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In intimpinarea celei de-a 35-a
aniversări a eliberării patriei

de sub dominația fascistă
___ _________________ J.

Pe șantierul I.C.M.M. Lupeni,

■■i

în Valea Jiului
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cu complex 
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C'omplexul program do 
mecanizare a lucrărilor 
miniere — înfăptuit la in
dicațiile secretarului ge
neral al partidului — cîș- 
tigă tot mai mult 
in Valea Jiului, 
a fost introdus un
complex de tăiere și 
ținere mecanizată, 
ceasta a avut loc Ia 
Livezeni. una dintre 
mai tinere mine ale 
zinului. Complexul a 
introdus în blocul VI
sectorul II și exploatează 
o fîșie de 150 ni lungime 
vi 0,8 ni grosime de pe 
stratul 13. Deosebita sem
nificație a introducerii a- 
cestui complex constă în
să în faptul că 
prima dată 
lui frontul 
în avans, 
mecanizate, 
metodei de 
av-y's este acela că 

-Hai necesită lucrări 
pregătiri prealabile, 
cestea executîndu-se 
paralel cu 
cărbunelui.
că pînă la sfîrșitul acestei 
luni brigada condusă de 
Florian Dănălache va ex
trage cu ajutorul comple
xului aproximativ 1000 
de tone de cărbune.

pentru 
în Valea Ji ti
se exploatează 
Prin mijloace 

Avantajul 
exploatare în 

nu 
de 
a- 
în 

exploatarea 
Se estimează

rodul colaborării constructor-beneficiar

Predarea obiectivului
înainte de termenConstructorii de la șantierul nr. 4 Lupeni — Uricanl al I.C.M.M. execută un nou obiectiv, puțul pilier Est, al cărui beneficiar este I.M. Lupeni. In ziua documentării noastre (26 iunie — n.n.) se aflau în curs de montaj silozul nr. 1 și grinzile pentru bandă, ur- mînd ca după terminarea acestora să se treacă la montarea silozului nr. 2.De la șeful șantierului, Constantin Dumitrescu, a- flăm că multe din instalații au fost predate înainte de termen : clădirea instalației de săpare, stația de transformare, menajarea terenuluicanalizarea pilierului. Ultimele două lucrări se aflau în faza de recepție chiar în momentul vizitei noastre. Intr-o situație asemănătoare se află remiza P.S.I., unde datorită ritmului intens de lucru, de-a lungul perioadei: de construcție, termenul de predare va devansat cu cinci Adică, în loc de 30 decembrie 1979, remiza fi pusă în funcție în iulie ; platforma pilierului, depozitul de balast și nisip, depozitul de armături, drumul de acces de la pilier la preparație, vor

recepționate defi beneficiar înainte de termenele prevăzute, avîn- du-se în vedere că pentru mărirea producției de cărbune mina Lupeni, beneficiarul obiectivului respectiv, reclamă urgentarea terminării acestuia. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, și conștienți de
Gheorghe OLTEAN U

Vizita de lucra 
a tovarășului 

NICOLAE CEÂUȘESCU 
în județul ConstanțaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România a' făcut, vineri dimineața, o vizită de lucru în județul Constanța, inaugurînd, cu acest prilej, în cadrul unei festivități, care a reprezentat o mare și emoționantă sărbătoare a victoriei muncii și creației, primul obiectiv al combinatului petrochimic de la Midia.împreună cu secretarul general al partidului, s-au aflat tovarășa Elena Ceausescu, tovarășii Ilie Verdeț, Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Constantin Ion Dincă, Cdieorghe Niculescu, Ion Pățan, Ni- colae Constantin.Obiectivul principal al vizitei l-a constituit examinarea la fața locului _ în cadrul unui cuprinzător dialog cu cadre de conducere din economie, cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, cu specialiști și colective de oameni ai muncii _ a stadiului realizării unei importante investiții a actualului cincinal — platforma chimică Midia, și a modului cum deplinesc sarcinile vin județului din hotărîrile

Dăscălescu,Pețre Lupu, Oprea, Paul

petro- precum se în- ce re- Constanța Congresului al XI-lea al partidu-

silozului

Favala- 
stadiul

Peagu, Gheorghe 
dialog privind 

Puțul pilier Est. 
vedea clădirea

Foto : Gh. OLTEAN U

Șefii de echipă Ion 
che și Ion Udrală intr-un 
lucrărilor la obiectivul

In imagine se poate 
nr. 1.

lui. Pe baza experienței acumulate, a rezultateloi- obținute, au fost stabilita căile și modalitățile concrete menite să asigure punerea la timp și în cele mai bune condiții 
a noilor capacități deproducție prevăzute, să impulsioneze întreaga activitate economico-socia- lă din . județe, în vederea ridftării ei pe o treaptă superioară, corespunzător cerințelor și exigențelor actualei etape de edificare a socialismului în patria noastră.Inscriindu-se în evoluția cială țării, țului Constanța se definește ..........................creșterii producției riale, prin structurale calitative glindite în sporirea cienței și a ponderii murilor purtătoare progres tehnic, prin dicarea continuă a nivelului de trai, material și

organic eeonomico-so- atît de dinamică a dezvoltarea jude-prin ritmul înalt al mate- mutațiileo- efi- ra- de ri-

cespiritual, al celor muncesc.Destinul acestui județ — ca și al celorlalte re
giuni ale patriei — și-a găsit o deplină împlinire - în anii noștri, cînd fața lui s-a deschis zontul luminos ăl ___voltării socialiste. Pe cuprinsul județului au fost puse în funcțiune, pînă în prezent, peste 160 de capacități noi de producție. In acest cincinal, Cons tanța are de înfăptuit un volum de investiții de circa 74 miliarde lei, ceea ce depășește cu mult valoarea tuturor investițiilor pe care le-a realizat în ultimii 25 de ani, contribuind la schimbarea jude-

in ori- dez-

rapidă a înfățișării țului.Oamenii muncii tănțeni, a căror s-a schimbat din temelii, s-au situat la înălțimea acestor răspunderi, con- tribuind la progresul e-

cons- viață
(Continuare in pag. a 4-a)

Marea Adunare Națională 
îșl reia lucrările în plen

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărî! ca lu
crările în plen ale Sesiunii a IX-a a celei de-a Vil-a 
legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate 
vineri, 6 iulie 1979, Ia ora 10.

a-Și

fi luni.

(Continuare în pag. a 2-a)

intr-un 
a- 

Foto: I. LICIU

Profesoara Marilena Herman, de ia Liceul ind ustrial Petroșani, 
dialog din care nu lipsesc sfaturile pentru tinerii absolvenți ai treptei I, 
cuni în Pragul admiterii în treapta a Il-a a liceu lui.

Un gînd cald oamenilor de la catedrăIntrată în tradiția sărbătorilor muncii, Ziua învățătorului are loc în fiecare an la sfîrșitul lunii iunie, atunci cînd, odată încheiat anul de învățămînt, se face nu numai un bilanț școlar, ci și o analiză a celor mai semnificative e- lemente caracteristice procesului instructiv-educativ. In acest an, Ziua învățătorului este sărbătorită în- tr-o atmosferă de rodnică muncă și creație, prin care oamenii muncii din Valea Jiului întîmpină evenimen-

ani-
al

te de adîncă semnificație politică — a XXXV-a vers arc a eliberării triei de sub dominația cistă și Congresul XH-lea al P.C.R,Astăzi este ziua cînd fiecare om din țara noastră își îndreaptă gîndurile, în semn de omagiu, spre cadrele didactice — educatoare, învățători, profesori —, spre oamenii ale căror vocație și profesiune sînt acelea de a învăța cum să se învețe. De a for-

nia oameni, nu pentru azi ci pentru mîine, pentru viitor, deci capabili să ducă mai departe, spre noi culmi, opera de construire 
a societății socialiste și înaintarea României spre comunism. Printr-un. ansamblu de măsuri, prețuind tot ce este măi înaintat în istoria școlii românești, învățămîntul din țara noastră se află tr-un proces complex în

de.

(Continuare in pag. a 2-a)

• ••

Nevoia
de frumosNu încape nici o îndoială că una din cele mai frumoase străzi din Petroșani, poate cea . mai frumoasă, ' este strada Independenței. De la un capăt la celălalt, locatarii de aici, în marea lor majoritate mineri la Dîl- ja, Livezeni sau Aninoasa. au reușit, cu migală și, măiestrie,: să transformestrada lor într-uri veritabil bulevard, cu multe flori și multi arbori ornamentali. Există aici, o permanentă întrecere între blocuri pentru Îngrijirea aleilor, sădirea florilor, a gardurilor vii, a • pomilor, a arbuștilor și a tot ce ține de frumos. Strada, cu parfumul ei plăcut, invită în aceste seri de vară la obișnuitele plimbări. Este o adevărată deconectare pentru oricine să-și. ia familia și să se plimbe pe strada Independenței. Și parcă te încearcă un regret că nu te numeri printre locatarii acestei străzi. Te încearcă un regret câ n-ai fost alături de minerii Traian Ciopei, Iosif Cazan, Nicolae lancu șt Constantin Scutaru de la Dîlja, Nicolae Șerban de

Corvin ALEXE

(Continuare în pag. a 2-a>

La îndemnul lucrătorilor Consiliului popular al comunei Aninoasa, țăranii și muncitorii cu gospodării individuale, chiar și cei ce locuiesc în case de colonie au plantat în acest an în livezile și grădinile din

raza comunei peste 2 200 de meri, peri, pruni și alti pomi fructiferi. (C.D.). ;'
♦ —------ -------De cîteva zile, la Lo- nea a fost dat în folosință noul pod peste apa Jiului de Est. Prin a- "ceasta se asigură un flux 
continuu de transport, crește siguranța în circulația autovehiculelor. (C. Val.)

Surpriză .pentru mon- taniarzii îndrăgostiți de Paring. într-un viitor nu prea îndepărtat, în preajma cabanei Rînca vor în- tîlni o interesantă grădină montană, gospodărită și cercetată de universitarii craioveni. (I.V.)
♦--------------La Școala de calificare de la mina Lupeni ei*e  deschisă o deosebit de interesantă expoziție care

sugerează evoluția istorică a mineritului Văii Jiului 1 «Lampa minerului ieri și azi“. Organizată de consiliul orășenesc al sindicatelor, expoziția face parte din manifestările care preced „Ziua minerului”. (T.S.).
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Crește 
zestrea tehnică 

a I.U.M.P.K La I.U.M. Petroșani, o- dată cu extinderea suprafețelor de lucru și trecerea la construirea de noi utilaje, tot mai complexe pentru industria minieră, crește mereu dotarea cu noi mașini și instalații de înaltă tehnicitate și precizie a întreprinderii, In ultima perioadă s-au montat și dat în exploatare o mașină de danturat și alta de alezat și frezat, un pod rulant de 12.5 tone forță, maș (nade rectificat vertical tip BPV-10, un șeping, trei instalații de sudat în me-) diu protector. In curs de montare sînt două freze tip FSS-315/2. La instalarea și puirerea în funcțiune a acestor, utilaje au participat activ lăcătușii loan Tăr.ase, loan Ebner, frații Ioan și Francisc Sze- kely, luliu Pop, Marcel- IMwwachin, Petru Both, D emisie llalasz, Mihai Cudalb, Marian Duță, electricienii Samoilă Gabor. Liviu Bodea, Pavel Toth, Petru Duță, Adrian Rotaru, Vintilă Demeter, Ferdinand Iniling și Aris- tică Negomireanu. Pe a- semenea, au sprijinit în permanență acțiunea de sporire a zestrei productive a întreprinderii, colectivele secțiilor beneficiare. Marea majoritate a noilor mașini și utilaje au început să producă.
Wilhelm LOJADI, 

corespondent

Din activitatea 
organizațiilor U.T.C.
ÎN SPRIJINUL 

PRODUCȚIEIOrganizația U.T.C. nr. 4, întreținere mecanică,, de la Preparația- Lupeni a dotării ea, lunar, să participe în una din zilele libere la executarea de lucrări în sprijinul producției, Printre lucrările e- xecutate pînă în prezent se numără montarea unei conducte pentru aspira.ro la suflante, demontarea a 12 mese de dozare, montarea unei benzi transportoare de alimentare a silozurilor pentru mixte.
PREOCUPĂRI pentru 

POLICALIFICAREPornind de la faptul că o bună parte a forței de muncă din întreprindere o

constituie tinerii, comitetul U.T.C. de la -l.M, Lo- 
nea a acordat, în ultimul an, ® atenție deosebită înscrierii acestora la cursurile de calificare și policalificare. Ca urmare, din 1978 pînă în prezent, 50 la sută din cei 222 de mineri care s-au calificat sînt tineri. Toți acești, tineri, în urmă absolvirii cursurilor de calificare pentru meseria de miner s-au înscris și la cursurile de policalificare, cu scopul de a deveni și electrolă- cătuși, Sînt asigurate astfel, noi contingente de mineri poli calificați.

Un gînd cald oamenilor de la catedră

înainte
(Urmare din pag. 1) faptul că economia țării are nevoie , de: tot mai mult cărbune, constructorii șantierului și-au propus predarea puțului înainte de termen.Sub îndrumarea sub- inginerului Ion Georgescu, șeful lotului și a maistrului Nicoîăe Dragos, echipele de pavaturi, betonisști, dulgheri și zidari, conduse de Ion Beagu. Gheorghe Pavala- che, I morte Fazakaș, Ion Udrală și Tom-a Achiri- ioaie, munceau cu multă dăruire pentru, a adăuga noi succese bilanțului bogat de înfăptuiri, pe 1979.Ne apropiem de puț, unde purtăm o scurtă discuție cu Petru Madaraș,

de termenșef de brigadă la sectorul XI investiții al minei Lupeni. „împreună cu ortacii mei, Nicolae Bolo, Sandu Glaeon. Augustin Bulturan, Ioan Bolo și Pavel Vereș, am săpat 71 rn de puț, urmînd ca cei 21 metri rămași să-i terminăm pînă la 15 iulie, eu mult înainte de termenul planificat" _ ne mărturisea harnicul brigadier.Sînt succese pe care constructorii șantierului nr. 4 al’ f.C.M.M. împreună cu minerii sectorului de investiții al minei Lupeni, le' dedică celor două mari evenimente din acest- an — cea de-a 35-a aniversare a Eliberării și Congresul al Xll-leâ al P.C.R.

Nevoia 

de frumos
(Urmare din pag. 1)la Livczeni, sau Ion Crețu, Petraehe Cirlig și Florin Pcrțea de la Aninousa, a- tunci cînd s-a propus și s-a materializat nevoia de frumos pe această arteră. S-ar cuveni, pe merit, ca blocul nr. 35. al cărui responsabil este Vasile Gheorgh u, pînă mai ieri miner la Aninoasa, azi pensionar, să fie propuschiar pentru till premiu de frumusețe. „Locatarii blocului — ne declara acest gospodar harnic ■■ răs

pund toți ca unul; -t-te solicitările privîiW: frumusețarea”. Și rezultatele se văd cu prisosință. Iar ca spiritul omului gospodar de" pe această stradă să fie prezent peste tot, în spatele blocurilor au fost amenajate spații de joacă pentru copii, terenuri de volei, de tenis, mese de șah, vorba ceea: să aibă- omul tot ce-i trebuie pe lingă casa lui, deci inclusiv sau mai ales copiii. Frumosul din- țotdeauna și spiritul gospodăresc, caracteristic românului. te întâmpină la tot pasul pe strada Independenței. Iată de ce în finalul acestor însemnări, se cuvine să ridicăm pălăria și- să adresăm un sincer Bravo vonă. oame
nilor care nn pregetați și 
după șut vă găsiți timp 
și de a vă rezolva nevoia 
de frumos. Invităm pe a- eeastă cale pe toți locuitorii Petroșaniului să v

Muncitor cu experien ță îndelungată, Ștefan 
Prună este unul dintre fruntașii secției filatură 
de !a I.F.A. Viseoza Lupe ni, dind numai produse 
de bună calitate. Foto: N. ȘTEFAN

Hotărîri afc Federației române de fotbal 
cu privire la viitoarea ediție 

a campionatului diviziei Â

„SPORT * SPORT » SPORT «SPORT « ȘPGjRȚ * SPORT ? ,$pQgT ^SPQRț • SPORT- j

ile- I.U.M.P. — Centrul militar. Petroșani, C.M.V.J. — l.R.T.U.M.p'., I.M.P. — I.M. Dîlja.• Duminică, de la ora 9, stadionul Jiul, din Petroșani găzduiește etapa municipală la pentatlon, pre- .cum și? ștafeta elevilor, ain- rezervate în rest, discipli-nile sportive. ■Se cuvine,’ totuși-, să a- dresăm invitații iubitorilor de înot șl drumeție. Primilor sa-și îndrepte pașii spre ștrandurile termale din Lupeni și , Paroșeni, iar „secunzilor11. spre împărăția de,-basm a munților sau pe măliirile apelor cristaline de munte. (C.D.).

Avancronică
Cu prilejui unei ședințe de lucru a Federației române de. fotbal s-a hotărît ca viitoarea ediție a campionatului, diviziei, A să înceapă la 12 . august. De asemenea, s-a stabilit ca începînd cu ediția 1979-1980 din divizia A să retrogradeze două echipe (în loc de trei ca pînă acum), respectiv cele clasate pe -locurile 17 și 18. Promovarea în prima divizie a țării se vă face prin turneu de baraj eu participarea primelor clasate în seriile diviziei B, din care vor retrograda formațiile clasate. . pe texurile 17-18. In divizia 

B vor promova, de asemenea, prin turneu de baraj șase formații.In ceea ce privește regulamentul de transferări, se prevede posibilitatea echipelor divizionare A de a legitima jucători din județele în care nu activează echipe d6 divizia A. Perioada de transferări a fost fixată între 2 șl 25 iulie, preci- zîndti-se că un jucător o- dată transferat nu ya mai putea schimba- clubul de- cît după o perioadă de 5 ahi. (Agerpres)

(Urmare din pag. 1)

marc di ții le eație, largă
modernizare, de transfor- a cantității — condu instruire și edu- accesul tinerilor la o rețea școlară, generalizarea invățăniintului de IO ani etc. — intr-o nouă calitate, ir.dieîr.d latura formativă, stimularea inteligentei, a personalității. Acestei consecvente și sistematice griji, pe care partidul și statul o acordă școlii, îi răspund educatorii printr-o tot mai ridicată calitate a procesului de învățămînt, cuprinsă a- tît în rezultatele superioare altor ani, cit și prin tot mai accentuata prezență în viața social-economică și cultural-educativă a municipiului. Prin pasiunea și competența educativă:, de modelatori ai conștiinței tinerei generații, cadrele didactice efectuează- o

3

© Dacă la București are loc duminică ultimul act al „Gupei Român iei"- fa fotbal, ediția 1978' — 1979, unde pentru cucerirea mult invidiatului trofeu se întrec divizionasrele A Steaua și Sportul studențesc,, la Petroșani, începînd cu ora 1.1, se desfășoară- a doua etapă a „Cupei României11, ediția 1979 — 1980. Se intiinesc Parîngul Lonea — Preparatorul Petrila, Minerul: A- ninoasa — Minerul Uri- cani, echipe care au învins duminica trecută. Azi, ora 13,30, sînt preconizate întîLnirile ultimei etape, faza pe orașul Petroșani, a meciurilor de fotbal desfășurate sub genericul „Daciadei* *’. .Meciurile au loc ' între lormați- 

muncă nobilă,, de înaltă responsabilitate, prețuită la adevărata ei valoare în societatea noastră socialistă. Sub «inducerea organizațiilor de partid, comuniștii din școli: vor trebui să sporească, eficiența educativă a : muncii , reflectată în atitudinea față de muncă ..a elevilor, în participarea nemijlocită Ia activitatea social-economică a municipiului, în formarea unui comportament, a ținui mod de viață potrivit normelor de etică șr echitate comunistă.Ziua învățătorului prilejuiește, în. acesta», un moment de reflectare asupra progresului și modernizării învățămîntului din Valea Jiului, din patria noastră, în acești 35 de ani de libertate deplină, eît și de prospectare a noilor metode și forme pedagogice, destinate formării tinerei 

ele concursuri elevilor clin licee, vacanță la toate

generații în spiritul patriotismului revoluționar, în contact cu munca și viața, cu vechile tradiții muncitorești din Valea Jiului, de muncă și luptă pentru progresul patriei.
Prognoza vremi - -o 

pentru luna iuliePotrivit prognozei Instituim meteorologie, luna iulie va fi normal de caldă. Cantitățile de precipitații vor fi în jurul valorilor obișnuite, exceptând sud-estul țării, unde vor fi sub nivelul normal. Ploile, mai ales sub formă de averse, vor fi mai frecvente în prima decadă și spre sfârșitul celei de-a dalia și vor putea depăși 25 1 pe nap în 24 de ore. .Intre I și- 5- iulie, vremea va fi in general instabilă și se va răci ușor începînd din nordul țării. Vor cădea averse de ploaie însoțite de descărcări e- lectriee:, mai frecvente in. nord’-vestui țării și în zonele de- deal și de munte. Izolat se va semnala grindină. Temperaturile minime vor oscila între 12' și 22 de grade, iar cele maxime între 22 și 32 grade, izolat mai ridicate în sudul; țării.Intre 6 și I® iulie, .vremea va fi ușor instabil ă. cu cer variabil și în- nourări mai accentuate în primele zile. Vor cădea ploi locale, mai ales sub formă, de averse, însoțite' de descărcări electrice. VîntaJ va sufla slab pînă la moderat, cu, intensificări de scurtă durată — peste 40-50 km pe oră — -în estul țării, predominînd din nord-est. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 grade, iar cele maxime între 22 și 30 grade. 

nă pe strada Independ țel și să ia un frumc? demn de urmat exemplu- de ceea ce înseamnă înfrumusețarea și gospodărirea străzii pe care locuim. '

Va urma, între 11 și 15 iulie, o vreme în general călduroasă și frumoasă. Cerul va fi mai mult senin noaptea. Izolat, în cursul după-amiezelor, se vor semnala averse de ploaie însoțite de descărcări electrice mai ales în sud-vestul țării și în. zonele de deal și <te munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 22 grade, iar cele maxime între ’ 26 și 3'4 de grade, izolat mai ridicate.Intre 17 și 21 iulie, vremea se va răci ușor și va deveni îh general instabilă. Cerul va fi temporar noros, și vor cădea ploi sub formă de a- verse; mai frecvente în nordul țării și în zonele de deal și de murite. Izolat se va semnala grindină. Vîntul va prezenta intensificări din nord- vest cu viteze de pînă la 6® km pe oră. Temperaturile minime vo.r fi cuprinse între 1® șî 2®grade, .' iar cele maxime între 20 și 30 grade.In ultimele zile ale lunii, vremea se va încălzi și va fi în general frumoasă. Se vor semnala a- verse izolate de ploaie însoțite de, descărcări e- leetrice,,. mai ales. în sud- vestul țării și în zonele de deal-și. de munte. Temperaturile minime vor. fi cuprinse între 12 și 22 grade, iar cele-’ maxime între 24 și 34 de grade, mai ridicate în sudul țării.

aspira.ro
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Din literatura cu tematică minerească

operei : am in- o carte marea de din august :
pe- literare, publica nuvela Coin „Universul lite- '941). Primele vo- vor apărea însă mai

la 
1929. 

ani unor soco- de revo-

23 de „Vechi minerești”, impu- atenției, în mod povestirea an- 
Uind brazii în- care pledează

Valea Jiului este reprezentantă în literatură și prin I.D. Sîrbu, fiu de miner, cunoscut dramaturg și om de teatru. Autorul primului studiu filozofic despre condiția minerească Nostalgia o- 
rizontului pierdut _ își anunța preferința pentru proză eu subiecte din lumea minerilor în rioada uceniciei cînd 

Ionic 
rar ’ meț. îrziu, în 1973 : Povestiri 
petrilene și De ce plînge 
mama ? Partea întîi a volumului Povestiri petrile
ne conține povestiri nîndu-se deosebit, tologică 
floresc,pentru demnitate umană : „Orice miner bătrin știe asta. Iată cum : trebuie să învingem spai
ma. Trebuie să ne socotim ca niște oameni care au fost condamnați pe drept. Să răminem ce sîntem, mineri și bărbați. Gînd va veni moartea, să ne găsească mândri și drepți ! Să-i fie rușine de noi...” Sînt cuvintele celui mai bătrîn din grupa de cinci mineri „prinsă în abataj de o foarte grea prăbușire’’, fără scăpare. Cele 13 bucăți din 
a ■ doua intitulată 
mele povestiri își seva din realități vechi și mai noi, retrăiescatmosferă, elogiază pu- țatea sufletească, relevă spiritul de sacrificiu minerului, dragostea de. ortaci.Născut pe nedorene, cu i ui grevei

Nicolae Țic a popula ^eria literară a vo- inolor cu mineri, dedi-

partea
Ulti- extrag mai

plaiuri un an de la
al
sahu- îna-Lu-

cate minerilor din Valea Jiului. In romanul Roșu 
pe alb (1977) autorul notează la începutul „Avertizez că nu tenționat să scriu document despre grevă a minerilor Lupeni,In cele ce urmează, reținut doar esența fapte și întîmplări, tind că mai presus toate a fost spiritulluționar ce a însuflețit mii de oameni în bătălia sîn- geroasă pentru dreptate, libertate și un trai demn...”.Personajul principal al romanului acționează conștient de finalul grevei, dar fără regret, căci sacrificiul lui și al celorlalți tovarăși vor letul șubrezit capitaliste :

„Eu, Petre adresez tuturor : Peste cinci nute vom fi somați numele legii să ne retragem, apoi s*  va da comanda de atac. Este liber oricine să plece, și niciodată, de nimeni să nu fie blestemat pentru că a fugit din fața morții. ■ Voi trebuie Să trăiți, să lucrați, să vă creșteți copiii, și-ntr-o zi să stăpîniți a- ceste locuri. Este gîndul meu pentru voi, toți, care să vă-fisotească peste ani”.Mai putem aminti, asemenea, și alte sau volume ce conțin bucăți literare din regiuni miniere, sînt
Varga 
Aici, în ’39 tata... de Cor- 
neliu Rădulescu, proze de 
Irimie Străuț (Flăcări ne
stinse, Drumul spre mină), 
Bărbații de Dumitru Deni 
Ionașcu și altele.

Mircea MUNTE ANU

clătina sche-al orinduiriiBozan. mă dumneavoastră mi- în

de proze Și inspirate c u ni 
Romanul Caterinci de V laicii Birna,

. Căminele de nefamiliști de pe lîngă întreprinderile miniere — case primitoare pentru tinerii nou. încadrați — constituie, pe lîngă menirea lor socială, și puternice focare ale vieții spirituale, în deplină concordanță cu dezvoltarea culturii șl artei în municipiul nostru. Se creează un microclimat social și tural al oamenilor muncind împreună,■ concep să-și petreacă pul liber decît tot împreună, intr-un cadru adecvat.La Petrila, oraș unde e- xistă două astfel de cămine, impresia inițială a fost că între ele s-a instituit un concurs, strîns desfășurat în privința bunei gospodăriri, a petrecerii timpului liber în mod plăcut și eficient.Cei 198 de tineri care locuiesc Ia căminul de nefamiliști al I.M. Petrila se bucură de condiții optime 
de cazare, dar acțiuni politice tural-educative atractive și interesante. Se împrumută cărți (fondul bibliotecii este de peste oOO de volume) de trei ori pe săptă- mînă, sau de cîte ori este nevoie. Aici am întilnit pe ajutorii mineri Virgil Ga- nea și Ștefan Rotarii, doi dintre ortacii de nădejde ai cunoscutului brigadier Eugen Voieu. Ștefan Rotam e un pasionat cititor, un tînăr însetat de cunoaștere (printre altele se destăinuia că a sărbătorit noul an la Budapesta, într-o excursie, iar anul viitor are de gînd să-și viziteze tatăl care lucrează în Algeria în cadrul schimburilor economice ale României). In fața televizorului de la club pot fi întîlniți, după ce ies de la cursuri, minerii, stu- denți la Institutul de mine, Nicolae Bărboi, Luca Popescu și loan Borcan sau liceenii seraliști Ene Capotă din brigada lui Florea Mioneci sau Adrian Țibuleă, lăcătuș.Colecțiile de ziare și reviste, două minibiliarde,

zece șahuri, 15 perechi table, cinci jocuri de reminy, distribuite, la cerere, de „ bibi iotecaru 1“ căm inului, Constantin Popescu, turi de expunerile pe terne, politice, culturale sau științifice transmise prin stația de amplificare întregesc

ăl comitetului U.T.C. din întreprindere,. care răspunde de acest sector, constituie un sprijin substanțial atît pentru. noi, cit și pentru locatari” — ne spune ■<Miu Simionescu, secretarul Comitetului U.T.C. de la I.M. Peft.-ia.

Băbuș și Vasile Horeiu, ultimii doi din brigada lui Dragoș Teleagă, reținem c-ă și aici există frumoase preocupări petrecerii
culcare, nu tim-

și de și cul-

în căminele de nefamlllști din Petrila

O viață spirituală 
diversificată, bogată 
în valențe educative

convingerea că la căminul de nefamiliști de la l.M. Petrila — al cărui administrator, Mihai Czane, desfășoară o activitate susținută — timpul liber al locatarilor este folosit mod plăcut șl util.„Căminul este în permanență cuprins în preocupările noastre, întilnirile săptăminale aie tinerilor cu Petru Bercea, membru
fti

Clădirea nouă, modernă, a căminului I.M. Lonea găzduiește, în garsoniere de unu și două locuri, mult de. s’r .de U X-—- preunâ cu Gheorghe zăcu, administratorul căminului, vizităm camerele nr. 85 și 100 unde, din discuțiile purtate cu ajutor minerii Bălței — Grosu Vasile, Dumitru Șincaleț, Ion
Note de lectură

Ca să
Cunoscut cititorilor mai ales prin suita rilor din clasici ai turii franceze (La taine, La Bruyere, tole Tita dată lum lin cer al tău' Cartea Românească, 197’9).Cele opt cicluri care structurează culegerea se întrepătrund și se ' întregesc din punct de vedere tematic, astfel că pe parcursul lor este păstrată unitatea viziunii și tonul poetic, ca și aceea a va-

traduce- litera- Fon- Ana- A lireiFrance etc.), semnează de această un cuprinzător vo- de versuri „Ca să ai-(Editura

nxsU tineri 
la mină. Im-Ca-

în asigurarea timpului liber. „Miniclubul de la parter, acțiunile organizate de clu- bul sindicatelor Lonea, expunerile, dezbaterile, medalioanele, însoțite de mierospectacolele de muzică populară, ușoară și folk, iată, în puține cu- victe, cu ce ne „umplem" noi Vmpul liber", ne spune ajutorul miner Gheorghe Boiăaș.Viața spirituală în căminele de nefamiliști nu este așadar, cum s-ar crede, doar un cuvînt fără conținut. Colectivele de aici, după orele de mcncă pe frontul cărbunelui, știu să-și petreacă timpul l?>er în mod eficient, disponibilități în acest sens exis’ 
tind din plin. Totul dep* 1" 
de de oameni, de șețeaJJt de cwioește**»  cn€»mărea lor spre cultură, spre valorile acesteia. Calități care nu lipsesc tinerilor locatari din căminele de nefamiliști.

Mircea BUJOREJSCU

ai un cer al tău
de Aurel Titalorii autobiografice. De-a lungul celor peste 200 de pagini, autorul ni se dezvăluie, așadar, ca un poet autentic, stăpîn pe instrumentele discursului liric, pe care le utilizează dezinvolt, pentru a co-. hîuhica un” sentiment, o stare _ în metafore dense, expresive, în versuri cu migală șlefuite, apropiate, prin acuratețea limbajului, de stilul parnasian. N Producțiile de întindere sînt foarte puține, volumul cuprinzînd cu precădere terține, poeme de mici dimensiuni sau simple notații lirice, precum, de pildă, în exemplele de mai jos : „Ca fenixu-ntr- un rug. fără cusur / sperând’. în tinereți de vrajă pline —, / poetul arde numai pentru sine, / dar luminează tuturor în jur” (înaltă dăruire) ; „Pîndar de zi, de noapte, — dormeam la vie vara, / pe-o măgură înaltă de vițe lungi, uscate, / _ dormeza mea cu arcuri atît de-ntortocheate — / și-n

este tehnicilor dePeisajele gen pic- lac easă:

G.ai’tva do î.yuiuf B.iit.i/ar, elev al Șiom pnpa'lare de ar.a Petroșani.

Marginalii la o expoziție

Actul instruirii artistice la ora bilanțului

4
ț 
î

Devenite trad i țion al e, spectacolele și expozițiile de șfîrșit de an școlar ale cursanților Școlii populare de artă din Pe- t roșan i î nmăn unchează cele mai bune producții ale genurilor care polarizează interesul artistic al elevilor. Expoziția de pictură și grafică, deschisă recent în localul școlii, dincolo de caracterul festiv, facilitează o trecere în revistă a modului cum și-au însușit elevii programul de educație estetică, modalitățile artistice de exprimare pe parcursul unui an școlar.Fără, să-și propună o tematică anume, însumarea actuală a producțiilor artistice ale clasei de pictură și grafică prezentată în țioașe rat, o ris, ci oferitnei etape de în căutarea pictural și tehnicii de exprimare adecvate crezului artistic, relației personale cu activitatea de crea ț ie. te mperan i e n tul! ii ai — nu în ultimă instant®

două încăperi spa- nu se vrea, neapă- expoziție sui gene- tnai' mult un prilej de parcurgerea u- sedlmentări limbajului

ne în limbajul culorilor, al umbrei și luminii cadrul natural și social în care trăiește și muncește.Cele pește 50 de picturi în ulei și aproape 100 de gravuri expuse stau mărturie faptului că anul școlar încheiat a fost bogat în materie de producție artistică. La fel de bogat este și registrul exprimare, viu colorate, tură naii ă, bună cu studii mai rafinate de natură statică, cu lino și xilogravuri care acoperă o scară de valori de la experiment la un meșteșug mai elevat, mai sigur în exprimarea ideii abordate, cu educativele ■-•i îndrăgitele, la modă, cx librisuri. Notăm cu plăcere că printre eei care au participat la ceUj sita acestei acțiuni se află tineri la anii exuberanței și fanteziei adolescentine, reprezentanți, autentici ai generațiilor de creatori de bunuri materiale, intel, i și femeialături

sionale paletei expozițio- nale, pentru viitor, ne gîndim la o selectare tematică a lucrărilor, gruparea acestora după categorii de vîrstă ale cursanților, vechimea lor procesul de instruire

artistică și. de ci cu evidențierea profesiilor celor pentru care actul creației artistice constituie criteriul de existență spirituală.

visurile mele, mă zeam la para / — te ori nu-i visul vis amăgitor! /.mocnită îneă-n bezna ăscunsă-n vatra lor...” (Latențele copilăriei).Poetul Vine din lumea satului, lume ce îi cunoscută, familiară, care, fără îndoială, inspirat încă din anii pil'ăriei, apoi mereu mereu, pînă astăzi, ca permanență a spiritualității românești. De aceea și lexicul e bogat în cuvinte de largă circulație ini lumea satului : cer, vatră, vie, amnar, ilău, seîntei, lumină, pline, măgură, piatră, fuior, ochi' etc.Ca o culoare a visului, poemele înmănuncheate în volum răsfrîng toarea lumină a tei de pămîntul. nostalgie după și, deopotrivă, frumuseți ce universul de și îndeamnă la meditație.
Nicolae POP

incăl- de cî- și-n...
esteȘi1-4

o.

tulbură- dragos- natal, copilărie optimism, îmbogățesc simțăminte
T. KAKPATIAN Carnet• Mâine (ora 10,30) în gala Casei de cultură din Petroșani va avea loc, sub genericul „Laudă muncii”, un spectai ol televizat dedicat fruntașilor. Organizat de Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă și Ziunea Română, Iul este susținut de mâții artistice interprc-țl din Valea Iui și Hunedoara care ticipă la faza : a Festivalului „Cîntarea României", ediția a II-a. in spectacol vor evolua și invitați de prestigiu din București.• Incepînd de miercuri, Ia Deva se va desfășura faza finală — brigăzi artistice, formații de satirăi umor, muzică ușoară —- Festiva 1 u lu i na țfeinalCîntarea României", Din Valea Jiului vor participa brigada artistieă de la întreprinderea minieră Vulcan, formsițil’ie de satiră —• umor .și cea de muzică u- șoară de la Casa de cultură.

Televi- speetaco- for- Și Jiu- par- repu bl ioană național
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Vizita de lucru a
Nicolae Ce ’șescu în județul Constanța

(Urmare din pag*  1) rea p ful. wnaționale, la patriei. Ei ra- astăzi o nouă de seamă : in- funcțiune a p>
conomiei înflorirea portează realizare trarea în tnelor capacități de p ducție de la Combj petrochimic Midia, tiv măreț, constrr inițiativa secreta țieral al partid râsul Nicolae iată teme’ de pentru rea cu ' Ceaușes sărbăt rării 
raf
v

hectare, -\Gazdele m i n dric

A 

»ja fa-

J- . de de1 a e ovarășa rugîn- ,m pîinea din ploști- xerindu-le bujori..a aclamă înde- .1 inimă, scandînd 
j partidului și al .arului său general.a uralele și ovațiile •lor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, tovarășa Elena Ceaușeseu, «"Mi tovarăși din con-

raportează cu tovarășului . Nicolae Ceaușeseu terminarea lucrărilor și pu- rea în funcțiune a pripei instalații a rafinăriei — instalația de distilare atmosferică —, succes ce reprezintă rodul eforturilor constructorilor și montorilor, care, »'• animați de îndemnurile adresate de secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor precedente, au muncit fără preget, zi și noapte, pentru realizarea acestui obiectiv, la un înalt nivel de tehnicitate și eficiență. Din cele relatate, reiese că aproape toate utilajele sînt cepute și fabricate țară. Totodată, se

ne- pro- 
al

a.așului .mstanta. a sa ată rerupturii și bună- regii națiuni, prestigiului și României . socialis- mme.ecolînd de elicopterul aterizează.minute de
la Nep- preziden- după pu- zbor, laal ține platforma petrochimică de la Midia. Primul secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., Ion Stoian, a urat tovarășului Nicolae Ceaușeseu, tovarășei Elena Ceaușeseu, celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului călduros bun venit.O gardă, alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, din membri ai gărzilor patriotice și ai formații lor de pregătire a tineretului pentru apăra-

ducerea parv.-i’.aui sja_ tului se îndreaptă sp-.. rafinărie, primul obiectiv din cele 27 cite va însuma combinatul de la Midia, grandios edificiu al chimiei românești ce se înalță pe pămîntul dobrogean, expresie strălucită a înaltului potențial al industriei și științei noastre, capabile să realizeze instalații complexe, de mare tehnicitate.Aici începe dialogul de lucru, în fața unor machete și grafice sugestive. Sînt prezenți ministrul industriei chimice, Mihail Florescu, ministrul industriei mașini, Ion Avram,
un

ministrul construcțiilor de .inaiu, al ți factori de răspundere din economie, specialiști. In centrul analizei se află, probleme esențiale privind construcția . combinatului . petrochimic . de la Midia. Deși reprezentate la scară redusă, construcțiile pot fi imaginate în toată amploarea lor. Combinatul se va întinde pe o suprafață de 320 de

conin arată că i>e această platformă s-au folosit pe scară largă elemente prefabricate, ușoare, și alte tehnologii, care au permis scurtarea termenelor de execuție, sporirea productivității muncii și reducerea cheltuielilor de - producție. De asemenea, se relevă că s-au montat sute de mii de conducte, mii de tone de utilaje.Urmează un moment cu înalte șl profunde semnificații pentru toți cei ce contribuie la ridicarea a- cestei cetăți a chimiei românești — tovarășul Nicolae Ceaușeseu este invitat să taie panglica inaugurală a rafinăriei, cel dințîi obiectiv al combinatului și, în același timp, punctul de plecare în lungul drum al țițeiului pentru . a se transforma în nenumărate mente de produse, liere și chimice.In timpul vizitei, rasul Nicolae Ceaușeseu felicită călduros pe specialiști, ' pe constructori și montări, care au reușit, printr-o muncă tenace, șă dea în funcțiune, înțr-un termen scurt, prima insta-

lație a combinatului, u- rîndu-le, totodată, succes deplin în înfăptuirea sarcinii de mare răspundere ce le-a fost încredințată de a ridica acest mare obiectiv al chimiei mânești, al economiei ționale.Vizita la platforma ’ trochimică se încheie o mare și însuflețită dtrnare populară, la i iau parte peste 100 000 de oameni ai muncii din municipiul și județul Constanța.Cuvîntarea pe care secretarul general al partidului a rostit-o cu acest prilej, caldele sale demnuri și felicitări fost primite cu vie

ro- na-pe- CLI a- care

în- au r_______ ... satisfacție, Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, mărturie grăitoare a dragostei pe care oamenii muncii dobrogeni, întregul nostru popor o poartă celui mai bun fiu al țării, aceluia care își închină întreaga viață propășirii și

In prezent, portul Constanța funcționează ca un tot unitar, cu un randament mult sporit în comparație cu perioada anului trecut, ceea ce probează încă o dață valoarea deosebită a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușeseu.Următorul popas este la Șantierul naval Constanța, unde se construiesc și nave uriașe de 150 000 tone. Aici, secretarul general al partidului este informat asupra preocupărilor navaliștilor cons- tănțeni de diversificare a constucțiilor de nave, asimilare a unor noi puri de vase fluviale maritime, precum și a tehnologice u- ale națio- Dunăre— hidrocen- Fier II

de ti-Șiu-

sorti- peti’o-tova-

bunăstării patriei, națiunii române.In continuare a fost vizitat portul Constanța. Aici s-a analizat modul în care s-au adus la îndeplinire sarcinile și indicațiile trasate de tovarășul Nicolae Ceaușeseu la precedenta sa vizită pe platforma portuară. în anul 1978.Contraamiralul Nicolae Ilîrjeu, comandantul u- nic al portului Constanța, îl informează pe secretarul general al partidului că într-un timp scurt s-a reușit îmbunătățirea structurii organizatorice a portului, creșterea capacității de trafic portuar cu 2,5. milioane torte față de perioada corespunzătoare a anului tre-, cut, ceea ce a permis.o- a 300 de nave. In același timp, s-au îmbunătățit și condițiile de muncă și de viață aLe lucrătorilor portuari. .

nor utilaje necesare construcției unor mari obiective economiei, noastre nale : Canalul Marea Neagră, trala Porțile de și altele.Tovarășul N i Ceaușeseu i-a felicitat pe navaliști, ca și pe lucrătorii portuari, urîndu-Ie noi și mari succese muncă.întreaga cretarului partidului

c o 1 a e

in

perareă în plus

vizită a general a reprezentat un eveniment de cea mai mare însemnătate tru toți oamenii din municipiul și Constanța, chemați deplinească sarcinile mare răspundere ce revin în acesț cincinal, să ridice întreaga lor activitate la cote superioare de eficiență economică. In- tîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușeseu cu muncii constănțepi a . vut un puternic < mobilizator, menit să ducă la descoperirea nor noi și valoroase Iuții, să. stimuleze vitatea < .țiativa făuritorilor bunuri materiale din ceastă parte a țării.

seai':pen- muncii județulsă înde Ie

creatoare și
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Intervenția ambasadorului român în Comitetul pentru dezarmare re că niciodată și în nici o împrejurare ele nu deveni victima sau amenințării sirea armelor împotriva lor.Reamintind că,
vor folosirii cu folo- nucleare

spe-Gene-1978

GENEVA 29 (Agerpres). _ Comitetul pentru dezarmare de la Geneva a trecut la examinarea problemelor înscrise în programul său de lucru, alcătuit în conformitate cu dispozițiile sesiunii ciale a Adunării rale a O.N.U. dinconsacrată dezarmării. In această săptămînă, Comitetul a început examina
rea punctului privind cordarea de garanții telor neposesoare me nucleare față lizarea împotriva armelor nucleare.Luînd cuvîntul drul ședinței de joi a miletului, șeful delegației române, ambasadorul Constantin Ene a arătat că adevărata și cea mai sigură garanție a securității tuturor statelor _ fie că dispun, fie că nu dispun de arme nucleare -— față de folosirea împotriva lor a unor asemenea arme, ca și a securității internaționale ansamblul ei, constă dezarmarea nucleară, eliminarea totală a melor nucleare din senalele militare. Româ
nia susține, de aceea, ca statele care, prin tratat, au consimțit să renunțe 
ia asemenea arme să obțină garanții sigure din partea statelor posesoa-

de de lor
in

a- sta- ar- uti- aC<X~Co

înînîn ar- ar-

Reamintind că, de-a lungul anilor, România a militat activ pentru remedierea acestei situații, șeful delegației române a arătat că țara noastră a salutat propunerea Uniunii Sovietice de încheiere a unei convenții internaționale în materie, ca fiind de natură să reia, de o manieră concretă, problema garanțiilor de securitate pentru statele nenucleare. Vorbitorul a arătat că de un viitor instrument internațional chestiunea garanțiilor securitate trebuie să neficieze toate statele nucleare pe teritoriul rora nu sînt arme nucleare, indiferent dacă acestea sînt sau nu parte la alianțe militare. In concepția României, securitatea și pacea nu pot fi asigurate prin divizarea lumii în blocuri și alianțe militare — care nu constituie un factor de stabilitate și pace —•, ci prin desființarea acestora și edificarea unui sistem de securitate bazat pe principiile colaborării între state și înfăptuirea unei dezarmări reale. Ins-

trumentul internațional preconizat va trebui să contribuie la consolidarea unui asemenea sistem.Punînd în evidență premisele politice favorabile pentru angajarea unor asemenea negocieri, caurmare a semnării laViena a acordurilor SALT- II, vorbitorul a arătat că România a salutat rezultatele convorbirilor de la Viena ca un eveniment pozitiv al vieții internaționale. ■ ’

Bombardamente violente 
în sudul Libanuluia milițiilor libaneze secesioniste au bombardat cu canoniere de 155 și 175 cartierul general al forțelor palestiniano-progre- siste de la Nabatyeh, Aic- hieh și Bazourieh, cum și localitățile și Borghoth. In urma acestor .....curi au fost provocate daune însemnate culturilor agricole. In rîndurile populației civile și ale locuitorilor taberelor s-au înregistrat victime.

BEIRUT 29 (Agerpres). _ Bombardamente deosebit de violente au fost efectuate în tot cursul nopții de joi spre vineri de artileria israeliană și cea a milițiilor conservatoare secesioniste libaneze asupra a zeci de localități din sudul Libanului — a anunțat, vineri dimineața, postul de radio Beirut,In sectorul central al zonei de sud a Libanului, artileria israeliană și cea

pre-Kilya
«ta

în de be- ne- că- amplasate
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TANȚILOK A 
A ADOPTAT, voturi pentru împotrivă, lege prin care se instituie un impozit special asupra beneficiilor suplimentare pe care companiile petroliere americane urmează să le realizeze ca urmare a treptate a prețului petrolului extras în Statele U- hite. ■ ' ■

LA ÎNCHEIEREA LU
CRĂRILOR Comitetului militar egiptea- no-israelian, reunit localitatea El Arish, din Șinai, a fost semnat cumentul cu privire cea de-a doua etapă a retragerii Israelului din Sinai și reinstaurarea suveranității Egiptului

S, U.cuȘi un proiect supra acestei zone ocupate în urma conflictului a- rabo-israelian din 
PREȘEDINTELE 

LIEI, Alessandro liberalizării tini, a încheiat, _____ .
p r i m u 1 tur de consultări cu reprezentanții partidelor politice,, consultări destinate cunoașterii punctelor de vedere cu privire la posibilitatea formării noului guvern. Personalitatea politică însărcinată cu o misiune exploratori e în a- cest scop va fi desemnată de șeful statului italian abia în cursul zilei de luni.

1967, 
1TA- Per- vineri,

în

do- 
la

ÎNTRUNIT 
dința plenara V a r ș o v i a, Seimul R.P. Polone a aprobat activitatea guvernului pe 1978. După cum informează agenția P.A.P., în cursul dezbaterilor s-a arătat, între altele, că, în procesul de întărire a echilibrului economic, un fenomen pozitiv l-a constituit în 1978 ameliorarea balanței.

la TUNIS au luat sfîrșit lucrările sesiunii extraordinare a Consiliului Ministerial' al Ligii Arabe, care a aprobat activitatea desfășurată de Comitetul însărcinat cu transferarea sediului Ligii Arabe de la Cairo la Tunis, a adoptat o rezoluție privind prelungirea cu șase luni a mandatului Forței Arabe de Descurajare (F.A.D.)
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Rezultatele tragerii 
Loto din 29 iunie 1979 :Extragerea I : 36 780 3 9 43 7 0 44 27 9Extragerea a II-a i 10 83 12 41 15 74 78 72 62.Fond de cîștiguri:897 402 Ici din care report la cat. I168 081 lei
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Mica publicitate
ANUNȚ DE FAMILIEîndoi iată tuturor luat par- pricinui-

FAMILIA mulțumește celor care au te la durerea tă de pierderea, după o grea suferință, a celei care, a fost o bună fiică, soție, mamă și bunicăGLOGOVSKI SUSANAAmintirea ei va ră mîne_ neștearsă în inimile noastre. (531).
•s>*t»ACTIA  Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, ieleloane 41662 (secretariat), 4 24 64 (secții). TUPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, ar. o/.


