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Bază temeinică producției viitoare

La sectorul IV Lupeni

Activitatea tehnico-producti vă— 
pe coordonatele economice ale anului viitor

41 Minerii de la Lupeni au de
pășit nivelul planificat al produc
ției fizice de cărbune cu peste 
60 000 tone

Mai mult de 35 000 tone din 
acest plus aparține colectivului 
sectorului IV — cel mai mare sec
tor al Văii Jiului

Record absolut la sectorul 
IV in luna decembrie : o produc
ție lunară de 60 000 tone cărbu
ne

Un record al anului : peste 
600 000 tone cărbune extrase cu 
complexe mecanizate de abataj 

Ogș Productivitatea medie a 
muncii în abatajul dotat cu com
plex mecanizat al brigăzii condu
se de Constantin Lupulescu : 
peste 16 tone/post.
gt Pînă ia finele anului — 6 mi

lioane lei economii la cheltuielile 
productive.Cu cîteva zile înainte clc cumpăna anilor, cel mai mare colectiv de muncă al Văii Jiului și cea mai.mare întreprindere minieră producătoare de cărbune cocsific'abil a țării — I.M. Lupeni — a depășit o nouă cotă : 60 000 tone de cărbune extrase peste prevederile de la începutul a- nului, In climatul de angajare unanimă generat dfi hotărîrile Congresului al XH-lea ăl partidului, sarcinile de creștere a ducției ele cărbune ce vin industriei miniere, torul IV al I.M. Lupeni mtribuie la.succesul colectiv al celor care au lansat chemarea la întrecere

de pro- re- sec-

Manifestări dedicate
aniversariiIn toate localitățile mu- au avut loc, joi adunări festive aniversării pro- Republicii. Au prepa-

nicipiulu; ș; vineri, Consacrate clamării participat . mineri,ratori, constructori, energe- ticieni, metal urgiști, cercetători și proiectanți, ingineri și tehnicieni, cadre didactice și clin' domeniul medico-sanițar, alți oameni ^ai muncii din întreprinderi, 'instituții și cetățeni din cartierele localităților. Au fost de asemenea, prezenți activișt; de partid și de stat, reprezentanți ai .organizațiilor de masă și obștești.. .. Adunările festive au consemnat importanța- evenimentului petrecut cude ani în urmă, cînd sub conducerea partidului comunist, forțele naționale patriotice au desfășurat un șir de acțiuni culminînd prin îndepărtarea din guvern a ultimilor reprezentanți ai burgheziei, iar la 30 Decembrie- 1947, prin a- bolirea monarhiei. Desfășurarea acestor acțiuni politice de răsunet internațional a fost încununatei prin proclamarea României ca Republică Populară, stat al oamenilor muncii de la orașe și sate, mareînd în-
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de cărbune

pe cu
pe 1979, către toți minerii țării: cu o producție de peste 35 000 tone cărbune. Productivitatea medie a muncii planificată în acest an- în abatajele sectorului, și ea cea. mai înaltă Vale, a fost depășită peste 850 kg/post.Rezultat al participării largi la creativitatea teh- nieo-științiflcă de. masă, al promovării inițiativelor și stimulării inovațiilor și raționalizărilor, prin conlucrare; cu specialiști ai compartimentului electromecanic și ateliereloi' minei, au fost promovate in procesul de producție din sector cîteva premiere tehnice de mare valoare prac

: Republicii ceputul revoluției socialiste în patria noastră.La Petroșani, despre însemnătatea politică și istorică a victorie; de la 30 Decembrie 1947 a vorbit tovarășul Petru Barb, prim- seeretar al Comitetului municipal de partid; președintele Comitetului executiv al Consiliului popular municipal, care a făcut o amplă trecere în revistă a înfăptuirilor obținute de popor, sub conducerea partidului, în cei 32 de ani de Republică. Bilanțul a reliefat îndeosebi sucesele repurtate în ultimul deceniu și jumătate — cea mai rodnică etapă din viața țării, inaugurată sub semnul hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului, al orientărilor științifice cu privire la politica de dezvoltare a societății românești contemporane, formulate de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. A- ceastă etapă a fost marcată, totodată, de trecerea la o formă superioară de organizare a societății noastre prin proclamarea Republicii Socialiste România.Participanții la adunările festive au urmărit programe artistice tematice consacrate evenimentul ui.

tică. Intre acestea, pe prim plan, se situează generalizarea utilizării tăierii cu combine de abataj adaptate, pentru prima dată în țară, condițiilor concrete ale exploatării stratului 3 din Valea Jiului — tavan artificial și intercalați! sferosideritice. Pe a- ceastă cale, productivitatea muncii în abataje a crescut cu trei tone pe post, astfel îneît, la ora actuală, brigada condusă de Constantin Lupulescu extrage constant la un nivel .productivității muncii .
Ing. Dumitru 

DANCIULESCU, 
șeful sectorului IV al 

I.M. Lupeni

al si-
(Continuare în pag. a 2-a)
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CULTURĂ

Foto : I. MO

Nicolac Ceausescu, soțiilor și 
fiicelor minerilor li se asigură ioc «le muncă !a Fabrica «Ic conf «'ții «lin Vulcan.

Prin grija partidului, ca o materializare a indicațiilor date ■' ; tovarășul

Noi apartamente 
în recepție

înIn Lupeni se află curs de finalizare și recepție în aceste zile 100 noi apartamente pentru minerii, chimiștii, preparatorii și alți oameni ai muncii din unitățile economice ale orașului. Cu acestea, zestrea de apartamente cu care s-a îmbogățit în acest an Lupeniul se ridică la aproape trei sute. Semnificative sînt prevederile pentru anul viitor în domeniul locuințelor, aici urmînd să fie date în folosință peste 550 noi apartamente, majoritatea fiind deja atacate șj cu stadii fizice de execuție avansate. La construcția acestui volum sporit de locuințe participă mai multe șantiere din Valea Jiului și alte localități ale T.C. Hunedoara și ale Ministerului Construcțiilor Industriale.
organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste ;

Preocupare perseverentă pentru creșterea producției 
și înfăptuirea obiectivelor socialeIn întîmpinarea celui de-al Il-lea Congres al Frontului Unității Socialiste, la mina Urieani membrii organizațiilor proprii ale F.U.S. participă cu entuziasm la numeroase acțiuni în vederea realizării unei producții sporite de cărbune. Comitetul F.U.S. (președinte Dumitru Stîlpeanu), sub directa îndrumare a comitetului de partid pe mină, în baza planului de măsuri aprobat, se preocupă intens de antrenarea - tuturor oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de plan, în scopul încheierii corespunzătoare a acestui an gurării condițiilor^ pentru demararea --ției în anul viitor.torul II (președinte, mais-

și asi- optime produc- La sec-

în ziua de 28 decembrie 1979. a avut loc ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolac Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.La ședință au luat parte, ca invitați. vi.-eprim- miniștri ai guvernului, miniștri, alți conducători de organe centrale și președinți ai unor comisii permanente ale Murii A- clunări Naționale.Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat Decretul privind recuperarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile.Prin acest decret se stabilesc răspunderile și atribuțiile ce revin ministerelor, consiliilor populare, întreprinderilor, centralelor, unităților socialiste de stat și cooperatiste pentru recuperarea și utilizarea integrală a tuturor resurselor materiale refolosibile, a- sigurarea prin plan a recuperări; și reintroducerii în circuitul economic a materiilor prime vechi, materialelor și produselor refolosibile, crearea industriei de recondiționare a pieselor, subansamblelor și produselor, perfecționarea șl introducerea de noi tehnologii pentru valorificarea în cît maj mare măsură și cu randamente maxime a resurselor materiale recuperabile, organizarea rinitară, pe baze economice, a acestei activități, atragerea întregii populații în acțiunea de recuperare a materiile prime vechi și materialelor re- folosibile.Decretul prevede, de asemenea, obligația ministere- 

trul minier Petru Olteanu), unde se află în funcțiune două complexe mecanizate, a fost întreprinsă inițiativa reducerii absențelor nemotivate acționîndu-se perseverent pentru întărirea ordinii și disciplinei, scurt timp s-a resimțit participare mai activă îno a oamenilor muncii la realizarea sarcinilor, acțiune care s-a materializat în cele 500 tone de cărbune realizat peste plan în a- ceastă lună, care se adaugă la plusul de 6000 tone obținut de ia începutul a- nului, Se. remarcă colectivul condus de maistrul minier Gheorghe Șerbu, șef de complex mecanizat, membru al organizației proprii a F.U.S., care zilnic își depășește sarcinile. 

lor și a celorlalte Organs centrale, a consiliilor populare, a tuturor unităților socialiste de a lua măsuri ca întregul personal muncitor, toți cetățenii să cunoască temeinic prevederile legale referitoare la recuperarea și valorificarea integrală a resurselor materiale refolosibile, să înțeleagă importanța deosebită pentru economia națională a reintroducerii în circuitul economic a acestor resurse ș; să a- pliee întocmai reglementările din acest domeniu.In continuarea ședinței, Consiliul de Stat a adop-, tat Decretj.il ^rjyirtcî mul i'i'ooliselor și substan- țelor toxice și Dreeretdî privind evaluarea construcțiilor, terenurilor și plantațiilor ce șe preiau, cu. plafj tă, în proprietatea statului prin expropriere, sau în alte cazuri prevăzute de lege.Consiliul de Stat a ratificat Convenția cu privire la răspunderea internațională pentru, daunele cauzate de obiecte lansate în spațiul extraatmosferic, încheiată la Londra, Moscova și Washington, la 29 martie 1972, și Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România și Organizația Națiunilor Unite privind continuarea și dezvoltarea Centrului Demografic O.N.U. — România (C.E.D.O.R.), încheiat la New York la 15 noiembrie 1979.Toate decretele menționate au fost, în prealabil, avizate favorabil de comisiile permanente ale Marii A- dunări Naționale, precum ș; de către Consiliul Legislativ. ,___________________________________________________________________________A
In cadrul largdernocratic creat prin constituirea

La nivelul orașului U- ricani, membrii Consiliului orășenesc al F.U.S. (pre- ședirtte Petru Făgaș) au dezbătut cu răspundere sarcinile ce revin locuitorilor din.planul de dezvoltare economieo-socială în profil teritorial pe anul 1980. Membrii F.U.S., acționează în vederea bunei gospodăriri a localității, întreținerii spațiului locativ, îmbunătățirii ■ aprovizionării populației, păstrării ordinii și curățeniei ' în cartierele orașului. In fruntea acestor acțiuni se află deputății Eftimie Mardare, Iosif Florănesc, Victor Radu și alții, care primesc un sprijin substanțial din. partea membrilor organizațiilor proprii ale F U.S.
C. V AI,.

Decretj.il
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I.F.A. „Vîscoza" Lupeni. Florea Mircea — unul din cei mai harnici munci
tori ai secției II a instalațiilor de filatură. Lucrînd cu conștiinciozitate, își depă
șește sarcinile de plan, lună de lună. Foto : Șt. NEMECSEK

Pe coordonatele economice 
ale anului viitor

(Urmare din pagina I) luate de peste 16 tone pe post, iar brigăzile conduse de Teodor BoncalO și Valentin Tofană de peste 13 și, respectiv, 12,5 tone pe post. După ce am valorificat cu succes, pentru scurtarea duratei de echipare a abatajelor, metoda de echipare cu camere de montaj, utilizăm acum — cu un cîștlg de peste două luni pentru fiecare din ce
le cinci complexe din dotare, din care patru Se a- flă permanent în funcțiune 
— camere de demontare și 
de reparații în subteran. Eficiența unei asemenea tehnologii este evidentă pentru reducerea timpilor de staționare a utilajelor și pentru exploatarea intensivă a capacităților productive. In plus, activitatea din abataje se desfășoară în condițiile cînd peste 50 la sută din muncitorii plasați au absolvit cursuri de policalificare, eu precizarea că în etapa actuală fiecare component al formației de lucru acționează efectiv în operații specifice, policalificarea permițîndu-i să încadreze 

organic și eficient 'propria contribuție în procesul complex al activității întregii brigăzi.Organizația de partid, comitetul de partid pe sector au organizat acțiuni eficiente în direcția economisirii resurselor materia - Ie și energetice utilizate in procesul extractiv, mai ales în domeniul raționalizării consumului de energie. In extragerea mecanizată în proporția de peste 95 la sută a producției sectorului, s-a renunțat . «-proape total Ia folosirea lemnului. Contorizarea consumatorilor de curent electric — o inițiativă proprie a colectivului — ne-a permis să urmărim riguros consumurile și să mobilizăm oamenii la reducerea continuă a volumului relativ ridicat de energie consumată pentru extragerea prin mecanizare a cărbunelui. Faptul că, decadal, în sector - se face analiza valorică a cheltuielilor materiale, a favorizat a- doptarea unei atitudini < - iective responsabile față de folosirea rațională a energiei electrice, materializată în • acumularea în 

„contul colector de economii al sectorului" a 6 milioane leiIn luna decembrie, cînd vom realiza peste 60 000 tone de cărbune — cea mai înaltă producție lunară din existența sectorului — s-a extras zilnic cărbune ia cota prevederilor pentru primul semestru al anului viitor — peste 3200 tone/zi. Acest rezultat, la un loc cu gradul înalt de mecanizare a tuturor operațiilor din subteran obținut prin generalizarea tehnologiilor avansate de exploatare, și care ne situează și pe acest plan pe locul I în Valea Jiului., aduce dovada certă a încadrării activității teh- nico-productive desfășurată de colectivul nostru în exigențele coordonatelor economice ale anului 1980. Aceasta ne oferă siguranță în aprecierea că sarcinile ce ne revin în anul și în cincinalul viitor, privind creșterea producției de cărbune, corespunzător cifrelor stabilite industriei miniere prin documentele Congresului al XIT-lea al partidului, vor fi onorate exemplar și cft, Ta fel ca și prevederile pe acest an, vor fi depășite.

Bv; Urări 
de viață lungă...22 decembrie, ora 12. Moment emoționant la rampa puțului de la I.M. Vulcan. Este prezenta aici fanfara, iar un grup de pionieri de la Școala generală nr. 1 din localitate așteaptă cu garoafe în brațe. Sînt prezenți mu Iți muncitori din cadrul sectorului electromecanic precum și reprezentanți din partea comitetului de partid,sindicat și c.o.m. de la mină.La ora 12.25 apare la suprafață colivia. Printre cei care ies din mină se află și lăcătușul specialist loan Jura, care în a- cea zi a făcut ultimul șut din cei 34 de ani munciți. Din aceștia 21 de ani i-a lucrat numai în sectorul electromecanic al I. M. Vulcan.Pionierii îi oferă sărbătoritului garoafe, apoi loan Jura este felicitat și îmbrățișat.Tovarășul loan Jura este apreciat la mina Vulcan pentru inovațiile aduse, pentru dăruirea și priceperea de care a dat dovadă. Aproape la fiecare puț a făcut ceva pentru bunul mers al producției și siguranță sporită în rampa puțurilor.

Programul de funcționare a unităților 
cooperativei meșteșugărești „Unirea11
Unitățile vor funcționa 

după următorul program:
• In ziua de 30 decem

brie 1979— unitățile de frizerie, coafură, cosmetică, radio- TV, auto-moto, între orele 8—13.
• In ziua de 31 decem

brie 1979— unitățile de frizerie, coafură, cosmetică, între orele 8—17— unitatea auto-moto, între orele 8—13

A conceput și confec'- • ționat uși pentru rampe- j le de puțuri Ce acționea- 5 ză pe principiul pîrghie ș braț, modificarea frînei | la mașina de extracție de ! la puțul nr. 1 de la pi- î cior la mînă, modificarea ■ împingătorului de la ori- : zontul 420, sistemul de f ungere de la mașina de i extracție-puțui nr. 4 și I multe inovații și îmbu- | nătățiri, care au avut : drept scop mărirea capa, i citații de funcționare în j deplină siguranță. }In cei 21 de ani ce i-a ; lucrat în .subteran la ■ mina Vulcan s-a preocu- i pat de creșterea tinerelor i cadre, cărora le-a împăr- i tășit din experiența sa. | Printre elevii săi se nu- T 
mără actualii șefi de e- « chipă Aurel Potra, Pavel ■ Călugăreau, Francisc So- | rali, Constantin Dalea, j care a preluat echipa de i la loan Jura !Drept știmă și respect i pentrd munca depusă, f colectivul cu care a mun_ ] cit ani îndelungați i-a i înmînat o machetă a pu- ; țului, o lampă de mină, ■ trofee ce-i vor aminti ! de munca sa, care i-a a- ; dus atîtea satisfacții. I

Tudor MUCUȚA, 
corespondent |

11.11 >i I« I.U1I I.XWKWjkia c < xrMx'l M* K»i I IxM.W.»X*S

• In ziua de 2 ianuarie 
1980— unitățile de frizerie, coafură, cosmetică, între orele 8—13— unitatea radio-TV, între orele 9—13— unitatea auto-moto, între orele 8—-13In perioada 30 decembrie 1979 — 2 ianuarie 1980 „Dacia" service Pa- roșeni-Vulcan asigură serviciu permanent, pe trei schimburi, pentru rezolvarea urgențelor auto.

ATENȚIE, TRAFIC 
SPORIT!

I Deoarece în zilele de 130 și 31 decembrie 1979 și în 1 și 2 ianuarie 
1 1980 autoturismele proprietate personală pot circula indiferent de numărul dc înmatriculare atit cele cu soț cît și cele fără soț — traficul rutier se va intensi- • fica. Avînd în vedere 1 condițiile meteorologice din aceste zile, cînd dimineața, seara și noaptea predomină ceața și apar condiții favorabile producerii poleiului, iar în localități circulația pietonilor este, de asemenea, mai intensă, recomandam conducătorilor auto să conducă cu 
I prudență, să nu porneas- ■ că la drum cu pneuri (uzate, să verifice instalațiile de semnalizare și Idezaburire, frînele, direcția, să nu plece la drum lung fără o verificare tehnică temeinică a autovehiculului.’ .

RESPECTAREA ~ 
DlSCÎl'LINEI RUTIERE

I Statisticile oficiale au
Ipus în evidență și în anul 1979 un procent Imare de. accidente „din cauza pietonilor". Nea- sigurarea înainte de traversarea prin locuri nepermise este o atitudine care poate să genereze adevărate drame. Desigur, conducătorilor auto le revi- , ne îndatorirea de a cir- 
I cula cu atenție sporită, ■ de a menține curate | geamurile laterale, par- • brizul pentru a avea o Ibună vizibilitate, de a respecta disciplina ru- Itieră. Pietonii nu trebuie la rîndul lor, să se ba- Izeze numai pe atenția conducătorilor auto, ci să fie prudenți, să se asigure temeinic înainte de a părăsi partea carosabilă a drumului șl înainte de a se angaja în traversarea șoselei, chiar șj pe locurile mar- Icate pentru trecerea pie-, tonilor.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«a
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întreceri de șah 
dedicate 

Zilei RepubliciiDin inițiatiya Asociației 'sportive Preparatorul Lupeni, la Clubul pensionarilor din localitate a fost organizat un concurs de șah închinat zilei <le 30 Decembrie. In fața meselor de șah și-au disputat , victoria 30 de con- curenți. elevi,, muncitori și pensionari, (sportivi legitimați și nelegitimați). Primul loc a fost ocupat de Eugen Șink, căruia i s-a decernat o frumoasă cupă ș; diploma de onoare. Ocu- panților locurilor II și III, loan Ciortea și loan Caragea li s-au oferit plachete și diplome. Au mai fost acordate mențiuni lui Mihai Ungu- reanu, cea mai frumoa
să partidă, Cristian Șu- fan, cel mai tînăr participant 14 ani și decanului de vîrstă al concu- renților, (72 de ani) Gavrila Lupuț.

Petru PREDESCU, 
corespondent

Meciuri spectaculoase de handbal, 
în competiția „Trofeul vacantei"Sala de sport a orașului Lupeni, complet renovată, a găzduit in zilele de 24 și 25 decembrie a.c. întrecerile de handbal intre echipele de fete șl băieți — lidere ale campionatelor ■orășenești. A fost . o competiție reușită, cu meciuri de valoare superioară edițiilor precedent. .

Iată rezultatele tehnice și 
clasamentele acestei' com
petiții. FETE : Școala generală nr. 6 petroșani •— Școala generală nr. 4 Vulcan 10—2; Școala generală- nr. 3 Lupeni — Școala generală nr. 6 Pctrău 2—5; Școala generală-nr. 4 Vulcan — Școala generală nr. 3 Lupeni 7—4; Școala generală nr. 5 Petroșani Școala generală nr. 6 Petroșani 4—7; Școala generală nr. 3 Lupeni — Școala generală nr. 5 Petroșani1— 10; Școala generală nr 6 Petrila — Școala generală nr. 4 Vulcan 7—2; Școala generală nr. 5 Petroșani. — Școala generală nr. 6 Petrila 2—1; Școala gene- nală nr. 6 Petroșani — Școala generală nr. 3 Lupeni 10—1; Școala generală nr. 6 Petrila — Școala generală nr. 6 Petroșani2— 2; Școala generală nr. 4 Vulcan — Școala generală nr. 5 Petroșani 1—8,

Clasamentul: 1) Școalagenerală nr. 6 Petroșani 7 puncte (29—9) 2) Școala generală nr. 5 Petroșani 6 puncte (24—10); 3) Școala generală nr. 6 Petrilă 5 puncte (15—8? BĂIEȚI : Școala generală nr. 6 Petroșani — Școala generală nr 6 Petrila 9—9; Școala generală nr. 5 Petroșani — Școala generală nr. 1 Lupeni 3—16; Școala generală nr. 6 Petrila — Școala generală nr. 5 Petroșani 10—4; Școala generală nr. 1 Lupeni — Școala generală nr. 4 Vulcan 12—2; Școala generală nr. 5 Petroșani — Școala generală nr. 6 Petroșani 3—5; Școala generală nr. 4 Vulcan — Școala generală nr. 6 Petrila 2—11; Școala generală nr. 6 Petroșani — Școala generală nr. 4 Vulcan 12—0; Școala generală nr. 
6 Petrila. — Școala generală nr. 1 Lupeni 7—9; Școala generală nr. 4 Vulcan — Școala g’etierală nr. 5 Petroșani 1—11; Școala generală nr. 1 Lupeni — Școala generală nr. 6 Petroșani 7—7. Clasament :1) Școala generală nr, 1 Lupeni 7 puncte (44—19)2) Școala generală nr. 6 Petroșani 6 puncte (33—19)

3) Școala generală nr. 6 Petrila 5 puncte (36—24).Merită să evidențiem preocuparea profesorilor de educație fizică Cornelia Gherman (Școala generală nr. 6 Petroșani), Adriana Staicu (Școala generală nr. 5 Petroșani), loan Nieula (Școala generală nr. 1 Lupeni) și loan Cordea (Școala generală nr. 6 Petrila) pentru modul cum au știut să pregătească echipele ă'tît în .sezonul de toamnă cit și pentru această competiție de sală
Aurel SLABII

AVANCRONICĂîntrecerile sportive organizate în cinstea zilei de 30 Decembrie, se bucură de o largă participare. La start sînt prezenți sportivi nelegitimați din întreprinderi și insituții din întreagă Valea Jiului. Informăm cititorii cu privire la programul întrecerilor :• Sîmbătâ, ora 16, pe arena Jiul Petrila sînt programate întrecerile de popice. Fiecare echipă este formată din trei jucători.• Partidele de șah sînt programate duminică, de la ora 9, la Casa de cultură din Petroșani.• Tot duminică, de Ia aceeași oră, la Clubul sportiv școlar din localitate încep meciurile de tenis de masăClasamentul competiției se face ținînd seama de' participarea și acumularea rezultatelor de la toate disciplinele, iar sportivii unității economice sau instituției clasați pe primul loc vor intra în posesia rîvnituiui trofeu „Cupa 30 Decembrie".

BREVIAR
• BASCHET. Timp de trei zile sala de sport din Craiova, a găzduit întrecerile de baschet din cadrul „Cupei României". Iată rezultatele tehnice înregistrate: Voința Timisoara—Jiul- Știința- 78—71; Jiul-Știința — Comerțul Tg. Jiu 98—76; Universitatea Timișoara — Jiul-Știința 97—71 și Chimia Craiova — Jiul-Știința 95—75. S-a calificat pentru faza următoare echipa Chimia Craiova;
• TENIS DE MASA.

Campionatul municipal: Sănătatea V ulcan I.C.P.M.C. Petroșani 9—1 ; Minerul Paroșeni — Preparatorul Lupeni 9—6 și.E.G.C.L. Lupeni — Preparatorul Lupeni 6—9.
S. BALOI

FOLOSIREA
■ RAȚIONALA A 
| AUTOVEHICULULUI

(Conducerea neeconomică a mașinii, ilustrată Iși pe arterele de circulație din municipiul Petroșani prin excesul de I viteză înseamnă nu numai o risipă, ci și Iun pericol pentru siguranța circulației. Să Inu uităm nici faptul că pornirea la drum în . condițiile iernii înseamnă mai multe pericole, un consum mai . mare dc combustibil. Folosirea rațională a autoveiiicu- Ilului prezintă pentru noi toți o adevărată îndatorire patriotică! De aceea se impune evitarea pe cît posibil a deplasărilor pe distanțe lungi, cînd condițiile meteorologice pot să se schimbe de la o zi la alta, cînd zăpada și poleiul pot să apară orlcînd și să sporească pericolul producerii de accidente.Considerăm important pentru cei care pornesc, totuși, la drum lung 
Isă aibă la îndemînă, în portbagaj lanțuri antiderapante. săculeți cu ni- • sip și îopeți pentru a reuși să depășească e- ventualele situații dificile provocate de zăpadă sau polei.

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ, 

cu ajutorul Miliției 
Petroșani
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Virtuțile umorului 
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vieții, surîs neasfințit.
Ioan Dan BALAN

tărîm de aurAcest
de aur

tărîm de aur.
Mircea ANDRAȘ

spre zare
i
i

Din vîrfuri de munți vor coborî trei fulgi 
nea și trei brazi de argint, din păduri vor

ele 
de 
să
Și

Decembrie înseanfnă credința de mai bine un vis senin de pace sub fald de tricolor dulceața mierii țării, culeasă de albine un cînt ales din fluier c.u fremătări de dorDecembrie arată că brațul dă putere cînd alte brațe string același steag iubit că drumul ce-i deschis spre zorii altei ere 
e primăvara
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URARE
de .
veni trei stejari rotați și trei cerbi împărătești, 
din cîmpii vor urca trei fire de grin șț trei cio- 
cîrlii, la ferestrele noastre vor poposi și urare 
an tinăr ne vor ura: ,

Să fiți mereu tineri ca apele țării, ca 
de limpezi și înainte mergători, ca brazii 
dîrji, neelîntiți in voință, visele voastre 
dăinuiască prin ani ; să creșteți puternici 
bogați ca stejarii cei falnici, din strămoșești 
rădăcini să înălțați ramuri noi, ca cerbii cei 
•nîndri, pe plaiuri natale, să vă însoțească mîn- 
dria de a fi și a dăinui; tot lanuri de aur să 
vi se aștearnă în cale și toată truda voastră să 
devină belșug, ca simbol de pace și fericire, 
mirosul de pîine să vă rntîmpine în fiece prag ; 
ca păsările libere să vă înălțați pe cerul patriei 
și cînteeul liber să vă însoțească mereu, soarele 
încrederii, al demnității și muncii să vă salute 
totdeauna în zori.

La răsărit de an nou, să primim cu vin în 
pahare urarea de datină, venită din munți, din 
păduri, din cîmpii.

Cornelia RADULESCU

Iși pune-acum Panngul In plete flori de mina și pe răbojul vieții mai trece înc-un an bogat, ce leagă șirul și-i poartă spre lumină cu fapte de miner muncind în subteran.Sub soarele cu dinți ne cîntă-n vers secunde în ritmul viu al țării, în drumu-i spre zenit, mlădie, iarna cerne pe munți seîntei cărunte înmiresmînd ardoarea eu care am pornit

i

Cu țelul-stea, izvor
de viață...
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Partid erou, plină deslavăȚi-e fruntea de titan, semeață,Cu gînduri cloeotinde — lavă,
Avînt, explozii de elanuri, De forțe vii, descătușate, Vis comunist, mărețin planuri De îndrăzneală-naripate.Zărim prin anii ce-or să vinăProgramul devenirii noastreDînd roade plinede lumină. Tel împlinit sub zarea-albastră.Neodihniți, în zvonde muncă,Cu braț de-oțel clădim istorii —Veac de-fflpiinirl turnate-n stâncă, toți îi sîntem, ziditorii.

Irimie STRAUT

>71'

9 In sala de apel a întreprinderii miniere Vulcan s-a desfășurat joi programul artistic tematic 
„Românie, mindră floare", susținut de artiști amatori de la clubul sindicatelor din localitate în cinstea minerilor și în cadrul manifestărilor care s-au organizat în întîmpinarea celei de-a 32-a aniversări a proclamării Republicii.• Sub genericul „Dulce 
Românie, țara mea de 
leagăn" in școlile și casele pionierilor din Valea Jiului s-au deschis expoziții

Prin "diversitatea, calitatea și continuitatea manifestărilor în vederea însușirii concepției niateria- list-științilie, Casa de cultură dn Petroșani trebuie să fie o instituție cu valoare de exemplu în Valea Jiului, exercitînd o adevărată forță de atracție pentru oamenii muncii. Urmărind u-i activitatea într-o perioală de cîteva luni, am constatat că lucrurile nu stau în întregime așa, că este necesară o acțiune mai sistematică, mai stăruitoare pentru realizarea unei munci politic-educative și cultural-artistice permanente și de calitate, cu o forță sporită de influențare a conștiințelor.In contextul programului de acțiuni educative se remarcă universitatea cul- tural-științifică cursuri se desfășoară, cea mai mare parte,ale căreiîn în

Patria, acest tărîm făurind în freamătul conștiinței Libertatea, mare meșter faur și triumf sublim al biruinței.Cupele de glorii, clipele muncite Drumul spre Victorii, mîini bătătorite miile de inimi, picuri de sudoare Fiecare suflet poartă-n el o floare.Fiecare faptă e-o dovadă vie - că aici am fost, sîntem și vom fi, Noi ne am născut în această glie Noi, făuritorii noii Românii.Un triumf sublim al biruinței Libertatea, mare meșter faur. Făurește-n freamătul conștiinței Patria, acest
Patria mea este plină de locuri,In care cîntul e fără sfîrșit și-nceput.Mă arde pe chip dogoarea înaltelor focuri, Și simt înflorind păroîntul pe care am crescut! Patria mea e sufletul meu, și în zare Oamenii ziduri ridică fără odihnă-n cetate, Porumbei și capii sînt pe străzile scăldate în soare, a liniște în parcuri și cîmpiile-s parfumate!....

loan CHIRAȘ

CARNETde desene șt fotografii realizate de pionieri și elevi, organizate în cinstea aniversării zilei proclamării Republicii. Și în sălile de apel ale întreprinderilor miniere au fost expuse desene și fotografii a căror temă — „Copiii Văii Jiului cinstesc munca părinților" — este inspirată din realitățile municipiului.• Aniversării celor 32 de ani de la istorica zi în care a fost proclamată Re

publica i-au fost consacrate, în cluburi ale .sindicatelor și cămine culturale, simpozioane, mese rotunde, expuneri în care a fost remarcată semnificația complexă a acestui eveniment asupra progresului general al țării, asupra dezvoltării societății socialiste românești condusă cu consecvență revoluționară și științifică de P.C.R. Formații artistice de amatori și ale elevilor au dedicat evenimentului spectacole tematice, de poezie și muzică patriotică.

replică ia adresa celor care comit abateri, demonstrînd încă o dată eficiența acestei forme educative.Am reținut faptul că a- ceastă brigadă arțistică se adresează oamenilor muncii în mod operativ și la obiect. Aceasta este esența cîștigu. lui substanțial.. pe care îl dobîndește, motivul care captează interesul auditoriului. Se cuvine să apreciem în acest context contribuția tinerei Marcela Predoșanu care îndrumă brigada și compune texte interesante și semnificative, inspirate din viața și muni ca minerilor de la Lupeni. După cum discutam c.u Ion Pupăză, directorul •clubului sindicatelor din Lupeni, fără să ne pemitem a face o legătură pretențioasă între activitatea brigăzii artistice în direcția combaterii neajunsurilor și rezultatele po-

Există o gamă largă de mijloace interpretative prin care o brigadă artistică își poate spune cuvântul. Depinde de bei care se ocupă de îndrumarea ei, de cerințele și climatul de muncă în care își desfășoară activitatea.'Am vizionat de mai multe ori programul brigăzii artistice „Ediție specială" de la mina Lupeni, ultima dată- într-o întîlnire cu tinerii de la căminul nr. 5 din Lupeni. Dincolo de rezultatele bune înregistrate în cadrul edițiilor Festivalului național „Cîntarea României", ani desprins nevoia cuprinderii în cîteva cuvinte a preocupărilor pe care le au cei șase tineri de la mina Lupeni, component» ai brigăzii, care bat cu îndrăzneală la porțile artei. Șarjele de umor pe care le creează acești tineri — pe nume Marcela Predoșanu, zitive înregistrate la mina Teodora Mesaroș, Ana Un- Lupeni, putem afirma că gureanu, Ionel Pintea, Iile în efortul colectiv depus la Ferenț și Alexandru Șarca- această întreprindere pen- ni — pe fondul unor melodii mult îndrăgite de public, au de fiecare dată o finalitate educativă precisă. Ele se îndreaptă spre cei care nu se împacă cu disciplina — absentează de la serviciu sau nu folosesc corespunzător timpul de muncă. Cu dezinvoltură și fantezie, brigada „scoate" cite o „ediție specială" aproape în fiecare lună, o prezintă în fața oamenilor muncii, printre care se află și cei criticați. Chiar dacă uneori aceste șarje de umor supără, ele se constituie într-o

■ ’ tru întărirea disciplinei se
- regăsește și partea de con

tribuție a brigăzii.Printr-o pregătire permanentă^ căutînd mereu alte 
repere și mijloace artistice

■ - prin care să promoveze vir*t utile umor ului, la obiect, dezvăluind cu sinceritate lipsurile și neajunsurile, brigada artistică de la mi- , na Lupeni va face un salt calitativ superior, care probabil o va înscrie printre formațiile artistice de amatori fruntașe ale municipiului nostru;
Val. COANDRAS J

Fanfara minerilor Văii Jiului laureată în ediția a II-a a Festivalului Na 
țional „Cîntarea României". Foto : I. LICIU

In munca poiitic-educativă din Petroșani se impun

Preocupări sistematice, mai stăruitoare 
și de mai mare varietateși instituții, o concepție mai eficientăîntreprinderi dovedindu-se mai elastică, spre grupuri de oameni care manifestă interes constant spre teme de actualitate. O altă direcție în care eforturile organizatorice ale casei de cultură și Comitetului municipal al U.T.C. sînt încununate de succes, este viața tivă a tineretului, trată în discoteca acum un programgat și divers, concursurile de cunoștințe generale și alte manifestări se dovedesc a fi atractive, lărgind conținutul acestui cadru care, pînă nu de mult, era

educa- concen- ce are mai bo-

sărac și monoton, consacrat în exclusivitate dan- sului,Dar paleta manifestărilor educative poate fi și mai bogată, gîndirea și inițiativa activiștilor culturali din Petroșani trebuie să fie irigată de cunoașterea faptelor de muncă și viață ale oamenilor muncii. Casa de cultură, deși dispune de o bază materială foarte bună și de posibilități. organizatorice mult mai mari, susține sporadice manifestări pentru care publicul nu manifestă** interes, sala de spectacole este de multe ori goală. De ce ? Pentru" că formațiile artis

tice — multe descompletate, de luni și luni de zi
le au aceleași repertorii, 
interpretate adeseori mediocru — nu sînt prezente în întreprinderile orașului pentru a îmbogăți conținutul unor acțiuni educative. O ilustrare a acestei idei este că în această lună formațiile au susținut, conform programului stabilit, mici spectacole artistice doar de trei ori, în trei întreprinderi 1 minele Li- vezeni și Dîlja, I.U.M. Petroșani ; cunoscuta formație de satiră și umor a a- juns să interpreteze (e adevărat, cu inspirată fantezie a unor talentați" mem-

bri) același repertoriu, deși realitățile care au stat la baza textului s-au mai schimbat între timp. Trebuie să o spunem deschis că multe dintre formațiile casei de cultură au stagnat sau au regresat în pregătirea lor, fapt care se răsfrânge nu numai asupra varietății manifestărilor, și asupra calității lor. ceasta este explicațiaoamenii au rezerve față de spectacolele organizate din cînd în cînd, fără frecvență necesară în stimularea pregătirii formațiilor în lărgirea mijloacelor educație a omului.In această perioadă casa

ciA- că
și

de

de cultură, toate instituțiile de cultură, trebuie să fie adevărate focare de cultură, să cuprindă zilnic noi și noi acțiuni atractive, interesante, pe care oamenii să le aștepte (de fapt chiar popularizarea acestor acțiuni, în oraș, în întreprinderi și instituții,. este aproape inexistentă; doar discoteca are un regim diferit, oarecum privelegiat). Este necesară, prin urmare,. mai multă inițiativă, mai mult contact cu viața întreprinderilor pentru buna organizare a muncii politico-educative în timpul iernii. Experiența foarte bună a casei de cultură în domeniul teatrului pentru copii și a altor genuri de muncă trebuie să stimuleze toate eforturile pentru ca întreaga activitate să înregistreze progrese cit mai grabnice.
T. SPATARU
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O CARTE NOUĂ IN PREAJMA ANULUI 
NOU : ALMANAHUL „SCINTEIA" 1980
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Prezențe românești
AMMAN 28 (Agerpres). mânia are un rol vital în unei păci trainice pe pla- 

— Abdul Hamid Sharaf, cadrul Organizației 
prim-ministru al Regatu
lui Hașemit al Iordaniei, 
a primit pe Ion Stănescu, 
ministru secretar de stat 
la Ministerul Construcții
lor Industriale, președin
tele părții române in Co
misia mixtă guvernamen
tală româno-iordaniană de cenla sesiune a Adunării 
cooperare economică și Generale a O.N.U., punînd 
tehnică, ale cărei lucrări accentul 
s-au desfășurat la Amnlan. României socialiste, a pre-

Premierul /iordanian a ședintelui N i c o l a e 
evidențiat rolul activ al C e a u ș e seu perso- 

țării noastre, personal al nai, la crearea unui cli- socialismului, legate itldi- 
președintelui Republicii mat internațional de pace, 
Socialiste România, tova- înțelegere și cooperare, 
rășul Nicolae Ceaușescu, în „România — menționea- 
rezolvarea justă a proble- ză articolul — a venit cu 
melor din zona Orientului 
Mijlociu și a altor pro
bleme internaționale.★

COLOMBO 28 (Ager
pres). — Sub titlul „Ro-

Na
țiunilor Unite", ziarul ,,Ce
ylon Daily Mirror" — unul 
dintre principalele cotidi
ene de limbă engleză din 
Sri Lanka — consacră un 
amplu articol propunerilor 
și inițiativelor constructi
ve ale țării noastre la re-

pe contribuția

cîteva inițiative avînd la 
bază concepția președinte
lui Nicolae Ceaușescu 
privind căile și modalită
țile concrete de creare a- din România".

neta noastră".
; ■ ★ /

IN Angola, Mozambic, 
Israel, ambasadele Repu
blicii Socialiste România ... 
au organizat conferințe de 
presă, în cadrul cărora au 
fost reliefate semnifica
țiile de profundă rezonan
ță ale hotărîrilor istorice 
adoptate de Congresul al 
XII-lea al Partidului Co
munist Român, marile re
alizări ale poporului ro
mân în anii construcției

solubil de activitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

De asemenea, în orașul 
cubanez Pinar del Rio a 
fost organizată o expozi
ție documentară de foto
grafii intitulată „Imagini
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Noul guvern 
din Nicaragua

MANAGUA 28 (Agerpres). 
La Managua a fost anunțată oficial, componența noului guvern din Nicaragua, format din 20 de miniștri, Nouă dintre membrii: fostului guvern — mai restrîns, a cărui demisie colectivă a fost anunțată la începutul acestei luni — și-au păs'- trat portofoliile în actualul cabinet. Intre cei care și-au menținut posturile guvernamentale figurează ministrul de interne, Tomas Borge, și cel de externe, Miguel d’Escoto, precum și titularii portofoliilor comerțului exterior, educației, culturii și ai altor ministere. Ministru al apărării naționale a devenit în noul guvern Humberto Ortega. Au fost create o serie de ministere noi, eu funcții e- conomice.

JAPONIA

Conferința Consiliului de legătură 
al sindicatelor

Congresul Partidului Uniunea pentru 
Progres National din Burundi

;■ TOKIO 28 (Agerpres). — tului unit al clasei munci* In orașul nipon Yugawara, toare, consacrată bilanțului din prefectura Kanagawa, s-a desfășurat o conferință de două zile a Consiliului de legătură al sindicatelor pentru crearea fron-
SALISBURY

Declarația 
lui R. Mugabe
SALISBURY 28 (Agerpres). —■ Robert Mugabe, copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe, a declarat că Marea Britanie nu și-a respectat promisiunea ca toate trupele sud-africa- ne să fie retrase din Rhodesia — relevă agenția U.P.I. El a precizat că luptătorii săi nu vor pleca spre punctele de concentrare stabilite pînă cînd Ma

rea Britanie nu va explica de ce trupe sud-africane se , mai află pe teritoriul rho- - desian. „Dacă aceste trupe vor răniîne în țară — -a spus Robert Mugabe — noi ne vom reconsidera poziția". ,
GHEIZERELE —■ POTENȚIAL ENERGETIC

STOCKHOLM 28 (Agerpres). — In actualele condiții de creștere accentuată a prețului combustibililor pe piața mondială, ar putea deveni rentabil — apreciază unii experți suedezi — un original proiect „nordic" : exportarea apei calde din Islanda țara ghizere- lor și a -altor surse termale. Aceasta deoarece, susțin experții-, sursele de apă fierbinte, uneori' clocotită, existențe ,pe această insulă cu un subsol caracterizat printr-o intensă' activitate vulcanică, reprezintă un potențial energetic important. ■ . .

activității oamenilor muncii. în anul care se încheie. Participănții au relevat necesitatea întăririi în continuare a coeziunii forțelor progresiste ale țării.. La conferință a fost .elaborat planul de acțiune pentru ofensiva de primăvară a oamenilor muncii japonezi din 1980. Documentul prevede ample acțiuni unitare ale Oamenilor muncii împotrivă majorării prețurilor, pentru îmbunătățirea sistemului dc asigurări sociale, a condițiilor de muncă și de viață.
PREȚURILE DE EXPORT, la minereul de fier suedez vor fi majorate, începind din 1980, cu 30 la sută, a anunțat la Stockholm un purtător de cuvînt al societății „Lkab",
POTRIVIT DATELOR PU

BLICATE de presa portugheză, peste 500 000 de persoane din Portugalia se află în căutarea unui loc de munca. 350 000 dintre acestea sînt tineri care nu au lucrat niciodată.

BUJUMBURA 28 (Agerpres). — Lucrările primului congres al Partidului Uniunea pentru Progres Național din Burundi au continuat cu dezbateri pe marginea raportului-program al Consiliului Suprem Revoluționar. Totodată, au fost prezentării? mesaje dc salut de. către reprezentanții
Convorbir

BEIRUT 28 (Agerpres). —Primul ministru al Libanului, Selim Al-Hoss, a a- vut, la Beirut, o întrevedere- cu Faruk Kaddumi, președintele Departamentului Politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.După cum a declarat Fa-

partidelor și organizațiilor politice străine, care asistă Ia Congres.In ședința de joi, reprezentantul P.C.R., tovarășul Maxim Bferghianu, membru al C C. al P.C.R., ministru secretar de .stat, a adresat' Un -cUVlnt de salut partici- panților la Congres.
la Beirutruk Kaddumi, în cursul întrevederii au fost examinate modalitățile de aplicare în practică a rezoluției reuniunii arabe la nivel înalt de la Tunis referitoare la reglementarea situației din sudul Libanului — relatează agențiile M.A.P., M.E N. și I.N.A.

FILME

11,30n ume.lt!Incre-Jachetele

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Elefantul alb; 
Republica: Ciocolată cu Hoțul.

svasssef
» * Sic*:-»

alune; Unirea: clin Bagdad;
LONEA: In papei rege;
ANINOASA : dibila Sarah.
VIJECAN: galbene;
LUPENI — Cultural : Mihail, cline de cir®; 

Muncitoresc : Să prinzi o stea căzătoare.
URICANI: .Omul ianjen. pă-

TV

p r.fcui'i
vor permite accelerarea progresului economic a acestei țări, în principal prin exploatarea și valorificarea, într-o mai mare măsură a resurselor miniere.

PREȘEDINTELE ISLAN- 
DEI, Kristjan Eldjarn, . l-a 

jxîsă.rcinat pe liderul Partidului Independenței, Geir i. cu misiunea de a forma un nou guvern, pentru a scoate. țara din criza politică declanșată cu peste trei săptămîni în urmă.
FIDEL CASTRO, președintele Consiliului de Staț

LA SFIRȘITUL LUNII 
DECEMBRIE, populația Suediei era de 8 304 000 locuitori, ceea ce reprezintă o creștere de 19 000 în decurs Hallgrimsson 
de un an, arată . un raport al Oficiului de statistică dat publicității joi la Stockholm

NUMĂRUL ȘOMERILOR în Spania este, potrivit datelor oficiale publicate la Madrid, de 1 250 000. Dintre al Republicii Cuba, prim-se- aceștia, 54 la sută nu depășesc vârsta de 25 de ani.
PLANUL DE DEZVOL

TARE ECONOMICA a Nigerului pe perioada 1979—■ 1983 prevede investiții în diferite ramuri de activitate în valoare de 150 miliarde franci C.F.A. Aceste fonduri
r- * MM» > < «MW «-MMW # JMMV « MMM ti MMM .

O nouă armată?
Notă externă
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I Pe neobservate, crește te particulare au început’ și se dezvoltă o nouă for- să crească odată cu inten-
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I

măție militară în R.F.G. — serviciul particula de securitate. Nu este vorba de paza unor întreprinderi, bănci sau alte obiective particulare. Noua formațiune este alcătuită din „gorilele" care, au misiunea de a apăra pe șefii unor concerne, precum și alte persoane suspuse. In total, efectivul se dică la circa 70 000 meni, bine antrenați gata de orice.Efectivele acestei arma-
ri»oa-
Și

sificarea valului de terorism, față de care poliția oficială s-a arătat, în numeroase cazuri, neputincioasă. In această situație, la Dusseldorf a fost fondată o instituție care o- feră... detectivi particulari. Ea are trei filiale, 3 000 de angajați perma- nenți și o cifră anuală de afaceri de 50 milioane mărci. O dovadă a faptului că afacerile a- cestei întreprinderi prosperă este și organizarea,
K r.

8.30 Patria în creațiile elevilor;9,00 Itinerare turistice văzute din... elicopter (I);

Matineu de eanță: „Ridicați
cortina". Film de păpuși și desene animate;10,20 Șoimii patriei;10,30. Roman-foileton: 
Gustav cel de fier. Reluarea primului episod’;Film . artistic : 
„Operațiunea Au
tobuzul". Producție a Casei de me .Patru;13,00 De la A la... nit;Clubul tineretului; Anul politic 1979; 1001 de seri; Telejurnal;Urări populare de Anul' Nou (emisiu-. nea a ll-a):20,35 Film serial : Da- 
las — Compania 
petrolieră Ewing. Episodul 18;2.1,25 Muzică ușoară mânească;2.1,40 Telejurnal.

17,4018,25
18,5019,001.9,45

ro-
I 
I(

cretar al C.C. al partidului Comunist din Cuba, a avut o convorbire cu Georges Mărchais, secretar general al Partidului Comunist Francez, aflat în vizită la . Havana, la invitația C.C. alP.C dm Cuba — informează agenția Prensa Latina.
stirnește in rîndul opiniei publice neliniște. „Nj se reproșează — declara recent generalul Scherer — că vrem să formăm o armată particulară". Oficial, aceste, c- fective sînt prezentate drept rezerve ale poliției ! Insă amploarea acestor c- fectiVe -depășește stadiul de rezervă, transformîn- du-se într-o forță armată dc sine stătătoare. Nu puțini sînt cei care trag un semnal de alarmă a- supra faptului că „acești băieți" ar putea fi folosiți decîtoficial.

tot la Dusseldorf, a unei școli speciale pentru antrenarea „viitoarelor gorile*. In fruntea acestei „instituții de învățămînt" se află generalul Scherer, fost șef al Serviciului de contraspionaj al Bude- swehr-ului. Din colegialitate, fostul general a recrutat cUrsanți tot din rîndul foșilor slujitori ai bundeswehr-ului.Această creștere rapidă a efectivelor unei ade- și în alte scopuri vărate armate formate ce]e prezentate, din „profesionist! “, bine înarmați și antrenați, G. C.
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întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani 

ÎNCADREAZĂ

prin transfer, în interesul serviciului sau 
direct

- FOCHIST PENTRU CAZANE DE ME
DIE PRESIUNE.

încadrarea se face în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 12/1971 si Legii nr. 
57/1974.

Informații suplimentare se pot obține la 
biroul personal din întreprindere, strada Re
publicii nr. 1, telefon 42820 - 42821.

OFICIUL DE 1‘OSlA
SI ULICOMUNICATII PETROSAM> > *

ÎNCADREAZĂ

— electricieni pentru oficiile din locali
tățile Vulcan și Petroșani.

Condiții : absolvenți de școală profesi
onală ori liceu, sau calificare la locul de 
muncă.

Informații - le serviciul personal al Ofi
ciului P.T.T. Petroșani, telefon 41636,

REDACȚIA Șt ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 10 62 (secretariat), 4 2104 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


