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în întîmpinarea Congresului al Xll-lea al partidului 
Acțiuni perseverente pentru creșterea aportului 

fiecărui colectiv la crearea de noi valori materialeIn întreprinderile economice, pe șantierele de construcții, în unitățile de transporturi, institutele de cercetare și proiectare se desfășoară, în această lună, 
adunările generale ale oa
menilor muncii care analizează activitatea și rezultatele primului semestru, stabilesc măsuri in consecință, pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan și angajamentelor asumate pentru a- cest an. Instituționalizate de peste un deceniu ca organisme profund democratice ale colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni, adunările oamenilor muncii se ajirmă, cu fiecare an, prin maturitatea dobîndită în soluționarea problemelor complexe ale dezvoltării producției materiale și cercetării științifice, prin contribuția

efectivă adusă la progresul întreprinderilor, la întărirea economiei naționa- lor — sectoare, brigăzi, e- chipe — la realizarea și depășirea producției fizice și a valorii producției nete,le.
Adunările generale 

ale oamenilor muncii 
în contextul mobilizator 

declanșat de prevederile cu privire la 
majorarea retribuțiilor

In contextul actual, sub impulsul mobilizator imprimat activității economice de prevederile etapei a Il-a de majorare a retribuțiilor, adunările oamenilor muncii vor scoate în evidență aportul colective-
Profundă recunoștință pentru 

noile măsuri adoptate
cu privire la creșterea 

nivelului de trai

la crearea de noi valori 
materiale — calea .. sigură 
de înfăptuire, și -chiar de
vansare, a tdturor măsuri
lor destinate creșterii nir 
velului dp trai. Jn dubla lor calitate, de proprietari și producători; oamenii muncii sînt chemați să supună unei atente analize resursele interne de care dispun, să acționeze pentru valorificarea lor,vedind astfel o superioară înțelegere a relației directe dintre progresul între

vire la participarea la beneficii.însemnate rezerve interne — și totodată posibilități de afirmare a inițiativei —■ oferă domeniul extracției cărbunelui. Ca beneficiari ai celui mai substanțial procent de majorare a retribuțiilor, minerii, electrolăcătușii, mecanicii, maiștrii, tehnicienii și inginerii din această importantă ramură a industriei au îndatorirea de onoare să acționeze cu stăruință, printr-o mai bună organizare a activității, pentru obținerea unor productivități și randamente superioare, la^ nivelul condițiilor nou create în a- batăje și la celelalte lucrări din subteran. Este necesar ca, în spirit constructiv, adunările oameni-lor muncii din secții, sectoare și ateliere să facă, deopotrivă cu evidențiereaexperienței pozitive a formațiilor fruntașe, o pro-do- fundă analiză a moduluiîn care s-a lucrat în brigăzile rămase în urmă, să stabilească răspunderi concrete, mobilizatoare înprinderii și propria'lor bunăstare, relație accentuată sarcina cadrelor care nuOamenii muncii din Valea Jiului, adresează conducerii de partid și de stat, noi telegrame, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, în care se exprimă adeziunea deplină față de Hotărîrea Plenarei Consiliului Național al Oameni
lor Muncii privind înfăptuirea programului de creș
tere a nivelului de trai în perioada 1976- 1980.

mai ales de noul mecanism economico-financiar, de prevederile acestuia cu pri- și-au îndeplinit unele a-

In telegrama oamenilor muncii de la mina Uricani se arată : „Colectivul de oameni ai muncii de • la 
I.M. Uricani a aflat cu multă satisfacție și bucurie despre Hotărîrea Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii privind înfăptuirea programului de creștere a nivplului de trai în perioada 1976—1980. Faptul că noi, minerii, beneficiem și de această dată printre primii de o nouă

șl substanțială creștere a retribuției, de 15,9 la sută, începînd de la 1 august a.c., exprimă cu prisosință grija- pe care conducerea superioară de partid și de stat, personal dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne,-o purtați nouă, tuturor oamenilor muncii".„Minerii Paroșeniului, comuniștii celei mai mecanizate întreprinderi miniere din Valea Jiului — se spune în telegrama colectivului minei Paroșeni — a minei cu cea mai mare experiență în introducerea și exploatarea complexelor
(Continuare în pag. a 2-a)

Centrul Petroșaniului se dezvoltă în acest an cu 
noi blocuri de locuințe, elemente de preț ale confor
tului și modernului urban. Numai în această zonă de 
locuit se vor executa peste 250 noi apartamente pen
tru oamenii muncii ai municipiului.

Simpozion | 
consacrat instruirii de • 
protecție a muncii a : 
personalului minier ; î Astăzi, la C.C.S.M. ; Petroșani are loc un = simpozion consacrat ins- ș truirii de protecție a i muncii a personalului 5 care lucrează în indus- î tria minieră. Participă i specialiști în acest do- ] meniu din întreprinde- j rile miniere din Valea j Jiului și din țară, în- ! tîlnirea avînd un pro- > nunțat caracter de lu- : cru, dată fiind organi- : zarea, odată cu pre- : zentarea de referate, a ; unor vizite la centrele ș de instruire a cadrelor i de la minele Dîlja și ’ Paroșeni. Cu acest pri- : lej, la C.C.S.M. se des- ; chide o expoziție de ■ protecție a muncii. i

(Continuare tn pag. a 2-a)

1000 tone de
Brigada condusă de Sza

bo Balaș (in imagine, în 
ifrim plan, șeful de bri
gadă) este una din forma
țiile dfe lucra ale sectoru-- 
lui V al I.M. Vulcan care 
au depășit, lună de lună, 
sarcinile de plan.
I In. primul semestru al 
anului, brigada a rapor
tat peste prevederi 774 
tone de cărbune.

Sugcese în cinstea
celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei

Angajamentul

unei brigăzi

cărbune peste prevederi

La mina Uricani
Producții și productivități 

superioare planului
In întîmpinarea celei 

de-a 35-a aniversări a eli
berării patriei de sub do
minația fascistă, briga
da s-a angajat să conso
lideze aceste succese, ur- 
mînd să realizeze peste 
prevederi 1080 tone de 
cărbune și să onoreze ast
fel angajamentul anual a- 
sumat.

In 10 iulie, colectivul 
minei Uricani a obținut o 
realizare a sarcinilor de 
producție in proporție de 
104,6 la sută pe seama de
pășirii productivității mun
cii planificate în cărbune 
cu 4,9 la sută, în subteran 
cu 3,8 la sută și cu 1 Ia 
sută la nivelul întreprin
derii.

La nivelul sectoarelor, 
ziua de marți, 10 iulie a

fost deosebit de rodnică 
pentru sectorul II — plus 
211 tone de cărbune, tota- 
lizind de Ia începutul lunii 
o depășire de 1145 tone 
realizate printr-o sporire 
a productivității muncii 
planificate în cărbune cu 
537 kg/post. Și sectorul 
I și-a depășit sarcina de 
plan a zilei cu 60 de tone 
la producția fizică de căr
bune extras.

România —
militant activ pentru 
dezvoltarea pe mul
tiple planuri a so
lidarității, prieteni
ei și colaborării în
tre toate țările so
cialisteDezvoltarea continuă pe multiple planuri a solidarității, prieteniei și colaborării între toate țările socialiste constituie o orientare fundamentală, 'de principiu, a întregii politici externe a României socialiste, înscrisă în însăși carta politică și ideologică a partidului — Programul P.C.R. A- ceastă cauză a avut întotdeauna un militant neobosit în persoan'a secretarului general al partidului nostru, președintele Republicii, to- I varășuj Nicolae ' Ceaușescu.’ Ea își are iz- ' vorul în însuși sensul istoric al profundelor t transformări revoluționare petrecute în societatea românească după 23 August 1944, în comunitatea de năzuințe și de țeluri ale gărilor socialiste, în convingerea profundă a României socialiste că unitatea și colaborarea cu toate țările socialiste constituie un important factor al succesului în opera complexă de edificare a socialismului în fiecare țară și, totodată, un element esențial al unității tuturor forțelor mondiale ale păcii și progresului social.Militînd consecvent pentru dezvoltarea prieteniei, colaborării și solidarității cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității ți conlucrării lor, România consideră că trebuie avute în vedere diversitatea și complexitatea condițiilor în care se înfăptuiește noua orînduire state deosebite ca mărime, potențial, grad de dezvoltare, tradiții și - particularități naționale, care cristalizează o mare varietate de experien-

(Continuaie in pag. a 4-a;
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Acțiuni perseverente pentru creșterea aportului 
fiecărui colectiv la crearea de noi valori materiale

Adunările generale 
ale oamenilor muncii

(Urmare din pag. 1)tribuții. In principal, măsurile . ce vor fi stabilite trebuie să conducă la eliminarea neajunsurilor, datorate unor manifestări de indisojplină, începînd cu absențele sau nefolosirea la maximum a timpului „de lucru și pînă la abaterile de Ia normele de producție și de protecție ă muncii.Fără să epuizeze toate posibilitățile de depășire a sarcinilor de plan, cele mâi multe sectoare de producție și investiții au obținut în acest an realizări frumoase la extracția cărbunelui și pregătirea viitoarelor capacități de producție. Succesul lor, pe care-1 vor raporta cu îndreptățită mîndrie în bilanțul primului semestru constituie suma unor neîntrerupte preocupări pentru introducerea progresului tehnic și gospodărirea chibzuită a dotării, pentru ridicarea calificării și policalificare, precum și pentru întărirea ordinii și disciplinei. Nu este o în- tîmplare că acolo unde preocupările minerilor, inginerilor, maiștrilor și tehnicienilor s-au ridicat la un înalt nivel de răspundere muncitorească, succesele semestrului I poartă tocmai amprenta noului, fiind rezultatul firesc al o- rientării spre aplicarea metodelor înaintate și introducerea utilajelor moderne la lucrările din a- bataje'. Așa trebuie să procedeze toate colectivele miniere care au înregistrat rămîneri în urmă, adică să renunțe la tot ceea ce este depășit, să adopte noua practică a mineritului, să îmbrățișeze cu mai mult curaj elementele viabile, purtătoare de progres tehnic și economic. Din o- rientarea adunărilor oamenilor muncii spre aceste'căi ale perfecționării, din activizarea tuturor' factorilor, îndeosebi ă cădre- lor tehnico-inginerești și a minerilor, o bogată ex

Elevi ai Grupului școlar minier din Lupeni la înfrumusețarea incintei școlii.

periență practică, în promovarea noului, va rezulta recuperarea rămînerilor . în urmă și înscrierea tuturor brigăzilor la nivelul sarcinilor de plan. Implicit, această recuperare va aduce după sine retribuții sporite, obiectiv pe care trebuie să-l atingă toate formațiile de lucru.Sarcini deosebite revin și unităților din construcții _ sociale, industriale și de utilaj minier — precum și colectivelor din domeniul energiei electrice,' exploatării lemnului, textil, din activitatea de transporturi, aprovizionarea populației și prestări de servicii. Pro- movînd o exigență constructivă, pe baza principiilor autoconducerii și au- togestiunii, adunările oamenilor muncii diii toate aceste domenii trebuie să constituie un important pas pe calba perfecționării, a sporirii realizărilor la toți indicatorii cantitativi și calitativi ai planului. De asemenea, în domeniul cercetării științifice și proiectării unde există un vast teren de afirmare a gîn- dirii înaintate-, adunările generale să constituie cadrul unor dezbateri fertile, în vederea înfăptuirii în mod exemplar a sarcinilor contractuale, creșterii contribuției lor la mecanizarea și modernizarea extracției de Cărbune.In întîmpinarea mărețelor evenimente politice ale acestui an — aniversarea eliberării patriei și cel de-al XII-lea Congres al partidului — colectivele de oameni ai muncii, avînd în frunte comuniștii, sînt cliemate să acționeze tot mai insistent pentru valorificarea superioară a potențialului de gîndire și acțiune, în vederea obținerii unor realizări pe măsura condițiilor tot mai bune de muncă și de viață create .. oamenilor. muncii, Condiții ce reflectă grija permanentă pentru creșterea bunăstării lor materiale și spirituale.

Străbătută de o înaltă răspu n dere munc Horească, adunarea generală a oamenilor muncii de ila sectorul IV at minei Vulcan a analizat, în spirit critic și autocritic, rezultatele obținute în primul semestru al anului și sarcinile ce revin colectivului pentru cel de<al doilea semestru, stabilind măsuri concrete în vederea îndeplinirii în bune condiții, a planului la extracția de cărbune. Stimulate de noile prevederi a- doptate de Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, cu privire la majorarea - retribuțiilor, dezbaterile au reflectat o- rientarea generală a colectivului spre valorificarea tuturor posibilităților de depășire a producției fizice și a valorii producției nete, minerii a- vînd certitudinea că peaceastă cale vor contribui efectiv la înfăptuirea programului de creștere a nivelului de. trai.Din bilanțul făcut de conducerea sectorului a reieșit că în cele șase luni colectivul a realizat principalii indicatori de plan, extrăgînd o producție suplimentară de 1065 tone de cărbune, iar la lucrările din pregătiri obținînd o depășire de 97 ml. Es-
■ X .X KX l txi< IKiaaXKmțJXXiniM JtlOWtJurM l

| însemnări: In Lupeni și Vulcani viața școlilor. este orien- ; tată în această perioadă î spre două aspecte: pre- : gătirea noului" an de în- = vățămînt și organizarea vacanței de vară a elevi- : lor. Multe școli au ter-. j minat (ori se află într-o ; fază finală) lucrările de > întreținere curentă (cum ■; sînt școlile generale nr.■ 5 și 6 Vulcan, „ultima î mai avînd de reamehajat : sala de sport), altele ur- ; mînd să le înceapă con- : form graficului stabilit. ; O atenție continuă se : acordă și vacanței de va- : ră posibilitățile de recre- i ere a elevilor fiind de i mare diversitate, împle-: tindu-se permanent cu i munca desfășurată pe i șantierele patriotice. Toa- ; te activitățile din școlile 

te un evident succes colectivului, mai ales în primele două luni confruntat eu o serie 
greutăți. Oamenii au . vut însă tăria aceste greutăți, pereze rămînerea în mă, înregistrată la putui anului și să obțină, după cum , am văzut, chiar un pluș. Totodată, a fost

ăî că s-a de a- să învingă să ‘recu- ur- înce-

Angajare hotărîtă pentru 
depășirea producției fizice 
și a valorii producției nete
obținută și o economie de peste 350 000 lei ea urmare a reducerii consumurilor de energie electrică, lemn de mină, cherestea, armături și plase metalice.In cuvîntul lor, partici- panții la dezbateri au accentuat cerința de a se acționa cu mai multă ho- tărîre pentru depășirea producției fizice, 
terea retribuției, ca 
fel toate măsurile 
tate în ultimii ani 
tru îmbunătățirea condiți 
ilor de muncă și de via-

Creș- 
de alt- 

adop- 
pen-

de vacanțăLupeni și Vulcan stimulate de impor- din șînt fantele evenimente politi ce ale acestui an XXXV-â aniversare liberării patinei de dominația fascistă și greșul al XII-lea 
P.C.R.

— a a e- sub Con- al . care stimulează căutarea celor mai variate metode de a transforma vacanța într-o perioadă de educație multilaterală; Pe străzile djn Vulcan munceau elevii Liceului industrial, da Pa- roșeni alți elevi participau la lucrări social-gos- podărești. Pentru marea majoritate a absolvenților claselor a VlII-a și pentru liceenii din aceste o- rașe vacanța se desfășoară și în haine de lucru, o continuare firească a procesului de. educație prin și pentru muncă. ’ Dar și în școli acțiunile cluburilor vacanței atrag foarte mulți elevi. In Școala generală nr. 1 Lupeni, coridoarele reverberau o muzică tinerească.— In fiecare zi elevii noștri vin în număr mare la concursuri muzicale, de dans și de recitări, precedate de informări politice, la repetiții de gimnastică, — ne-a informat profesoara Augusti- na Feldman. Programul vacanței se desfășoară prin diferite activități atractive, cerute de elevi, care, văzîndu-și opțiunile îndeplinite, participă zilnic la ele.

a

s 
s

T. SPATARU

ță ale minerilor, ne mo
bilizează și mai puternic, i noastră o 

munci- desprins: . .. dezbate- opînia generală Sub
ridică in fața 
înaltă îndatorire 
torească — s-a ca o concluzie a rilor,semnul căreia .. s-a desfășurat adunarea pe sector.Eră firesc, deci, ea par- ticipanții la discuții să se oprească cu prioritate

asupra unor neajunsuri care se mai resimt în activitatea sectorului. Vorbitorii Martin Păunescu, Takacs Alexandru, Ilie Bălțatu, Mihai Balș, Constantin lacob, Ilie Ciobăno- iu. și Gheorghe Bobric _ le-au adus în discuție, solicitând factorilor de răspundere din cadrul minei și al combinatului minier să iâ toate măsurile, astfel îneît sectorul să realizeze, în continuare, în mod exemplar sarcinile de plan.’Un loc central în cadrul dezbaterilor l-a a- vut aprovizionarea materială a locurilor de muncă din subteran, capitol deficitar nu numai la a- cest sector, lipsa lemnului xiî-lea al partîduluL 
de mină fiind resimțită în toată perioada, deoarece

(Urmare din Mg- Dmecanizate, oamenii au devenit adevărați nerî-tehnieieni, așa cum dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne-ați cerut-o cu ocazia vizitei de lucru făcută în Valea Jiului, ne exprimăm recunoștința -pentru gîndurile bune și grija permanentă pe care ne-o poartă partidul și statul nostru, dumneavoas- . tră personal. Sarcinile pe primii trei ani ai cincinalului le-am realizat înainte de termen și le-am depășit iar la sfîrșitul primului semestru al acestui an am’ raportat îndeplinirea sarcinilor de plan șl a angajamentelor asumate®.
Colectivul tinerei între

prinderi de tricotaje din 
Petroșani, primind cu deosebită satisfacție recentele documente de partid, în telegrama adresată conducerii partidului spune :. „In noile măsuri de creștere a retribuției aprobate de Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii vedem grija deosebită pe care partidul și statul nostru, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general N i c o la e Ceaușescu, o purtați celor ce muncesc.Pentru aceasță grijă părintească, pentru tot ceea

care mi- cum

timpuluiadunării supuse de Și

depozitul minei nu a respectat comenzile lansate de sectoare. S-au evidențiat, de asemenea, resursele interne ale sectorului, care, printr-o mobilizare deplină a întregului colectiv ar putea fi materializate într-o producție suplimentară superioară celei obținute pînă aciim. Cînd afirma toate acestea, ing. Dumitru Buică, șeful sectorului, se referea la cele 580 de absențe nemotivate și 2151 zile-om concediu medical, precum și la alte aspecte ale nefolo- sirii integrale a'de lucru.Tot cu prilejul generale au fost dezbaterii sarcinile plan pe semestrul II planul de măsuri stabilit în vederea realizării a- cestora. O mare parte dintre măsuri se referă Ia extinderea capacităților de producție, crearea de noi fronturi de lucru care să asigure posibilități mai mari de realizare a sarcinilor de plan. Pentru a- ceasta, au arătat mai mulți vorbitori, colectivul va trebui să se mobilizeze într-o măsură mai mare, să ducă lâ îndeplinire în bune condiții sarcinile ce îi revin’ în * a- ceastă parte a anului, an marcat de evenimente importante îp viața întregului popor _ cea de-a 35-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al 
C. IOVANEȘCU

5S

ce întreprindeți pentru noi în fruntea partidului și statului, pentru traiul noar tru îmbelșugat și prosper, vă mulțumim - din adîneul inimii și ne angajăm în fața partidului, a dumneavoastră, .mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușest a, că nu ne vom precupeți i- forturije „pentru a ne în- depljni în mod exemplar ■_ sarcinile de ’ producție? „Șă von atinge în „ . termenul stabilit parametrii 'proiectați pentru' întreprindere*.In telegrama colectivului de oameni ai muncii de la cea mai nouă întreprindere din Vulcan — Fabrica de confecții, se arată: „Uni- < tatea noastră, creată la indicațiile dumneavoastră, mult stimate și iubite to- vară șe Nicolae Ceaușescu, exprimă cu clarviziune consecvența cu care conducerea partidului se preocupă de ridicarea - nivelului de trai al poporului. A- ceastă grijă s-a materializat prin darea în funcțiune a fabricii noastre, unde își desfășoară activitatea’ peste 800 de soții și fiice de mineri din Valea Jiului. Vom face totul ca într-o perioadă cît mai scurtă să răspundem grijii' ce ne-o purtați prin fapte demne de muncă, să ne aducem contribuția la propășirea patriei socialiste, Ia înaintarea spre noi culmi ale civilizației și progresului®.
Printre acțiunile organizate de Comitetul o- rășenesc U.T.C. Petrila se numără și cea care a avut loc în colaborare cu Procuratura Petroșani. Prezentarea cîtor- va legi, filmele pe teme de protecție a muncii, răspunsurile date la întrebările participanților, au conferit acțiunilor a- tractivitate. (M.B.).

La Vulcan, un nou obiectiv va începe în curînd să prindă contur. Pentru început a fost jalonat terenul unde va fi amplasată viitoarea cantină-restaurant. (Gh. P.).După reutilare, stația „Dacia” service Paro- Jșeni, aparținînd filialei Timișoara, execută reparații de toate categoriile, - inclusiv reparații capitale la toate tipurile de autoturisme de fabri

cație românească. Pentru îmbunătățirea calității lucrărilor de vop- sitorie, stația a fost dotată cu un tunel de uscare cu raze infraroșii.
★Constructorii din Petroșani întîmpină sărbătorile din august, -și cel de-al XII-lea Congres al partidului, cu noi succese în întrecerea socialistă. Printre a-. cestea șe numără și terminarea blocului 51C din Petroșani cu 56 a

partamente. In aceste zile, alte 56 de familii, bueurîndu-se de casă nouă, s-au mutat în apartamente noi cu 2, 3 și 4 camere. (C.D.).Organizatorii celei de a IV-a ediții a „Salonului de toamnă al umorului” de la Petroșani au lansat primele 70 de invitații carieaturiștiior din țară. Pentru a cuprinde cele, mâi reprezentative lucrări din Valea Jiului 

pe tema „Mesaj despre starea copilului”,; cărica- turiștii amatori din municipiul nostru sînt rugați să-și trimită desenele (dimensiuni 25x35, 35x50 și 50x70 cm.) pe a- dresa Casei de cultură a sindicatelor din Petroșani, pînă în ziua de 11 august, spre a facilita editarea, la timp, a catalogului manifestării artistice. Reamintim că ediția din acest an a salonului de toamnă al u

morului se va desfășura între 7 și 30 octombrie (I.V.).La preparația Lupeni s-a deschis primul curs de policalificare la care sînt înscriși 300 de lăcătuși. Scopul cursului este de a pregăti pe cursanți în meseriile de sudori și manipulanți pentru instalația de preparare. (C.I.),
g iii'j...... Jtuww«i ț&'j&'gSax.
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Individ — Colectivitate • Individ — Colectivitate

Pasiune și răspundereîntreprinderea minieră Paroșeni. II căutăm pe maistrul Mihai Cîrșmaru. Maistrul era în sala de a- pel:— Tovarășe Cîrșmaru, vrem să ne spuneți cîte ceva despre dumneavoastră. »— Ce-ar fi să schimbăm subiectul, să vorbim despre Ion Grigorescu sau depre Alexandru Laszlo, de exemplu.— Nu. Vrem să consemnăm destăinuirile maistrului principal Mihai Cîrșmaru, despre el însuși, despre devenirea sa...— Fie! Am fost pe rînd, vagonetar, miner, șef de brigadă, iar acum, după cum știți, maistru principal. Am muncit un sfert de veac în mină Și numai in investiții. M-am specializat în baterea puțurilor, a galeriilor și a camerelor trafo. Atît. „Destăinuirile11 te.— Și, totuși, 
de spus. Spre colectivul din parte s-a impus în ultimii ani ca un colectiv frunte în Vale. ‘ Cum reușit ?. — Muncind. Ar fi greșeală- dacă cineva crede că succesele care le-am obținut s-ar datora întregului lectiv. Cei peste 1600 lucrări de deschidere realizați în plus de la începutul cincinalului, economisirea a 130 mc lemn foios și recuperarea a peste 800 bucăți de armături metalice sînt o mul, omul care muncește„operă11 colectivă. De a- intr-un colectiv știe să

sînt seur-sînt multe exemplu, care faceți
de 

ao ar pe nu corni

ceea v-aș ruga să rețineți cîteva nume dintre multe altele: Ion Grigorescu,Alexandru Laszlo, Vasile Cerceza, Cristian Traian, Gheorghe Tudor, Petru Zlăgneanu, Constantin Popa, Virgil Beștea, Ion Tamaș, Constantin Ștefu- reac, Petru Vegan, Nico- lae Iușean, Adalbert Șe- res. Ei sînt doar cîțiva „ctitori“ a zeci, sute de metri de „bolți subterane". Numai datorită lor colectivul nostru se află pe un loc fruntaș. Contribuția mea ? In orice împrejurare i-am cerut fiecăruia părerea. I-am făcut să înțeleagă că realizarea și depășirea sarcinilor de plan este în interesul lui și al nostru, al tuturor. 
Așa am ajuns ca fiecare ortac să fie răspunzător " 
de calitatea muncii lui și a celor din brigada în care lucrează. Promovînd în funcțiile ”de șef de brigadă și de schimb oameni cu inițiativă și spirit gospodăresc, am reușit să depășim productivitatea muncii planificată în medie cu 20 la sută.— Ce calități trebuie să aibă un bun conducător al producției ?— Să fie un om pricepui, cinstit, drept,..cu o comportare exemplară în familie și în societate.— După un sfert veac de activitate în nerit ați avut, firesc, utăți și satisfacții....— Greutățile sînt vitabile. Știți, fără ele ■ viața ar fi monotonă. O-

de mi- gre-ine-

din cele mai harnice filatoare din cadrul" 
secției a doua filatură de la I.F.A. „Vîscoza" Lupeni, 
este și Maria Rune. Foto: Ștefan NEMECSEK

t

vului nimic nu este posibil.

Important este ca omul
crezulsa nu-șiInterlocutorul meu, un om dîrz, tenace și cu o imensă iubire de muncă și oameni — Nicolae Oprea — este miner șef de brigadă la sectorul I a] minei Bărbăteni. Lucrează în mină din 1956, iar din 1957 este șef de brigadă. Fiu de țăran 1 din părțile Ostrovenilor — Dolj, a venit aici în. Vale cu aproape 25 de ani în urmă. îi place să cuprindă în imagini, o faptă, îi place să privească omul

Bărbați care onorează titlul de miner

le învingă. Are întotdeauna un sprijin de nădejde — umărul ortacului. Satisfacții ? Și satisfacții am avut destule. Una dintre cele mai mari, am a- vut-o ca șef de brigadă, cînd am stabilit și cel de al doilea record pe țară la săparea puțurilor — 91 ml pe lună. Primul, de 72 ml, îl stabilisem cu cîțiva ani în urmă la mina Aninoasa.Astăzi-, ești judecat, cum e și firesc să fie,' după unitatea dintre vorbă și faptă, după ce lași în urmă. In acești ani am lăsat în urmă 14 puțuri și zeci de kilometri de „drumuri subterane11 care vor dăinui zeci de ani. Asta este cea mai măre satisfacție a muncii, a unei vieți de mirier-
Constantin GRAURE

în colțișorul șău de viață, ca pe un izvor de lumină într-un peisaj aflat îritr-o tulburătoare schimbare șl devenire. Ii place cărbunele și acesta i-a devenit un crez puternic.L-am căutat în dorința de a-i afla gîndurile, preocupările și deopotrivă faptele de muncă. L-am găsit greu, lucrase două șuturi pentru înlocuirea unui transportor TR-2 cu 
un TR-3.— Este greu să lucrezi cu oamenii, tovarășe O- prea ?— Aș minți' dacă aș spune că-i ușor. Greutăți sînt multe, vin, le bești, unele se ducparcă nici n-au fost, altele mai lasă și urme... Important este ca omul să nu se dea bătut, să nu-și trădeze crezul.

raz- 
de

— Și care este crezul dumneavoastră ?— Acela ca oamenii cu care mjmcesc să înțeleagă necesitatea de a fi împreună și la bine și la rău. Aici, intervine educația muncitorească de care, zic eu, un șef de brigadă nu se poate lipsi. Trebuie să-ți apropii omul. La unii trebuie să le explici mai pe îndelete. Cu alții, trebuie să fi mai aspru. Trebuie să-i arăți unde poate ajunge dacă nu-și - face datoria. Cu cei care înțeleg dintr-o vorbă, este mai ușor. Pot să vă dau și un exemplu; am avut în brigadă un om pe care degeaba am încercat să-l îndrept, absenta mereu. După ce a fost avertizat odată, de două ori, de... multe ori, fără să se îndrepte a fost îndepărtat din colectiv. Acum vine la mine să-1 iau înapoi. Dar, nu-1 mai vor oamenii. Și pe bună dreptate. Cu astfel de oameni nu te poți înhăma la greutăți.— De fapt, prima întrebare a vrut să fie alta. Sîrițeți tetului partid, c.o.m. băteni, tetului liului Lupeni, membru al comi- . tetului .de partid pe mină. Cum reușiți să îmbinați aceste răspunderi cu problemele cu care vă confruntați ca șef de brigadă?_ Cu ajutorul colecti-

membru al comi- municipal de vicepreședinte al de la mina Băr- membru al comi- executiv al consi- popular orășenesc

Biruitoarea flamură a iubirii...In seara aceea, Petre s-a Jnlors supărat acasă. N-a scos un cuvin t, deși Florina stăruia să-1 descoase. Duminică, însă, și-a descleștat fălcile... — De mîine te. apuci de învățătură și dai la institut. '— Eu, care am terminat , laliceul acum patru ani, fără frecvență?— Nu-i nimic, înveți vei reuși. Așa am făcut eu.Pentru Florina au venitși
și

••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••La una din: întreprinderile industriale din Valea Jiului un grup de oameni ai muncii au pus lâ cale 
o tehnologie de lucru deosebită, o noutate care revoluționează activitatea e- conomică a întreprinderilor similare, de profil. In fruntea acestui grup entuziast se afla tînărul conducător al întreprinderii?Deși- noua tehnologie — o premieră pe țară, și, după cît se pare din presa de specialitate sudiată, chiar pe plan mondial — constituia subiectul inovații (actele fuseseră înaintate de specialitate, se demersuri pentru breveta- - - - -re), conducătorul întreprin- rnai spuneam că un grup rului s-o facă pînă atunci?

neau utilizarea grabnică a fiecărei metode, tehnici și tehnologii avansate. Nu e- ra cazul însă și de generalizare la alte întreprinderi. Tehnologia trebuia verificată în producție.

M-am despărțit de brî-' 1 gadierul Oprea. De atunci , mi-1 închipui mereu în mijlocul oamenilor săi, ' modelîndu-î pe cei tineri I cu multă dragoste și/'i răbdare. Nimic nu este mai nimerit pentru a în- I cheia aceste rînduri decît ( cuvintele minerului Nico- lae Oprea: „Noi, oame- ' nii, avem datoria să fa- I cern totul, tot ce depinde ' de noi pentru a fi de fo- I los oamenilor. Pentru , asta trebuie să ridicăm la cea mai înaltă cotă I măiestria profesională. ] Sînt condiții ale existen- , țej noastre. Cine este mai apreciat ? Cel care cu-, noaște mai mult și mai bine, cel care știe să lucreze cu oamenii, care-și iubește meseria, cel pune suflet în ce. Acesta este adevărat".

!5

Alexandru

l ce tot ce faun miner
tAtar

4

î 
V

t

unei necesare forurilor făcuseră
• ■■■■■■■■■•••aîntr-o noapte, personalul de serviciu anunță conducătorul întreprinderii unde fusese elaborată tehnologia, unde se experimenta, cum

prinderii (in care pătrunsese fără voia nimănui), colegul îi trimite uri mesaj plin de „căldură11 ; ,;Spune-i că vorbesc cu el cînd vreau eu, nu cînd vrea el I", de parcă se a- Ua în propria-i întreprindere. Un ordin scurt pornește de la capătul celă- | lalt al firului și poarta a fost ferecată. Colegul „prizonier11 în incinta străină nu are ce face, iși calcă : pe inimă și „promisiune" și formează singur numărul telefonului de la domiciliul „gazdei fără voie11.— Și acum ce fac colega ? Aștept să vină dimineața ca să-mi deschizi poarta sau îi spui porta-

: zilele și lunile de chin. Se transferase de la librărie la I.U.M.P„ a urmat o școală de calificare de șase luni. După serviciu se apuca de gospodărie, apoi lua în primire matemati- cile. Ii adusese Petre toate manualele din liceu. După o zi de muncă, după cursuri, bărbalu-său venea, noaptea tîrziu, obosit. Se echipau în teniși și treninguri, pe întuneric alergau printre blocuri, apoi Florina- se ridica în brațe pe cadrele metalice de scuturat covoarele. Vecinii ctr insomnii au început să-i privească c Iilor îș. Petre le-a explicat că „doctorul i-a recomandat Florinei să-și întărească mușchii11. De cîteva ori ea a vrut să abandoneze. Printr-o ciudată întîmplare, taică- său i-a dat telefon, că n-o mai primește acasă, decît cu... studii superioare. A bănuit că Petre e la" „rădăcina" telefonului. 'A venit și- ziua probei sportive. La al doilea tur de pistă i se bloeaseră
r

derii nu face un secret deși constituia mai mult decît un secret, și o prezintă nu numai conducătorilor ierarhici superiori, ci și colegilor de breaslă. Noua • tehnologie este primită cu entuziasm de specialiști. Nu se așteaptă brevetul care să consfințească drepturile de autor, și se trece 
la experimentarea ei, la folosirea, de fapt, a acestei tehnologii. Necesitățile sporirii producției impu-

mai opuixcaiiJ., un stupde specialiști, în fruntea cărora se afla un coleg de al său, conducător la o altă întreprindere din Valea Jiului, copiau de zor, studiau pe elemente și operațiuni noua tehnologie. Nu aveau nici cel puțin încuviințarea verbală, formală a personalului de serviciu, ca să nu mai vorbim de a conducătorului întreprinderii.Invitat, rugat să vorbească cu conducătorul între-

Iși adusese aminte că e- rau „colegi11, dar... spre miezul nopții nu-i venise în minte să-i ceară și scuze sau să justifice cel puțin... prezența la o oră atît de tîrzie, într-o incintă care nu era a întreprinderii unde lucra.Poarta s-a deschis șl „colegul11 a pleeaf, dar fără schițele făcute cu atîta trudă de specialiștii care îl însoțeau !
Tudor MUNTEANU

I
I
I1-

pe mărturisiri, Petre și-a ușurat sufletul. _— Ți-aduci aminte, cînd n-am scos o vorbă cîteva zile. Mă întîlnisem la un pahar de vin cu un amic, care, șe pare că, știa mai bine decît noi ce se petrece în casa noastră. Cică, îi spusese o mătușă de-a tă, că d-aia se face Petre sub- inginer, ca să ajungă intelectual și o s-o lase pe Florina. N-ar mai „corespunde11 pretențiilor- lui, adică ale mele. Și-atunci am ho- tărît să le dau, în felul meu, un răspuns. Poate te-ăi supărat pe mine, știu cîte zile ai plîns din cau-

mușchii, a văzut însă ochii lui Petre, ca doi tăciuni aprinși, j s-a părut că îi aude îndemnul „nu te o- pri!“, s-a simțit ușoară, a- lerga de parcă zbura, s-au mirat și profesorii de sport de timpul obținut de ea. A căzut pe pistă, dincolo de linia de sosire, Petrei-a zis „respiră, expiră cît mai lung, e bine". S-au a- nunțat și rezultatele examenelor — reușită printre primii.L-a întrebat pe Petre de __ ____ce, a ținut cu tot dinadin- za fehrei mușchiulare, a „luptelor" cu algebra Și cu celelalte..— Nu, nu m-am supărat. Și Petre simți pe obrazul drept un sărut sfios, de parcă l-ar fi adiat o biruitoare flamură a iubirii..:Aceasta este de fapt- o poveste adevărată și frumoasă, un mirific poem de dragoste, pe care l-am a- flat cu, cîteva zile în urmă. Pentru cei ultracurioși, răspunsul lui. Intr-o seară păstrez și numele de faihi- 1-a prins în toane bune și i-a repetat întrebarea. Pus

sul să fie studentă.— Așa, ■ dintr-o ambiție a mea, a mormăit el, abia auzițiS-au scurs iute anii, a-. cum Florina a trecut în anul III. I se pare mai u- șor să treacă ide la freză la studiul obiectelor de u- tilaj minier. Aude cum Petre spală vasele, mai Sparge cîte-o farfurie? se gîri- dește la el, n-o mulțumeă lie al celor doi eroi.
Ion VULPE

Pentru unii e mai ușor să ceară decît să facăIntr-una din zilele trecute, la redacție am-primit o scrisoare. Autorul ei ? Numele nu are nici o importanță, ci... modul în care unii oameni înțeleg rezolvarea anumitor probleme legate direct de activitatea lor. Ajuns la fața locului, „problema11 ți se dezvăluie și constați că pentru unii este mai ușor să 
ceară decît să facă. II vedem pe autorul scrisorii în casa lui, cu două geamuri sparte, întocmind tot felul de misive către

diferite foruri, chemînd pe alții să vină să-i. pună geamurile " 1 'de frig.Desigur, faptul că frig — dar fără să spună și de ce — pare de compătimit și ajungi să exclami : săracul om, trebuie ajutat ! Pornit cu intenții bune să ajuți un om sau poate mai mulți, aflați într-o situație care, ru bănuiam după cum erau prezentate lucrurile, că necesită sprijin și înțelegere, constatăm că de

că... îngheațăstarea omului, îngheață de
fapt lucrurile nu stau chiar așa cum au tost prezentate și că, dacă ar fi pus numai un deget fiecare și ar fi curs un pic de transpirație... a minții, misiva .alcătuită pe un ton plîngăreț și deznădăjduit nu ar mai fi fost scrisă. Iar timpul folosit pentru rezolvarea problemei ar fi fost mai scurt chiar decît cel pen- întocmirea reelamației dar... se pare că e mai ușor să aștepte să... cadă para I

Gheorghe POPESCU

1
I
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aniversara eliberării României In numeroase capitale ale lumii continui să fie organizate diverse acțiuni consacrate aniversării a 35 d* ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă.In cadrul „Zilelor prieteniei româno-italiene", la Biblioteca română din Roma a avut loc confe
rința prof, dr. Vincenzo Adinolfi, de la Universitatea din Napoli, care a vorbit pe larg despre politica națională justă a partidului și statului nostru, relevînd deplina e- galit'ate in drepturi a tu- ~turor cetățenilor României socialiste, fără deosebire de naționalitate, participarea lor la întreaga viață politică, economică și socială a națiunii. Vorbitorul a subliniat, toto-

dată, că propaganda iredentistă dusă de . cercurile reacționare din occident este contrazisă de faptele și realitățile României socialiste de astăzi, care confirmă un adevăr cu putere de simbol — deplina demnitate a tuturor cetățenilor țării.

Situația din Nicaragua

Neonazlștll 
se agită din nou
BONN 11 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Interne al R.F. Germania a dat publicității un raport, citat de agenția D.P.A., în care se constată că, în a- nul 1978, activitatea grupărilor neonaziste din R.F.G. s-a intensificat, ac- centuîndu-se tendința a- cestora de a adopta tactici teroriste și de a recurge la violență. Cele 76 de organizații neonaziste e- xistente în 1978 în R.F.G. au avut în total 17 600 membri, din care aproximativ 1 000 de persoane au alcătuit așa-numitul' „nucleu dur", constituit în 24 de grupări teroriste. Membrii acestor grupări au participat la acte de violentă grave, au amenințat cu folosirea forței, au procurat exploziv sau arme, au pus la cale asasinarea unor personalități marcante.Raportul menționează că în 1978 s-au înregistrat 992 de cazuri de extremism de dreapta, ceea- ce reprezintă o creștere cu 61 Ia sută față de 1977 și cel mai mare număr de cazuri înregistrat din anii ’60.

Intr-o emisiune specială dedicată țării noastre, postul de radio Dakar, din capitala Senegalului, aprezentat succesele obținute de poporul român înultimii ani în dezvoltarea economică și socială a țării. A fost subliniată participarea tot mai largă a României la circuitul economic mondial, sublini- indu-se contribuția președintelui Nicolae.Ceaușescu la amplificarea relațiilor țării noastre cu statele în curs de dezvoltare. ___________Radioteleviziunea ' algeriană a evocat profundele transformări care au avut loc în țara noastră, accentuîndu-se eforturile poporului român pentru industrializare, transformarea socialistă a agriculturii, dezvoltarea învăță- mîntului și culturii.

MANAGUA 11 (Agerpres). — Postul de radio „Sandino" a anunțat o nouă ofensivă a Frontului Sandinist de Eliberare Națională (FSLN) 'asupra o- râșului Managua, unde este concentrat grosul efectivelor Gărzii Naționale care-1 sprijină pe dictatorul Anastasio Somoza. A- genția United Press international relatează în a- cest sens despre o serie de pregătiri ale luptătorilor FSLN în vederea ofensivei finale, apreciind că strategia frontului vizează încercuirea capitalei, din toate părțile, astfel ca Managua să fie cucerită după o zi de marș.
*

MANAGUA 11 (Agerpres). — în fața ofensivei detașamentelor FSLN, numeroși militari somoziști renunță să mai lupte, predîndu-se detașamentelor patrioților. Și, în timp ce Garda Națională devine tot mai puțin eficientă, unitățile 
FSLN primesc noi și noi voluntari. In ultimele zile, peste 15 000 de voluntari din Masaya, Leon, Mata- galpa și Chontares s-au alăturat forțelor patriotice.Eșecurile suferite de Garda Națională pe fronturile de luptă, notează agențiile internaționale de presă, au minat rezistența acestora.

SAN JOSE 11 (Agerpres)— Guvernul Republicii Costă Rica a . cerut Statelor Unite să-și retragă de pe teritoriul său, în termen de 24 de ore, elicopterele militare și avioanele „C-130“ staționate în o- rașul Liberia din nordul țării, în apropierea frontierei eu Nicaragua.In cadrul unei conferințe de presă, ministrul cos- taricarf de interne, Juan Jose Echeverria, a declarat că guvernul a acționat conform cererii Adunării legislative.
; ★ ;

SAN JOSE 11 (Agerpres).— Cele două elicoptere și avionul „Hercules C-130“, împreună cu respectivele e- fective ale forțelor aeriene ale S.U.A., au fost retrase din Costa Rica, la cererea Adunării legislative a acestei țări, singurul organism al administrației de stat costaricane care are atribuțiile de a hotărî a- supra prezenței militare străine pe teritoriul național sau asupra survolării spațiului aerian al țării. Ministerul de Externe al Republicii Costa Rica a precizat că. la 10 iulie, contingentul militar nord- american a părăsit poziția ocupată in provincia Guanacaste, la 50 km de frontiera cu Nicaragua.

FILME
PETROȘANI — 

ietnbrie ; Brațele Afro- ditei ; Republica : Orașul fantomă; Unirea: Prinț și cerșetor.
PETRILA : Căsătoria. 
LONEA : Agentul liniștit. . . .
ĂNINOASA : Vacanță la unchiul Toma.
VULCAN; Inspectorul Harry.
LUPENI — Cultural : Clipa, seriile I-II.
URICANI : Vis de nuarie.
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germană.18,25 Reflector.18,50 1001 de seri, 19,00 Telejurnal.19,15
19,2520,10

Direcții fundamentale ale dezvoltării economico-soci- ale a României în perioada 1981-1985. Ora tineretului.Film artistic : „Pri
mul sol". Producție a studiourilor din R.P.D. Coreeană.21,40 Telejurnal.

PRONOEXPRES

9,0010,0010,1010,3010,5011,0016,0016,0516,30

Teleșcoală.Șoimii patriei.Instantanee.Folclor dobrogean. Telex.închiderea programului.Telex.Itinerare turistice. Emisiune în limba

Rezultatele tragerii 
PronoexpresExtragerea32 22 42.Extragerea

din 11 iulieI: 29 30 34Extragerea a II-a 1 46 10 12 1 28. 'FOND 1 173 698 lei.REPORT 438 659 lei.
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Grupul de șantiere [nergocenstrucția

ÎNCADREAZĂ

ABSOLVENȚI Al TREPTEI I DE LICEU 

pentru calificare în următoarele meserii :■

MEMBRII SENATULUI 
AMERICAN au hotărît să supună votului un proiect de amendament la Constituția S.U.A., potrivit căruia președintele și vicepreședintele S.UiA. ar urma să fie aleși prin vot popular direct, cu cel puțin 40 la sută din voturi. Dacă nici unul dintre candidați nu întrunește 40 la sută din voturi, primii doi candidați cu cel mai mare număr de sufragii ar urma să participe la un nou test electoral.

NUMĂRUL DELICTE
LOR ÎNSOȚITE de violență a crescut în S.U.A. cu 17 la sută în primul tri-

mestru al acestui an față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cel al crimelor deosebit de grave, cu 11 la sută, a anunțat, marți, procurorul general al S.U.A., Griffin Bell.
PARTIDUL JANATA, de guvernămînt, din India a pierdut majoritatea de care dispunea, independent, în Camera Inferioară a parlamentului, ca urmare a retragerii din partid, în

ultimele zile, a mai multor deputați membri ai acestei formațiuni politice.
AGENȚIA china noua informează că în districtul Liyang, din provincia Jiangsu, situată în estul Chinei, a fost înregistrat marți seara un cutremur cu o magnitudine de gradul . 6 pe scara Richter. Circa 70 la sută din clădirile comunei Shangxing, situată în epicentru, și numeroase clădiri din localitatea Shangpei s-au dărîmat, ca urmare a seismului. De asemenea, 11 persoane au pierit, iar alte cfteva zeci de persoane sint rănite — precizează sursa citată.

- dulgheri

- fierari beton

— instalator sanitar

instalator ventilații

— izolatori termici

De asemenea, încadrează

ABSOLVENȚII TREPTEI A ll-A DE LICEU

în următoarele meserii :

mecanici auto Diesel și Benz

România - militant activ pentru dezvoltarea pe multiple 
planuri a solidarității, prieteniei și colaborării

(Urmare din pag. I)țe, modalități deosebite de aooruaie, cai și mijloace diferite de acțiune, inclusiv puncte de vedere diferite sau ehiar divergente într-o problemă sau alta. Asemenea deosebiri normale, firești nu trebuie desigur transformate în surse de tensiune, conflicte sau pretexte pentru încălcarea, stib orice formă, a principiilor de relații interstatale, care să afecteze într-un fel sau altul colaborarea, solidaritatea și prietenia dintre țările socialiste, ci pe primul plan trebuie pus ceea ce unește țările socialiste, obiectivul restabilirii unității lor.La baza acestei 'orientări, România așează cu fermitate noile principii de relații dintre statele socialiste impuse de viață, care sînt chemate ..să afirme cu putere între țările socialiste raporturi clădite pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul și stima reciprocă, pe respectarea neabătută a suveranității, independenței și neameste

cului în treburile interne, pe avantajul reciproc, întrajutorarea tovărășească și solidaritatea internațională. Tocmai respectarea strictă, unitară, a acestor principii, care oglindesc idea- • lurile de dreptate și echitate socială, de independență și demnitate proprii socialismului reprezintă garanția pentru realizarea linei unități trainice, sporirea, forței de atracție și a prestigiului socialismului în lume, pentru demonstrarea superiorității noii o- rînduiri. Țărilor socialiste le revine un rol de mare răspundere pe arena mondială în afirmarea și statornicirea, concomitent cu edificarea noii orînduiri, a unui tip nou de relații între state, democratice, de natură să garanteze popoarelor libertatea deplină de a hotărî singure, £a mod independent și suveran, a- supra propriului destin.In acest spirit, România și-a. dezvoltat consecvent și ■ ferm legăturile de prietenie, colaborare multilaterală și Solidaritatea cu toate țările socialiste, care se completează într-un an-' samblu unitar și armonios,

cu valoare de exemplu. Astfel, în condițiile în care relațiile țării noastre s-au extins permanent, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, ponderea țărilor socialiste în volumul schimburilor noastre externe este de 47 la sută. Numeroase obiective economice importante sînt construite în comun, pe teritoriul României sau al altor țări socialiste, se extind specializarea și cooperarea în producție în sectoare și in ramuri de cea mai mare importanță pentru economia națională, colaborarea tehnico-științi- fică și culturală, se multiplică schimburile de experiență în toate domeniile construcției socialiste. In mesajul adresat recentei sesiuni jubiliare a C.A.E.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat bo- tărfrea României — țară fondatoare a C.A.E.R. — de a-și aduce și în viitor întreaga contribuție la activitatea organizației, pe temeiul deplinei egalități, avantajului reciproc și liberului consimțămînt, pe respectarea dreptului suveran

al fiecărui stat în conducerea și planificarea propriei economii'naționale, în dezvoltarea proprietății socialiste unice și indivizibile.Pe această bază se dezvoltă și colaborarea României eu țările socialiste pe plan internațional, pentru promovarea Și afirmarea i- dealurilor de pace, independență și progres ale tuturor popoarelor, pentru consolidarea cursului spre destindere, pentru înfăptuirea ' dezarmării, pentru făurirea unei lumi a păcii și progresului. Așa cum a subliniat în repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, partidul și statul nostru vor promova cu consecvență a- 
ceastă orientare fundamentală și în viitor, cu convingerea nestrămutată că ea slujește intereselor vitale ale poporului român, ale celorlalte popoare care construiesc socialismul, întăririi unității țărilor socialiste, sporirii forței și influenței socialismului în lume, a contribuției sale la edificarea pe planeta noastră a unei lumi mai bune și mai drepte.

Paul DIACONU
«tr-DAUȚlA Șl ADMINISTRAȚIA j Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

— tinichigiu auto

— sudori autogen

instalatori sanitari

tinichigiu constructor și ventilații

— izolatori termici

Informații suplimentare la sediul Gru
pului din Mintia sau telefon 13220 —. 13221.

transporturi și construcții 
forestiere Deva

ÎNCADREAZĂ PENTRU COLOANELE 
URICANI Șl ISCRONI

- șoferi
- mecanici auto
- tinichigii auto

Informații la telefon
180 Uricani.

16430 Deva și

Mica publicitateVIND Fiat 850. Stare bună. Telefon 43772, Petroșani, între 14-22. (563)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Picioruș Viorica, eliberată de
I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (551)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Du- dașu Constantin, eliberată de E.G.C.b. iiupeni. Se declară nulă. (560).
TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, ar. 67-


