernul Somoza a declanșat o ofensivă de anvergură împotriva forțelor anti-dictatoriale la caro au luat parte trupe de. infanterie, blindate și aviație cu scopul de a forța pozițiile deținute de insurgenți și a prelua progresiv controlul asupra întregului teritoriu național.

On raport ai BIRD privind țărDe 
în curs de

WASHINGTON 20 (A-gerpres). — Țările în curs de dezvoltare vor trebui, în următorii ani, să-și sporească eforturile pentru a menține un nivel acceptabil, al împrumuturilor lor pe piața mondială a capitalurilor — se arată în raportul anual dat publicității la Washington de Societatea Financiară Internațională (S.F.I.) — filială a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).Documentul apreciază că este indispensabil ca țările în curs de dezvoltare să continue să-și sporească substanțial atît producția internă, cît și exporturile lor, pentru a pu-

dezvoltaretea beneficia de condiții bune de credit pe piața mondială. Pe de altă parte, raportul exprimă opinia că țările în curs de dezvoltare vor fi nevoite să împrumute sume importante pentru refinanțarea datoriilor lor externe.

TEHERAN 20 (Agerpres). . Potrivit presei iraniene, bilanțul provizoriu oficial al victimelor cutremurului din regiunea Khorassan din Iran se ridică la a- prbape 20 000 de morți. In timpul operațiunilor dedegajare a molozului, carecontinuă zi și noapte înlocalitățile afectate deseism, au fost salvate viețile mai multor persoana suprinse sub dărîmături, cele mai multe fiind copii — anunță postul de radio Teheran.

Miercuri, șahinșahul A- ryamehr a survolat zona sinistrată și s-a o- prit în localitatea Tabas, distrusă aproape In întregime de cutremur.Persoanelor , sinistrate le-au fost trimise ajutoare.Unități ale forțelor armate și echipe civile participă la o serie de lucrări publice pentru restabilirea sistemului de aprovizionare cu apă și curent electric, pentru restabilirea comunicațiilor.

Poziția P.C.P. privind depășirea crizei 
guvernamentale din Portugalia

LISABONA 20 (Agerpres) — Intr-un comunict publicat la Lisabona, Partidul Comunist Portughez a- preciază că situația creată în Portugalia în urma respingerii de către • parlament a programului cabinetului format de Alfredo Nobre da Costa „nu se poate prelungi prea mult: este urgent să se găsească

o soluție democratică a- cestei crize. P.C.P. subliniază, totodată, că nu va fi suficient ca „noul guvern să fie constituit pe baza partidelor și să dispună de majoritate în parlament", ci va trebui ca el să întrunească și decizia favorabilă a președintelui republicii.

VIRSTA MAJORATU
LUI electoral a fost redusă, în Danemarca, de la 20 la 18 ani în urma referendumului popular desfășurat marți.

POLITICA DE NEALI
NIERE constituie unul dintre principiile de bază ale politicii externe angoleze a declarat ministrul afacerilor externe al a- cestei țări. Paulo Teixeira Jorge. „M.P.L.A. —Partidul Muncii și guvernul angolez, a precizat ministrul de externe, vor depune toate eforturile pentru realizarea acestei politici".

ULTIMUL BILANȚ O- 
ETCIAL al inundațiilor care s-au abătut asupra Indiei este de 1 222 morți. Totodată au fost distruse 3 milioane tone cereale, pagubele materiale fiind estimate Ia 1.310 milioa-

ne rupii (165 milioane dolari) — a anunțat ministrul agriculturii,s Surjit Singh Barnala.
GRECIA ȘI TURCIA au căzut de acord să continue convorbirile și să caute soluții pentru depășirea deosebirilor de păreri în ce privește delimitarea spațiului aerian și platoul continental din Marea Egee, relevă comunicatul comun publicat, miercuri, la Atena, la încheie-

rea convorbirilor de două zile dintre secretarii generali ai. ministerelor de externe grec și turc, ambasadorii Byron Tlîeo- doropoulos și, respectiv, Sukru Elegdag.
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TV.Telex.. TeleșcoalăCurs de limbă să.Pentru timpulliber vă recomandăm...Consultații medicale.Reportaj pe glob — Burundi țara do Ia șoapta Nilului, Film . serial pentru copii : Sindbad marinarul.Publicitate.Box : România . — S.U.A. - Telejurnal.Ora tineretului.Film TV : „Muntele alb". Premieră pe țară. Producție a studioului de film TV.Publicitate.Muzeul colecțiilor de arfă.Telejurnal.

POTRIVIT criminalității 1977’, dată „Statisticii pe anul publicitățiimarți la Bonn de Ministerul de Interne yest-ger- man, numărul tinerilor între 14 și 18 ani suspectați de a fi comis delicte a crescut, din 1975 pînă-în 1977 cu 25,1 la sută,ridieîndu-se la 187 690, iar cel al copiilor pînă în 14 ani an sporit cu 30,3 la sută, fiind de 90 470. .

VITAMINA Ci Aria aplicațiilor, confir- j mate sau nu, ale vitami- : nei C continuă să se ex- | tindă. După ce experții 1 i-au găsit utilizări pe o ; scară tot mai largă în di- « feritele afecțiuni ale or- ' ganismutui, fnergind de la răceala obișnuită pînă la cancer, vitamina C, cunoscută, de asemeftea, sub numele de acid as- j corbie, demonstrează, po- | ti’ivit .cercetătorului ame- J rican Nicholas Casteluccî, î calități de ahticorosiv. A- j plicată pe suprafețele me- ■ talice, vitamina C ar asi- 5 gura o bună protecție îm- Ș potriva ruginei, dacă es- î te protejată la rîndul ei de un strat de vopsea.Castelucci a făcut o prezentare a metodei sale cu prilejul reuniunii naționale a Academiei americane de chimie, care se desfășoară la Miami Beach.

Faptul divers 
pe glob

VESTIGIILE UNUI 
ORAȘ ANTICArheologii iranieni au descoperit în apropiere de Shapur ruinele unui oraș antic a cărui perioadă de înflorire a fost plasată de cercetători în secolul al VH-lea î.e.n. Săpăturile au permis evidențierea unor tradiții urbanistice mai puțin cunoscute pînă în prezent.

GEOLOGICAUn grup de geologi sovietici au efectuat cu ajutorul unor sănii mecanice, un „marș" de peste 1 500. kilometri pentru studierea structurii pămîntului acoperit de calota de gheață antarctică. Cu acest prilej, au fost recoltate diferite probe de rocă și

de minerale care per- : mit să se descopere noi ; legități referitoare la : istoria geologică a An- i tarctidei. :După terminarea ex- plorărilor, geologii po- j lari au adus la Lenin- : grad probe de rocă re- : collate pe Pămîntul En- ; derby, |Vîrsta acestor roci este : apreciată la 4 miliarde ț de ani. ;
NATALITATEA î
IN JAPONIA îGreutățile financiare, i penuria de locuințe și că- i sătoriile la o vîrstă înain- ș tată sînt cauza principală ; a scăderii natalității în Japonia, se arată într-un ■; studiu ăl Ministerului Să- 1 nătății nipon, dat publi- î citații la Tokio. In me- j die, la o familie revin î 1,89 copii, relevă studiul, i Cu cinci ani în urma, 1 ■ statisticile indicau o me- ; die de 1,92 copii, iar la ș sfîrșitul deceniului al ; șaselea de 4,72 copii.

Grupul școlar minier 
Lupeni

încadrează de urgență prin
CONCURS

— un maistru instructor electromecanic 
pentru instruirea practică a elevilor.

Condiții de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 12/1971, Legii nr. 57/1974 și 
Decretului 188/1977.

Concursul va avea loc în data de 25 
septembrie a.c., ora 12.

Informații suplimentare se primesc zilnic 
la secretariatul școlii, între orele 7—15, la 
telefon 129.

Mica publicitateVIND apartament confort I sporit. Deva, bulevardul N. Bălcescu bloc 2 sc. D ap. 56, telefon 20703. (560) 'VIND Wartburg 312. Strada Viitorului, bloc FI
ap. 55, Lupeni. (559).. PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Răvă- șilă Veronica, eliberată de I.G.C.L. Petroșani. Se declară nulă. (558).
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