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în minele Văii Jiului

Succese de prestigiu din prima
zi a lunii martie

’✓*------ .în ziua de 2 martie, prima zi lucratoare a lunii, 
minerii Văii Jiului, confirmînd bunele rezultate ob
ținute în luna februarie, au obținut noi și impor
tante succese.

• Șase întreprinderi miniere — Lonea, Livezeni, 
Vulcan, Pâroșeni, Lupeni, Bărbăteni — și cariera Cîm- 
pu lui Neag, au depășit, împreună, sarcinile planifi
cate pentru ziua amintită cu 1200 tone de cărbune.

• Cea mai mare producție extrasă suplimentar 
o înregistrează colectivul carierei Cîmpu lui Neag, 
cu plus 435 tone de cărbune cocsificabil, iar din rîn- 
dul întreprinderilor miniere cel mai mare plus față 
de prevederile de plan ale zile; l-au obținut minerii 
de la Pâroșeni — plus 304 tone de cărbune.

• Din Vestul bazinului Văii Jiului, unitățile pro. 
ducătoare de cărbune cocsificabil au livrat, în 2 
martie, suplimentar economiei naționale — 700 tone 
de cărbune cocsificabil.

ROADELE 
MECANIZĂRII

■n

La două dintre cele mai mecanizate întreprinderi miniere din Valea Jiului— Lupen i și Pâroșeni — cu 12 complexe mecanizate în funcțiune au fost extrase într-o singură zi— în 2 martie —■ 4330 tone de cărbune, din care la mina Lupeni cu 9 complexe au fost obținute 3230 tone, iar la Pâroșeni cu 3 complexe mecanizate 1100 tone de cărbune.La mina Lupeni cea mai mare producție rea-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a înmînat, marți, 3 martie, într-un cadru festiv, tovarășului Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.G. al P.C.R., președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, Ordinul „Victoria Socialismu- lui“, conferit prin Decret prezidențial, pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii' partidului și sta

tului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani.La solemnitatea decorării au luat parte tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul Ilie Verdeț, alți tovarăși din conducerea de partid și de stat.Tovarășul Iosif Banc a adresat conducerii de partid și de stat, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, cuvinte de caldă mulțumire și profundă recunoștință pentru înalta distincție; conferită.

A luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, care M felicitat călduros pe sărbătorit.Tovarășii din conducerea de partid și de exprimat, de tovarășului Iosif diale felicitări, multă sănătate, viață îndelungată și fericită, noi împliniri în activitatea sa.
xComitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a o- ferit o..masă tovărășească', în cinstea tbvarăștifei îosiȚ Banc <ju , < mplini rii vîrstej ’ d<s60 de ani. ,

stat i-au asemenea. Banc cor- urîndu-i

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Victoria Socialismului"

Pentru contribuția adusă Ia înfăptuirea 
politicii partidului și statului de făurire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 60 de ani,

Președintele Republicii Socialiste 
România decretează:

ARTICOL UNIC. Se conferă ordinul 
„Victoria Socialismului" tovarășului 
Iosif Banc.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Republicii Socialiste România

O nouă dimensiune a maturității 
și capacității de conducător politic

a organizațiilor deO intensă activitate politică, organizatorică a fost desfășurată, pe parcursul anului trecut, cu prilejul preschimbării documentelor de partid. După cum(Continuare în pag. a 2-a)

se știe, în etapa pregătitoare a acestei acțiuni au avut loc discuțiile individuale ale birourilor organizațiilor de bază cu toți membrii de partid. Adunările generale consacrate înmînării noilor carnete, adunările de concluzii s-au constituit, apoi, în momente de conștientizare a semnificațiilor acestui e- veniment politic de mare însemnătate pentru întregul partid, pentru fiecare comunist. Participarea în număr mare Ia dezbateri

partidIa locurile de ductive, iar 35 vesc domeniul ne de partid, din același total, de propuneri, 245 au -fost deja soluționate cu posibil litățile existente în organizații și la nivelul comitetului orășenesc, indică, de asemenea, caracterul concret, realismul și oportunitatea propunerilor înfăptuite în primul rînd cu aportul celor care le-au

muncă pro- la sută pri- vieții inter-Faptul că252

Concluzii pe marginea unei importante 
acțiuni politico-organizatorice 

Preschimbarea documentelor de partid

Vorbind despre feroviarii Complexului C.F.R. Petroșani trebuie să subliniem o trăsătură semnificativă a muncii lor: strînsa colaborare între toate compartimentele. Șeful Atelierului de zonă C.F.R. Petroșani, Dumitru Simio- nescu, ne Șpu-______nea că ..pro. ,ducțla nu s-ar 1realiza fără _ colaborare ;cooperare, fără întrajutorarea tovărășească dintre unități, dintre compartimente. dintre ramuri",Colectivul de muncă al Atelierului de zonă, sub îndrumarea comitetului de partid, a pus un accent deosebit pe organizarea mai bună a muncii, întărirea disciplinei în procesul de producție, folosirea judicioasă a fondului de timp și ridicarea nivelului tehnic-profesîo- nal al lucrătorilor. Aici, vagoanele defecte ce necesită ridicarea de pe roți sînt introduse pe o linie special amenajați, destinată acestor lucrări.

iar aprovizionarea cu materiale ■*' și piese de schimb este o problemă complet rezolvată. Rezul- - țațele nu au întîrziat să răsplătească strădaniile acestui harnic colectiv. Activitatea la repararea vagoanelor C.F.R. a fost

fectuate, astfel incit anul acesta nu au fost semnalate vagoane căzute în termen de garanție. O deosebită atenție este a- cordată și folosirii rezervelor interne pentru reducerea cheltuielilor materiale de
în atelierul de zonă C.F.R. Petroșani

51 Omogenitatea colectivului 
generatoare de mari 

satisfacții
încununată de un succes reprezentat prin îndeplinirea planului de producție pe perioada scursă de la începutul anului în proporție de 104 la sută. O realizare importantă este, de asemenea, reducerea timpului de imobilizare a vagoanelor reparații, reușindu-se se repare peste plan, la începutul anului, 50 vagoane. S-a acordat

producție, în special punîn- du-se accentul pe folosirea a materialului lemnos și recondiționa- rea diferitelor piese ale vagonului.Rezultatele obținute de Atelierului de

rațională

Prin cele peste 2000 
tone realizate peste sar
cinile de plan ale lunii 
ianuarie, brigada con
dusă de inginerul Vic
tor Bolosin, din cadrul 
sectorului IV al I.M. 
Lupen; se situează prin
tre formațiile de lucru 
cu cele mai bune rezul
tate pe mină,

în imagine șeful de 
brigadă alături de or
tacii Ilie Savu, Paul 
Grasu, Vasile • Toma, 
Dumitru Militaru și Ve- 
ronel Cîrstea.

în să de de• atenție deosebită îmbunătățirii calității reparații
lor și întăririi exigenței în recepția lucrărilor e-

colectivulzonă C.F.R. Petroșani își au izvorul în hărnicia oamenilor, cum sînt lăcătușii de reparații Mihai Pintea, Titi Roșu, Ion Costea, Vasile Oprișor, Emeric Nagy, forjorul Petru Mocanu, maistrul Ion Straja, oameni pe care îi vezi zilnic la datorie, în atelier, cățărațl pe scările și obloanele vagoanelor. Alții, precum Pe-
Ing. Rodica ARDELEAN

(Continuare in pag. a 2-a)

și mai- ales problemele ridicate în aceste adunări reflectă o nouă creștere calitativă a vieții de organizație, o nouă dimensiune a maturității și capacității de conducător politic prin care se afirmă organizațiile noastre de partid.Sinteza propunerilor făcute de comuniști în organizațiile de partid ale o- rașului Petrila, cu prilejul discuțiilor individuale, a- dunărilor de preschimbare a documentelor de partid și a adunărilor generale de concluzii denotă preocuparea tot mai susținută pentru întărirea vieții interne de organizație și soluționarea problemelor so- cial-economice. Este suficient să amintim că din totalul propunerilor, 40 Ia sută au un conținut economic, cu referire directăFoto : St. NEMECSEK

SERBĂRILE ZĂPEZII

exprimat. O imagine mal clară asupra desfășurării adunărilor de preschimbare și de concluzii din a- ceastă localitate o avem dacă amintim că s-a înregistrat o medie de 9 comuniști înscriși la dezbateri, participare care asigură, de regulă, o bună acoperire a problematicii din domeniul economic, al vieții de partid, al activității politico-ideologice și cultural-educative.Recent; adunarea activului orășenesc de partid Pe- trila a scos în evidență măsura în care acțiunea preschimbării documentelor de partid a contribuit la Și îmbunătățirea activității adîncirea procesului de
Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a î-a)

Marginalii la Cupa
ziarului „Steagul roșu*4

la schi
(IN PAGINA A 3-A)
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In linii mari toate aspectele practice și teoretice ce țin de sănătatea școlarului sini apanajul cadrelor me- dico-sanitare de orice nivel (dispensar. ț policlinică, spital). Nu vom insista de„ cît asupra cîtorva aspecte ce privesc elevul, educatorul, familia, medicul.In primele clase, copilul ieșit de sub uniprotecția familiei, odată cu intrarea lui în colectivitate, este integrat într-o conduită i- -ienică sistematică. De fapt această „uniprotecție" devine, prin evenimentul școlarizării proiecție de grup sau colectivă. Cele „5 minute de control igienic" practicate zilnic în școală creează un adevărat reflex de autocontrol. Se conștientizează la elev necesitatea de „a fi curat", „a fi îngrijit", „a fi ordonat". E- ducatorul devine cu acest prilej un sprijin și colaborator al cadrelor medicale pentru menținerea unui colectiv sănătos.încă din clasele primare copiii, primesc pe lingă sfaturi elementare de i- gienă și indicații de comportament vestimentar, a-
Marginalii la Cupa ziarului „Steagul roșu11 la schi

Important e să participi,
Foto: Gh. OLTEANU 

La sosire „galeria" a fost, cu adevărat, la înălțime.

tît de la educatori cît și de la cadrele medicale cu ocazia unor lecții cu caracter de educație sanitară, indicații practice de menținere a igienei corporale ce duc la formarea u- nor deprinderi igienice. Școlarul de vîrstă mare a- re deja bine conturate a-
Igiena școlarului

eeste noțiuni de igienă, care apoi sînt îmbogățite în funcție de vîrsta lui. Nu întîmplător se ' efeatuează triaje epidemiologice (la începutul fiecărui an școlar sau trimestru, și oricînd este nevoie) în colectivitățile școlare. Scopul lor este depistarea afecțiunilor cu potențial de transmisi- bilitate (engine, boli de piele, paraziți). In funcție de rezultatul acestor acțiuni se iau măsuri educative (lecții și conferințe sanitare, dezbateri etc), cit și măsuri de izolare și tratament a cazurilor boală.

„Cea mai frumoasă ediție"Ieri, la o scurtă. întîlnire în redacție eu Dumitru Bîrlida, membru al formației „Salvamont" Petroșani, am reținut cîteva din impresiile sale de la cea de-a VII-a ediție a cupei ziarului „Steagul roșu" la schi.
— Ce Vj s-a părut mai 

deosebit la această ediție ? , multă atenție—- A fost cea mai populară și cea mai frumoasă în acest an. Zăpada a fost excelentă. Timpul a fost minunat. Organizarea măsură. Sînt convins dacă telescaunul ar fi a- vut montate scaunele la capacitate, afluența în zona alpină ar fi fost mult, mult mai mare. Să sperăm că la următoarea ediție, . ___ .___...ȘLtelescaunul va fi dotat la pot genera accidente cu capacitatea proiectată. An de an se simte tot mai presantă nevoia unei ca-

pe că

O altă verigă importantă în menținerea stării de sănătate a elevului este dată de spațiul școlar.* Acesta este prevăzut cu instalații igienice și de igienizare permanent, verificate de instituțiile sanitare. Este necesar să se insiste asupra utilizării corespunză

toare a acestora pentru a nu se ajunge la boli cu transmisibilitate în masă (hepatita acută, tulburări digestive acute, boli de piele etc.). In colaborare cu factorii educaționali din școli, resortul medical trebuie să-și aducă contribuția mai activă la respectarea unei igiene psihice corespunzătoare în vederea menținerii unui randament intelectual de calitate.Pe lîngă acești factori,. un rol primordial în formarea conduitei igienice a școlarului revine familiei.sesprijinul pe ca-de Astfel este necesar să mărească

Paring, pentru debane, în dezvoltarea sportului masă, pentru schi, turism...
— De acord. Ar fi bine 

dacă in acest an vor fi 
confecționate la I.U.M.P. 
scaunele și dispozitivele de 
cuplare. Ar fi și mai bine 
dacă O.J.T. va acorda mai 

dezvoltării 
bazei turistice din Paring... 
Dar să revenim la ultima 
ediție. Accidente n-au fost?— Formația „Salvamont" a fost la post, pe întreaga zonă, dar nu s-a semnalat nici un accident. Trebuie să atenționăm însă că aventurările pe panta bătătorită cu improvizații de genul pungilor de plastic sînt foarte periculoase, consecințe deosebit de grave. Ar trebui să fie interzise. La fel de pericu-

Noi și impunătoare 
blocuri, cu apartamente 
moderne, spațioase și 
confortabile destinate 
oamenilor muncii din 
Vulcan, conturează vi
itorul centru civic al 
orașului.

Foto: Cristian ȘTEFAN 
re-1 poate oferi familia, re- curgîndu-se la lărgirea sferei de responsabilitate și de acțiune a acesteia. Conferințele și lectoratele medicale cu părinții constituie o cale informațională deosebit de eficientă și ele trebuie intensificate. înșiși elevii sînt’ antrenați în ryod direct în unele probleme sanitare, prin acțiuni atractive și valoroase din punct de vedere educativ (cum sînt concursurile între echipajele „Sanitarii pricepuți"),Așadar, menținerea stării de sănătate este rezultatul colaborării dintre factorii educativi și sanitari. Societatea noastră o- feră toate condițiile unei depline formări a tînăru- lui, fapt care exprimă gri
ja necontenită față de tinerele generații, față de om.

Este bine deci să nu uităm că intrînd în colectivitate starea de igienă nu mai este o problemă individuală, ci devine o problemă colectivă, asupra căreia trebuie să veghem cu toții.
Dr. Dumitru IONIȚĂ, 
Dr. TRĂIAN RACILĂ

loase recte, tiile aglomerate și înclinate. ale unor schiori care nu stăpînesc încă tehnica virajelor,
— Dincolo de aceste in

conveniente, care e im
presia fericitului cîștigător 
al cupei mari „Steagul ro
șu" din acest an?— Bucuria e mare. Dar la fel de mare este satisfacția că prin reușita acțiunii am cîștigat noi aderenți la -mișcarea de masă spre munte, la aer curat, indiferent de anotimp, în beneficiul sănătății publice

— Da, intr-adevăr, a- 
cesta e un mare cîștig și 
de fapt scopul principal 
propus de organizatorii cu
pei Ia fiecare ediție.

S. VIOREL

sînt coborîrile di- fără ocoliri, pe pîr-

Prietenii muntelui la datorieDacă cei mai numeroși dintre participanții sauspectatorii la Cupă auputut ajunge pe pîrtie la timp și... odihniți a fost și pentru că „băieții" de la telescaun s-au aflat și ei ,,Ia înălțime". Intre mijî- tul zorilor și apusul soarelui, lucrătorii de la telescaun s-au aflat permanent la datorie, transportedfără întrerupere, în condiții de deplină siguranță — pentru care s-au pregătit cu cîteva zile mai devreme — pe iubitorii muntelui. Constantin Marcău, șeful instalației, Dieter Wiesen- maier, ajutorul său, Ion Divriceanu — mecanicul de Ia stația de acționare, Flo- rica Donciu, casieră, Carol Molnar, Costache Gheorghe Pogan,Bartoc, Constantin Boc, Ion "Gălățan și Constantin Bă- luțoiu s-au dovedit, din
Roșu,Ionel
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Cronica filmului
t ■ \In căutarea lui Jupiter
Situația de bază, de la care pornește ' scenariul excelent (scris de regizorul Philippe de Broca, împreună cu vechiul său colaborator, Michel Au- diard) este irezistibilă. Blajinul profesor de greacă, Antoine Lemercier și temperamentuoasa Lise Tanquerelle. comisar de poliție se află în voiaj de nuntă, cu prilejul căruia... dar repovestirea de-aici a subiectului ar fi ireverențioasă față de public.Să ne mărginim doar la constatarea — pe care publicul o va împărtăși, probabil, în unanimitate — că din această circumstanță, precum și din deformațiile profesionale ato cuplului cu pricina (foarte prezente în timpul călătoriei nuntă 1) se vor naște de dandanale, zeci încurcături.Philippe de Brocafoarte bine că pentru a dezlănțui șirul aventurilor spectaculare care definesc prin excelență filmul, doi oameni nu sînt suficienți. Prin urmare, sub cerul imaculat al Greciei își mai face apariția o pereche, constituită dintr-un tînăr și pasionat arheolog și o soție întreprinzătoare ori de cîte ori e necesar. Inter-

.. -'Side zecide

*

ne

Festivitate de premiere. Dumitru Lazăr primește 
emoționat frumosul trofeu.

nou, acei oameni minunați care, puși în slujba publicului, depun din inimă e- fortul necesar pentru ca a- ce.știa să se simtă bine. Și să nu uităm că la baza te- lescaunului, în micul și cochetul bar, Doina Marcău, lucrătoarea de aici, a stat la dispoziția fiecăruia cu un fierbinte și reconfortant ceai. Acești adevărați oameni de munte, așît cum îi știm, nu ne-au desmin- țit nici acum.S-au aflat alături de organizatori, la greu mai ales, lucrătorii A.U.T.L., conducerea autobazei, șoferii Constantin Cimpu, A- lexandru Roșianu, Constantin Argeanu și Petre Voichițoiu, ca și dispecerul Ioan Cornea, care au răspuns operativ, din prima pînă în ultima oră a zilei, la solicitările iubitorilor muntelui. Felicitări!

vine și o comoară arheologică fabuloasă, rîvni- tă desigur și de matra- pazlîcari dc profesie, cum este sinistrul Blanquen- berg.Din acest punct, nimic nu mai poate opri fluxul dinamic al acțiunii cu , multe ramificații. Philippe de Broca este un veritabil mag al ritmului; spe_ 1 cialitatea sa este urmărirea, Cum în filmul despre care vorbim urmărirea are un rol fundamental, regizorul se întrece pe sine.Hazul care rezultă din permanentele neînțelegeri, din antreprizele .personale ale Lisei, are adeseori o notă de picanterie discretă. Iar în ceea ce privește finalul filmului, el este antologic; statuia, despre care se credea că' 
?ti€ e Aphrbdita, în realitate 4 este... Jupiter. țȘtim că de Broca lucrează numai cu oameni de prima mînă. Interpre- țiî săi sînt în acest film turnat în 1979 fenomenala Annie Girardot, mucalitul Philippe Noiret, temperamentuoasa Catherine Alric și spiritualul Francis Perrin.

C. ALEXANDRESCU

Perseverență— Bună ziua, tovară
șii profesori nu sînt 
aici ?

— Nu. Dar de ce ?
— Știți, și eu am con

curat. N-am lăsat nici o 
poartă Și ‘ nici n-am că
zut. Dar n-am primit 
diplomă din aceea fru
moasă.

—■ Cum te cheamă ?
— Androanei Marine- 

la, categoria 11—14 ani, 
din Vulcan...

După ce sa'ută, feti
ța pleacă cu diploma de ' 
participare. Din uță se' 
Întoarce :

— Vă rog să mă scu
zați, n-am vrut să vă 
deranjez. Dar vreau șa 
am o amintire de la 
prima mea participare 
la Cupă.

— Să 
Marinela, 
viitoare.
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LUPENI
Urmare din pag. I)
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• La preparația cărbunelui din Lupeni, activitatea de bază desfășurată de cele peste 280 femei este însoțită de permanent preocupări înscrise în planul vieții sociale, în urma propunerilor făcute de comisia de femei. conducerea secției a organizat un curs de calificare, urmat de 10 tinere încadrate, și este pregătit de pe acum un al doilea curs pentru policalificarea a 20 femei. Frecvent, au întîlniri ale femeilor ' juristul și cu medicul treprinderii. O seamă măsuri (închiderea unei mari hale, amenajarea băii pentru 60 locuri) exprimă atît grija purtată îmbunătățirii condițiilor de muncă ale femeilor cît și participarea lor la înfăptuirea acestor lucrări, întrunit la acțiunile de amenajare nu au lipsit beneficiarele acestor măsuri.• Activitatea cdmerci-<___ —____

de loccu în~de

»ală, asigurată în cea mai mare parte de femei, a înregistrat în orașul Lupeni, în ultimii ani, progres evident. 1 multe colective din unități alimentare, de alimentație publică și industriale se poate vorbi prin prisma depășirii sar- ' cinilor de plan și creșterii preocupărilor pentru o servire civilizată. Așa sînt colectivele conduse de Irma Pop (unitatea de confecții pentru bărbați) care depășește în medie planul lunar cu 10 la sută, Iuli- ana Nagy (laboratorul de preparate reci) cu cea mai mare productivitate medie anuală dintre unitățile de acest profil, pe municipiu, Elena Prigoană, Dorina Dochițu și altele. De cîteva zile, un nou colectiv se afirmă la autoservirea deschisă recent în cartierul Bărbă- teni, de fapt în viitorul centru civic al orașului. Cu vînzări zilnice record

«ii, unDespre
(60—70 mii lei) acest colectiv, condus de Margareta Max s-a făcut deja remarcat prin solicitudinea cu care Se preocupă de aprovizionarea și servirea populației.• Tot din Lupeni, despre două expoziții realizate recent de comisiile de femei din cartiere. Prima, cuprinzînd lucruri de mină, articole de artizanat, este amenajată la magazinul nr. 238 I.C.S.M. Exponatele vedesc sensibilitatea măiestria artistică a lor ce le_au realizat, pectiv a soțiilor de neri, preparatoare,toare, casnice. Cea de a doua expoziție cu lucruri de mină este amenajată la magazinul hr. 331. Consemnăm că ambele -expoziții au fost deja vizitate de un numeros public și apreciate pentru calitatea lucrărilor.

Gabriela AN DR AȘ, 
Lupeni

tru Mocanu, ghemuiți, i- zolați de șorțul și mănușile de protecție, sudează. Și cum aici, în Atelierul de zonă C.F.R. există o strinsă colaborare între oameni, ambiția împotriva inerției, alături de lăcătușii de reparații, de sudori, de for-
Omogenitatea 
colectivului

al dosi ceres-

J

jor, întîlnim alte mîini de aur, tîmplarii care întregesc munca celorlalți meseriași, montînd tot ce nu-j metal, așa cum face tîmplarul Virgil Dudaș.Defecțiunile vagoanelor sînt remediate aici, în acest mic șantier, unde oamenilor, deși nu li se prezintă planuri sau schițe pentru repararea vagoanelor, competența lor profesională își spune cu prisosință cuvîntul, competența și strădaniile colectivului fac ca această unitate să nu rămînă în urma altor ateliere similare din țară, iar munca, omogenitatea colectivului sînt generatoare de mari satisfacții.
„0 cale de pătrundere 
in opera lui Brâncuși"Casele memoriale au a- ■.■■,.vuț :și;-vrir avea o mare putere de atracție, toți dorind să vedem și să trăim măcar cîteva clipe în locurile, in atmosfera în care și-au petrecut scriitorii, artiștii copilăria și primii ani din viață. La Hobița în județul Gorj, vizitatori din întreaga lume vin să cunoască locul unde s-a născut Constantin Brâncuși, poposind în Casa-mu- zeu condusă de prof. Ion Blendea care, cu prilejul împlinirii a 105 ani de la nașterea marelui .sculptor cîrid a conferențiat în întreprinderi și instituții dîn Valea Jiului, ne-a făcut cunoscute preocupările instituției pe care o conduce de un deceniu.

— Care este, în esență, 
programul Casei-muzeu 
„Constantin Brâncuși'1?— Mai întâi trebuie să precizez că este singura de acest gen din județul Gorj și a fost înființată în 1971 ca secție afiliată Muzeului județean din Tg. Jiu. Scopul întregii activități este de a contribui',’ prin variate metode,- mijloace și acțiuni, la mai buna cunoaștere a tradițiilor locale. a spiritualității în care s-a născut Constantin Brâncuși. Din inițiativa Comitetului județean Gorj

foarte multe interpretări și 
exegeze, sînt și mai nume
roase amintirile. Dumnea
voastră aveți preocupări 
de cercetare a operei sculp
turale ?— Trebuie să mărturisesc că la Colocviu] internațional „Constantin Brâncuși" organizat sub egida U.N.E.S.C.O. in 1976, am susținut o comunicare despre „Coloana infinitului", întreg ansamblul sculptural de la Tg. Jiu fiind conceput și creat în memoria eroilor din primul război mondial (cum mai este și mausoleul Ecaterina Teo- doroiu ridicat, în 1935, de Milița Petrașcu tot în Tg. Jiu). Am elaborat și o mi- că monografie, cu lucruri inedite, aflată acum sub tipar la Editura „Mincrva". Și, in sfîrșit, după cercetări de mai mulți ani, am alcătuit arborele genealogic al lui Constantin Brâncuși.

— Cum aprcciați că con
tribuie Uasa-muzeu de la 
Hobița la mai buna înțe
legere a operei artistice a 
lui Constantin Brâncuși ?— La Hobița se află tot timpul un mare număr de vizitatori. Iată, de exemplu. în 1980 au fost 18 776 din 29 de țări. în Casa- muzeu sînt multe obiecte care au fost folosite de

Succese de prestigiu 
din prima zi a 

martie
(Urmare din pag. Ijlizată cu un complex mecanizat a fost obținută de formația condusă de Constantin Popa — 630 tone de cărbune coc- sificabil, prin depășirea productivității muncii planificate pentru ziua respectivă cu peste 5 tone de cărbune pe post. La mina Paroșen; brigada condusă de Nicolae un re~ zida condusă de Andrașic, exploatînd complex mecanizat, a aiizat într-o singură 500 tone de cărbune.

MINELE LONEA 
ȘI LIVEZENI 

CONFIRMAMobilizarea de excepție în ultima parte a lu_

nii trecute celor două materializată în recuperarea minusului acumulat de la începutul lunii — care le-a permis totodată să realizeze și să depășească sarcinile planificate — continuă și în această lună. în ziua ă- mintită, 2 martie, ambele întreprinderi miniere și-au realizat și depășit sarcinile planificate cu cîte 24 și, respectiv, 16 tone. Deși modeste, a- ceste depășiri de plan constituie pentru colectivele celor două mine realizări de prestigiu .finind cont de greutățile pe care le-au avut de înfruntat in ultima vreme.

a minerilor întreprinderi,

Aplauze pentru 
studenții din PetroșaniFormarea specialiștilor cu temeinica pregătire teoretică și practică, este o tradiție a Institutului de mine din Petroșani, dar tot o tradiție este și împletirea activității profesionale a studenților cu educația și . .cultura. Este firesc să fie f așa, actualii studenți vor fi competenți conducători nu numai economic ___ ___________minieră, ci și oameni care se integrează în viața complexă a colectivelor ....____de muncă, în activitatea ' folk studentul Diaz (Panama).Rezultatele obținute, la nivelul celor înregistrate în anii trecuți, confirmă talentul studenților care participă, într-o concepție armonioasă, la activitatea de cercetare științifică, la Practica în producție, la sport și la o viață e- ducativă și cultural-artis- tică de bun nivel și cu un specific adecvat zonei în care trăiesc și învață. După aceste succese îi teptăm pe studenți

ai procesului din industria
de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste. Aceste asociații de idei ne sînt prilejuite de un recent succes al studenților din Petroșani obținut la etapa pe zonă a Festivalului creației și artej studențești, desfășurată duminică la Craiova, unde au fost aplaudate și calificate pentru faza națională a acestei manifestări integrate în Festivalul național „Cîntarea României", următoarele formații : corul bărbătesc al 
Facultății de mine, dirijat de Vladimir Ureche ; 
ansamblul folcloric „Ne- 
deea din Poiana Muierii", pregătit de prof. Gheorghe Popa, Gheorghe Ne- graru și Nicolae Zăblău; 
montajul literar muzical 
.Piatra care arde

pentru cultură, și educație. familia sculptorului, de el socialistă și Uniunii Artiș- * *Iilor Plastici s-a organizat, în luna august, prima ediție a taberei naționale de sculptură „Brâncușiana".Cele 10 sculpturi au amplasate în zăvoiul fost ___ ________  ... ............... Bistriței locul copilăriei lui __________ ' A- ceastă tabără este concepută pentru 20 de ani, devenind, cu timpul, un complex muzeistic. în ultimii arii am vorbit cu bălrînii satului și am înregistrat multe și interesante amintiri despre" marele sculptor care s-a născut la Hobița.
— Despre Constantin 

Brâncuși s-au scris multe,

Constantin Brâncuși,

însuși, sînt conservate a- mintiri și documente. Dar, o vizită în locurile unde s-a născut produce un sentiment mai profund, de înțelegere — prin integrarea si pentru cîteva ceasuri în viața localității, prin observația directă a împrejurimilor, a tradițiilor . arhitectonice — a lucrărilor lui Constantin Brâncuși, a motivelor, unele de origine folclorică locală, a- supra cărora a meditat și a sculptat. Este o cale de pătrundere în opera lui Constantin Brâncuși, genialul seul o* or român.
T. SPĂTARU

*

TRANSBORDAREIeri, ca urmare a întreruperii circulației feroviare în zona Baru, A.U.T.L. Pe-’ troșani a răspuns prompt „semnalului" ceferiștilor, acționînd energic și operativ pentru transbordarea călătorilor. S-au aliat la

datorie conducătorii auto Miha; Ludnay, Constantin Ciocîrlie, Carol Albert, Gheorghe Tarasov, Constantin Mocofan, Iosif David, loan Marcu și revizorul tehnic Antoniu Mustață. ,
, • MUNCA PATRIOTI.

CĂ. Mobilizat de comite- lul de partid și comitetul sindicatului.TESA de la mina Lonea a consacrat ziua de repaus din 1 martie, unei acțiuni

(instructor studentul Sorin Moțoc); grupul sati
ric „Retrouniversiada" (text și instructor Mircea Bujorescu) ; la muzică u- 
șoară „Diamantele negre" (șef de formație as. ing. 'Romulus Sîrbu). S-au mai calificat pentru faza națională cercul de pictură, 
cercul foto, cineclubul, 
cercul de speologie, due
tul de muzică ușoară al studenților Dorin Căpîlnac 
si Hor ia Pali] iovi ci la 
recitare studenta Marici- ca .Zaharia, iar la muzică Alvaro

aș- . cuspectacole susținute înîntreprinderile miniere — acolo unde efectuează practica, pătrunzînd în tainele mineritului — ca ■și pe scenele cluburilor și caselor de cultură din Valea Jiului.
' S. TIBERIU

Sing. Constantin Călătoru, șeful șantierului 4 Lu- 
i — lot Uricani, intr-o discuție cu dirigintele 

șantierului, Ion Avram, și fierar-betonistul Tudor 
Păcurar. Foto : Ioan BĂLOI

(Urmare dm pay. I)maturizare a organizațiilor de bază, in spirit critic, constructiv, a fost subliniat faptul că persistă încă neajunsuri în unele organizații de bază, în munca unor birouri și comitete de partid. Prin prisma eficienței, a finalității muncii politice, anumiți parametri calitativi (starea disciplinară, gradul de participare la realizarea sarcinilor economice, participarea Ia viața internă de organizație conduita' și comportamentul în afara unității) arată că mai sînt încă membri de partid care nu sînt pe deplin integrați în exigențele actuale, nu se constituie în e-patriotice desfășurate în depozitul de materiale, cu scopul de a sprijini activitatea de producție din subteran. Munca patriotică s-a materializat în încărcarea a ®8 cărucioare cu material pentru susținere, precum și a unu, însemnat volum de materia] de masă — balast, nisip, personalul bolțari necesari activității de investiții miniere.
• EXPOZIȚII CULINA

RE. Conducerea I.C.S.A. si

xemple cu putere fluențare pozitivă masei de oameni ai muncii. Cauzele acestor neajunsuri, după cum s-a a- rătat, se regăsesc mai ales in lipsa de continuitate și de eficiență a acțiunilor politico-educative întreprinse în unele Organizații de bază. Referindu-se concret la aspecte din activitatea ce o desfășoară, ducel, stantin Filipini, TeodorLungu, loan Cesăuan, Miu Simionescu secretari și secretari adjuncți ai comitetelor de partid, membri ai b.o.b. au întărit ideea că de activitatea fiecărui Organ ales, a fiecărui comunist cu sarcini de răspun-

de in- asupra

llie Pă-Vasile Ene, Con- Popescu, Rozalia Petru Satmari, Culda, Valentin

i A.P. Petroșani ne-a făcut cunoscută ier; o veste... dulce. O redăm ; cu prilejul sărbătoririi zilei de 8 Martie, la cofetăriile „Nufărul" și „ToSca" din Petroșani vor ii organizate, in zilele de 7 ți 8 martie a-c. bogate expoziții dfe produse de cofetărie și patiserie cu vînzare.
• STOP RISIPEI ! După cum ne-a informat președintele asociației de. locatari nr, 3 și alți cetă

dere depinde eficiența muncii politice, creșterea gradului de conștiință și responsabilitate a comuniștilor, activizarea lor în îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Este necesară, s-a desprins din concluzii, afirmarea fermității organizațiilor de bază în fața unor neajunsuri și abateri. Fără îndoială că sancțiunile hotărî-' te în adunările generale cu prilejul preschimbării documentelor, îndeosebi excluderile din rindurile partidului a celor care nu mai dovedeau un comportament corespunzător normelor statutare au condus la întărirea organizațiilor de bază. Dar, s-a arătat, menținerea și repetarea u- partid.

mai pregnantă a

țeni din cartierul Aeroport — Petroșani, de mai bine de trei săptămîni, printr-o spărtură din -rețeaua de a- limentare aflată lîngă blucpl 18 din strada Păcii, se pierde o mare cantitate de apă. Aceasta în timp ce apartamentele 'de la etajele IV ale blocurilor din aceeași stradă resimt insuficiența apei. Nu e prea mult trei săptămîni? Nu e prea mare risipa ?
• TARAF. Pe lingă clu-

nor abateri destul de grave săvîrșite de unii membri de partid denotă că munca și comportarea a- cestora încă nu au fost a- nalizate cu exigența necesară iar prin această prismă organizațiile de bază sînt chemate să-și intensifice acțiunile educative și de' la caz la caz, să manifeste în continuare o combativitate sporită.In acest context, adunarea activului de partid din Petrila a stabilit măsuri pentru întărirea vieții interne de partid și îmbunătățirea activității politice, organizatorice și educative în vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor desprinse din hotărîrile de
bul tineretului din orașul \ Vulcan și-a început de ci- I teva zile activitatea un i nou . taraf de muzică popu- I Iară. Membrii noii forma- I ții sînt mineri, electrici- | eni, preparatori. (V.B.)

Rubrică redactată de |
Toma ȚAȚARCA
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ITALIA

Vn nou volum consacrat operei 
și personalității tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

Lucrările celui de-al 
XXVI-lea Congres 

al P.C.U.S.
ROMA 3 (Agerpres). — 

La Palazzo delle Stelline 
din Milano a avut loc pre
zentarea oficială a unui 
nou volum consacrat ope
rei și personalității de 
larg prestigiu internațional 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Intitulat „Da, 
Ceaușescu;*, volumul apă
rut recent în Italia, a fost 
realizat de scriitorul și 
publicistul Ugo Ragozzino.

Primită cu deosebit inte
res și apreciere de către 
oamenii politici și opinia 
publică, lucrarea comple
tează suita volumelor de
dicate vieții și rolului de 
eminentă personalitate ale 
președintelui Republicii So
cialiste România.

Volumul se constituie 
într-o adevărată frescă din 
care se desprinde figura 
luminoasă a conducătoru
lui României socialiste ce 
și-a consacrat întreaga via

Agendă, energetică
BELGRAD 3 (Agerpres). — Acțiunea susținută a energeticienilor iugoslavi de punere în valoare a potențialului rîului Vrbas, din R.S. Bosnia și Herțegovina, și de sporire, pe această cale, a cantității de energie electrică a țării, s-a concretizat prin construirea unei noi hidrocentrale, care poartă numele de „Bo- ceaț“. Complexul energetic programat să devină operațional în cursul acestui an, are un lac de acumulare cu o capacitate de 50 milioane metri cubi. Cele două agregate de 110 megawați fiecare, realizate de industria iugoslavă, vor produce anual 120 milioane kilowați-oră.
FRAGA 3 (Agerpres). — Dacă Cehoslovacia și-ar utiliza în întregime potențialul energetic — scrie a- genția C.T.K. — s_ar economisi anual aproximativ 3 milioane tone combustibil. Numeroase foraje e- fectuate în sudul Slovaciei au permis depistarea unor surse de apă cu tempratura de 80 grade Celsius, care
BONN 3 (Agerpres). —■ In orașul vest-german Hamburg a avut ” loc o mare demonstrație a tineretului. de protest împotriva reducerii alocațiilor pentru învățămînt, în apărarea drepturilor sociale, pentru modernizarea și democratizarea sistemului d" învățămînt. Peste 50 000 de , pârtiei lianți — cadre didactica, studenți și elevi de liceu — și-au exprimat protestul față de agravarea situației în domeniul , învățămîntului în R.F.G. și s-au pronunțat împotriva creșterii șomajului în rîndul cadrelor didactice.Demonstrația s-a încheiat cu un miting în cadrul căruia vorbitorii au criticat intenția autorităților de a închide în următorii ani peste 50 de institute de învățămînt din Hamburg, subliniind că o asemenea măsură va crea noi dificultăți condițiilor de școlarizare și va duce la creșterea șomajului în rîndul cadrelor didactice.*
LONDRA 3 (Agerpres).— Producția industriilor 

ță luptei revoluționare 
pentru libertatea și inde
pendența țării, pentru fe
ricirea poporului, pentru 
pace, colaborare și instau
rarea unor principii noi 
în relațiile internaționale, 
triumfului socialismului și 
comunismului pe pămîntul 
României. Figura președin
telui Nicolae Ceaușescu 
este prezentată cu căldură 
și profund spirit analitic, 
cu obiectivitatea și con
vingerea că marele 
bărbat de stat 
român își merită pe deplin 
locul printre personalită
țile de frunte ale lumii 
contemporane. Autorul îm
pletește armonios elemen
tele de natură biografică 
cu cele privind acțiunile 
concrete, punînd în lumi
nă gîndirea profund revo
luționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, spiritul 
său profund novator, au
tenticul său umanism.

este utilizată Ia încălzirea serelor și a bazinelor de înot. De asemenea, în u- nele zone din Cehia s-a constatat că în subsol e_ Xîstă vapori supraîncălziți cu o temperatură de 200 grade Celsius.
AHMED BADAWI, ministrul apărării și producției militare al Egiptului, comandantul-șef al forțelor armate egiptene, împreună cu alți 13 generali și ofițeri superiori și-au pierdut viața într-un accident de elicopter, produs luni, transmite agenția M.E.N.
O PUTERNICA FURTU

NA s-a abătut, în ultimele 
două zile, asupra statelor 
din vestul S.U.A., provo- 
cînd ninsori masive și a- 
valanșe, în zonele de mun
te, ploi, inundații și alu
necări de teren, în cele de 
șes. Au fost afectate sta
tele California, Utah, Co
lorado șj Arizona. Potrivit 
datelor preliminare, două 
persoane și-au pierdut via
ța. Au Tost înregistrate 
mari daune materiale.

O PARTE A PARTIIE- 
NONULUI, faimos.ul monument antic din Atena, prelucrătoare din Marea Britanie va continua să scadă și în lunile următoare, deși într-un ritm mai lent, afirmă Confederația Industriilor Britanice în

ultimul șău raport economic publicat la Londra. De asemenea, cheltuielile pentru înnoirea capitalului fix vor înregistra anul acesta o nouă scădere — de aproximativ 15 la sută. In sfîrșit, volumul exporturilor continuă să rămî- nă aproape tot atît de

MOSCOVA 3. Trimisul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite. La 3 martie, la Palatul Congreselor din Kremlin s-au încheiat lucrările celui de-al XXVI-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Delegații au fost informați asupra rezultatelor a- legerilor organelor centrale de conducere ale partidului.
A avut loc după aceea prima plenară a Comitetului Central nou ales al P.C.U.S.
L. I, Brejnev a fost reales de plenară în unanimitate secretar general al C.C. al P.C.U.S.Membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. au fost aleși în unanimitate L. I. Brejnev, I. V. Andropov, M. S. Gorbaciov, V. V. Grișin, A. A. Gromîko, A. P. Kirilenko. D. A. Kunaev, A. I. Pclșe, G. V. Romanov, M. A. Suslov, N. A. Tihonov, D. F. Ustinov, K. U. Cernenko, V. V. Scerbiț- ki. Au fost aleși, totodată, ca membri supleanți ai Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., G. A. Aliev, P. N. Demicev, T. I. Kiseliov, 

va fi desprinsă din ansamblul arhitectonic și co- borîtă de pe Acropole pentru a fi restaurată în urma avariilor suferite în timpul recentului cutremur din Grecia, a anunțat, luni, ministrul elen al culturii și științei, Andreas An- drianopoulos.
POLIȚIA din localitatea 

Greensboro (statul 'Caroli
na de Nord) a anunțat a- 
restarea unui grup de na
ziști americani. Ei sînt a- 
cuzați, între altele, de în
cercarea de plasare a u- 
nei bombe în clădirea u- 
nui tribunal în care se des
fășura procesul a șase 
membri ai organizației ra
siste „Ku Klux Klan“ și scăzut ca și în ultimele luni, arată raportul."■ ★

BRUXELLES 3 (Agerpres). In fiecare lună, O- ficiul belgian al forței de muncă publică bilanțul detaliat privind numărul șomerilor, scrie cotidianul „Le Drapeau Rouge", pre- cizînd că de fiecare dată cifrele sînt în creștere. Mai tragic este faptul că a fost depășit nivelul de 350 000 de șomeri, ceea ce pulverizează orice record precedent și reprezintă o creștere de 23 573 în comparație cu sfîrșitul lunii septembrie. Nivelul șomajului în comparație cu totalul populației active a- tinge 8,5 la șută (5,2 la sută dintre bărbați, și 14,2 la sută dintț-e femei).Surprinde, adaugă cotidianul, amploarea fenomenului. Trebuie remarcată, astfel, o majorare a șomajului în majoritatea ramurilor de activitate.

V. V. Kuznețov, B. N. Po- nomariov, Ș. R. Rașidov, M. S. Solomențev, E. A, Sevardnadze.Secretari ai Comitetului Central au fost aleși L. I. Brejnev — secretar general al C.C., M. A. Suslov,A. P. Kirilenko, K. U. Cernenko, M. S. Gorbaciov,B. N. Ponomariov, I.V. Kapitonov, V. I. Dolghih, M.V. Zimianin, K. V. Rusakov.Președinte al Comitetului Controlului de Partid a fost ales A. I. Pelșe. Comisia Centrală de Revizie a P.C.U.S. a ales ca președinte pe G. F. Sizov.Secretarul general alC. C. al P.C.U.S., Leonid I- lici' Brejnev, a rostit o cuvin tare, după care a declarat închise lucrările Congresului.In sală, alătifri de membrii delegațiilor străine, s-au aflat Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., și Traian Dudaș, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul României în U.R.S.S, membri ai delegației Partidului Comunist Român care a participat la Congres.
ai Partidului nazist ‘ din 
Statele Unite, inculpați 
pentru a fi deschis focul 
împotriva participanților 
la o manifestație pașnică. 
Cei reținuți sînt, de ase
menea, bănuiți de a fi pre
gătit un atentat la un de
pozit de carburanți.

APROXIMATIV 6 000 de persoane, în marea majoritate reprezentanți ai celor 1,9 milioane de membri ai populației de culoare din Marea Britanie, au participat luni la o demonstrație de protest împotriva condițiilor sociale și a atacurilor comise împotriva lor în ultimele luni. Demonstranții purtau pancarte care reaminteau de incendiul declanșat în urmă cu șase săptămîni în capitala engleză, în urma căruia 13 negri și-au pierdut viața, iar alți 27 au fost răniți.
Jubileul Asociației

Danemarca - România

COPENHAGA 3 (Agerpres). — Asociația Danemarca— România a sărbătorit zece ani de la înființarea sa. Cu această ocazie a avut loc o adunare festivă, in cadrul căreia președintele.asociației. Bent Ramsdal-Knudsen, a evocat momentele principalele ale activității acesteia, de la crearea sa și pînă în prezent, activitate pusă în slujba unei mai bune cunoașteri a culturii și științei românești, a realităților politice, economice și sociale contemporane și realizărilor poporului- român.Au luat cuyîntul, de asemenea, Kristian Albertsen, membru al parlamentului, și scriitorul Willy August Linnemann, care au evocat evoluția relațiilor ro- mâno-daneze, dezvoltarea economico-socială, culturală și a turismului în România.Formația artistică „Urte“ a prezentat un bogat program de muzică populară românească.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Marea neliniște ; Republica : Vedere de la mansardă ; 
Unirea : în căutarea lui Jupiter.LONEA : Hanul haiducilor.ANINOASA: Colombo Ia Londra.VULCAN — Luceafă
rul : Gornistul; Mun
citoresc : Mesaj din spațiu.LUPENI — Cultural: Ultimul revelion ; Mun
citoresc: Detașament cu misiune specială.URICANI: Sezonulde catifea.

TV14,30 Fotbal: Universitatea Craiova — F.C. Argeș în „Cupa României". Transmisiune directă de la Rîrhni- cu Vîlcea.
* *

întreprinderea de prospecțiuni 
și explorări geologice 

Hunedoara-Deta
a nu n ț â :

organizarea unui concurs pentru ocupa
rea postului de

— mecanic șef — la Secția de foraj din 
Bârbâteni — Valea Jiului.

Condiții de studii și vechime : inginer 
electromecanc și 5 ani vechime în speciali
tate.

Concursul va avea loc la Sediul I.P.E.G.H. 
Deva, strada Minerului nr. 2, în ziua de 15 
martie 1981, ora 8.

Informații la telefon 11560, Deva, intend^ 
132 sau 138. • o’

Direcția sanitara regională 
C.F.R. Constanța

recrutează oficianți medicali (bărbați) — 
medicină generală, pentru asigurarea asis
tenței medicale la bordul navelor maritime 
comerciale.

Condiții: — minimum 3 ani vechime în 
munca sanitară

- stagiul militar satisfăcut.
Informații la Direcția sanitară regională 

C.F.R. Constanța, incinta port - Poarta nr. 
2. Telefon 19100, interior 994 și 490.

Autobaza 4 „Transe him" Craiova 
încadrează pentru punctul de lucru I.F.A. 

„Vîscoza" Lupeni, următorul personal:

— șoferi cu gradele B, C, D, E - 5 posturi

— tractoriști —3 posturi

— mașini ști pe autoincârcâtor
IFRON — 2 posturi

— au to macaragiu --1 post
Informații suplimentare la I.F.A. Lupeni,

telefon 70343/174.

16.20 Teleșcoală.16.40 Tragerea prono- expres.16.50 Profil teatral • Teatrul Național din Tg. Mureș.18,00 Tribuna TV.18.25 Handbal masculini Dukla» Fraga — Worwarts Frank
furt pe Oder (repriza a Il-a). Transmisiune directă de la sala< Floreasca.18.50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal.19.20 Actualitatea economică. înfăptuim obiectivele noii revoluții agrare.19.40 Abnegație, exigență, responsabilitate.20,05 Telecinemateca. Ciclul : „Dosarele e- cranului. Emilian 
Pugaciov. Premieră pe țară. Producție a studiourilor sovietice.22.25 Telejurnal.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67,


