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de sub dominația fascistă

ți brigadă de la sec
torul II al minei Vul
can, care obține lunar 
însemnate sporuri la 
extracția de cărbune, 
cea condusă de Iosif 
Costea.

întărirea rîndurilor partidului
sarcină a fiecărei 

organizații de partid

LA ÎNCHEIEREA
SEMESTRULUI I

Depășiri la producția 

fizică de cărbuneIn semestrul I al anului, prin contribuția întreprinderilor miniere și de preparare, Combinatul minier Valea Jiului a depășit planul la producția netă de cărbune.. cu peste 3-000 tone.
• Cota cea mai ridicată 

a depășirilor la producția 
fizică de cărbune o înre
gistrează colectivul I.M. 
Lupeni. Plusul este de 
47 346 tone cărbune ® Cu 
aproape 30 000 tone cărbu
ne pesie prevederi 
bilanțul primului 
tru și minerii de 
trila • în aceeași 
dă, întreprinderile 
Uricani și Paroșeni au ex
tras peste plan cîte 5 553 
și, respectiv, 5 399 tone de 
cărbune • Colectivul I.M. 
Vulcan raportează, de ase
menea, un plus de 1953 
tone.

în luna iunie au depășit 
Sarcinile 
treprinderi 
peni (plus 
trila (plus 
roșeni (plus 1111 tone), U- 
ricani, Vulcan și Dîlja.

încheie 
semes- 
la Pe- 
perioa- 

miniere

lunare șase în- 
miniere: Lu-
3166 tone), Pe- 
1744 tone), Pa-

Prezentăm experiența colectivului sectorului i de ia I.M. Vulcan în

ÎNDEPLINIREA
ANGAJAMENTULUI

• Toate brigăzile și-au depășit lună 
de lună sarcinile de plan © Comuniștii — 
în fruntea acțiunilor vizînd economisirea 
materialelor și energiei © In ciuda unor di
ficultăți și luna iunie s-a încheiat cu un plus 
de 800 tone de cărbune.Minerii de la sectorul I al I.M. Vulcan s-au situat în acest an, lună de lună, printre colectivele fruntașe în întrecerea socialistă. Ei au extras peste planul la zi 6 500 tone de cărbune, în condiții de susținere și tehnologie clasică de extracție. însemnatele depășiri lunare realizate de toate brigăzile au contribuit la îndeplinirea angajamentului anual. Ritmul constant al realizărilor și depășirii sarcinilor de plan constituie . o urmare firească a hărniciei și abnegației colective, zultat al creșterii lui conducător al zației de partid alui. încă de la începutul

un re- rolu- organi- sectoru-

anului, în fruntea tuturor brigăzilor au fost promovați, la propunerea biroului organizației de bază, comuniști cu o bună calificare, mineri de nădejde care se bucură de prestigiu în rîndul ortacilor. Același lucru se preconizează și pentru șefii de schimb. Aproape lunar au fost primiți în partid, conform unei planificări judicioase, cei mai buni mineri sau electrolăcătuși. Tovarășul Constantin Măreț, secretarul organizației de partid, din. sector ne-a informat că în dezbaterea adunărilor generale ale comuniștilor au fost și sînt prevăzute probleme vizînd perfecționa-
înfăptuind complexul program de mecanizare

•. -.......... ...................... - - — ’ ' ’ ..........

a lucrărilor din subteran
secretarului general al partidului

La I.U.M.P.

ANUALrea producției și a muncii, întărirea disciplinei tehnologice. Bunăoară, la finele trimestrului I, a fost discutată pe bază de bilanț economico-f inănci- ar, activitatea de producție, prilej cu care s-a
V. strAuț

(Continuare în pag. a 2-a)

Un spectacol
munca

■ Acționînd în spiritul documentelor plenarei ~ miletului CentralP.C.R. din 19 martie 1979, al măsurilor stabilite comitetele județean municipal de partid, ganizațiile de partid Valea Jiului au desfășurat o serie de acțiuni pentru creșterea rolului lor conducător în toate domeniile de activitate.Analizînd rezultatele și eficiența preocupărilor organelor și organizațiilor de partid din Valea Jiului șe poate aprecia că, în acest an, au fost obținute rezultate bune. In primele cinci luni au fost primiți în partid 210 oameni ai muncii cane își desfășoa-

CoaldeȘi ordin

care omagiază

ră activitatea în minerit, precum și 18 lucrători din construcții și unitățile U.F.E.T.-ului. Rezultate bune pe linia întăririi numerice și calitative a organizațiilor de partid s-au obținut la minele Lupeni, Vulcan, Petrila, Lonea, A- ninoasa și Uricani. Analiza întreprinsă recent la nivelul biroului Comitetului municipal a scos în evidență că organele și organizațiile de partid din unitățile miniere ale Văii Jiului desfășoară’ o activitate re în acest există încă nevalorificate.această perioadă nu făcut primiri în un număr de 55 de organizații de bază, din care 23 se află la nivelul sectoarelor de producție. Trebuie să sporească preocupările, în, acest domeniu, în organizațiile de partid din cadrul sectoarelor, productive de la întreprinderile miniere Livezeni, Bărbăteni și Pa- roșeni.Se constată o preocupare continuă, în lumina indicațiilor conducerii superioare de partid pentru primirea în rîndul comuniștilor a oamenilor1 muncii care lucrează direct în procesul de producție. Astfel ponderea celor care lucrează în
Florea MĂCIUCĂ, 

șef de secție 
la Comitetul municipal 

de partid

corespunzătoa- domeniu, dar multe rezerveAstfel, în au partid

în cadrul atît de stimulator al marii manifestări a spiritualității și forței creatoare, Festivalul . național „Cîntarea României",ediția a Ii-a, mișcarea artistică de amatori din Valea Jiului a ajuns la un nivel superior de organizare, evoluînd cu siguranță spre o nouă valoare culturală, educativă și artistică. Diversitatea tematică și stilistică, orientarea constantă spre a- propierea actului creator și interpretativ de oamenii muncii (programele artistice, condensate și susținute în sălile de apel ale întreprinderilor miniere), au permis inițierea unor spectacole desfășurate sub genericul „Laudă muncii", avînd semnificația unui o- magiu adus muncii minerilor- care întîmpină cu rezultate bune marile evenimente politice ale acestui an — a 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă și al XH-lea Congres al P.C.R. Sub același generic a avut Ioc și spectacolul organizat duminică, la casa cultură din Petroșani, Televiziunea Română colaborare cu formații

tistice de amatori din Valea Jiului și municipiul Hunedoara, precum și cu colaboratori profesioniști (Valeria Radulescu și Cornel Rusu, prim-soliști ai Teatrului de Operetă din București, actrița Mihaela Murgu de la Teatrul Național din Timișoara, interpreta muzicii populare E- lena Merișoreanu de la Ansamblul artistic „Rapsodia română" talentatul povestitor Liviu Oros).întregul spectacol, cu o structură complexă, a avut ,■ nu numai unitate (pe care o desprindem din însăși diversitatea lui), ci și un ritm antrenant, muzica, poezia și dansul alternînd în permanență. La baza spectacolului s-a aflat i- deea unei prezentări a tuturor formațiilor artistice și interpreților din Valea jiului care s-au distins în actuala ediție a Festivalului național „Cîntarea României". De aceea au evoluat formații, laureate pe țară, ale pionierilor și elevilor (de estradă) de la
T. EPATARE

înfăptuirnindicațwle

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

participa în curînd 
evoluează în fața 

Foto : I. LICIU

„Freamătul a<lincului“ din Petrila — care va
i" ___

Corul
la faza republicană a Festivalului național „Cîntarea României' 
publicului.

Produse și tehnologii noi. 
de calitate superioară

• Producția netă a fost realizată în proporție de 102,1 la sută 
• Producția globală a fost depășita cu 7,3 milioane lei © Producti
vitatea muncii realizată a întrecut sarcinile cu 1611 lei pe fiecare om 
al muncii din întreprindere.

DIRECȚIILE IN CARE A ACJIONAT ÎNTREGUL COLECTIV :

— Reducerea cheltuielilor materiale cu 2 lei la 
1000 lei producția marfă.

— Economisirea a 240 tone metal.
-—Valoarea economiilor de combustibil și ener

gie se ridică la peste 300 000 lei.
— îmbunătățirea tehnologiilor 

asimilare de produse.
de fabricație

La Liceul industrial din

La Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din luna mai, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului arăta : „Să acționăm 
cu hotărîre în direcția re
ducerii cheltuielilor rna-, 

teriale și de 
deosebire a 
materiale și 
materiale. In
tate, în fiecare secție să se 
stabilească măsuri concre
te de reducere a consumu
rilor materiale, de respec

producție, cu 
cheltuielilor 

consumurilor 
fiecare unt

tare a normelor și redu
cerea sub norme a consu
murilor Ia toate materi
alele, inclusiv combustibil 
și energie".Această indicație constituit și constituie preocupare de căpătîi constructorilor de utilaje de ne la I.U.M.P. Putem spu- că ara acumulat o bu-

Dumitru COȘA, 
inginer șef al I.U.M.P.

(Continuare în pag. a 3-a) |

Vulcan a fost deschisă o | 
expoziție de creație teh- • 
nică ce întruchipează stră
daniile elevilor fi profe
sorilor. Instalațiile fi me- 
finite miniere la scară 
redusă, aflate in stare de 
funcționare, vor servi. în 
viitor ca materiale didac
tice. (G.P.)
•

De sub teascurile unei 
tipografii din Istanbul, a 
apărut recent o carte de 
caricatură, consacrată ce
lei de a V-a ediții a Festi
valului internațional de la 
Aksehir „Nastratin Ho
gea" (1978). Alături de I 
cei 330 de expozanți din | 
14 țări, fraților Mihai fi | 
Ian Barbu din municipiul I 
nostru li s-a făcut onoa- | 
rea de a fi găzduiți in | 
paginile enciclopediei in- | 
ternaționale de umor cu j 
cite o caricatură. (I.V.)

La noua secție de bro
derie a cooperativei meș
teșugăriți din Lupeni, se 
execută, pentru femei, 
diferite articole de îmbră
căminte brodate și cu mo
tive naționale. Intre a- 
cestea sini mult căutatele 
ii țărănești pentru diferi
te vîrste. (C. Val.) j

I 
I
I
I
I
I
I
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In mai multe puncte intehs frecventate de populația orașului Petrila — între care zona din jurul complexului comercial din cartierul 8 Martie și incinta clubului muncitoresc din cartierul 7 Noiembrie — s-a lucrat în ultimele zile într-un ritm Oamenii șecto-co- dinsusținut, rutei de gospodărie munală au aranjat nou, după ploile torențiale căzute în luna iunie,■ unele peluze ale străzii principale, au plivit buruienile de pe covoarele de' flori și rondurile cu trandafiri. In urma lor, strada, peisajul din imediata ei apropiere au căpătat un aspect îngrijit, proaspăt, o notă de urbanism autentic. La club o echipă , de muncitori de la mina, Petrila condusă de Ștefan Guzman a mon- , tat schela metalică în vederea efectuării unor lucrări de întreținere a monumentului ce simbolizează expresiv evoluția mineritului în localitate și munca rodnică a minerilor. Acestea sînt doar două exemple. In Petrila, însă, s-au desfășurat ultimele zile și acțiuni gospodărești , tre care le amintim cele pentru strîhgerea ■îndepărtarea de pe unele porțiuni ale străzii principale a unei mari cantități de aluviuni aduse de pîraiele ce se scurg spre Jiu, devenite torenți ca urmare a ploilor, cosirea unor zone verzi, transportarea din inițiativa consiliului popular a unei mari ■cantități de balast la capetele noului pod peste Jiul de Est, în vederea

în alte din-pe și

trecerii circulației rutie- familiști. Tocmai atei, la re pe acesta și altele. Ac- strada mare, a fost ampla- .......... ' sat un container în jurul căruia iși fac stagiul multe hîrtii și alte reziduuri neridicate la timp. Pe bună dreptate pensionarul Gri-, gore Schiler, solicitat de noi să-și spună părerea în legătură cu locui în care a fost amplasat containe-

țiunea pentru strîngerea și transportarea aluviunilor, aflate încă pe strada principală, în cartierul 7 Noiembrie și pe alte străzi, trebuie neîntîrziat finalizată pentru a reda căilor de circulație ale orașului aspectul normal. îngrijit. întreaga zonă centrală de la
WAWArAW.W.W.VAW.W.V.V.NWAV.V.V.VA%

Pentru elevarea peisajului
citadin

AMPLE ACȚIUNI

rul respectiv, spunea „Nu înțeleg ce anume, în afară de oarecare comoditate, a determinat sectorul de salubritate din Petrila
complexul comercial din cartierul 8 Martie și pînă la club a fost, duminică 1 iulie a c., aria pc care 50 de oameni de la compartimentul de gospodărie cp- sa amplaseze containerul munală a orașului și peste 150 de cetățeni, îndeosebi din cartierul 8 Martie, au strins și transportat aluviunile, resturile de ambalaje, hîrtiile. Au mai rămas totuși buruieni necosite la marginile trotuarelor și pe unele peluze. O mostră de peluză neîngrijită, pe care buruienile au depășit înălțimea de un metru, se putea vedea în fața blocului nr. 63 de pe strada Republicii. în spațiul dintre a- cest bloc și cgl vecin, nr.79, se află intrarea din strada principală spre cantina și căminul nou de ne

jinul cetățenilor, înfățișarea necdrespunzătoăre sub aspectul ordinii și curățeniei a unor zone ale orașului - Petrila a fost schimbată în bine. Cu toate acestea au mai rămas numeroase locuri pe raza orașului care reclamă organizarea unor acțiuni gospodărești urgente. Ravagiile făcute de apele ploilor nu pot fi înlăturate, cosirea tuturor zonelor verzi, plivirea buruienilor de pe rondurile cu trandafiri și alte flori nu vor putea fi finalizate într-un timp scurt și îri condițiile de calitate cerute numai de oamenii compartimentului de salubritate. La toate aceste acțiuni trebuie să participe activ organizațiile de partid din c •“ ‘'01C’ c°m isille J'emei, deputății, lucratoin consiliului popular, toți cetățenii. Numai astfel amprenta golului de salubrizare care și-a făcut loc în peisajul orașului și conse-
Instantaneu de la unitatea „Lucoris" din Petro

șani, o unitate cu articole de cristal si porțelan pentru 
toate gusturile. Foto : I. LICIU

La chioșcurile de difuzare a presei,respectiv la strada principală, cînd dincolo de cantină și cămin, mai departe de strada centrală, este loc mai adecvat și suficient, în acest sens a dat o dispoziție și tovarășul primar al orașului, dar aplicarea ei se amînă fără nici o justificare11. Astfel se întreține un punct neplăcut în plin centrul orașului...Ca urmare a acțiunii organizate duminica trecută de către secția din localitate a E.G.C.L., cu spri-

cințele ploilor torențiale j vor putea fi înlocuite cu cartea de vizită a ordinii^- curățeniei și, de ce nu, a înfrumusețării.
. Tonta TAțARCA

se găsește

£
£ 
j

.«

Reparații 
capitale 

în locuințe

:s

£

I c
și In- elaborat

țămîntului, în clasa a IX-a sînt admiși toți cei care au încheiat cursurile clasei a VIII-a. Numai în cazul în care numărul candidaților depășește pe cel al locurilor stabilite, pro- cu-
blocul I din cartie- 

7 Noiembrie al ora- 
Petrila reparațiile 

în faza 
montate 
și bate- 
băi, 48 

48

1

întărirea
(Urmare din pag. 1)

Crîmpei din dinamismul urbanisticii Văii Jiului. LEONARD a-
< tir maro din pag. 1) la sută. Din acest

La 
rul 
șului 
capitale se află
finală. Au fost 
34 cazane, focare 
rii la tot atitea 
lavoare de faianță, 
spălătoare. In prezent e-
chipa de instalatori sani
tari condusă de Toddcr 
Ivan face revizuirea co
loanelor și înlocuirea ro- 
binețllor principali de- 
feeți pentru eliminarea 
pierderilor de apă. (C.D.)

Broșura „Rețeaua șl profilul liceelor/ 
din Republica Socialistă RomânlaVPentru a veni în sprijinul promovaților clasei aVIII- a din învățămîntul gimnazial și absolvenților clasei a X-a din învățămîntul liceal ,care doresc să-și continue studiile, Ministerul Educației vățămîntului abroșura „Rețeaua și profilul liceelor din blica Socialistă România’ Această broșură fi procurată prin curile de difuzare a presei, cu începere de la 1 iulie. Ea prezintă toate tipurile de licee existente în cele 39 de județe ale țării București, profilurile care se pot înscrie didații, atît în clasaIX- a, cît și în clasa Xl-a, precum și organele centrale și locale în sub- ordinea cărora funcționează liceele.

★Potrivit prevederilor Legii Educației și Invă-

Repu-■ ■>>.poate chioș-
și în municipiulla can- a a

aceștia vor susține be de verificare a noștințelor.Admiterea în clasa a Xl-a se face pe bază d« concurs la toate tipurile și profilurile de licee. La a- cest concurs, care va a- vea loc între 9-14 iulie, pot participa toți absolvenții clasei a X-a, dacă nu depășesc, pînă la septembrie 1979, vîrsta 19 ani. Excepție fac potrivit precizăriloi- recției de resort a Ministerului Educației vățămîntului — rile pedagogic, arte plastice și uni, coregrafie, concursul a fost fixat pentru intervalul 2—7 iulie.
(Agerpres)

15 de
Di-și In- profilu- muzică, decorați- unde

rîndurilor partidului

subliniat experiența politică dobîndită în condițiile producției nete și s-au scos în evidență u- ncle lipsuri. Pentru eliminarea lor s-a întocmit un program de măsuri vizînd îndeosebi intensificarea muncii politice pentru e- eonomisirea materialelor și energiei. In înfăptuirea a- ,cestui program comuniștii s-au situat permanent în fruntea acțiunilor de economisire, constituind exemple demne de urmat pe toate schimburile de producție. Ca urmare, la nivelul sectorului, numai în luna mai la costurile 
de producție au fost obținute economii în va-, loare de 60 000 lei. Comunistul Mihai . Neștian, care 
a fost promovat la conducerea formației de lucru dintr-un abataj , probleme”, în urmă
6 luni, a reușit în acest scurt timp să se situeze printre fruntașii sectorului. Numai în primele două decade ale lunii iunie, minerii din abatajul iui Neștian au extras 266 tone de Cărbune peste sarcinile de plan.In luna iunie, colectivul sectorului I a întînipinaț unele greutăți. Abatajul nr. 1, condus de Florin

Șerban a interceptat străbătut lucrări A fost necesară rea unor măsuri speciale de susținere. Și totuși brigada a extras 217 tone peste plan. Abatajul nr. 3 a în t î 1 ni t interca-
vechi, aplica-

„cu cu
lății groase de steril, iar nr. 2 și-a terminat felia. Și totuși, minerii din formațiile de lucru conduse de Constantin Trencheași Ștefan Ganz și-au depășit sarcinile de plan. Rezultate la fel de meritorii obțin și minierii din formațiile de lucru conduse de Gheorghe Sava, Dumitru Ilortopan și Mihai Dudescu.In toate formațiile de lucru, se menține un climat sănătos, de ordine și disciplină. Cazurile de indisciplină nu sînt trecute cu vederea. Organizația de partid intervine operativ

pentru formarea unei opinii colective împotriva celor care nu respectă tehnologiile de lucru prevăzute, încalcă normele de protecție a muncii sau lipsesc nemotivat. Iar în cazul cînd abaterile de la disciplină sînt repetate, cei în cauză sînt chemați în fața biroului or- 
a 

Bă auganizației de bază și conducerii sectorului dea explicații. Așa fost discutate în a treia decadă a lunii zurile” Teodor Dănilă Kovacs Negru. Aoeștia seră în iunie cîte 3—6 absențe nemotivate. In Urma discuțiilor și la propunerea colectivelorschimburilor, de la caz’ la caz au fost aplicate sancțiuni, j>e măsura gravității faptelor conslata-
; te., - tete'Harnicul colectiv de la sectorul I are un fond de aur - oameni harnici, care știu să învingă dificultățile. Minerii sectorului dovedesc prin fapte hotar îrea lor de a se menține pe un loc de frunte în întrecerea socialistă pentru mai mult cărbune în întimpinârea celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei.

iunie, „ca-Mineiună, și loan acumula-

Trebuie să se îmbunătățească simțitor activitatea politico-educa- tivă în rîndul muncitorilor mineri, constructori, forestieri pentru a-i pregăti în vederea primirii în partid. Organizațiile de partid trebuie șă asigure o mai bună îndrumare a organizațiilor U.T.C. în vederea intensificării muncii politico-ideologice cu tineretul, pentru pre- recomandarea pentru a deveni de partid, organizațiile sarcina să se o- mai - mare rnăsu- membri de partid primiți, ră de educarea celor pri- doar 125 sînt ceea ce reprezintă 60 la sută.Organul municipal partid consideră că ie să se acorde o portanță mai mare nificării activității primire în partid, pectiva întocmită la începutul anului nu trebuie să constituie o formalitate, ci un mijloc eficient de planificare și conducere a activității de primire în partid. Unele organizații de partid ca cele do la U.F.E.T. și GrupulII construcții (secretariloan Buliga și Florea Pă- tru) nu desfășoară o activitate corespunzătoare, fapt pentru care numărul celor primiți în partid nu este Ia nivelul posibi- văților. '

subteran, primiți în rîn- durile partidului în ceasta perioadă, se ridică la 57 ... " —...punct de vedere se impune mai multă preocupare din partea comitetelor de partid de la minele Lonea, Petrila, Dîlja, Vulcan și Uricani care au posibilități să primească în partid mai mulți mineri.In ceea ce privește primirea în partid din rîndul membrilor organizației U.T.C., activitatea necorespunzătoare, cît din totalul de este întru-210uteciști, doarde trebu- ini-ș pla- de Pers-

gătirea și acestora membriToate bază au cupe în de
miți în partid, să-d antreneze pe bază de sar-

cini concrete la întreaga activitate ce se desfășoară în cadrul întreprinderilor, să le dezvolte spiritul combativ, revoluționar. Noii primiți în partid trebuie să fie repartizați pe lîngă comuniștii cu chime și experiență activitate, de regulă lîngă cei care i-au comandat, pentru a-i ; juta în rezolvarea sarcinilor ce le-au fost încredințate. Aceasta pentru a traduce în viață hotărî? rile cu privire la întărirea și creșterea rolului conducător al fiecărei organizații de partid, la fiecare loc de muncă.
„Steagul roșu** a criticat,
organele vizate răspund

Semnalele critice au avut ecouIn articolul „Să fie stăviliți pașii indiferenței”, publicat în nr. 8270 al 'ziarului nostru se critica faptul că unii cetățeni au făcut cărări pe zona săpată și însămînțată în primăvară în fața blocului turn din orașul Uricani. Răspunzînd redacției, A-, sociația de locatari nr. 1 din Uricani confirmă justețea celor criticate, precum și măsurile luate

ve
inpere-a-

pentru remedierea junsurilor. Relatăm va dintre ele : blocului turn au bilizați rea și rarilor, straturi plantat Pe zona verde au fostafișate tăblițe prin care locatarii grăbiți sînt a- vertizați să nu calce pe iarbă.

nea- cîte- locatarii fost mo- din nou la săpa- însămînțarea că- s-au amenajat de flori și s-au, puieți de brad.
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| Diploma de înaltă omenie, înnobilată
ft

Vineri, la ora prînzu- ' Iu), cunoscutul șef de brigadă Petru Roman ar trăit unul din cele mai minunate momente din .viață. La ieșirea din șut, ortacii din Aninoa- 1 sa, pionieri l conducerea ținut calea cu flori, rîndu-i multă 
și fericire. Era ultimul șut, ziua cînd împlinea o jumătate de veac, din care 29 de ani în adînc, ■ numai la Aninoasa, scor- 1 monind măruntaielemuntelui idupă prețiosul Cărbune. Sosise, deci, binemeritata odihnă.îmi aduc aminte de maramureșanul acesta scund și vioi, pe al cărui obraz rîsul înfloreș- 1 te ca o primăvară con- ’ tinuă. Prin februarie îl ij căutasem în abataj. A- ,i tunci îmi spunea că ! brigada lui de „înaltă productivitate și înaltă o- menie“ dobîndește rezultate excelente, datorită osmozei sufletești a membrilor ei. Răsfoiesc filele carnețelului, ușor îngălbenite de vreme, și citesc.—M-am străduit să-i înțeleg pe oameni. I-am convins că pentru muncesc, i-am să fie gospodari, zinca brigăzii a aceeași: „Timpul îl cîș- tigi în front, în cărbune, nu pe galerii după materiale...” Și cînd au a- vut nevoie de mine le-am spus „Mă aștepți în fața lămpăriei și ’ mergem unde trebuie”. Asta mi-a fost satisfacția cea mai mare — să-l pot ajuta pe ortac.îmi vorbea atunci, cel care 22 de ani la rind a fost șef de brigadă, despre „aluatul de omenie” din care sînt turnați oamenii săi — șefii schimb, minerii, dar cei mai tineri. Așa i-am cunoscut pe Constantin Crișu, pe Titu Vrăjitoarea și Aristică Grecea, pe Mihai Jura și pe lalți. Pe șeful de gadă Constantin și șefii săi de Vasile Victoria, tru Cocolan și Podaru, din abatajul învecinat, formați ca mineri, dar și ca oameni la „școala abatajului" lui Petru Roman. Cineva, a- colo lîngă suitor, a zis, Cînd Roman urcase deja. _ ____ _____  .— Ne pare și rău și Colectivul ăsta de 35 de bine că iese în pensie.— De ce ?, am replicat că va fi forhaier

din comună, minei i-au, u- sănătate

ei învățat Lo- rămas

(Urmare din pag. 1)

de vrednicie

.Șeful de brigadă Petru Roman, la ieșirea din ul
timul șut prestat la I.M. Aninoasa.

... Școala generală nr. 6 Pe- trila, dansul dacic de la Școala generală nr. 3 Lu- peni ș.a.) care, cu candoarea vîrstei și grație artistică, au exprimat însuși u- niversul sufletesc al copiilor Văii Jiului, educați în spiritul muncii părinților lor, minerii, al tului față de partid.O sinteză a potențialului cultural-educativ și artistic al Văii Jiului (trebuie să remarcăm și corul întreprinderii miniere Ghe- lar, cunoscut pentru valoarea lui interpretativă, și Ansamblul artistic „Hațe- gana“ din Hunedoara), dar ? și a posibilităților, încă nepuse pe deplin în valoare, astfel poate fi caracterizat spectacolul. Generos - în aplauze, publicul a ur-

care omagiaza

devotamen- patrie și

ve. aducînd pe scenă V .aspecte ale problematicii' social-econo mice, vor ^tufa parte, la Deva, Ia competițiile republicane, împreună cu Mrupui vocal-instru- mental „Sonor" (casa de■■ . cultură). Corurile din Lu- “*"**Ț** ********* **T*JL pen| (dirijor — llaric Nu-< ă), al minerilor din Remărit formații de artiști W trila (dirijor —v Vladimir amatori care au participat * Ureche) sau cel din Ani- de curîr.d la faza republi- oană a Festivalului național „Cîntărea României" — fanfara minerilor Văii Jiului — sau altele, care vor concura în eurind. ■' Iată pentru ce și valoarea interpretativă și de conți-țț? nut a fost ridicată, pregă-4 firile fiind efectuate cu ■________ r- „-exigență cultural-educati- tarilor dedicate împlinirii■ ■. ■ . ... . a 50 de ani de la lupteleva. Formația de satira și revolutiOnare ale minerilor umor a casei de cultura, din Lupeni, omagiind mun- brigada artistică de la I.M. c.a nobilă a minerilor .de Vulcan, formații combați- astăzi ai Văii. (Țiului'.

noasa, ansamblul folcloric „Mîndra", poezii ale unor, creatori locali și alte - -genuri artistice s-au jsucee=* dat pe scenă, realizîridjWS spectacol divers, colorat- aplaudat de sutele de oameni ai muncii prezenți?^ sală. El se înscrie armonios în programul manifes-_ __ ' î -‘‘--•--‘țA*5p?’de ani de ?îa ‘luptele revoluționare ale minerilor

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

G.Ș.M. Petroșani, finalistă a campionatului pe ramură

Nu de talente ducem lipsă... in fotbal

mai cu săroadelefi el, seeu surprins.— Rău, că ani vrut să lucrăm bine, că trebuie bucure omul de muncii lui.22 de ani ca șef de brigadă în mină nu e ușor. Nu a fost o „defilare”, ar/ziee. zîmbind

6
de
Și

cei- bri- Iacob schimb Dumi- Mihai

(Urmare din pag. 1)nă experiență în domeniul asimilării de utilaje miniere atît de necesare în abatajele unităților de profil din Vale. Pînă în prezent s-au asimilat deja patru tipuri de complexe mecanizate, unul dintre a- cestea fiind în probe tehnologice la mina Anina, complexe de abataj pentru front scurt tip SMA-1 și SMA-2, combina de a- bataj C.A.-l, transportor tip TRC-2 și instalația de umectat straie.Cerința de a realiza producția netă în condiții de deplină eficiență economică este, de fapt, și direcția în care acționează organizația de partid, sindicat și U.T.C. In acest sens s-au luat o serie de măsuri care, transpuse în practică, au permis o mai bună organizare a producției și a muncii, îmbunătățirea procesului tehnologic pe faze de operații, funcționarea la indici superiori

ÎMPLINIRILOR 
țOCJALbTE

meș, or Crișu, or alt șef de schimb.Șeful de brigadă, modest din fire, a avut curajul de a face această afirmație fiindcă-și cunoștea bine oamenii. A- flăm azi că a predat ștafeta maistrului electromecanic Franeisc Nemeș, cel care de 14 ani minerise cu el și a preferat să lucreze ca lăcătuș dccît să se despartă de „profesorul” șău, II cunoștea bine forha- ierul. Tatăl Iui Franeisc lucrase tot la mină p,înă în ’73. Deci în fruntea fie „di- dinPetru Roman. Ci ani de frămîntări, de muncă dificilă, de succese, dai' și necazuri. Și drumul acela lung de la lopată Ja înaltă drum făcut cu ortacii, învățînd împreună...Spre regretul lui, neri, reporterul n-a lut fi martor la .... meritul simbol din viața lui Petru Roman. Prevăzător a anticipat în februarie întrebarea care vroia să i-o pună. Cine îi va lua locul ? Și răspunsul suna astfel:— N-am grijă. Treburile vor merge tot așa băteasca și plină de sade bine și fără Roman.

Ro
brigăzii trebuia să un vrednic fiu al nastiei” de mineri Aninoasa.Vorbele lui Petruman ne-au rămas înti- meeanizare, părite în minte. Pentru că s-au adeverit prin fapte. Iată de ce, acestui vrednic comunist, cînd a primit în mînă „bastonul de pensionar", întreaga mină și colectivitate a Aninoasei i-a urat ani mulți și fericire. Să se bucure, cum spunea ortacul său, de roadele muncii pline de abnegație și să pre- țuiască, toată viața, băr-

vi- pu- mo-
pe

oameni știe ce vrea. Or.................... No tisfacții meserie a mineritului.
Ion VULPE,

Eugen HERBEI, coresp.
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Săptămîna trecută, disputat turul final campionatului de rezervat liceelor de profil minier, de petrol geologie. Din cele 28 combatante din întreaga țară, unele avînd în componență și juniori din cadrul divizionarelor A, B sau C, (Tîrgoviște, Cîm- pina, Constanța, Baia Mare etc,), câștigătoarele fazelor de zonă, trei la număr, din Baia Mare, Petroșani și Țicleni, au fost chemate, la Mediaș, . să-și împartă medaliile. Formația Grupului școlar minier din Petroșani, antrenată de profesorii Dorel Vladislav și A- drian Coșoreanu, a practicat, încă din faza de zonă, im fotbal spectaculos, soldat cu puncte prețioase, care au decis calificarea ei în turneul final., O bună impresie au lăsat-o fundașii Niculae și Dobre, mai ales în partidele cu adversarii lor din Tîrgoviște și Cîmpina. De remarcat că apărătorul buturilor din Petroșani — Coșoreanu _ a parat, de-a lungul turneului, trei lovituri de pedeapsă. De asemenea, u- tile echipei au fost prestațiile mijlocașului Gri- goraș și a atacantului central Bîrsan.în turneul final, prezentanții Văii au vins la limită Grupufl școlar din Țicleni: 1—0,

s-a al fotbal,și de

re-în-
a mașinilor unelte. Creșterea productivității muncii prin extinderea lucrului la mai multe mașini, prin a- plicarea în procesul de fabricație a unor noi tehnologii și reducerea cheltuielilor materiale au creat premisele ca în primul se

ganizațiile de masă, sînt rodul înțelegerii de către fiecare om al muncii din uzină a necesității realizării producției nete. Așa am reușit ca în perioada care s-a scurs de la începutul anului să reducem cheltuielile materiale cu

rezultatele pozitive care s-au înregistrat în fiecare secție și atelier se regăsesc și efectele pe care le-au adus ridicarea calificării și specializării cadrelor, condiție de bază pentru modernizarea procesului tehnologic și a îm
Produse și tehnologii noi

mestru al acestui an oamenii muncii de la l.U.M.P. să-și realizeze în mod e- xemplar sarcinile de plan. Așa a reușit colectivul nostru să realizeze sarcinile la producția netă în proporție de 102,1 Ia sută, să depășească producția globală cu peste 7,3 milioane lei, productivitatea muncii planificată cu 1611 lei pe fiecare lucrător. Rezultatele bune înregistrate de constructorii de utilaj sînt rodul unei susținute munci politico-educative desfășurate de or

2 lei la mia lei producție marfă, să obținem o economie de peste 300 000 lei combustibil și energie. Printr-o astfel de activitate economică am izbutit de asemenea, să depășim cu 4,1 la sută beneficiul planificat. Acest argument, al cifrelor, nu se oprește aici. Măsurile pe care le vom aplica în continuare in procesul de producție sînt menite să ducă la reducerea cheltuielilor materiale, la realizarea și depășirea producției nete. De bună seamă, în

bunătățirii calității produselor. La ora actuală în uzină se aplică diferite i- nițiative care conduc la îmbunătățirea pe faze de operație a calității produselor. De pildă, brigada condusă de ,Nicolae Tudor și lori Cîț aplică inițiativa „Eu produc, eu controlez, eu răspund", în secția scu- lârie există „Vitrina calității", iar la secția mecanică grea „Jurnalul calității".Cert este că, autocon- dueerea și autogestîUnea înseamnă pentru fie-are

raș (Bîră, P. Popa) y*— Bîrsan, Dulcu, RadicsSUr- ziceanu (Moldovan).O altă reprezentativă**» Grupului școlar din Petroșani, Liceul industrial nr. 1 (antrenor prof. Dorel Vladislav) îșî' apără, în aceste zile, șansele, ,ia Drobeta Turnu Severin, în» faza finală a campionatului republican al liceelor

finala și-au disputat-o în compania colegilor lor din Baia Mare. în general partida a fost echilibrată, dar, în vreme ce băimă- renii au exploatat orice „fisură” din apărarea adversă, fotbaliștii noștri au ratat în situații clare. De două ori, Dulcu s-a aflat singur cu portarul, dai- n-a reușit să înscrie. Cîștigătoare cu scorul de (categoria de vîrstă 15-16 ani).După rezultatele obținute de tinerii de la G.Ș.M.P., conduși cu - —- de profesorii
3—1, echipa din Baia Mare și-a adjudecat pri- mur loc, medalia de argint revenind elevilor mineri din Petroșani. Mijlocașul Adrian Ghișan a primit din partea organi- nu se poate spune zatorilor diploma de cel . . -mai tehnic jucător al tur-

pricepere Vladislav și
fotbaliștii
profesorii

Coșoreanu, 
ca 

de talente 
Dimpotrivă, 

„ochiul”

ducem lipsă fotbalistice.noului final, diplomă care nu se vede însă atestă că „nasc și în Vale ager al tuturor spcciaHs-fotbaliști”. tilor în materie de fotba-.Lotul G.Ș.M. Petroșanii care trebuie să le remar-Coșoreanu (Hudema) — ce, să contribuie la pre--Niculae, Bungărdean, Vil- gătirea și afirmarea ior.ceanu, Dobre (M. Popa, Petra) — Ghișan, Grigo-
TENIS DE MASA

lon F1ASTRU

Un merituos loc trei la dubluSala sporturilor din Ploiești a găzduit etapa finală a campionatului republican individual de juniori (fete și băieți) la tenis de masă. Au participat aproape 200 de con- curenți din secțiile asociațiilor și cluburile sportive școlare.Dintre reprezentanții C.S.Ș. Petroșani prezenți

la această finală, cea mai bună comportare a a- vut-o tînăra Daniela , Pâ- . duraru care la proba de dublu fete, junioare II, a- lături de Maria Panțuru de la C.S.Ș. nr. 2 București, a ocupat locul Iii în clasamentul probei, cucerind astfel medalia ue bronz.
, Staicu BALOI *

om al muncii din întreprindere o participare directă, responsabilă nu numai la' realizarea sarcinilor de pițin, ci și la economisirea de materii prime, a energiei și combustibilului în special, la reducerea cheltuielilor de producție în general. In secțiile noastre de producție preocuparea pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan se împletește cu cea pentru folosirea intensivă a capacităților de producție și creșterea pe schimburi a coeficientului de utilizare a mașinilor unelte, extinderea mult mai largă a tehnologiilor cu adausuri mici de prelucrare cu pierderi minime de metal. în acest fel s-au economisit de la începutul anului 240 tone metal din care 229 tone laminate pline de oțel, a- ceasța fiind de altfel una din sarcinile cele mai însemnate ale economiei noastre naționale.Pe lîngă activitatea de asimilare a noilor tehno

logii colectivul nostru a se ocupă permanent și de dezvoltarea capacităților de producție avînd în vedere că uzina noastră trebuie să satisfacă cerințele mereu crescînde de u- tilaj atît de necesar întreprinderilor miniere din Valea Jiului. Echipe de muncitori din secții lucrează alături de constructori la ridicarea noilor hale de producție.Conducerea întreprinderii, consiliul oamenilor muncii a luat măsurile corespunzătoare pentru realizarea sarcinilor de plan și angajamentelor asumate în acest an. Avem condiții optime, iar colectivul nostru este ferm hotărît să întîmpine istoricele e- venimente ale anului — a 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă și Congresul al XII-lea al partidului —■ cu realizări de seamă în construcția de utilaj.
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Comunicatul Plenarei C.C. al P.M.S.U.'W- FILME

BEIJING, 2 (Agerpres). — La Beijing s-au încheiat lucrările sesiunii a II-a a celei de-a V-a legislaturi a Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze. După cum relatează agenția Chină Nouă. în cadrul ședinței-plenare de duminică, Adunarea a ales pe Peng Zhen, Xiao Jingguang, Zhu Yunshan și Shi Liang ca noi vicepreședinți ai Comitetului Permanent al A.N.R.P. Totodată, Adunarea a aprobat premierului de Stat, feng, privind lui Cheri Yun,Yao Yilin în funcția
propunerea Consiliului11 ii a Gtio-numireaBo Yibo șide

NICARAGUA

vicepremieri aL Consiliului de Stat . șiFang Yi caAcademieiChinei,ComitetulA.N.R.P; —
numirea președinte de Științe lui .al aalPermanent continuă agenția citată — a aprobat, în cursul aceleiași ședințe, crearea Comisiei Economice și Financiare, subordonată Consiliului de Stat al R.P. Chineze ; președinte al comisiei a fost numit vicepremierul Chen Yun.Sesiunea a adoptat o rezoluție cu privire la unele amendamente aduse Constituției R.P. Chineze, în baza cărora comitetele revoluționare locale la diferite nivele, se transfor-

O nouă acțiune ofensivă declanșată de 
forțele Frontului Sandinist

MANAGUA 2 (Agerpres). — Forțele Frontului San- dinist de Eliberare Națională (FSLN) din Nicaragua au inițiat o nouă acțiune ofensivă în apropierea orașului Leon, la 90 kilometri vest Managua și aflat multă vreme sub Iul detașamentelor •niște. Combatanțiiniști au lansat în zonă un
situat de de mai contro- sandi- sandi-

atac împotriva fortului Acosasco, ocupat de trupe ale regimului somozist. în cazul în care trupele lui Somoza vor pierde această poziție strategică, situația pe plan militar a regimului dictatorial se va a- grava și mai mult, deoarece forțele sandiniste Leon voi' putea nestingherite în capitalei țării, Managua.
din acționa direcția

Vizita președintelui S.U.A. în Coreea de Sud
SEUL 2 (Agerpres). — După reuniunea la nivel înalt de la Tokio a reprezentanților principalelor șapte state occidentale industrializate, președintele S.U.A., Jimmy Carter, a făcut o vizită la Seul. La încheierea acesteia, a fost dat publicita- continua să-și mențină pre- ții un comunicat comun americano-sud-coreean în care se arată, între altele, că miniștrii de externe ai S.U.A. și Coreei de Sud au fost însărcinați să

ia contact cu Ministerul Afacerilor Externe al R,P.D. Coreene, în vederea pregătirii unei eventuale- îijtîlniri tripartite.Președintele Jimmy Carter, precizează comunicatul, a reafirmat, totodată, că Statele Unite vorzența militară în Coreea de Sud și că „umbrela nucleară americană va asigura o securitate sporită în regiune".

organe ale puterii iar deputății. Adu- populare la nivelmă în locale, nărilor , . de județ vor fi aleși prin vot direct.De asemenea, — menționează China Nouă —, sesiunea a adoptat măsuri în direcția întăririi democrației socialiste și a sistemului juridic socialist. în afară de Codul penal, Codul de procedură penală și un număr de alte cinci legi importante, pe care le-a a- doptat,- Comitetul Permanent al A.N.R.P. va urgenta elaborarea Codului civil, ' a Codului de procedură civilă, a legii căsătoriei, ca și a celor referitoare la întreprinderi, muncă, contracte, energie și ocrotirea mediului înconjurător.în cuvîntul de încheiere a sesiunii, Ye Jianying, președintele Comitetului Permanent al Adunării, a lansat apelul pentru o amplă mișcare națională în vederea sporirii producției și realizarea de economii, în întîmpinarea celei de-a- 30-a aniversări a Chinei socialiste.El a relevat, că „reajustarea, restructurarea, consolidarea și îmbunătățirea e- conomiei naționale într-un răstimp de trei ani, cu începere din 1979, este o politică pozitivă, ce corespunde condițiilor din China".

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Plenara C.C. al P.M.S.U., reunită recent la Budapesta, sub președinția lui Janos Kadar, prim-se- cretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, a hotărît convoca-rea celui Congres al na martie ză agenția a examinat . odată, raportul referitor la modul îndeplinirii planului economiei naționale pe anul 1979 și raportul cu

de-al XII lei P.M.S.U. în lu- 1980, informea- M.T.l. Plenara și aprobat, tot-

privire la problemele internaționale actuale.în ce privește îndeplinirea planului economiei naționale pe anul în curs — se arată în comunicatul dat publicității —, plenara a; constatat că, pînă acum, aceasta a evoluat, în general, pe linia realizării o- biectivelor stabilite. Totuși, nu au fost obținute încă suficiente schimbări calitative în producție, în conducerea economiei și 'în îmbunătățirea balanței externe.
Modificări de prețuri la unele produse și 

servicii, în
MOSCOVA 2 (Agerpres). — După cum anunță a- genția TASS, în scopul reglementării prețurilor și normalizării comerțului cu anumite produse, Comitetul de stat pentru prețuri al U.R.S.S. a hotărît să majoreze, începînd de la 1 iulie, în medie cu 50 la sută, prețurile cu amănuntul la unele obiecte din metale prețioase, la blănuri naturale (cu excepția articolelor pentru copii) și covoare. La autoturisme. prețurile au crescut du 18 la sută, la mobila de import cu 30 la sută, iar la mobila fabricată în U.R.S.S. cu 10 la sută. Au fost majorate, de asemenea, între 25 și 45 la sută, prețurile la restaurante și cafenele, în orele

U.R.S.S.de seară, în funcție de categoria localurilor. Prețurile la berea comercializată de întreprinderile de alimentație publică au fost majorate cu 45 la sută, ră- mînînd în vigoare prețurile actuale la bere în rețeaua comerțului cu amănuntul.Președintele Comitetului de stat pentru prețuri al U.R.S.S., Nikolai Glușkov, a precizat că nu sînt modificate prețurile la cantine, la bufetele școlare, vagoanele restaurant, restaurantele navelor, la bufetele expres. El a subliniat că. modificarea prețurilor se referă la o gamă limitată de produse și nu afectează principalele bunuri alimentare și nealimentare.
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CONVORBIRILE dintre Edward Gierek, prim secretar al C.C. al P.M.U.P., și Reinef Steen, președintele Partidului Muncito- | resc din Norvegia, care a efectuat o vizită oficială în Polonia, au permis examinarea unui larg cerc probleme ale relațiilor laterale, precum și ale tuației internaționale, spune în comunicatul difuzat de agenția P AP.
FOSTUL COMANDANT 

AL LAGĂRULUI de COIT-

de 
bi
gi- 
se .

centrare nazist de la Gas- sen, din - apropiere de Cottbus, Walter Knop, a fost condamnat, de tribunalul din Koln, la 9 ani închisoare sub acuzația de a fi coresponsabil de asasinarea a „cel puțin" 33 de deținuți în timpul evacuării lagărului, în 1945. Procesul a durat 10 luni.

O FURTUNA însoțită de o ploaie torențială ce a durat șapte ore s-a abătut duminică asupra zonei o- rașului spaniol Valdepenas, aflat în regiunea La Mancha, la 200 kilometri sud de Madrid, în centrul uneia dintre cele mai bogate regiuni viticole ale țării. Localitatea a fost în mare parte inundată, și numeroase persoane și-au pierdut viața. Un prim bilanț indica 20 de morți și a- proximativ 50 de răniți.
întreprinderea minieră Livezeni Grupul de șantiere Energocanstrucția 

Deva-Mintia
ÎNCADREAZĂ

ORGANIZEAZĂ CONCURS ABSOLVENȚI Al TREPTEI 1 DE LICEU

pentru ocuparea următoarelor posturi : pentru calificare în următoarele meserii :

— șef birou programare, pregătire și
— dulgheri
— fierari beton

urmărirea producției Ș — instalator sanitar

ingineri sau subingineri în cadrul — instalator ventilații '

compartimentelor funcționale (aeraj, pro- — izolatori termici

tecția muncii, energetic) De asemenea, încadrează

ABSOLVENȚII TREPTEI A ll-A DE LICEU
— inginer sau subinginer energetic au-

torizat la sectorul lucrări miniere montaje în următoarele meserii :

Livezeni. — mecanici auto Diesel și Benz

— tinichigiu auto
Concursul va avea loc în ziua de 11 — sudori autogen

iulie a.c.; ora 14, la sediul unității. —ț instalatori sanitari

Condițiile de participare la concurs și — tinichigiu constructor și ventilații

retribuire conform Legii nr. 12/1971 și De- — izolatori termici

crețului nr. 188/1977. Informații suplimentare la sediul Gru
pului din Mintia sau telefon 13220 — ,13221.

MICA PUBLICITATEPIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bulgarii Petru, eliberată de I.M. Paroșeni. Se declară nulă. (533)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vass j Arpad, eliberată de i.G.C.Ii. Petroșani. Se declară nulă. (534)PIERDUT serviciu pe rasof Măria,Preparația . Lupeni. Se declară nulă. (535) -PIERDUT legitimație serviciu pe numele Gheor- ghe Elena, eliberată preparația Corcești, declară nulă. (532)

legitimație de numeleeliberată Ta-de
dedeSe
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Excursie ciudată ; Republica: Acel blestemat tren blindat ; 
Unirea: Ciocolată cu a- lune;

LONEA : Vis de ianuarie ;
ANINOASA: Partizani în cîmpie;
VULCAN: după mine prind ;
LUPENI —80 de husari;

Aleargă ca să te
Cultural : 
Muncito

resc: New York, New-York. seriile I-II; > '
URICANI: Inspectorul Harry.

9,0010,00
TVTeleșcoală.Film serial : 

varul — i 2 (reluare). Telex. Telex.Școala contemporană.Desene animate.Publicitate.Din țările liste: ’ R.S. slovacă. Consultații cale.Bijuterii muzicale.Inscripții, în lectura lor.18,25 Festivalul național „Cîntarea României". Etapa republicană.18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal.19,15 La zi în investiții.19.30 Ancheta TV.19,55 Seară de teatru : 
„Casa arsă" de August Strindberg. Producție a Televiziunii suedeze.Rezonanțe pe tativ.Telejurnal.

Cal- episodul10,5016,0016,0516,3516.5517,00
17,1017,3018,05

21,1021,35

socia-Ceho-medj-
Versuri poeți-

RADIO

i

por-

3.lacurioșilor.I 13,09 De la 1I 15,00 ClubulI 16,00 Radiojurnal. 16,20
I Coordonate economice.16,40 Noi înregistrări de muzică ușoară. 17,00 Buletin de știri. 17,05 Te apăr și te cînt, patria mea. Î7,30 Poemele e- . terne ale muzicii. 17,50
I Orchestra Percy Faith, i18,00 Orele serii. 20,00 IInterpreți ai cîntecului jpopular — Irina Loghin
Iși Dumitru Constantin. I 20,15 România, peisaj industrial contemporan.20,30 Memoria lui românesc.letin de știri, dențe sonore.I zi într-o oră.5,00 Non stop muzical. nocturn.
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pămîntu- 21,00 Bu- 21,05 Ca- 22,00 O23,00 —
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întreprinderea comercială de stat 
alimentara și alimentație publică 

Petroșani
încadrează urgent

INSTALATOR SANITAR

Condițiile de încadrare conform legi

lor nr. 12/1971 și 57/1974.

Informații suplimentare la sediul în
treprinderii din strada Republicii fir. 90, te
lefon 43394 Petroșani.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii, or. 90, teletoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții), i'll* ARUL: Tipografia Petroșani, str. ti .puolicu, or. ol.


