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Un semicentenar glorios

imului număr al zi a rulai „Scînteia

'OSU

Se împlinesc, in preajma măreței ani
versări din acest an a Eliberării pa
triei, 50 de ani de la apariția primului 
număr al ziarului „Scîntcla", organul de 
presă al Partidului Comunist Român.

Gloriosul semicentenar poartă ampren
tă vastei activități desfășurată de partid, 
încă din anii grei ai ilegalității, pentru 
trezirea conștiinței de clasă a munci
torilor și mobilizarea maselor largi popu
lare, a cercurilor progresiste, la lupta 
împotriva nedreptei cirmuiri burghezo- 
moșierești, pentru preluarea puterii și 
instaurarea noii orînduiri sociale. Pur
tător al cuvîntului partidului și promo
tor al crezului comunist, ziarul „Scîn- 
teia" a militat cu înaltă răspundere par
tinică pentru întărirea capacității or
ganizatorice și de acțiune și afirmarea 
potențialului clasei niuir lloare, a con
tribuit activ la înfăptuirea unității ide
ologice ’si întărirea solidarității grupă
rilor progresiste în jurul partidului co
munist, la intensificarea mișcării mun
citorești și realizarea largului front pro
gresist, democratic, al națiunii. Susți
nător al acțiunilor comuniste. „Seînteia' 
și-a identificat întreaga existența cu 
lupta pentru dobînd'rea marilor cuce
riri revoluționare ale poporului.

construcției socialiste, conti-

nuind bogatele tradiții ale presei pro
gresiste românești, „Scinteia" a însufle
țit epopeea înscrisă de oamenii muncii, 
sub conducerea partidului, pentru con
solidarea cuceririlor revoluționare și 
transformarea industrială a țării. Tri
bună a experienței înaintate, a dezba
terilor publice, constructive, martor al 
succeselor răsunătoare și al înfăptui
rilor cotidiene pe frontul muncii. „Scîn- 
teia“ a devenit un permanent călăuzitor 
pentru colectivele de muncă. pentru 
milioanele de cititori cărora le-a adre
sat îndemnul la acțiune practică, în
demn însoțit mereu de motivația so
cială, politică sj economică a vastei 
opere a construct I .‘i socialiste. Cu lini 
pezimea proprie gindirii comuniste, cu 
promptitudine si probitate profesională, 
colectivul redactional, colaboratorii — 
în rindul cărora s-au situat și conti
nuă să se situeze oameni ai muncii de 
diferite preocupări, personalități ale vie
ții economice și sociale — au participat, 
în paginile acestui mare cotidian, la 
afirmarea realei democrații instaurate 
in societatea noastră, la dezbaterea pro
blemelor construcției socialiste, pentru

Colectivul redacțio
nal al ziarului „Steagul 
roșu'* Petroșani, cola
boratorii și cititorii din 
Valea Jiului adresează 
calde felicitări și urări 
de noi succese colectivu
lui redacțional al 
rului „SCÎNTEIA", 
prilejul aniversării a 
de ani de laborioasa e- 
xistență in slujba pro
gresului multilateral al 
patriei noastre socialis
te.

Noile 
Scriu pe 
oglindind 
orizontul

și modernele blocuri ale Lupeniului 
seninul cerului simfonia muncii creatoare, 
bunăstarea celor ce aduc cărbunele spre 
însorit.

Foto : N. ȘTEFAN
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/n întîmpinarea măreței
sărbători a Eliberării patriei

Cărbune peste prevederi

și

acor- 
deose- 

re- 
de

de 2,2 milioane lei

(Continuare in pag. a 2-a)

Trimisul nostru pe șantier relatează :

Nicolae Chițcanu

Minei li puternicului co
lectiv ai l.M. Bărbăteni, 
angrenați in întrecerea 
pentru a da țării mai mult 
căroune, adaugă zilnic noi 
succese pe frontul mun- 

Arterele subteranului 
adus și ieri la lumi- 
zilei 279 tone cărbune 

peste prevederile planului. 
Cu aceasta, de la începu
tul anului colectivul înre
gistrează un plus de 23 050 
'one de cărbune. Rodnicia 
aptelor minerești se con

cretizează și intr-un plus 
tie 254 ml la lucrările de 
pregătiri.

I.a frumosul buchet de 
realizări au contribuit mi
nerii sectoarelor III, cu un 
plus de 13 500 de tone de 
cărbune, I cu 413-1 de tone 
de cărbune și II cu 3574 
de tone de cărbune. Din
tre brigăzi se evidențiază 
formațiile conduse de Mi
hai Kovacs, Nicolae Roșu, 
loan I’inlecan și Andonie 
Grumăzescu.

Mitică NICOLESCU. 
ing. șef, mina Bărbăteni

Os

Ilie IJoșca, Gheorghe Delurențiu, Trofin,
va dintre fruntașii sectorului I de mina Dîlja 

Foto : Șt. NEMECSEK

Acțiunea
. Â — Cîmpu lui Neag

Programul // de acțiune
Timpul nefavorabil din 

ultimele zile a împiedi
cat buna desfășurare a 
activității la acțiunea de 
descopertă.
condiții, pe șantier 
desfășoară programul 
de acțiune stabilit 
comandament: revizii

întreținerea 
reinstruirea 
La coloa-

Recuperarea 
pieselor de schimb ■ 

preocupare majoră
Colectivul I.R.I.U.M. 

Petroșani 
dă o atenție 
bită recuperării 
condiționării pieselor 
schimb. De la începutul 
anului valoarea pieselor 
de schimb recondiționate 
în atelierele și secțiile în
treprinderii depășește
920 000 lei. Este o contri
buție directă la reducerea 
costurilor de producție pe 
perioada trecută de Ia în
ceputul anului cu 7,8 lei 
la 1000 lei producție mar
fă și obținerea unui bene
ficiu 
peste plan.

Ing. Gheorghe VULC, 
I.R.I.U.M. Petroșani

dta.og
Mesajul scris, sonor 
vizual, cules din mij- 

a. 
s breasla 
aslimpără 

cornu- 
de azi.

ca- 
. >>- 

anga- 
partea 

scris is- 
vrcmea 

bazate pe 
de inegalitate, 

revolu- 
lup- 

li-

și
locul oamenilor și 
dresat lor de 
gazetarilor, ; 
eterna foame de 
nicare a omului 
Comunicarea, in 
drele adevărului, 
beră și totodată 
jată politic de 
adevărului, și-a > 
toria încă din ' 
societăților 
relații 
cuvintul presei 
ționare a înaripat 
ta maselor pentru
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bertate națională și so
cială.

Ziua presei", zi sim- 
a dialogului fertil 
breslei gazetarilor 
cititorii, desfășurat 
semnul înaltei res

ponsabilități morale și 
cetățenești, al participă
rii la înfăptuirea mă
rețelor deziderate ale 1 prezentului și perspec
tivei, onorează în 
cest sens tradiția, 

, bilanțuri calitative 
• perioare, fiindcă în 
| poca socialismului 
Imunicarea unui 

este plenară și 
sens. E deci nu 

1 ziua celor ce 
j condeiul, ci 
| lioanelor de cititori. 
| Iaboratori și 
Idenți voluntari ai

reței cronici scrise 
j audio-vizuale i 
’ nesti. (Ion VULPE) 

L______

eficiență. Aceasta, ca urma
re a condițiilor geologico- 
miniere nefavorabile. dar 
și slabei preocupări a for
mațiilor de lucru, a maiș
trilor în alegerea sterilu
lui la front, cît și a captă
rii apelor de infiltrație la 
abatajele cu umiditate ex
cesivă.

Analizînd măsurile ce se 
impun pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui, 
consiliul oamenilor muncii, 
sub îndrumarea comitetu
lui de partid, a îmbunătă
țit planul de măsuri care 
viza acțiuni pe întregul

Trecerea la o nouă cali
tate în întreaga activitate 
economico-socială, cerută 
de exigențele cincinalului 
actual, a impus o analiză 
atentă în organul colectiv 
de conducere de la mina 
Dîlja a calității cărbune
lui extras, în paralel cu 
realizarea producției fizi
ce. In semestrul I a c. pen
tru neîncadrarea în indi
catorul de cenușă cu 1,6 
puncte mina Dîlja a 
penalizată 
c ă r b u 
re a 
gativ și

flux- de extracție a cărbu
nelui — din abataj și pînă 
la încărcarea in vagon — 
care să influențeze in mod 
continuu și constant calita
tea. Măsurile vizate se re
feră la separarea fluxului 
de steril față de cel al căr
bunelui, evitind astfel po
sibilitatea ca vagonetele cu 
steril să ajungă în culbu- 
tor, cit și rebutarea încă 
de pe traseu a unor vago-

nele I.T.A. 
C.M.V.J.
tele sint întreținute 
reparate de 
tașate din 
pe șantier, 
superioare, 
tă utilajele

a_ 
prin 
su- 

e- 
co-

popor 
in con- 
nuinai 

mînuîesc
și a im-

In aceste
se
II
de
Șl

și Autobaza 
autobasculan

tă 
echipele de-
intreprinderi 
La treptele 
la descoper- 

(buldozere,

reparații, 
utilajelor, 
personalului

Mircea BUJORESCU

(Continuare In pag. a 2-a
cu 8099 
n ej fapt 
influențat 
indica ..irul

fost 
tone 
ca- 
ne- 
de

Ing. Ion VASILESCU, 
directorul I.M. Dîlja

(Continuare in pag. a 2-a)
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Vedere generală a ca
rierei de

Cîmpu lui

Foto : N. ȘTEFAN

'Ut mate din oag. I)

de steril. în sensul de

înfăptuirea neabătută a politiei, inter
ne și externe a partidului și stalului 
nostru. Cu fiecare apariție „Scînteia" a 
întărit conving .-rea că sub conducerea 
partidului, (ara noastră se află pe dru
mul drept și sigur al edificării unei so
cietăți noi, a promovat cu stăruință 
normele superioare și principiile înain
tate de muncă și viață ale partidului, 
în lumina cărora s-au format genera
țiile tinere care au preluat și îmbogă
țit tradițiile înaintașilor. în spiritul a- 
devărului și intransigenții comuniste^ 
ziarii] a luat atitudine pentru îndrepta 
rea stărilor de lucru negative, pro- 
movînd o critică deschisă, principială 
și constructivă, contribuind Ia accele
rarea progresului economic și social, Ia 
generalizarea experienței pozitive a 
colectivelor fruntașe. O amplă activi
tate a desfășurat, în tot acest timp, or
ganul de presă al partidului în dome
niu! politicii externe, contribuind la 
afirmarea și întărirea prestigiului Parti
dului Comunist Român, al statului nos
tru, pe plan internațional.

Ies în evidență, din Paginile unei im
punătoare colecții, 
susținute de primul nostru cotidian 
perioada 
IX-Ica cind, 
entările de inestimabilă 
secretarului 
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

a mobilizat

acțiunile publicistice 
i în 

al 
ori- 
ale 
to- 

-Scîn- 
teia“ a mobilizat mai activ energiile 
creatoare ale poporului, a stimulat mai 
puternic efortul general pi 
carea Societății socialiste 
dezvoltate și înaintarea (ă 
spre comunism.

„Scînteia" este, astăzi, un 
nădejde al cititorilor săi, 
mereu in paginile ziarului < 
lăuzitor al partidului, rostit 
angajat pentru împlinirea 
și aspirațiilor 
de ce 
torilor 
dului, 
titorii 
cronica amplă pe care cotidianul parti
dului o lasă, peste ani. mărturie a eroi
cei epopei a construcției socialiste.

inaugurală de Congresul 
tirmînd indicațiile șj 

valoare 
general al partidului.

i prieten de 
care găsesc 
cuvîntul că- 
cu claritate,- 
năzuințelor 

celor ce muncesc. Iată 
necontenit interesul citi- 

ziarul de frunte al parti- 
problematica tratată, ci-

sporește 
față de 
față de 
regăsindu-se în paginile sale, în

Ei

cu 60 tone de 
media lu

de
că

Programul II de acțiune
(Urmare din pag. I)

in
nu
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norme pentru alegerea 
depozitarea sterilului ce 
recepționează in abataje 
către o comisie numită

nete cu cărbune încărcate 
cu mult șist vizibil, fiind 
trimise la haldă. Rod al 
gîndirii colective, am intro
dus o nouă tehnologie în 
exploatarea abatajelor ca
meră nr. 1 și 4, stratul 3, 
blocul II. care au bancuri 

a
exploata numai bancul de 
cărbune prin executarea u- 
nei galerii diagonale care 
ajunge pînă la bancul de 
cărbune.

Un loc important revine, 
în continuare, alegerii ste
rilului atit în. abataje, cît 
și la banda de claubare. 
Din luna iulie, au fost fixa
te 
și 
se 
de
prin dispoziție. Paralel cu 
intensificarea muncii poli
tico-educative în rîndul mi
nerilor pentru alegerea 
sterilului în abataje, se a- 
eordă stimulente materiale 
din fondul de 1 la sută 
formațiilor cu cele mai bune 
rezultate. Oeupanții' locului 
I sînt stimulați cu 5 000 lei, 
ai locului II cu 4000 lei, iar 
ai locului III cu 3000 lei.

La banda de claubaj au 
fost suplimentate posturile 
de la 9, la 14 pe zi — mă
sură impusă de creșterea 
volumului de steril elaubat 
de la 800 vagonete 
la 1785 vagonete în 
lie. Ca stimulent 
gerea sterilului

sarcină proprie — nedepă- 
șirea baremului de 42 
puncte la sortul plus 80.

Toate aceste măsuri sta
bilite de organul de con
ducere colectivă, urmărite 
continuu de comisia de 
calitate șl eficiență, au dus 
la îmbunătățirea calității 
cărbunelui. In luna iulie 
unitatea noastră a fost pe
nalizată doar
cărbune față de 
nilor trecute, de 1350 
tone. Sîntem conștienți 
pentru extracția unei can
tități de cărbune cu conți
nut mare de steril, care a- 
poi se rebutează. sînt con
sumate energie umană și 
cheltuieli materiale cu im
plicații și în indicatorul de 
eficiență. De aceea acțio
năm și pentru reducerea u- 
midității cărbunelui pe ca
re încă o depășim cu două 
puncte față de norma ad
misă. In acest scop, înfăp
tuim un program
de captare a apelor în 
tajele din blocurile 2. 
și 5, prin construirea 
jompuri colectoare și
jarea apelor pe suitor, .prin 
conducte, pînă la galeria de 
bază.

excavatoare) sînt 
front, dar mașinile 
pot intra pînă la front. 
Activitatea la cărbune 
se desfășoară normal. E- 
xistă terasamente bine 
amenajate, la care auto
basculantele pot ajunge 
ușor peutru transportul 
cărbunelui.

Iată ce ne-a spus 
pre situația actuală 
Ia Cîmpu lui Neag 
Glieorghe Stoicuța,
ordonatorul acțiunii : 
.Rezultatele la desco- 
pertare sînt afectate de 
ploile din 
Ieri (joi 
transportat 
mc steril, 
cantității 
schimbul 
schimbul 
continuu, 
tot 
104 
din
preluat doar 770 de to-

des
ele 

ing. 
co-

detaliat 
aba- 
3, 4 

de 
diri-

ieri
curse
gara

zile.
am

2840

ultimele
— n.n.), 

doar 
echivalentul

transportate în 
I, pentru că, in 

II a plouat 
La cărbune, 

am transportat 
(1040 tone), dar 
Bărbăteni s-au

ne. Ieri cind ne-au sosit 
vagoanele, l.M. Bărbă
teni ne-a întrerupt cu
rentul... De fapt, în ul
timele 5—6 zile, în nici 
una nu ni s-a preluat o 
cantitate de cărbune 
pentru a fi măcar a- 
proape de preliminar: 8 
august — 440 tone, 12— 
770, 13 — 770 tone, din 
cauza lipsei vagoanelor 
în gara Bărbăteni.

Mai avem probleme cu 
lipsa unor sondori auto
rizați, 
ții de 
toarele 
tea 
Deci, se simte nevoia 
unor instalații de foraj, 
dintre care unele le a- 
vem, dar ne lipsesc son
dorii. Rezolvarea acestei 
probleme depășește ni
velul de competență al 
carierei, drept pentru 
care, priu intermediul 
ziarului, cerem sprijin 
C.M.V.J.

Apar intercala- 
steri] și excava- 

■ nu au posibilita- 
să deseoperteze. 

se simte

Io to :

pe lună, 
luna iu_ 
în ale- 
pentru

personalul din fluxul de 
claubare s-a stabilit — drept

Instantaneu de mun
că din cadrul Fabricii 
«le pi ine Livezcni.

NEMECSEK

I 
I I
I

MAGAZIN.
In spațiile de la parterul 
blocului 19 din viitorul 
centru al orașului Vulcan 
se află în stadii avansată 
de amenajare cel mai mare 
magazin alimentai’ cii auto
servire din acest frumos 
oraș. Noul magazin ali
mentar este programat să 
fie deschis la 1 septembrie

RĂSPLATA HĂRNICIEI. 
Printre rondurile cu flori 
din jurul blocului 22, stra-

da Independenței Petroșani, 
mai multi cetățeni au se
mănat și îngrijit straturi 
de legume. Au fost recolta
te pînă in prezent, ceapă, 
usturoi, morcovi, 
ridichi și alte 
proaspete. O binemeritată 
j-ăsplață a hărniciei și in
geniozității !

salată, 
legume

IN cin'StEa frunta
șilor. Miine, de la ora 19, 
în -incinta ștrandului^ din 
Lupeni vor fi sărbătoriți 
intr-un cadru festiv frunta
șii în întrecerea 
de la preparația 
Această frumoasă 
de răsplată a

socialistă
Lupeni. 
acțiune 

hărniciei

este organizată de comitetul 
sindicatului preparației. 
Festivitatea va fi urmată de 
muzică și dans.

AȘTEPTARE. S-a împli
nit a treia săptămînă de 
cind locatarii scării nr. 5 
din blocul C 2. strada Șt. 
O Ioșif din Petroșani, iRJ 
âu apa la băi, tlĂî cauză 
unei defecțiuni. Tot de a- 
tunci, lucrătorii dispecera
tului de resort al E.G.C.L., 
personal maistrul Dascălu 
au luat cunoștință de acest 
fapt, au promis că vin pen
tru remedieri. Sînt incă 
așteptați...

AMENAJĂRI. La depozi-

tul de ambalaje din Live- 
zeni al I.C.R.A. au fost fi
nalizate noi amenajări în 
incintă. Este vorba de ter
minarea gardului împrej
muitor al șopronului mare. 
Se eliberează în prezent și 
amplasamentul pentru cel 
de-al doilea șopron care va 
adăposti ambala jele.

BUNA GOSPODĂRIRE. 
In urma acțiunilor de mun
că patriotică, inițiate de 
consiliul popular al comu
nei Aninoasa, la care au 
participat lucrătorii
E.GsC.L. și zeci de cetățeni 
din circumscripțiile comu
nei, „fața" localității s-a

De multe ori, cind bate seara-n floare 
mireasmă să ne-adune in pridvor 
mă prinde dorul literei sprințare 
și-al unui bun amic, paginator.

Sînt toți acolo; dinspre zețărie 
se-aude plumbul vorbe plăsmutnd 
eu ii salut cu-aceeași bucurie 
ei îmi răspund atît de cald zimbind

Văd cum din palme se ridică stivă 
cuvinte împlinite in decor 
și prind un zgomot de la rotativă 
să-l las în dar la un culegător.

E muncă vie; prinși in anvergură 
cind astrul ne mîngiie-n noapte tandru 
ei trec cu foaia înspre corectură 
ca să ajungă limpede-n calandru.

Și parcă-mi vine să sărut o mină 
cind din regale stele ies spre cer 
ca un izvor umplîndu-mă țintînă 
cu munca lor de artă și mister.

loan Ban BĂLAN

Răspundem cititorilor
O STELIAN COJOCA

RI.1, Petroșani : In ceea 
ce privește încadrarea (pe 
care o aveți de la 1 au
gust) ,ea este corectă pen
tru că nu ați avut nici
odată categoria a 11-a, iar 
între munca din subteran 
și cea de la suprafață e- 
xistă deosebiri esențiale. 
După trei luni de lucru 
vă puteți prezenta în fa
ța. comisiei de încadrare 
pentru a solicita categoria 
a 11-a. Referitor la a doua 
problemă : cursu] de 
ficare de 12 luni nu 
chivalează cu școala 
fesională.

Petroșani este datoare să 
răspundă solicitării asoci
ației de locatari nr. 10 
B si să recupereze de la 
neglijenți pagubele 
duse. Repetăm, ați
inundați și totuși nu sem
nați plîngerea adresată re
dacției si nu ne indicați 
nici adresa exactă. Nu în
țelegem.

pro- 
fost

căli
se e- 
pro-

LO-
Ne
cu

GRUI’ DE 
Petroșani : 
indignarea 
urmărit scurge- 
calde ieșite din 
lăsate deschise

e UN 
CATAR!, 
imaginăm 
care ati 
ree. apei 
robinetele
de locatarul neglijent de 
deasupra dv. Secția fond 
locativ din cadrul E.G.C.L.

• GHEORGHE NARO 
V ICI, Lupeni : Fotografii
le trimise pentru rubrica 
„Cititorii fotografiază", n« 
întrunesc condițiile pentru 
a fi publicate. în cadrul 
acestei rubrici publicăm 
doar fotografii artistice 
alb-negru. Condițiile pe 
care trebuie să le înde
plinească fotografiile tri
mise pentru această rubri- 

fost publicate în- 
din numerele 

nostru. Pentru 
suplimentare.

primenit. S-au făcut ample 
lucrări de curățenie. de 
reparare a podurilor, vop
sirea băncilor și alte ame
najări. In fruntea acțiunilor 
s-au aflat Dumitru Morar, 
Constantin Popescu, Ervin 
Bayer. Voicu Ungur și 
alții.

REPROFILARE. Unitățile 
comerciale din complexul 
,. Hermes" 
I.C.S.M.I. 
reprofilat 
pentru a 
de lux și extialux. 
vorba de confecții, tricota
je și încălțăminte pentru 
adulți.

din
Petroșani 
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limi 
peri 
sebi 
une 
acoi

invităm la redacție.

că au 
tr-unul 
arului 
muriri

TEATRU. Stagiunea es
tivală a Teatrului de stat 
„Valea Jiului" din Petro
șani cuprinde în aceste zile 
mai multe spectacole cu 
piesa „Soarele și luna", de 
Ăl. Anghelescu. după cum 
urmează: 17 august — Vul
can. 18 august — Lupeni, 
19 august — Petrila, 20 au
gust — Petroșani, 21 august 
— Uricani.

Rubrică redactată de
V.S. FENEȘANU
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In fruntea obștii
Prezentarea muncitoru

lui și corespondentului de 
presă EMILIAN DOBOȘ 
de la Secția de preparare 
a cărbunelui — Petrila. 
este posibilă în puține 
cuvinte. Este, după cum 
se poate observa privind 
bustul alăturat, un mun
citor și un comunist în 
floarea maturității profe
sionale și politice. A Jost 
tractorist pe timpurile 
Călărașilor pînă in 1958. 
A venit la preparația Pe
trila, s-a calificat lăcătuș 
și împreună cu ceilalți 
preparatori a asigurat 
timp de 5 ani buna func
ționare a instalațiilor. S-a 
descurcat bine și a fost 
promovat, în 1963, șef de 
schimb în formația de re
cepție a cărbunelui intrat 
în fluxul de preparare, 
începînd cu benzile pe 
care sînt descărcate tre
nurile sosite de la minele 
Petrila și Lonea și, re
cent, de la Cariera Cirnpu 
iui Neag. Formația re
cepționează zilnic în „la
birintul" preparației în 
medie 1 800 tone de căr
bune.

Sarcinile pe care
msniștii din întreprinde
re și cetățenii Petrilei i 
le-au încredințat, și pentru 
îndeplinirea cărora el 
pune multă pasiune 
stăruință, îl situează 
fruntea obștii. Este 
mulți ani membru al 
mitetului de partid 
preparației, actualmente 
secretar adjunct cu pro
blemele de propagandă, 
membru al biroului orga
nizației de bază nr. 2 pre
parare. deputat în cir- 

'cumscripția electorală o- 
rășenească nr. 1 Petrila. 
In producție, se remarcă 
p.in conștiinciozitatea cu

co-

de
și 
in 
de 

co-
al-

care își onorează atribuți
ile, iar ca deputat, 
preună cu cetățenii 
circumscripție a așternut 
piatră pe mai multe 
străzi, a ame
najat, recent, un a- 
dăpost pentru călători in 
stația de autobuz tunel și 
este pregătit să răspundă 
la acțiunile reclamate de 
modernizarea străzii Re
publicii, de la tunel pînă 
spre centrul orașului.

Odată cu stăruințele 
pentru onorarea acestor, 
sarcini găsește timp și să 
scrie presei. Este cores
pondent al ziarului nos
tru și al ziarului județean 
de pete 20 de ani. „Scri
ind despre un fruntaș in 
producție și în activitatea 
obștească — ne mărturi
sea el —, o fac pentru ca 
și cei din jurul lui să a- 
jungă la fel. Și cînd scriu 
critic, dorința care mă 
călăuzește este tot progre
sul, îndreptarea lucrurilor 
pe făgașul cel bun și înlă
turarea neajunsurilor".
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In coloanele ziarului 
nostru, predomină pro
bleme de minerit, E fi
resc să fie așa cînd pon
derea economiei 
Jiului o constituie 
dustria extractivă 
boniferă. Ziarul 
gul roșu" nu este 
numai al minerilor. 
a[ tuturor celor ce mun
cesc și trăiesc pe aceste 
frumoase meleaguri. Do
vada cea mai elocventă 
in acest sens este că în 
bună măsură ziarul este 
scris de oameni ai mun
cii de profesii diferite — 

me- 
pio- 

cu
ani. 

muncii 
mun- 

lon 
U-

Văii 
in- 

car- 
„Stea- 

însă 
ci

muncitori, ingineri, 
dici, profesori, de 
nieri, de oameni 
tîmplele ninse de 
Scris de oamenii 
și pentru oamenii 
cii. Ilie Coandreș Si 
Țigăntele de la IM. 
ricani. Avram Mica de 
la mina Lupeni. Tlidor 
Mucuță de la IM. Vul
can. Tiberiu Svoboda și 
Petru Vasiu, de la mina 
Petrila. respectiv de la 
l.M. Lonea. Valeriu Bu-

O
,« ■

y

L,

■

STAICU, BĂLOI, 
Petroșani

în preajma momentului 
cînd se împlinesc 50 de 
ani de la apariția primu
lui număr al ziarului 
„Scînteia", a Zilei presei 
române, am adresat unor 
oianeni ai muncii de pro
fesii și cu preocupări di
ferite întrebarea : ce în
seamnă ziarul pentru dum
neavoastră ? Redăm cîteva 
spicuiri din răspunsurile 
primite de la interlocu
tori.

ALEXANDRU LAZOV, 
miner, șef de brigadă la 
sectorul II al minei Pc- 
trila: „Apreciez în pri
mul rînd faptul că în pre
sa noastră omul muncii 
•— minerul, constructorul, 
strungarul —, stimularea 
lui pentru a obține rezul
tate cît mai bune în pro
ducție «e află în centrul 
atenției. Lucrez ca miner 
la Petrila de mulți ani, 
în prezent într-un abataj 
frontal. în toată această 
perioadă, „Steagul roșu",

ziarul nostru, al mineri
lor, mi-a remarcat mert- 
tele și contribuția 1& rea
lizarea planului de cărbu
ne al minei, m-a stimulat 
și ajutat să-mi realizez 
obligațiile față de socie
tate, pentru retribuția 
foarte bună de care ne

și „Steagul roșu", 
experiența unor co- 
fruntașe cît și ru- 
sportive, „Faptul 
și „De pretutin- 

Presa îmi oferă o

teia" ;
despre 
lective 
bricile 
divers" 
deni". 
permanentă sursă de do
cumentare, dar si de de
lectare. Doresc să mulțu- 
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Ce înseamnă ziarul 
pentru dumneavoastră?
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bucurăm noi, minerii".
ILIE GRAURE, miner, 

șef dc brigadă la secto
rul de investiții, tot de la 
mina Petrila : „Presa este 
pentru mine mijlocul prin
cipal de informare asupra 
evenimentelor interne și 
internaționale, pe care le 
urmăresc zilnic. Mă pasio
nează articolele din „Scîn-

imaginea 
nu vor uita

Elen din Valea Jiului, surprinși 
alăturată, ne declarau cu satisfacție că 
curind vacanța din acest an. Pentru ei va rămîne 
vara in care au petrecut două splendide săptămini 
intr-un admirabil decor natural, in mod plăcut, re
creativ și instructiv, în tabăra de la Snagov.

Text și foto : 
prof. Teodor TRIFA, 

Aninoasa

pRirre
tulcscu, Mircea Muntea. 
uu. Mircea Andraș, Ilie 
Breben, Mihai Barbu, 
Viorel Moraru, Bujor 
Bogdan. Dumitru Crișan. 
Aurel Dula și mulți alții 
sînt doar cîțiva dintre 
corespondenții șj colabo
ratorii noștri care scriu 
cu pasiunea omului a 
cărui inimă bate alături 
de colectivele in mijlo
cul cărora muncesc. Mi
nele noastre se dezvoltă 
si se modernizează con
tinuu, în adîncuri se in
troduc utilaje ’ 
de mare i„..
sporesc 
muncii si ușurează mun
ca minerilor. In apriga 
bătălie pentru mai mult 
cărbune ortacii noștri do- 
bîndesc noi succese pe 
care ținem să le adu
cem prin presă la cunoș
tința tuturor. Nu putem 
să nu scriem ziarului șl. 
despre faptul că și în a-

? și mașini 
randament ce 
productivitatea

cest an s-au mutat sau 
se vor muta in casa no
uă suie de mineri, că o 
bună parte dintre ei iși 
petrec concediul de o- 
dihnă în frumoasele sta
țiuni balneo-cdimaterice 
de la munte sau la ma
re, despre tot ceea ce se 
face pentru ușurarea e- 
forturilor și îmbunătăți
rea condițiilor de mun
că și de viață ale celor 
ce muncesc în adine. 
Deși trăim și muncim în 
mijlocul colectivelor de 
mineri nu putem cuprin
de toate evenimentele ce 
au loc aici. De fapt nici 
coloanele ziarului nostru 
mineresc, cum ne place 
să numim „Steagul roșu“, 
n-ar putea să Ie cuprin
dă.

Iosif Șimo, dascăl mai 
b;ne de patruzeci de a- 
ni, acum ieșit la pensie, 
ne-a scris 
te despre
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DRĂGAN-FÎCIU, 
Vulcan
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Cu regularita- 
activitatea

VASILE BELDIE 
Petroșani

școlarilor 
Aninoasa, 

de 
voluntar-patrio-

pionierilor și 
din comuna 
despre acțiunile 
muncă 
tică pentru înfrumuseța
rea localității, despre 
realizările social-cultu- 
rale de aici. „Sînt eu. la 
pensie, obișnuiește el să 
spună, dar în activitatea 
de corespondent nu 
sînt... pensionar, așa că 
voi continua să scriu".

Activînd profesional 
în cadrul Complexului 
C.F.R. Petroșani, ingine
ra Rodica Ardeleau și-a 
făcut o obișnuință din a 
scrie despre hărnicia și 
viața tumultuoasă a 
feriștilor. 
în calitate de șofer 
Autobaza Petroșani 
C.M.V.J.. cutreieră 
Valea Jiului. Scrie 
pre realizările colecti
vului și despre neajunsu
rile întîlnite în cale.

In calitate’ de profe
sor de educație fizică,

ce-
Vasile Beldie, 

la 
a 

toată 
des-

g.

ETRU VASII
Lonea

mese ziarelor municipal și 
județean oare au scris des
pre rezultatele obținute de 
noi în producție și le so
licit să ne ajute în con
tinuare, mai ales în pri
vința aprovizionării locu
lui de muncă".

MI1IAI LISAC, șef de 
schimb, formația de sepa
rare de la preparația Pe- 
trila, organizator de gru
pă sindicală: „In ultima 
vreme am urmărit mai 
aleg relatările de la Ca
riera Cirnpu lui Neag. De
sigur. m-a interesat 
primpl rînd calitatea 
bunelui sosit la noi. 
nu este mulțumitoare 
camdată. De peste IO 
pe lingă alte sarcini, 
difuzor voluntar 
oamenii muncii
parație. Avem în prezent 
un .mare număr de abo
namente la toate publi
cațiile, aproape 500 la 
„Steagul roșu", din oare

în 
căr- 
care 
deo- 
ani, 
sînt

pentru 
din Pre-

peste 1U0 de membri d« 
sindicat din grupa al că
rei organizator sini. Presa 
face parte din activitatea 
mea zilnică si nu văd cum 
m-aș putea despărți da 
ea".

IOAN 
mărul 
„Citesc 
mineață 
roșu'. Deși nu scrie zilnift 
despre localitatea noastră» 
el ne informează operativ 
despre activitatea econo- 
mică, politică, social-cuRu
rală și sportivă din Van 
lea Jiului. împărtășind 
din experiența celorlalte 
consilii populare din mu
nicipiul nostru, el consti
tuie un îndrumător în ac
tivitatea 
care zi“.

MARIA 
ponsabila 
autoservire 
șani: „Cînd obținem 
zultate bune, cînd servi
rea cumpărătorilor este 
promptă și civilizată. în 
caloanele ziarului se gă
sește loc pentru laude și 
pentru lucrătorii din co
merț. Pentru rezultatele 
obținute în primul semes
tru din acest an. colecti
vul unității pe care o con
duc a fost evidențiat în 
întrecerea socialistă. De 
fapt în perioada respecti
vă noi am vîndut mărfuri 
în valoare de 13 795 000 
lei, depășindu-ne planul 
de vinzări cu 2 445 000 lei"

T. ȚAȚARCA, 
D. CRIȘAN, 
Al. TĂTAR

DKAGOIA, pri 
comunei Banița S 
în fiecare di- 
ziarul „Steagul

noastră de fie-

BARCAN, res- 
magazinului cir 

nr. 16 Petro- 
re-

Vom fi tot fruntași
Pînă nu demult brigada 

abatajului cameră din stra
tul 3. blocul 2. sectorul 1 
de la l.M. Lupeni. era con
dusă de minerul Traian 
Pop. Lună de Jună, ani la

Teodor Trifa. scrie cu 
regularitate ziarului des
pre activitatea pe tărun 
sportiv. Cu sprijinul său, 
cititorii au fost infor
mați despre succesele e- 
cJilpei de fotbal a mine
rilor din Aninoasa, pro
movată recent din divi
zie, C, ale 
localitate, 
le talente 
promovate 
tir cu 
handbal.

Toți aceștia și 
mulți alții sînt de 
în Șir prieteni fideli 
ziarului cu care țin 
permanență 
prin scrisori.

arcașilor din 
despre tinere- 
descoperite și 
în echipele de 
arcul, fotbal.

încă 
ani 

ai 
în 

legătura 
__  . telefonic 

și prin viu grai, venind 
ori de cîte ori au prile
jul la redacție. Redacția 
își dorește cît jnai mu.lți 
asemenea prieteni. iar 
tuturor le urează, cu pri
lejul 
mâne, 
ri ta te. 
multe 
ta tea 
coresponden ți.

Zilei presei ro- 
sănătate, prospe- 

fericire și cît mai 
succese in activ i- 

profesională și de

I). CRIȘAN

itwt

.ODOR TR’P ’ 
Aninoa<a
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rînd, brigada și-a realizat 
și depășit sarcinile de plan. 
De o lună și jumătate. Tra
ian Pop nu mai este la cîr- 
ma formației, muncind a- 
cuxn la sectorul Vil.

— Pe cine numim șef de 
brigadă ? și-au pus între
barea conducerea sectoru
lui. organizația de partid, 
ba chiar și membrii forma
ției. Opțiunea unanimă a 
fost pentru comunistul 
Ștefan Szell. Fiind ani la 
rînd șef de schimb în bri
gada respectivă, cunoaște 
bine oamenii și este cu
noscut de ei.

— Cum vă simțiți în pos
tula dg „șef" — l-am în
trebat zilele trecute ?

— Cu obligații mai mul
te. cu o răspundere mai 
mare, a venit răspunsul. 
Sîntem o formație mică, 
dur omogenă și disciplina
tă. Avem planificată o pro
ductivitate de 6,5 to
ne/post. dar realizăm in 
medie 7.8 tone pe post.

Avram MICA,

a

Oameni harnici

ortacii
Ne

si

Iul 
arcuri

Ghcorghe Barbu lucrează 
la preparația Petrila de 
peste două decenii. Ori de 
cîte ori i s-a încredințat o 
sarcină, el a răspuns cu 
tot elanul și s-a achitat cu 
cinste de ea. Conduce cu 
pricepere activitatea ate
lierului de tîmplărie si tot 
ce' aparține de acesta este 
făCirit de mîinile sale har
nice împreună cu
Vasile Stoichin. Rusalin 
goi. Constantin Coroci 
alții.

Spunînd că brigada 
a realizat 150 de
pentru ciurul rapid, 3 000 
de arcuri pentru sitele 
Zimmer. 3000 de pene, a 
înlocuit sistemul de podi- 
tură din llotație, a mon
tat sticla armată pentru lu
minatoare. relev cit de pre
țioasă este contribuția a- 
cestui mănunchi de oameni 
harnici, cu care ne min- 
drim, in activitatea de zi 
cu zi a preparației Petrila.

Emilian DOBOȘ
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MOSCOVA 14 — Trimi
sul Agerpres, M. Corul, 
transmite: La editura
„Mo-koviskii Rabocii ' a 
Comitetelor regional și o- 
rășenesc Moscova ale 
P C U.S., membru colectiv 
al Asociației de prietenie 
sovieto-româră. a avut loc 
o adunare festivă consa
crată celei de-a 50-a ani
versări a ziarului „Scînte- 
ia“.

IN LUNA iulie 1981, un 
număr de 1425 de societăți 
nipone au dat faliment de
oarece nu au putut rezis
ta concurenței marilor con
cerne. Potrivit datelor de 
care dispun agențiile pen
tru verificarea solvabili
tății întreprinderilor, în 
luna iulie, datoriile unor 
companii nipone însu
mau 170 miliarde yeni.

IN PRIMA jumătate a 
anului în curs, în R.F. 
Germania prețurile la pro
dusele alimentare au fost, 
în medie, cu 5,5 la sută 
mai mari decît în perioa
da corespunzătoare a anu
lui trecut, s-a anunțat vi
neri Ia Bonn.

CELEBRUL dirijor aus
triac Karl Boehm a în
cetat din viață vineri la 
Salzburg, în urma unei 
crize cardiace. Muzicianul 
era în vîrstă de 87 de 
ani. Karl Boehm, unul din 
cei mai prestigioși șefi de 
orchestră ai secolului nos
tru, și-a dedicat activita
tea interpretării unor lu
crări muzicale, în special 
din secolele al XVIII-lea 
și al XlX-lea, dar și mu
zicii contemporane.

AGENȚIA B.T.A. in
formează că Todor Jiv- 
kov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stal al R.P. Bulgaria, a 
avut, la Varna, o între
vedere cu George Mar- 
chais. secretarul general 
al P.C.F., care se află 
la odihnă în R.P. Bulga
ria.

KIM IR SEN, secretar 
generai al Comitetului 
Central al Partidului 
Muncii din Coreea, a a- 
vut convorbiri cu Santia
go Carrillo, secretar ge
neral al Partidului Co
munist din Spania, care 
se află la odihnă în R.P.D. 
Coreeariă, informează, din 
Phenian, agenția ACTC.

de
la 
lr.

„ Rachete
La barul „Ariston", 

patiseria „Corallo” și 
cafeneaua „Del Castello”, 
peste tot lumea este mo
bilizată. „Vom face lotul 
ca să le împiedicăm să 
ajungă aici”.

Acești „vizitatori” nedo
riți sînt cele 112 rachete 
nucleare de croazieră a- 
mericane (cu o putere e- 
chivalentă de 20 kilotone 
TNT fiecare) ce ar urma 
să fie depozitate la baza 
a cărei construcție a a- 
riunțat-o vinerea trecută, 
guvernu] italian, la Cosi
mo, mare centru agricol 
din sudul Siciliei. cu o 
populație de 28 000 locui
tori.

Decizia guvernului a 
produs la Cosimo efectul 
unui trăznet, explică pri
marul social is 1 al orașu-

Au participat B.I. Ilio- 
sin, vicepreședinte al con
ducerii centrale a Asoci
ației de prietenie sovieto- 
roniână. alți membri ai 
conducerii asociației. re
dactori și alți lucrători ai 
cunoscutei edituri mosco
vite.

Au fost prezenti. de ase
menea Traian Dudă.?, am
basadorul României în U-

întreaga Africă va sprijini 
poporul namibian

ADDIS ABEBA 14 (A-
geppres). — In cadrul li
nei întrevederi pe care 
a avut-o la sediul O ALA. 
din Addis Abeba cu pre
ședintele Adunării Gene
rale a O.N U„ Rudiger von 
Wechmar. secretarul ge
neral al O.U.A,, Edem 
Kodjo, a arătat că state
le continentului african 
vor acorda in continuare 
întregul lor sprijin po
porului namibian în lup
ta sa pentru deplina in
dependență.

La rîndul său Rudiger 
von Wechmar a menționat 
că poporul din Namibia

ATENA. Un grup de fi
zicieni atenieni a construit 
un aparat care permite 
detectarea cu un avans de 
șapte ore a cutremurelor 
de pămînt, fără să poată 
stabili însă epicentrul se
ismului.

Invenția se sprijină pe 
teoria profesorului Pana- 
yotis Varotsos, specialist 
în fizică la Universitatea 
din Atena, cu privire la 
apariția, înainte de seism, 
a unor descărcări electri
ce provenind din rocile 
comprimate de plăcile te
lurice în mișcare.

★
ATENA. Autoritățile ma

ritime și pescarii din. 
Insula Limnos. în nordul 
Mării Egee. încearcă de 
oîteva zile să degajeze o 
balenă eșuată în golful 
Moudros. Cetaceul. care 
măsoară opt metri lungi
me și cântărește circa ze
ce tone, a urmărit un va
por ce venea din Atlan
tic, rătăcindu-Se apoi în 
Marea Egee. Pină în pre
zent, eforturile pescarilor 
s-au dovedit zadarnice.

★
IIAGA. tn Olanda a fost 

realizată o carte care poa
te fi citită cu „glas" tare 
de un dispozitiv electronic.

croazieră :
lui. Salvatore Catalano, de 
profesie medic.

în mai a.c.. totalitatea 
forțelor politice și sindi
cale au semnat o decla
rație comună ostilă pro

Din presa străina
AGENȚIA „FRANCE PRESSED

iectului. De atunci, locui; 
torii rămăseseră încredin
țați că obținuseră cișt g de 
cauză.

Imediat după ce au a- 
flat-o de la radio, știrea 
a produs o avalanșă de 
proteste în insulă. Pre
ședintele Adunării regio
nale. Salvatore Lauricella, 

niunea Sovietică, și mem
bri ai Ambasadei.

Cu acest prilej au fost 
evocate drumul parcurs 
de „Scînteia" de Ia a- 
pariție și pînă astăzi, e- 
voluția ascendentă a re
lațiilor de prietenie și co
laborare româno-sovieti- 
ce pe multiple planuri, 
inclusiv în domeniul pre
sei.

trebuie să se bucure - de 
dreptul său inalienabil la 
independență și autode
terminare. Rezoluția 435 a 
Consiliului de Securitate 
al O.N.U. în problema Na
mibiei a fost și rămîne 
singura bază pentru regle
mentarea acestei proble
me — a afirmat președin
tele Adunării Generale a 
O.N.U. Această rezoluție 
nu poate fi modificată sau 
revizuită, a precizat Ru
diger von Wechmar. care 
a arătat că R.S.A. trebu
ie să îndeplinească necon- 
diționat obligațiile ce 
decurg din documentul 
O.N.U.

Pentru aceasta, sub fie
care rînd al volumului se 
imprimă un text format 
din puncte și pauze ce 
pot fi descifrate de dis
pozitiv.

Cartea poate fi utilizata 
pentru pregătirea școlara 
a copiilor nevăzălori sau 
pentru studierea limbilor 
străine.

★
MOSCOVA — După cum 

relatează agenția TASS, 
medicii sovietici au des
coperit în sîngele unor 
mamifere și al omului o 
albumină care inhibă i- 
munitatea. respectiv ca
pacitatea naturală a or
ganismului de a se apăra 
împotriva virușilor, mi
crobilor, diferitelor le; 
suturi străine. După cum 
a declarat autorul acestei 
descoperiri, prof. Iuri 
Tatarinov, de la Institu
tul medical nr. 2 din Mos
cova, o asemenea albumi
nă există în sîngele feme
ilor gravide, și al bolna
vilor de unele forme de 
cancer. Omul de știință 
a relevat că. în prezent.

Sicilia la ceasul miniei“
a invitat guvernul să-și 
reconsidere „de urgență” 
decizia. Deputății țigane
lor provinciale și locale 
au anunțat o amplă cam
panie populară de opozi

ție față de acest proiect. 
La Roma, luările de pozi
ție nu au avut ecou de
cît la două dintre forma
țiunile politice — Parti
dul Radical și Partidul 
Comunist. „încă o dată se 
răspunde printr-un fapt 
împlinit voinței de nego
ciere manifestate de Uni
unea Sovietică”, scrie se

FILME
PETROȘANI — 7 No- ‘ 

ienibrje : Kojak ia Bu
dapesta; Republica: Mi
cuța floare Ilua ; Uiii- 
rea : Punga cu libe
lule.

LONEA: Zbor planat.
AN1NOASA : Nervi

de oțel.
VULCAN — Luceafă

rul : Marfă furată.
LUPENI — Cultural: 

Superman. T-II; Mun
citoresc : Pe aripile
vintul-ui, I-II.
URlCANI: Jandarmul
și extraterestrii,

TV

9,00 Matineu de va
canță 9,20 Autorul 
preferat : Șt. O Tosif 
(I). 10,00 Telecinemate- 
ca. 12,00 Vaeanțe mu
zicale la Piatra Neamț. 
13,00 Mozaic cultural- 
artistic-sportiv 16,00
Fotbal : Politehnica Ti- 
-mișoara — Sportul stu
dențesc. 17.45 „Cuvint 
din cuvîntul partidu
lui’’ — Documentar
18.35 Săptămina politi
că. 18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal. 19.30 
Călătorie prin țara
mea 20.00 Teleenciclo- 
pedia. 20.45 Film serial 
..Dallas” — episodul 20.
21.35 Cu masa ă... fără 
mască I 22,40 Telejur
nal. Sport.

în numeroase clinici din 
Uniunea Sovietică proba 
privind existența acestei 
albumine se face la oa
meni. permițînd diagnos
ticarea timpurie a boli
lor și aprecierea posibili
tăților intervenției chi
rurgicale sau chimitera- 

’peuliee.
Agenția citată relevă că 

lucrarea medicilor sovie
tici și-u găsit confirmarea 
prin veri fil ările făcute de 
specialiștii din Anglia. O- 
landa și Franța.

★
PHENIAN — Editura 

Academiei de științe me
dicale din R.P.D. Core
eană a publicat un tratat 
de medicină tradițională 
din secolul XV intitulat 
„Ibanriueihi” Tratatul a 
fost tradus din limba co
reeană veche in cea . mo
dernă. El a apărut, pen
tru prima dată, în 1477. 
a fost tipărit cu ajutorul 
unor matrițe din cupru in 
266 volume și conține 
tratamente medicale cu
lese din peste 150 de tra
tate de medicină din an
tichitate și evul mediu. La 
vremea aceea. „Ibanriu- 
cihi” era o enciclopedie 
de cunoștințe medicale 
dobîndite de coreeni și de 
alte popoare orientale.

natorul Paolo Bufalini, 
membru al C.C. al P.C. 
Italian. în ziarul „L’Unita”. 
Celelalte partide au re
amintit că decizia guver
nului este conformă cu 
votul din decembrie 1979 
din parlafnent. prin care 
se autoriza amplasarea ra
chetelor în Italia.

După hotărîrea de vi
neri, Sicilia urmează să 
devină a doua regiune cu 
amplasamente de rachete 
nucleare din Italia, după 
nord-estul țării —• la 
Longare, aproape de Ve
neția. unde sînt depozita
te rachete Pluton și la 
Aviano (Friuli) unde este 
un aeroport al N.A.T.O. 
pentru bombardiere stra
tegice nucleare.

(Agerpres)

in atenția cititorilor
Incepind cu data <le 3 august se aplică tarife 

modificate pentru mica publicitate. Pentru vînzări- 
cumpărări tariful este de 5 lei cuvintul. La cerere, 
textul poate fi publicat cu literă distinctă și chenar, 
în primele 3 zile, sau in următoarele 7 zile. Pen
tru aceste solicitări se aplică sporuri de tarife după 
cu ni urmează :

— publicarea în primele 3 zile — 100 la sută
— publicarea in următoarele 7 zile — 50 la sută
— publicarea textului in chenar — 75 la sulă
— publicarea cu literă distinctă — 100 la sută. 
Tariful minim al unui anunț se percepe pentru

10 cuvinte.

întreprinderea 
de prospecțiuni și explorări 
geologice Hunedoara-Deva

încadrează pentru secția Valea Jiului 
(Bărbăteni)

— un automacaragiu pentru automa
cara de 5 tone.

Se asigură :

— cazare gratuită in cămine pentru ne- 
familiști

— spor de șantier conform legii.

Prezentarea pentru încadrare la Secția 
de Prospecțiuni și Explorări Geologice Va
lea Jiului din Bărbăteni (Lupeni), județul 
Hunedoara.

Informați suplimentare la telefon 208, 
Lupeni.

întreprinderea de sticlărie— 
menaj Tg. Jiu 
recrutează de urgență

— muncitori care îndeplinesc condițiile 
conform Legii nr. 6/1977, pentru școala de 
maiștri din orașul Lupeni, curs de zi.

Absolvenții școlii își vor desfășura acti- 
tatea la Secția de exploatare și preparare 
a cuarțului Uricani.

Relații suplimentare ia telefon nr. 13019 
Tg. Jiu, întreprinderea de Sticlărie-Menaj 
Tg. Jiu.

Mica publicitate
VlND combină muzicală 

stereo, nouă (radio, case- 
tofon, pikup) telefon 41422. 
(743).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sta- 
ma Rodica, eliberată de 
LU.M.P. Se declară nulă. 
(735)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stama 
Viorica, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (736).

PIERDUT diplomă de 8 
clase pe numele Goia Vi- 
oreana, eliberată de Școa
la generală Micești de 
Cîmpie. județul Bistrița, 
în anul școlar 1969/1970. 
Se declară nulă. (737)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nis- 
tor Marin, eliberată de 
I.M. Vulcan. Se declară 
nulă. (738)

PIERDUT legitimație de 

ANUNȚ DE FAMILIE

TATA , mama și nepoata anunță cu nesfîrșită 
durere că se împlinește un an de cînd scumpul 
nostru fiu

PITTINI OCTAVIAN (43 ani)
ne-a părăsit pentru totdeauna.

Lacrimi și flori presarăm Pe mormîntul celui 
drag. (734).

serviciu Pe numele Mu- 
goșilă Constantin, elibe
rată' de LM. Vulcan. Se 
declară nulă. (739)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Florin 
Aurel, eliberată de LM. 
Dilja. Se declară nulă. (740)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele lloto- 
leanu loan, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (741)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Matei 
Ionel, eliberată de LM. A- 
ninoasa. Se declară nulă. 
(742) .
PIERDUT copil în vîrs

tă de 4 ani în cartierul 
Aeroport, strada Aviatori
lor, bloc 7 ap. 18 în seara 
de 13 august 1981. Este 
îmbrăcat în pantaloni . al
baștri și bluză verde. Răs
punde la numele de Cei— 
cea Iulian.
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