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iteagul roșu
Ședința Biroului Executiv 

al Consiliului National 
al Oamenilor Munciitovară-Ceaușescu, prî-

ANUL XXXV, NIL 8345 |

în intimpinarea celei de-a 35-a

i aniversări a eliberării patriei
de sub dominația fascistă

Sul) președinția șului Nicolae _ secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, a avut loc, marți după-amiază, ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al Oa- la reducerea menilor Muncii. consumurilorîn cadrul ședinței, Bl- prime, materiale, combus- roul Executiv a examinat documentele ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii, care va avea loc în ziua de 5 iulie 1979 : Pro-
Combină 

de înaintare 
de mare 

randament

I.M. DÎLJA

Din prima zi a lunii, 
cărbune peste prevederi

iert de Hotărîrc cu virc la înfăptuirea Programului de creștere a nivelului de trai în anii 1976— 1980; Raport cu privire la modul în care se desfășoară activitatea organelor de conducere colectivă ale ministerelor, centralelor și întreprinderilor referitoare continuă a de materiitibili și energie ; Informare cu privire la modul cum s-au realizat de către . consiliile de conducere ale ministerelor, consiliile oamenilor muncii de la cen-

frale șî întreprinderi tărîrile Congresului și plenarelor Consiliului țional al Oamenilor Muncii} Regulament de funcționare a consiliilor oamenilor muncii ale întreprinderilor din industrie, construcții și transporturi; Regulament de funcționare a consiliilor oamenilor muncii ale centralelor industriale, de construcții șt transporturi ; Regulament de funcționare a consiliilor de conducere ale ministerelor și celorlalte organe centrale ale administrației' de stat.

h'<3„ 
aid 

Na-

Timpul marilor înfăptuiri

I.a I.M. Fetrila, a intrat 
în funcțiune o combină de 
înaintare pentru execuția 
lucrărilor de deschidere 
în steril de mare profil. 
S-au realizat avansări zil
nice de 4 ml și randamen
te superioare tehnologiilor 
clasice cu peste 20 la su
tă. Cu noul utilaj, briga
da condusă de Constantin 
Borș execută o galerie de 
legătură între puțurile 12 
Ș< 13 ale minei, la nivelul 
orizontului 10.

Prima zi de lucru a lunii iulie consemnează și cel dinții succes al minerilor de la Dîlja, sarcinile zilnice la producția fizică de pășite tivul firmă tele dispune în vederea creșterii extracției zilnice, fapt reflectat pregnant în ultima decadă a lunii iunie, eînd a realizat zilnic pro-

cărbune au fost de- cu 100 tone. Colec- întreprinderii con- astfel, din nou, cer- posibilități de care

dinții peste plan, mînd în zece zile 2 000 tone cărbune. . prima zi din luna cel mai inalt plus obținut brigăzile de nori ale sectorului I 87 tone (plus 590 în luna iunie) - buția principală nînd brigăzilor de Vasile Zaharia, Constantin Buta, Emil Aione- sei și Viorel Corchiș.

însti- peste Și în iulie, l-au : mitone contri- aparți- conduse

În preajma dării în folosință

A mai rămas doar o singura zi pină la recepția primelor două tronsoane ale blocului 69, din noul centru civic al Pe- troșaniului. Modern, impunător prin dimensiuni și arhitectură — iată doar eîteva din atributele a- 
cestuj nou obiectiv de lo- evR- care înfrumusețează centrul municipiului nostru.Cu două zile înaintea e- venimentului, ne-am aflat 
în mijlocul constructorilor. Cu angajare, cu înaltă răspundere muncitorească constructorii grăbeau ultimele finisări de care depinde darea în folosința a acestei clădiri, reprezentativă prin concepția arhitectonică și dotările sociale de care dispune.

De la maistrul Constantin Albu obținem detalii din care o bună parte a- vem posibilitatea să le ■ constatăm „pe viu" ;— Fațada blocului este ornamentată cu balcoane; care-i conferă eleganță, . suplețe. Am folosit pen*

tru prima oară la Petroșani ceramică pentru fi- "nisajul exterior. Am continuat, de asemenea, să îmbinăm acest element al plăcutului cu alte ornamente de fațadă executate în stil popular. Ne mîn- drirn cu ceea ce am realizat. " ■ ■La parterul blocului, soții Elena și Dumitru Pasăre participau la montajul unor uriașe vitrine ale viitoarelor magazine. „E- feetuăm ultimele lucrări de dinaintea „curățeniei generale" și a retragerii constructorilor _ ne spunea Dumitru Pasăre. Ca și toți ceilalți, am muncit în program de zi-lumină pentru a încheia la vreme acest obiectiv". Ni se face cunoscut că vitrinele a- flate în montaj vor închide în tronsoanele a și b ale blocului peste 300 mp spații comerciale. C’urînd, aici vor fi amenajate și deschise publicului nume- , roase magazine, începînd cu o autoservire pentru o-

biecle de sticlărie și menaj casnic. Cofetăria și patiseria' din tronsonul b vor dispune, fiecare, de terase în la finele soanele c plasat un brăeâminlc pentru născuți, fete și băieți. Totul va li amenajat cu gust, cu interes sporit față de exigențele populației.Cele 56 noi apartamente,

aer liber. Pînă anului, în tron- și d va fi am- complcx de îm- nou

A. ANTUN1U

(Continuare în pag. a 2-a)

colectare din Iscroni a a- 
chiziționat 350 kg de afine 
negre. (T.V.)
♦-------------
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I Capacitatea de transport 
| pe traseele interne a cres- 

cut cu incă 1000 călă- 
, tori/zi prin dotarea parcu

lui Exploatării de trans
port în comun cu 3 auto
buze moderne. In dotarea 
E.T.P. au intrat, de aseme
nea, și alte utilaje pntru 
lucrări gospodărești. (I.M.)

♦ “-----------
A început campania 

recoltare a fructelor 
pădure. In raza de activita
te a celor două ocoale sil
vice din Lupeni și Petro
șani își vor desfășura, acti
vitatea 17 puncte de achi
ziționare a afinelor și zme- 
urei. Pină ieri, punctul de

de 
de

Acolo, în capătul estic al Văii, unde apele coboară prin Văile Defor, Arsului, Ciortului și Cimpei, snă- lînd picioarele munților, cu 60 de ani în urmă oamenii acestor locuri au descoperit „pietrele" care ard. S-au bucurat sau nu, poate că nimeni nu știe precis, dar odată cu această descoperire, a cărbunelui, în mințile lor au scăpărât idei noi, tulburătoare, care au dat alt sens muncii și vieții. Așa a început, la lumina ștearțului, eu trocul și roaba, scoaterea la lumină a „aurului negru". Ce este astăzi mina Lonea?este astăzi mina Lonea ?
® O școală a munciiCine n-a auzit astăzi de loan Cojocariu? De brigada pe care acesta o conduce cu destoinicie de 8 ani ?! Acest colectiv a devenit cunoscut în întregul județ și în țară datorită succeselor pe care le obține. Es- ..........  " ate o adevărată școală muncii prin care au trecut multi tineri de mina Lonea.Cu ani în urmă, acest moldovean iscusit, cu înalte calități, loan Cojocariu, a avut o idee : să facă din brigada pe care o conduce o adevărată școală. Fără catalog și teorie, fără săli de clasă și aparate de proiecție. O școală în subteran, în abatajul cu pereți negri deAșa s-a „Brigada educație din cele nițiative, în multeIn cadrul brigăzii s-a întronat Vasile lea 11,

la

cărbune, născut inițiativa de producție și socialistă", una mai valoroase i- aplicată astăzi unități miniere.o disciplină fermă. Anton, Simion Balon Barbălată —
IN ZIARUL NOSTRU DE AZI

• Pagini de arhivă : Minerii Văii Jiului în 
primele rînduri ale acțiunilor maselor 
populare pentru sprijinirea frontului an
tihitlerist.

* Pe agenda de lucru a organizațiilor de 
partid : Economisirea materialelor și 
energiei.

mineri cu peste 15 ani vechime în muncă, le-au a- rătat tinerilor cum să lucreze, i-au ajutat. Mihai Boda, Nicolae Zorilă, Ni-
au

nul dintre „absolvenții" acestei școli n-a ajuns să i se aducă reproșuri pentru neîndeplinirea vreunei sarcini. S-a format o conștiință colectivă, aici în abataj, „temperatura" înaltă a muncii. Și .randamentele la care au visat comuniștii au. fost atinse ; 14—15 tone pe post, sute de tone de cărbune peste plan (în cete 6 luni ale a- nului peste 13 000 tone de cărbune). Adevărate recorduri !
• „Nu există altă soluție 

decît mecanizarea''De mai multe ori am avut prilejul să aud aceste cuvinte Ia mina Lonea ! Minerii nu mai concep astăzi munca în subterani Iară mecanizare.
Valeriu COANDRAȘ

colae Rusu și ceilalți au înțeles acest lucru și devenit în scurt timp mineri, de nădejde. Nici u- (Continuare in pag. a 3-a)

Vedere
spre copilărie

• Printr-un joc al hazardu
lui, mai degrabă o neaten
ție a poștașului, in urmă cu 
vreo doi ani, am primit o 
vedere de la Felix. Am dat 
de urmele adevăratului adre
sant, o profesoară căreia o e- 
levă îi transmitea „sincere 
urări de sănătate și ferici
re". Am rugat-o să treacă 

pe la gazetă, vederea ii stă 
și acum la dispoziție, pe bi
roul meu. Eleva, care i se 
adresase „cu multă dragos
te și respect", o fi terminat, 
de atunci, școala generală, 
diriginta ei nu s-a decis să 
dea semn că a apreciat ges
tul. Dimpotrivă mi-a dat a 
înțelege că, cu și fără acea

I. VULPE

Foto : Gh. OLTEANU

O frumoasă inițiativă pen
tru organizarea timpului li
ber al oamenilor muncii o 
dovedește comitetul sindi
catului de la I.M. Paroșeni. 
Este vorba de organizarea 
unor excursii colective, cu 
autobuzul, in zonele pito
rești din împrejurimi și in 
cele mai apropiate stațiuni 
balneo-climaterice. Astfel 
de excursii au fost organi
zate la Geoagiu-Băi și de 
către comitetele sindicate
lor minelor Urlcani, Lu- 
peni și Petrila. (V.S.)

vedere, nu se îmbogățește, 
dacă nu-s cumva colecționar, 
pot s-o și arunc.

Mi-am adus aminte de 
, vremea copilăriei mele, cind 

căutam privirea caldă a în
vățătoarei, abecedarul inimii 
mele a fost descifrat, cu 
bucurii și tristeți trecătoa
re, de alintări sau mustrări. 
Ca și oricare altul din cei 
30 de băieți tunși chilug, cu 
ochii de ciute speriate, ne-a 
rămas icoană vie, jalon re
marcabil pentru orice re
trospectivă. Nu i-am scris 
niciodată vreo carte poștală 
învățătoarei mele, și acum 
îmi pare rău. Ar fi lăcrimat 
poate, ar fi încercat să și-l 
închipuie pe piciul de altă
dată, acum matur, cu tim- 
ple argintii.

_ Mi-o închipui 
milia, cea care < 
fesoarei sale. E i 
moașă, deșteaptă, 
copil, o iubește și o respec
tă incă pe cea care i-a dat 
hrana spirituală. Mă cuprin
de un regret 
parcă vederea 
adresată mie, 
a rătăcit-o.

ps Ana E- 
a scris pro- 
desigur fru- 

t, ca orice

nedefinit, de 
aceea îmi, era 
dar poștașul

Minerii din schimbul 
condu.s de Gheorghe 
Cornaciu (brigada Cons
tantin Lupulescu) din 
sectorul iV al minei Lu- 
peni sînt mulțumiți: și 
ultimul șut a fost rodnic 
în cărbune.
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ECONOMISIREA
MATERIALELOR Șl ENERGIEIPrintre rezultatele notabile dobîndite de colectivul l.M. Uricani de la începutul anului se numără și realizarea unor economii în valoare de 5 009 090 lei. Reducerea "cheltuielilor materiale planificate a contribuit la sporirea producției nete, în comparație cu sarcina de plan, valoarea producției nete a lost mai mare eu .1.6 la sută. Aceste rezultate, care ’ îi situează pe minerii de la Uricani .pe un loc; de frunte în în- - trecerea socialistă, sînt și rodul unor perseverente acțiuni politice da masă desfășurate de organizația de partid pentru sporirea eficienței activității de producție in condițiile noilor indicatori economici.Încă din prima lună a anului, comitetul de partid, organizațiile de bază ale sectoarelor de producție, au acționat pe un front larg, cu toate forțele, pentru încadrarea fiecăruisector, a fiecărei brigăzi, în consumurile specificede materiale și energie planificate. In toate orga- avut care teh- po-

rialelor și energiei prin e- forturi proprii s-au numărat recuperarea, recondi- ționarea și refolosirea armăturilor metalice TH, le- ducerea iluminatului la suprafață și evitarea mersului în gol a utilajelor și instalațiilor din subteran. In prima jumătate a anului 1979, ca urmare a înfăptuirii acestor măsuri
Pe
a

agenda de lucru 
organizațiilor de

partid

fost obținute economii valoare de 510 000 lei lemn" de mină, 525 000 la cherestea, 1 100 000 prin reutilizarea armă-

nizațiile de bază au loc adunări generale au dezbătut măsurile nico-organizatoriee și necesare consumu- lemn de explozivi, și pneu- acestor
litico-educative pentru reducerea rilor specifice la mină, cherestea, energie electrică rnatică. In urma dezbateri, zeci și sute de comuniști au formulat propuneri concrete. Printre măsurile cu termene și responsabilități concrete cuprinse în programele vi- zînd- economisirea mate-

au în 
Ia lei leiturilor metalice și de peste 250 000 lei prin reducerea consumului de ener
gie în subteran. Comitetul de partid a analizat în ședințe, lunar și trimestrial, stadiul de înfăptuire a programelor de economii, nu numai pe sectoare de producție, ci și la nivelul brigăzilor, preocupîndu-se de menținerea unui climat constant de răspundere. Prin discuțiile de la om la om, ca și prin propaganda audio-vizuală și celelalte mijloace ale. muncii politice de masă,, sub conducerea comitetului de partid, s-a desfășurat o adevărată bătălie împotriva risipei și s-a acționat pentru stimularea minerilor care se situează pe locurile de frunte în reali-

zarea unor economii. La gazeta de perete . „Minerul" au fost publicate lunar materiale euprinzînd rezultatele bune obținute de colectivele sectoarelor în ceea ce privește economia de materiale și e- nergie. La gazeta satirică „In virful piconului" au apărut caricaturi prin care au fost, satirizați nominal cei care „produc" risipă. Pe mari panouri afișate în sala de apel și în incinta întreprinderii sînt expuse cifre și grafice concludente cu privire la efectele favorabile asupra valorii producției nete, a economisirii armăturilor metalice, lemnului de mină și z energiei. întregul învățământ politico-ideologic din acest an a avut teme cu .conținut legat de indicatorii economico-financiari ai întreprinderii. Bunăoară, rezultatele bune obținute la sfîrșitul trimestrului I (consumurile specifice la lemn de mină mai iniei cu 12,5 mc pe 1000 tone de cărbune, la explozivi cu 69,9 kg mai mic la 1000 tone, la aer- comprimat cu 29 mc la 1000 tone, comparativ cu cele pla- au constituit cifre și date propagandiștii

Un obiectiv al confortului 
și modernului urban

nificate) 
miezul de 
prin care 
au argumentat in invăță-
niintul politieo-idpologic e- 
lecieie pozitive ale noilor 
indicatori economiei asu- 
pia activității intreprimie
rii.

Acum. la slirșitul primu
lui semestru al anului, 
colectivul nostru, ba/.mdu- 
se ix? succesele obținute, | 
este însuflețit de liotări- 
rea de a realiza nu numai 
sarcinile de plan, ci și an
gajamentul asumat in cins
tea celei de-a 35-a aniver
sări a eliberării patriei și 
celui do-al Xll-leă Con
gres al l’.C.R.

(Urmare din pag. 1)în care în scurt timp vor locui tot atîtea familii, e- rau practic încheiate. Pe șefii de echipă ii mtihnim la parter. î.și exprimau o unanimă satisfacție pentru fapta. trainic făcută, pentru finalizarea grabnică a unui obiectiv care, nu o dată, le-a pus numeroase probleme de tehnologie, rezolvate la vreme cu î- naltă conștiință muncitorească. Se „poartă dispute'1 _ cine a contribuit în mai mare măsură la înălțarea obiectivului ? Ludovic Horvath pune în cumpănă numărul oamenilor din echipa de fierar- betoniști pe care o conduce — 33 — și împreună cu care a „țesut" întreaga structură cu 10 nivele a blocului. Dumitru Postola-

che, și el veteran al șantierelor din Vale, se referă la finisajul exterior, unde cei 18 membri ai echipei pe care o conduce, și-au etalat, mai mult ca oricând, priceperea profesională și dăruirea. Ni- colae Tudor și Zoltan Kris- tof, șefii echipelor de zugravi, își atribuie pe bună dreptate, contribuții mari la finisarea ‘ blocului. La drept vorbind, toți au dreptate. Iar alături de ei și echipele conduse de Marin Ignat — zidari, Gheor- ghe Bețivu și Dumitru Ne- goiță _ mozaicari, Ștefan Boboc — parehetari, loan Tobă —. tîmplar, sute de al ți constructori eu vocația viitorului care au pus, fiecare, măcar cu o cărămidăj temelie trainică acestui e- dificiu.

Cornel BOLOLOI,, 
secretarul comitetului ae 
partid de la 1.IV1. Uricani

ELEVI PE ȘANTIERUL 

NOII ȘCOLIîn viitorul an de învătă- mînt, elevii de la Școala generală nr. 1 din Petrila se vor muta „în casă nouă". Pentru a grăbi terminarea lucrărilor, pe șantierul noii școlii, muncesc alături de constructori nu numai elevii ce vor învăța aici, ei și colegii lor de la alte școli din localitate.Zilele trecute, 35 de e- levi din clasele a Vll-a A și B de la Școala generală nr. 5, sub îndrumarea profesoarelor Victoria Tomes- cu și Ileana Fodor, au transportat și stivuit cărămizi. (C.D.)
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Era duminică, după miedul nopții, cînd în partea de jos a Petroșa- niului, in cartierul din spatele gării, s-au stins toate luminile. S-a instalat un întuneric de nepătruns. In apropierea liniei de înaltă tensiune se produsese o avarie. .O mașină de intervenție de la S.D.E.E. Petroșani, gonea prin noapte, condusă de ,■ șoferul Gheorghe Moța. Luase de la domiciliu pe comunistul Sabin Coc, locțiitorul șefului de secție, și pe electricianul Dumitru Jura. Ajunși la fața locului, la lumina farurilor și proiectorului se caută defecțiunea. Maistrul Petcu Dîrzu împreună cu Nicolae Viman, Sava Luci, Petru Tiric, Petru Petea, Andraș Szocs, Petru Brîndău, Izi- dor Flețan și Gheorghe Udilă au sosit la fața locului și au început să în lătureFiecărui membru

pei i s-a spus ce are de făcut. S-au luat toate măsurile de securitate a muncii. Legați in centuri de siguranf.ăj oamenii au început la înălțime o a-

Satisfacția
>

datoriei

devărată luptă. Minutele trec eu repeziciune. Ploaia nu se oprește. Se lucrează cu atenție. Sînt demontate cutiile terminale. La unul dintre stîl- pi este nevoie de spargerea stratului de beton ce acoperă cablul electric de înaltă tensiune. Este adus un moto.com-deranjamentul, presor și cu ajutorul cio-al echi- cartului pneumatic se

sparge betonul, elibcrînd cablul. ,...Au trecut citcva ceasuri bune. Oamenii nici nu observă trecerea timpului. Dimineața, înainte de a pune linia sub tensiune, au făcut citeva verificări. Apoi Vocea tehnicianului Sabin Goe s-a auzit puternic in stația de emisie.— Treceți pe tensiune!. S-a făcut cuplarea și miile de volți. pulsau din nou prin cablurile electrice. Depoul C.F.R., A- batorul și ceilalți consumatori din zonă și-au reluat activitatea în scurt timp.Pe chipurile celor care au intervenit, oameni adevărați, care la orice oră din zi și din noapte, pe ploaie sau ger, sînt prezenți la datorie, -J>e putea citi satisfacția, satisfacția datoriei împlinite.
Wilhelm LOJADI, 

corespondent

.. SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

> S;- «Șt'

Expresie a solidarității umaneMedicul șei al stației de recoltare și conserva" re a sîngelui din Petroșani, Virgil Martin, ne-a oferit cîteva cifre - ce caracterizează activitatea unității pe primul semestru al anului 1979. Expresie vie a sentimentului de solidaritate umanii ce se afirmă plenar în rîn- durile colectivelor de oameni ai muncii din Valea Jiului și rezultat firesc al activității laborioase desfășurate de colectivele stației, punctelor fixe de recoltare a sîngelui din orașele Lu- peni și Petrila, dispensarelor de la minele Lu-

peni, Aninoasa și Uricani, ale circumscripțiilor sanitare și secțiilor spitalicești, cu sprijinul comisiilor de Cruce Roșie, în semestrul I al anului 1979, numărul donatorilor onorifici din municipiul Petroșani a ajuns la peste 2760. Din cantitatea de 1012 1 de sînge salvator de vieți recoltat, 87 la sută a fost donat onorific.In fotografie : donează onorific sînge tinerii Ștefan Jitea, Eronim Barb și Ion Covaci, elevi la Grupul școlar minier Petroșani.

t

»
I Din inițiativa Asocia- 
ț ției sportive Preparato-
4 rul, la ștrandul din Lu- 
t peni au luat ființă
| pe de inițiere a, copiilor 
| in practicarea înotului, 
f După 15 zile, timp în ca- 
ț re copiii fac cunoștință cu
♦ toate stilurile de înot, ei
♦ 
t

Copiii învață înotul
deprinderile ne- t 
acestui frumos t 4

foto: profesorul
N i c u 1 a. la
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capătă 
cesare 
sport.

în 
Ion
una din ședințele de lu
cru cu cei 25 de copii 
de la Școala generală 
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Etapa a ll-a a „Cupei României"Trei goluri pentru gazde și atîtMINEUL ANINOASA - MINERUL URICANI 3-0 (0-0). După cc cu o săp- tămînă înainte ambele e- chipe au trecut cu brio e- tapa 1 a noii ediții a „Cupei României", 1979—1980, învingînd cu 7—1 și respectiv 8—0, aceste două e- chipe fruntașe ale campionatului județean s-au întâlnit duminică pe terenul din Aninoasa. Angajîn- du-se într-un,, joc confuz, pe un teren dificil ele au terminat prima repriză cu 0—0. De reținut însă cîte două ocazii la fiecare e- chipă : Bălan min. 12 și Toldea min. 28, pentru oaspeți și Frața min. 25 și Faur min. 38, pentru gazde. In repriza secundă oaspeții sînt de nerecunos- cut și primesc trei goluri

„fără drept de apel". Ce- teraș (min. 55) 1—0, Faur (min. 60), 2—0, și Prața (min. 85) 3—0.A arbitrat bine o brigadă alcătuită din Gh. Crîs- nic, Gh. Moga și I. Costin.P.S. Faptul că și acum unele echipe tratează cu superficialitate meciurile de cupă îl demonstrează nu numai „dispariția" din. joc a echipei din Uricani, în repriza secundă, ci și „luxul" ce și l-au permis, gazdele de a utiliza un jucător fără drept de joc, a- șa cum reiese din contestația făcută de oaspeți. Biroul municipal de fotbal, analizînd contestația a dat cîștig de cauză cu 3—0 e- chipei din Uricani. (Alex. 
TATAR)
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In perioada razooiuiui antinitierist, ridicarea producției de cărbune prezenta o însemnătate deosebită pentru industria e- nergetică, siderurgica și, transporturi, pentru redresarea economiei naționale și aprovizionarea frontului. Din inițiativa Partidului Comunist Romîfn, cor mitetele sindicale, din Valea Jiului au format comisii de control pentru producție, care, cot la cot' cu minerii, au găsit modalități și soluții' adecvate creșterii producției. Comuniștii, spre exemplu, de, la minele din Lupeni au hotărît - la nivel de echipă de muncă — să aducă gata pregătit materialul lemnos necesar lucrărilor pe întregul schimb, ob- ținîndu-se, în acest. mod, indici de producție ridicați. Minerii din Lupeni au realizat, astfel, în martie J1945, 65 597 tone producție de cărbune, față de 37 532 tone în septembrie 1944.S-au organizat, la inițiativa comitetelor sindicale, întreceri patriotice în vederea obținerii celei mai ridicate producții de cărbune pe echipe și pe schimburi, constituindu-se brigăzi și echipe de muncă patriotică. In cadrul a- cestor întreceri a ieșit în evidență, cu pregnanță, a- vîntul patriotic al muncitorilor mineri pentru ridicarea producției. Minerii din Lupeni, Aninoasa, Pe- trila efectuau în vremea războiului cîte două schimburi, dintre care unul voluntar, sprijinind în acest fel lupta împotriva Germaniei hitleriste.
■e-

Institutul de mine Fe troșani. Examen la apara te și materiale electrice.
Șeful de lucrări, Vasile Isac, apreciază răspunsul corect al studentului Vasile 
Cîrjan din anul III al facultății de mașini și instalații miniere.

Minerii Văii JTuluî au întîmpinat cu un entuziasm deosebit instaurarea 
la 6 martie 1945, a primului guvern . revoluționar democratic cu pronunțat caracter muncitoresc-țărâ- nesc. Acest eveniment istoric a fost primit cu creș ta pe mineri. A ieșit în

PaginJ de arhivă
Minerii Văii Jiului în primele 
rînduri ale acțiunilor maselor 
populare pentru sprijinirea 

frontului antihitlerist
teri, importante de producție, exprimînd adeziunea la viața nouă pe care o. deschisese ziua de 23 August 1944, în Valea Jiului a fost realizată o producție însemnată, cu 78 la sută mai mare decît în septembrie 1944. Tot în martie 1945, față de februarie al. aceluiași an, producția de cărbune la Anina a fost cu 8 lai sută mai mare, la Filipeștii de Pădure cu 13 la sută, pe întreaga . țară crescînd cu aproximativ 10 la sută.O problemă importantă în perioada anilor 1944— 1945, situată în atenția organizațiilor P.C.R. din întreprinderile carbonifere din Valea Jiului, a. fost cea a forței de muncă, a

cut resimțită îa procesul producției. Printr-o muncă politică susținută, prin e- xemplul comuniștilor, au fost mobilizați zeci și sute de funcționari, gospodine, tineret care intrau în mină voluntar pentru a aju- 

relief, și cu acest prilej, prestigiul de care se bucura partidul comunist în rîndurile oamenilor muncii.Minerii din industria carboniferă au adus o contribuție deosebită la efortul de război al țării noastre împotriva Germaniei hitleriste, asigurînd creșterea continuă a producției de cărbune, reali- zînd la finele ,lunii martie 1945 o producție de aproape două ori mai mare decît cea din septembrie 1944. In acest mod, nevoile de .cărbune pentru căile ferate și industrie au fost simțitor satisfăcute, mai mult de 80 la sută din producția netă de cărbune a țării fiind folosită pen

trd aprovizionarea căilor ferate, a căror activitate era subordonată aproape 
In totalitate transporturilor pentru frontul antihitlerist. Rolul central în a- provizionarea la timp a transporturilor feroviare destinate frontului antihitlerist a revenit activității de producție a minerilor din Valea Jiului, care âu asigurat circa 75 la sută din cota de cărbune primită zilnic de căile ferate. 
„In perioada cind țara sîn- 
gera încă de pe urma răz
boiului _ sublinia tovarășul NICOLAE CEAU.ȘESCLI
_ cind armata română 
lupta vitejește pe frontul 
antihitlerist, alături de e- 
roica armată sovietică — 
care a dus greul războiu
lui și a dat contribuția 
hotăritoare la victoria a- 
supra Germaniei hitleriste, 
minerii au răspuns cu în
treaga lor hotărîre la che
marea partidului „Totul 
pentru front, totul pentru 
victorie !", asigurînd, prin
tr-o supremă încordare a 
eforturilor, cărbunele, ne
cesar acțiunilor militare".

Prof. Dumitru PELIGRAD

casa de filme unu ne propune în această stagiune estivală un film adecvat temperaturilor ridicate pînă și în obscuritatea sălilor de cinema „Ciocolată cu alune", care este o comedie îndeajuns de spumoasă, elaborată cu verva comică bine știută a lui Gheorghe Naghi. La .ca
pitolul scenariu, Gheorghe Naghi — deopotrivă regizor, scenarist și actor — îl are drept colaborator pe Vintilă Orna- ru, inventiv și înzestrat cu fantezie.Ceea ce ni se pare mai, demn de reținut în cazul acestei noi comedii cinematografice românești, este naturalețea umorului pe care îl degajă. Comicul filmului este, în mod preponderent, de situație. De altfel, echipa de realizatori nici nu încearcă să disimuleze a- cest lucru, din contră, îl valorifică plenar, în sensul că dă : cumstanței prolifereze comice.Scena încorporate „Ciocolată cu alune" este satul Fîntînele, unde e-

frîu liber cir- de bază să noi situațiievenimentelorde filmul

Pe noua si moderna arteră a Petroșaniului. 
Foto: I. LEONARD

xiștă două cooperative a- prezintă gricole de producție, a- flate într-o permanentă hîrjoană -jovială. „Zorile" și „Avîntul", cele două unității agricole, sînt e- vident rivale. „Mărul discordiei" e nu numai întrecerea pentru locul
Cronica filmului
Ciocolată
cil alune

prim, ci și un tehnician foarte dibaci, Victor A- lexe, pentru cîștigarea căruia se întrec în ademeniri președintele Matei Seurteicaru de la „Zorile" și Paraschiva, președinta de la „Avîntul".E lesne de imaginat că în acest război pașnic și hazliu se amestecă și tonul ambiției : Paraschiva vrea să dovedească faptul că nu e mai prejos decît Seurteicaru. Și — cum faptele o demonstrează — pantalonii și pălăria azi nu mai re-

simboluri de statut. , „Sufragetismul" rural al Paraschivei este categoric simpatic. Astfel . se explică opțiunea tehnicianului „cu mîini de aur“ pentru „Avîntul", chiar dacă alegerea sa tulbură întrucîtva inerenta idilă ce se țese între el și — culmea ! — fiica lui Seurteicaru, Des- pina.In legenda antică, mărul de aur al discordiei declanșează necondiționat vrajba. Cel din „Ciocolată cu alune", tînărul mereu vesel și ingenios, urmărește, din contră, să aducă pace și spirit de colaborare. Și cum dragostea dintre doi tineri poate să facă multe,- nu e greu de ghicit că și în „Ciocolată cu a- lune" (că ne aflăm doar pe terenul- cu legi specifice, al comediei) intervine beneficul procedeu niimit deus ex machina, în ipostaza originală a unei echipe de televiziune. Deci, happy-end total la Fîntînele, în urma u- nui lung șir de peripeții.
C. ALEXANDRESCU

Oiimpiada 
pe meseriiCu cîteva zile în urmă, I.U.M. Petroșani a găzduit etapa județeană a olimpiadei strungarilor, sudorilor și frezorilor. Desfășurată sub egida Comitetului județean al U.T.C., olimpiada pe meserii a atras un număr important de tineri din întreprinderile județului nostru. In cadrul întrecerii care a avut loc la, Petroșani, au participat 70 de tineri din Deva, Hunedoara, Brad, Călan, Orăș- tie și Hațeg.Aut la proba teoretică, cît și la cea practică, tinerii participanți au făcut dovada pregătirii lor minuțioase, dînd răspunsuri și executînd lucrări cu o înaltă competență profesională. Reprezentînd Valea Jiului, tinerii loan Găină (sudor), Constantin Fe- nici (frezor) și Ferenț Stan- cai (strungar), de la 1.U.M.P, ș-au clasat pe lacurile I, II și III (în ordinea enunțată).Utecistul loan Găină, cîștigățorul olimpiadei la sudori, participă în aceste zile la faza pe țară- a concursului.. (Valeriu

COANDRAȘ).

(Urmare din pag. 1)— Singura noastră șansă de a obține producții î- nalte de cărbune este mecanizarea, spunea tovarășul Andrei Colda, secretarul comitetului de partid și președintele c.o.m., un om care și-a „petrecut" viața la mină.Înainte de a introduce mecanizarea, minerii de la Lonea s-au gîndit bine. Am spune chiar mult. Vizita secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în 1968, discuția purtată cu oamenii muncii de la mina Lonea în 1972, vizita în Valea Jiului din 1977 _ au constituit momente hotăritoare pentru găsirea u- nor soluții noi, eficiente de extracție a cărbunelui, — In 1974 a fost introdus primul complex mecanizat la mina Lonea, la sectorul III, ne spune inginerul Viorel Boantă, directorul, minei. S-au obținut randariiente sporite, fapt ce a făcut ca oamenii să cîștige încredere în tehnica nouă. Rezultate bune au fost obținute cu aceste utilaje și la sectorul IV. In prezent avem două complexe, în curînd îl vom introduce și pe al treilea. Producția de : ar-

Timpul marilor înfăptuiribune a minei Lonea a crescut de la an la an, iar ponderea celei realizate -cu mijloace mecanizate este în continuă ascensiune. Brigăzile conduse de Marin Ciubăr, Constantin Chițoiu, losif Clamba, Traian Molnar, Dumitru Costinaș, au dobîndit o experiență bogată în muncă, obținînd lună de lună rezultate superioare.Nimeni nu contestă rolul mecanizării ! In aproape toate discuțiile se evidențiază lipsurile, pentru că treburile nu merg întotdeauna așa cum trebuie să meargă. Se întreprind măsuri. Oamenii se fră-, mîhtă cum să înfăptuiască extinderea mecanizării.
• Intr-o eventuală is

torie a mineritului, nume
le Geza Kopetin trebuie 
să-și găsească loc.Sîntem acasă la Kopetin Geza. Intr-o livadă i- nundată de soare, cu cireși și vișini, cu fructe intrate în pîrg. Omul care cu 50 de ani în urmă deschidea primele orizonturi ale cărbunelui la Lonea, zîmbește jovial, de abia desprinzîndu-se din 

treburile gospodăriei. „Dacă mă gîndesc la. acei’ ani, povestește el, mă mir că mai trăiesc. Aveam 13—14 ani cînd m-am angajat la mina Lonea. Pe atunci era un puț de 60 de metri, un plan înclinat și 3 kilometri de galerie spre Valea Arsului..^* Vorbește despre munca lui, ca despre ceva de care nu te poți atinge. 36 de ani înche- iați pe „muchie", acolo în adîncul pămîntuiui, căruia i-a simțit toate zvîc- niturile. „Am trecut prin toate funcțiile, continuă discuția. De la „cociș" ți frînar pînă la miner șef de brigadă. Lucram în condiții foarte grele. Cu roaba și cu caii, cîte 10 ore pe zi, în care nu reușeam să dăm decît 2—3 tone de cărbune".Stă și se gîndește. A - citit în ziar despre randamentele care se obțin astăzi, Sînt de-a dreptul u- luitoare, incredibile pentru timpul pe care La trăit Geza-baei. Cît despre condițiile de viață, „n-aveam siguranța zilei de mîine. Eram mereu concediați pur și simplu dați afară. N-aveam ee mînca, n-a

veam ce îmbrăca. Nu-mi vine să-mi amintesc...".Sorbim din cafeaua a- burindă pe care Geza-baci o bea în fiecare dimineață, înainte de a se apuca de treabă. Se apropie de 70 de ani, dar nu se simte bătrîn. Ar dori să fie mai mult solicitat, la mină sau în oraș, să le, povestească tinerilor.
• O nouă generație preia 

ștafeta. Da, la mina Lonea sesimte o infuzie nouă. Ogenerație care preia ștafeta. Ea este rezultatul u- nui proces conștient, al unei societăți în continuă devenire, Mulți tineri au învățat tainele mineritului mecanizat, devenind “mineri de nădejde. Dragoș Teleagă, un tînăr care n-a împlinit 30 de .ani, condu- . ce o brigadă, o mînă de oameni, folosind un. complex de susținere mecanizată, de înaltă tehnicitate. Despre el, despre ambiția cu care s-a pregătit pentru a mînui asemenea utilaje, am scris într-un alt reportaj. Acum nu fac altceva decît să afirm că a- cest tînăr nu dezminte încrederea ce i-a fost acordată.

Din detașamentul aces- . tor tineri care vin din urmă fac parte și șefii de brigadă Cornel Țîr, Gheorghe Poenaru, Nicolae Golea, Andrei Antal și mulți alții. Pe doi dintre aceștia, comuniștii Gheorghe Poenaru și Andrei Antal, i-am cunoscut in „focul luptei", în confruntarea cu greutățile, peste care au trecut cu bine. Este un merit al lor, al elanului și ambiției care ii caracterizează. Ei toți, acești" tineri minunați sînt eroii zilelor noastre, inimoși și optimiști, încrezători în forțele lor. Ei pun în valoare întreaga lor pricepere și pasiune pentru a se afirma, pentru a da țării cît mai mult cărbune.
ilrAstăzi, oamenii de., la mina Lonea trăiesc o nouă viață. Mai bună și mai prosperă, datorită grijii pe care partidul și statul nostru o manifestă față de oamenii muncii din adîncuri. Oamenii de aici trăiesc astăzi un timp nou, socialist, timpul marilor înfăptuiri, materializat nu numai în tone de cărbune, ci și în mutații produse în viața și conștiința oamenilor.
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FILME
Consfătuire în probleme 

ideologice și internaționale

nai „Cin tarea• României11 — ■ eta-Pa republicana. 17,35 Tenis de cîmp. simplu turneu- internațipnal Gar-
I

In diferite țări ale _ _ mii au continuat manifestările consacrate celei de-a 35-a aniversări a eliberării țării noastre de sub dominația fascistă.Franța — La Casa de cultură din orașul Nilvange 
a fost inaugurată o expoziție de carte românească. 
La loc de cinste se află cele mai recente volume din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, traduse în limba franceză.în același oraș a avut loc și vernisajul expoziției „Vestigii dacice în Orăștiei".

La Thionville, în tamentul Moselle, a loo ședința de constițuire- a unei noi asociații de prietenie româno-franceză, ce poartă numele marilor compozitori George Enescu și Hector Berlioz. Pre-

munțiidepar- avut

lu-> ședințele noii asociații, dr. Rene Hardel, a evocat tradițiile relațiilor de prietenie dintre popoarele francez și român ,și a subliniat importanța deosebită, nu numai pentru poporul român, dar și pe plan european și internațional, a celei de-a 35-a aniversări a eliberării României de sub, dominația fascistă.Costa Rica — La Institutul Național Profesional din San Jose a fost organizată conferința cu tema „Sistemul social-economic din România și realizările acesteia în cei 35 de ani de la eliberare", la care au luat parte profesori și stu- denți ai institutului.Iordania — Cu prilejul apropiatei aniversări a eli-, berării României de sub dominația fascistă, televiziunea iordaniană a transmis un film de muzică- u- șoară românească, precum și un program de cîntece populare românești.

BERLIN 3 (Agerpres), La Berlin au început, la 3 iulie, lucrările unei consfătuiri a secretarilor cu probleme ideologice și internaționale ai Comitete- partide- munci-ternaționale ai lor Centrale ale lor comuniste și torești din unele țări socialiste.Din partea Partidului Comunist Român participă tovarășul Virgil Qa- zacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Part icipan ții au fost salutați de Kurt Hager,

membru al Biroului Politie, secretar al C.C. al P.S.U.G.In prima zi a reuniunii s-a procedat la o informare reciprocă privind activitatea politico-ideo- logică a fiecărui partid, colaborarea în acest domeniu, și s-a efectuat un schimb de păreri în legătură cu unele probleme internaționale actuale. In cadrul ședinței, a luat cuvîntul reprezentantul Partidului Comunist Român.Lucrările consfăturii continuă.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Excursie ciudată ; Republica: Mizez pe 13; Unirea: Ciocolată cu alune.

PETRILA: Orchestra ambulantă.
LONEA : Toți șau nici ufiul.
ANINOASA : Partizani în cîmpie.
VULCAN: rea cartofilor
LUPENI —Aleargă după să'te prind, 

resc : New York, York, seriile I-H.
URICANI: Inspectorul Harry.

Șărbătoa- copți.
Cultural: mine ca
Muncito-New

Plenara C. C al P. C. Italian

Conferința anuală a sindicatelor minerilor 
din Marea Britanie TV

ROMA 3 (Agerpres). — La Roma se desfășoară lucrările plenarei Comitetului Central și Comisiei Centrale de Control ale Partidului Comunist Italian.După cum informează agenția ANSA, Enrico Berlinguer, secretarul ge-

neral al partidului, a prezentat un raport care analizează rezultatele recentelor alegeri generale anticipate de la 3 și 4 iunie, criza guvernamentală și raporturile P.C.I. cu celelalte formațiuni politice ale stîngii.

LONDRA 3 (Agerpres). — Conferința anuală a sindicatelor minerilor din Marea Britanie, care se desfășoară în Insula Jersey a adoptat marți o rezoluție cuprinzînd un ansamblu de revendicări privind condițiile de viață și de muncă ale acestei categorii de oameni ai muncii britanici. Intre a- ceste revendicări se flă și cererea expresăritmul de creștere a salariilor să fie pe potriva celui al inflației — flagel al crizei care lovește tot mai puternic și în nivelul lor.zeazăvistă

va fi declanșată dacă guvernul premierului Margaret Thatcher nu va accepta aceste revendicări.
16,0016,0516,25
17,00

a-ca
de trai al mineri- Documentul preci- eă o mișcare gre- de mare amploare

IN PRIMELE ȘASE
- LUNI ale acestui an, în Berlinul- occidental și-au pierdut viața, ca urmare 

a abuzului de droguri, 46 de tineri. Se apreciază că ’ în oraș există în prezent aproximativ 10 000 de nar- eomani, dintre care mulți se află încă pe băncile șco
lilor. Potrivit datelor furnizate de poliția din cartierul Kreuzberg, numai .aici între 60 și 70 la sută din copiii, de școală au consu
mat de cel puțin citeva ori stupefiante.

PESTE 500 DE MUNCI
TORI africani de la o filatură de bumbac din a- propiere de Durban (Republica Sud-Africană) au declarat grevă, cetind îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de viață. „Salariul pe care-1 primim, 
a declarat, ției Reuter, unu] greviști, nu este suficient nici măcar pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență11. .

DOI TERORIȘTI ITALI
ENI, membri ai mișcării clandestine de extremă dreaptă autointitulate „Ordinea Neagră", acuzați de 
a fi autorii unui .atentat cu bombe săvîrșit la 28 mai 1974, la Brescia, și soldat cu 8 imorți și 162 râde

un tribunal din acest o- raș la închisoare pe viață și, respectiv, la 10 ani recluziune criminală.
PLOI TORENȚIALE deosebit de puternice s-au abătut în ultimele cinci zile asupra regiunilor sudice ale Japoniei, provocând mari pagube materiale și lăsînd fără locuințe 28 000 de persoane. Alte 23 de persoane și-tui pierdut viața, cinci sînt date dispărute, iar 50 au fost rănite.

Ploile au cauzat alunecări de teren, distrugerea a 28 de . poduri, inundarea a 35 000 hectare cultivate cu corecție.
IN CONDIȚIILE actualei penurii de. petrol și a creșterii neîncetate a prețurilor acestuia. Italia, care importă în cea mai mare parte hidrocarburile sale, a elaborat un plan de sporire a consumului de cărbune. începînd din 1981, surse noi de energie (în special solară), și surse mai vechi la care se apelează din nou (în special eoliană) vor furniza Italiei o cantitate importantă din consumul său energetic.

Amestec 
în treburile interne 

ale Nicaraguei
MANAGUA 3 (Agerpres). _ Un purtător de cuvînt al guvernului ni- caraguan de reconstrucție națională a dezvăluit că un emisar american la Managua, R. Barnaby, a avut convorbiri cu reprezentanți ai Frontului Amplu Opoziționist, de tendință de dreapta moderată, și cu membri, ai Consiliului superior al organizațiilor oamenilor de afaceri nicaraguaieni, încercînd sâ-i determine să abandoneze mișcarea sandinistă și lupta împotriva regimului dictatorial al generalului Somo- za. „Frontul Amplu O- poziționist și Consiliul superior sprijină guvernul de reconstrucție țională și au luat diat legătura cu noi, formîndu-ne despre
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Livezeni
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi :

- șef birou programare, pregătire și 
urmărirea producției

— ingineri sau subingineri in cadrul 
compartimentelor funcționale (aeraj, pro
tecția muncii, energetic)

potrivit agen- dintre Copiii preferă să

niți, au fost condamnați
Aplicații militare 

sovietice’ Intre 23 și 27 iulie, în zona Pahevejis — Taurage - Alitus sînt programate aplicații militare ale armatelor din Regiunea militară baltică, sub denumirea convențională „NEMAN’* — an,unță a- genția TASS. Aplicațiile au loc în scopul perfecționării pregătirii și stabilirii gradului de coordonare a acțiunilor diferitelor arme. La aplicații vor lua parte unități și subunități ale armatelor terestre și aeriene. Se a- preciaz'ă că vor participa circa 25 000 de oameni.

Copiii prefera sa se 1 uite la televizor... decît | să stea de vorbă cu pă- i rinții lor — dezvăluie la ■ - Madrid, la Congresul de psihiatrie infantilă, o anchetă efectuată in Franța în rîndul a peste 3 000 de copii de 2—5 ani. Astfel, 44 la șută dintre copii preferă să urmărească programe de televiziune în loc șă discute : cu tatăl lor, iar 20 la sută au aceeași preferință cînd este vorba de mama lor. Ancheta arată, de asemenea, că televiziunea sporește agită-: ția copiilor, reducîndu-le orele de somn și dlmi-‘ ' riuîndti-le puterea de concentrare. Ei sînt extrem de receptivi la mesajele scurte, cum sini cele difuzate de televi- i ziune și la scenele de violență. 'Potrivit profesorului ; francez Jean Duche, „copil plus televiziune este egal ignoranță", deoarece micul ecran se substituie■ lecturilor și dialogului, nesolicitînd din partea copilului decît o ațitudi- 
j ne pasivă.
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fara PANICACînd un declanșat, din Bournemouth, glia, celebrul ____Henryk Szeryng, care locuia în hotel, și-a luat vioara și... a început să cînte pentru a-i calma pe locatari. In sunetele prețioasei „Stradivarius", Clienții hotelului au putut fi evacuați în liniște; "panica fiind evitată. Printre ultimii, din hotel a ieșit Henryk Szeryng bineînțeles cu vioară sa. Focul a putut fi repede localizat.

incendiu s-a la un hotel , An- violonist

PETROLUL IN APA 

PRESURIZATAResursele mondiale de petrol s-ar putea dovedi de cinci ori mai mari decît cele pe Care se scontează țn prezent, dacă se va trece la exploatarea petrolului dizolvat și existent sub formă de metan în zăcămintele de apă presurizată, cuprinse

na- imfe- in- - a~ ceastă nouă formă de a- mestec în treburile interne ale Nicaraguei”, a precizat purtătorul decuvînt, citat de americană United International.în scoarța terestră, special în regiunea . telor americane Louisiana și Texas — a arătat, în-, tr-o declarație făcută în cadrul unui colocviu desfășurat la Londra, prof." Ken Rosing, considerat drept unul din cei mai, reputațl experți occidentali în domeniul zăcămintelor de hidrocarburi. Expertul a explicat că acest petrol a fost ab-< sorbit de apă în condițiile unor temperaturi și presiuni foarte ridicate.

agențiaPress
in șta-

ATACAȚI DE INDIENI

I

— inginer sau subinginer energetic au
torizat la sectorul lucrări miniere montaje 
Livezeni.

Concursul va avea loc în ziua de 11 
iulie a.c., ora 14, la sediul unității.

Condițiile de participare la concurs și 
retribuire conform Legii nr. 12/1971 și De
cretului nr. 188/1977.

5

încadrează de urgență, 

pe bază de concurs

Indieni din tribul „A- raxa" au atacat un grup de cercetători de la Fundația națională pentru indieni (FUNA1) în apro- , piere de Altamira, în statul brazilian Para. Trei persoane 'au fost rănite cu lovituri de săgeți. Este pentru a cincea oară cînd membri ai acestui trib izolat de indieni din Amazonia atacă pe cei ce încearcă să-i contacteze, după deschiderea marii căi de acces „Transama- zonianul", in 1975, Tri- , bul „Araxa" face parte din cei 200 000 de indieni | care trăiesc în Amazonia' ! fără să fi avut pînă a- î cum vreun contact cu = „omul alb", ; |
J i
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STENODACTILOGRAFĂ
PRINCIPALĂ

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt cele prevăzute de Legea 12/1971 și Le
gea 57/1974. .

Informații suplimentare la serviciul per
sonal, telefon 41014.Mica publicitateVÎND nutrii culori diferite, pui și gestante, masculi reproducție. Alba Iu- lia. telefon 13365. (536)pierdut legitimație de serviciu pe numele An- ghel Mircea, eliberată de

U.E. Paroșeni. Se declară nulă. (537) ‘ țPIERDUT ecuson nr. 5618, eliberat de Prepa- rația . cărbunelui . Petrila. Se declară nul. (538)
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA î Petroșani, str. Republicii, nr, 90, telefoane 416 62 (secretariat^, 4 24 64 (secjii). ȚIP ARUL: Tipografia Petroșani, su. Republicii, an.
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