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Adunarea festivă dedicată 
___ Zilei Minerului ___

Cu sentimente de aleasă 
stimă și prețuire față de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, mi

nerii Văii Jiului se angajează să 
acționeze cu toată energia pen
tru creșterea continuă a pro
ducției de cărbune.

Intr-o atmosferă de pu
ternică manifestare a sen
timentelor patriotice, de 
angajare plenară în întîm- 
pinarea glorioasei sărbători 
a Eliberării patriei, pen
tru înfăptuirea istoricelor 
obiective adoptate de Con
gresul al XlII-lea al parti
dului, la Petroșani a avut 
loc ieri adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi Zi
lei Minerului. Au fost pre
zent i numeroși mineri, 
fruntași ai abatajelor și 
celorlalte locuri de muncă 
din subteran, muncitori 
preparatori și constructori

de utilaje miniere, maiș
tri, ingineri și tehnicieni, 
specialiști din cercetare 
— care au reprezentat toa
te colectivele miniere și 
de preparare din centrul 
muncitoresc cu bogate 
tradiții al Văii Jiului.

Desfășurată la scurt 
timp după ce poporul nos
tru a făcut, cu îndreptăți
tă mîndrie patriotică, bi
lanțul prefacerilor fără 
precedent obținute în epo
ca de aur a României so
cialiste, sub conducerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adunarea fes

tivă a dat expresie senti
mentelor de aleasă stimă 
și prețuire ale tuturor mi
nerilor Văii Jiului față de 
secretarul general al parti
dului pentru activitatea e- 
roieă, pusă în slujba pro
gresului și înfloririi patri
ei, pentru modul strălucit 
în care asigură împlinirea 
destinului socialist și co
munist al națiunii' noastre. 
Reprezentative pentru în
tregul minerit românesc,

Ion MUSTAȚA

Mult iubite si stimate tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU,

Dînd expresie sentimentelor de cea 
mai aleasă stimă, dragoste fierbinte și 
respect nețărmurit ale minerilor, pre
paratorilor, maiștrilor, tehnicienilor și 
inginerilor, ale tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc în această vatră strămoșeas
că de cărbune, participanții la adunarea 
festivă consacrată Zilei minerului, vă a- 
dresează din adîncul inimilor, mulțumi
rile cele mai profunde pentru atenția și 
grija permanentă de care se bucură din 
partea conducerii de partid și de stat și 
pentru ajutorul neprecupețit pe care 
dumneavoastră personal îl acordați dez
voltării și modernizării industriei carbo
nifere și îmbunătățirii neîncetate a 
condițiilor de muncă și de viață ale mi
nerilor

Sărbătorim Ziua Minerului d;n acest 
an la puțin timp după gloriosul jubileu 
al împlinirii a două decenii de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, moment de referință și de a- 
dîncă semnificație pentru istoria mile
nară a poporului nostru, care v-a ales 
in funcția supremă de secretar general 
al partidului, în semn de prețuire și a- 
preciere a înaltelor dumneavoastră vir
tuți și calități de patriot înflăcărat, re
voluționar consecvent și conducător e- 
ininent al partidului și poporului.

- BUCUREȘTI -
Acum, cînd facem bilanțul activității 

fructuoase din această perioadă, consta
tăm — cu o deosebită mîndrie și satis
facție — că, traducînd in fapt inestima
bilele dumneavoastră indicații și orien
tări, Valea Jiului, cu localitățile și cu 
oamenii săi, a cunoscut transformări a- 
dînci și a devenit — așa cum dumnea
voastră ați prefigurat — într-una din nu
meroasele vizite de lucru efectuate aici 
— un centru muncitoresc puternic reîn
noit, din temelii, în care 
pulsează și se afirmă, în 
toată plenitudinea ei, o viață nouă și 
demnă, clădită pe piedestalul de granit 
al socialismului biruitor. La îndemnurile 
și indicațiile dumneavoastră, am dezvol
tat și modernizat minele, am dotat aba
tajele cu utilaje, mașini și instalații mi
niere de prim rang, extragem și prepa
răm cărbunele cu tehnologii de mare 
randament, organizăm continuu produc
ția și munca, asigurăm perfecționarea 
profesională a personalului muncitor și 
facem tot ceea ce depinde de noi pentru 
a participa efectiv la asigurarea și men
ținerea deplinei independențe energetice 
a țării și pentru a satisface, pe scară 
cit mai largă, nevoile de huilă energetică 
și cocsîficabilă.

Putem afirma, cu întreaga certitudine, 
că efectiv, în ultimii 20 de ani de cînd 
dumneavoastră vă aflați în fruntea parti-

PARTICIPANTII LA ADUNAREA 
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ZILEI MINERULUI
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Raport muncitoresc
• Fruntași pe bazin. Ce

le mai frumoase rezultate 
închinate Zilei Minerului 
sînt cele înregistrate de 
colectivul I.M. Lonca, care 
pe semestrul I a obținut 
locul I pe bazin în întrece
rea pentru mai mult căr
bune. Merite deosebite 
revin minerilor din sectoa
rele III și IV care, îm
preună, cinstesc ziua lor 
cu peste 35 000 tone de 
cărbune extras suplimen
tar.

® Două sectoare — 16 000. 
Cele mai mecanizate sec
toare de la minele Paro- 
șeiîi și Lupeni, respectiv, 
1 și III, au extras împre
ună, suplimentar sarcini
lor de plan, de la începu
tul anului, peste 46 000 
tone de cărbune. Brigăzile 
de frontaliști conduse de 
Gavrilă Mesaroș — Paro- 

șeni și Mihai Blaga — Lu
peni, care exploatează două 
complexe de fabricație ro
mânească au livrat econo
miei naționale în plus față 
de plan, o cantitate de a- 
proape 30 000 tone de căr
bune.

• O singură brigadă plus 
20 000. Minerii din brigada 
lui Ștefan Alba, de la l.M. 
Petrila, care exploatează 
trei abataje cu susținere 
individuală și tavan de 
rezistență pe stratul 3, au 
expediat de la începutul a- 
nului spre lumina zilei o 
cantitate suplimentară de 
20 000 tone cărbune ener
getic și pentru semicocs. 
Este rezultatul firesc al 
folosirii cu maximă efi
ciență a bogatei dotări 

tehnice de care au beneficiat 
minerii din brigada frum- 
tașă pe Valea Jiului.

*** BĂRBAȚI CARE ONOR
J

PAVEL DEDIU, miner, 
țef de brigadă, sectorul I, 
I.M. Aninoasa.

Pe o filă bătută 
mașină, răsar ntime 
oameni, fiecare nume 
vocă o biografie exem
plară, fiecare are o i- 
dentitate aparte în con
știința cititorilor ziarului 
nostru. Cine n-a auzit de 
Francisc Fazakaș, 
bru șef de brigadă 
Paro.șeni, pionier al 
canizării ? Ortacii 
stăpînesc acum un 
și modern utilaj 
nesc, complexul

Ia 
de
e-

cele- 
la 

me- 
săi 

nou
româ-
meca-

nizat SMA-5H, 
productivități medii 
22—24 de tone/post, 
furile atingînd chiar 
de tone.

— Sînt realizări firești 
pentru această veritabilă 
școală a abatajului, 
turisea 
torului 
Tamaș. 
impus 
calificarea, 
pe operații,

obținînd 
de 

vîr- 
30

ci lor de a fi mereu prin
tre primii. Și astfel, du
pă primul semestru, bri
gada a raportat un plus 
de 19 627 tone de
ne, ocupînd locul I 
întrecerea socialistă 
Vale. Echivalentul 
căldură și lumină al 

impresi- 
pildui- 

abnega- 
mem- 
a bu-

măr- 
deunăzi șeful sec
ii I, sing. Dorel 
Mecanizarea a 

calificarea, poli- 
specializarea 
experiența a 

declanșat ambițiile orta-

ȘTEFAN ALBA, miner, 
șef de brigadă, sectorul 
IV, I.M. Petrila.

nei pregătiri profesiona
le, dar mai ales pun în , 
valoare înalta responsa
bilitate muncitorească a 
colectivului.

Un
Alba, 
rului 
la. O ,
18 503.

cărbu- 
în 
pe 
în
a-

cestei cantități 
onante pledează 
tor 
ției 
brii

In favoarea 
cu care își fac 
brigăzii datoria,

alt nume, Ștefan 
din cadrul secto- 
IV al minei Petri- 
altă cifră, plus 

Moțul ambițios

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

GHEORGHE MATEI, mi
ner, șef de brigadă, secto
rul II, I.M. Dîlja.

MIRCEA SECRIERU, mi
ner, șef de brigadă, secto
rul investiții, I.M. Livezeni.

GHEORGHE BUHUȚAN, 
miner, șef de brigadă, sec
torul VI, I.M. Vulcan.

GAVRILA MESAROȘ, 
miner, șef de brigadă, sec
torul I, I.M. Paroșcni.

GHEORGHE NISTOR. 
miner, șef de brigadă, sec
torul IV, I.M. Uricani.

MIHAI BLAGA, miner, 
șef de brigadă, sectorul III, 
I.M. Lupeni, ,
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dului și poporului — ca cel mai ilustru 
conducător și personalitate proeminen
tă a vieții politice și științifice a patri
ei —, industria noastră carboniferă a 
cunoscut transformări înnoitoare la ni
velul cuceririlor revoluției tehnico-ști- 
ințifice. Din investițiile impresionante 
de care am beneficiat în ultimele 4 cin
cinale, am asigurat fonduri fixe care, in 
prezent, depășesc 19 miliarde lei. Toate 
acestea au permis ca producția de cărbu
ne extrasă din bazinul nostru să creas
că din 1965 pînă in prezent de 2,5 ori. 
Numai în primul semestru al acestui an 
colectivele de mineri din V’alea Jiului 
au realizat peste plan mai mult de 
14 000 tone huilă netă și peste 290 000 
tone huilă sortată.

Sîntem încredințați că baza tehnică, 
împreună cu măsurile întreprinse pe 
linia deschiderii și pregătirii noilor fron
turi de luciu, întregul potențial ipaterial 
și uman de care dispunem și cel pe ca- 
re-l cori asigura din mers, ne permit să 
preluăm și să realizăm sarcinile <e ne 
revin din Programul adoptat de Con
gresul al XlII-lea al partidului, privind 
producția de cărbune, in principal a 
huilei spîuate pentru siderurgie, astfel 
incit, pină în anul 1990. întreprinderile 
miniere aparținătoare Combinatului Mi
nier Valea Jiului, să asigure 80 Ia sută

BĂRBAȚI CARE ONOREAZĂ 
TITLUL DE MINER

Adunarea festivă dedicată 
. Zilei Minerului

(Urmare din pag I)

era artificier, cînd ieșea 
la pensie celebrul șef de 
brigadă Eugen Voicu. 
Brigada s-a debusolat a- 
poi, după o vreme la cîr- 
ma ei a fost trecut bărba
tul acesta scund, cu ne- 
astîmpăr în priviri și 
gfnduri. A readus, în 
scurtă vreme, colectivu
lui laurii prestigiului.

— Știința de a muncii 
în subteran conjugă cu
rajul cu buna organiza
re a muncii; mutațiile 
tehnice trebuie să declan
șeze un spectaculos salt 
în conștiință. Forța mo
rală în abataj este me
canismul uman, colecti
vul strins unit acționî.nd 
cu hotărîre pentru depă
șirea greutăților, pentru 
continua aulodepășire.

Aceleași gînduri, expri
mate în alte cuvinte de 
moldoveanul Pavel Dediu 
din cadrul sectorului I 
al I.M. Aninoasa (plus 
5812 tone). In tinerețe lu
crase in pregătiri. Apoi, 
cînd s-a convins de a- 
vantajele tehnicii noi, de 
capacitatea tehnică a
constructorilor de utilaj 
minier din Petroșani, a 
cerut să treacă cu ortacii 
în abataj, la complexul 
SMA-2.

— Excelentele rezulta
te realizate in ultimii ani 
de brigada lui Pavel De- 
diu, ni se destăinuie ingi
nerul Nicolae Lobonț, din 
cadrul I.U.M. Petroșani, 
constituie o elocventă de
monstrație a faptului că 
utilajele noastre au cali
tăți deosebite, sînt la ni
velul tehnicii mondiale.

Nume care, nu o dată, 
au fost găzduite la loc 
de cinste în paginile zia
rului nostru, la panourile 
de onoare ale minelor.

„Kapsodia Română**,
A devenit o tradiție ca, 

de ziua lor, minerii Văii 
'Jiului să primească în 
mijlocul lor pe membrii 
cunoscutului ansamblu 
artistic al U.G.S.R., „Rap
sodia Română" din Bucu
rești. In acest an turneul 
artiștilor bucureșteni a 
început vineri seara la

RAMĂ
din necesarul de cărbune al țării pentru 
fabricarea cocsului și semicocsului, con
comitent cu sporirea producției de căr
bune energetic.

Animați de aceste gînduri, sentimente 
și convingeri, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, președin
tele Republicii și MINERUL nostru de 
ONOARE, de devotamentul și atașamen
tul nostru nețărmurit față de conduce
rea înțeleaptă, fermă și cutezanță a parti
dului nostru comunist, față de dumnea
voastră personal, comunistul și conducă
torul cel mri strălucit al partidului și 
poporului, de liotărirea și voința tuturor 
minerilor și a celorlalți oameni ai mun
cii din bazinul carbonifer al Văii Jiului, 
de a-și consacra toată capacitatea, pute
rea și forța creatoare, îndeplinirii pianu
lui producției de cărbune pe anul 1985 
și pregătirii planului pe anul viitor — 
primul din cincinalul 1986—1990 — cu 
convingerea și conștiința că, in acest 
fel, își vor spori aportul la înfăptuirea 
Programului general de dezvoltare și 
înflorire a României socialiste și de 
ridicare a națiunii noastre pe treptele 
cele mai înalte de progres și civilizație 
comunistă.

Acesta este angajamentul nostru ferm, 
pe <ae vă rugăm să-l primiți împreună 
cu salutul mineresc tradițional,

NOROC BUN I

Petroșani, 10 august 1985

Nume deja familiare con
cetățenilor noștri: Traian 
Borșa, de la Vulcan (plus 
2991), Constantin Dumi- 
trașcu (plus 2231) de la 
Petrila, Nicolae Rusu (plus 
806) de la Lupeni, came- 
riști de elită; brigăzile de 
pregătiri conduse de Va- 
sile Cojocaru (I.M. Paro- 
șeni), Arpad Agoston (Lu
peni), Francisc Kovacs 
(Petrila) și multe altele, 
nominalizînd oameni din 
diverse colțuri de țară 
— o adevărată inimă a 
țării se dovedește Valea 
noastră — fac cinste 
vrednicului detașament 
al breslei vredniciei. 
Breaslă care se bucură 
de o atenție deosebită 
din partea conducerii de 
partid și de stat, a Mine
rului de Onoare al țării, 
secretarul general al 
partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
al cărui nume ilustru fi
gurează pe frontispiciul 
celei mai' fertile perioa
de din istoria patriei 
noastre. Mineri precum 
Constantin Popa și Teo
dor Boncalo, poartă azi 
înaltul titlu de Erou al
Muncii Socialiste, alți 
ortaci suit distinși cu înal
te ordine și medalii, pen
tru eforturile depuse in 
modernizarea și meeani- 
zareg muncii în subte
ran. Înnoirea Văii, in 
„Epoca Ceaușescu", pro- 
iundele mutații economi
ce și ale vieții oameni
lor desăvîrșite in a< eastă 
perioadă, iată arguinente- 
le-certitudini, ale unită
ții de crez și voință a 
minerilor in jurul parti
dului, ale atenției de 
care se bucură, ale osmo
zei sociale care permite 
manifestarea plenară a 
calității oamenilor mun-

in Valea Jiului
Uricani, continuînd cu 
spectacolele de la sala de 
apel a nunei Dilja și Tea
trul de Stat Valea Jiului 
din Petroșani, de ieri. As
tăzi, interpreții bucu
reșteni vor prezenta a- 
tractive programe folclo
rice la locurile de a- 
grement din municipiu.
(Al.H.) 

cii de proprietari, pro
ducători și beneficiari 
ai muncii lor, de condu
cători, pînă la cel mai 
înalt nivel, ai destinelor 
colectivității, ai patriei 
noastre socialiste.

Aceste nume, ilustrînd 
ierarhia succeselor în în
trecerea socialistă, cons
tituie simbolurile biogra
fiei exemplare a bres
lei mineritului, cea care 
asigură căldură și lumi
nă patriei și în acest fol 
prosperitate și fericire fa
miliilor lor. Sînt nume 
încrustate in cărbune, dar 
și în istoria eroică a 
prezentului nostru revo
luționar, nume de ctitori; 
ai viitorului luminos în 
vatra carpatină.

Pentru cele mai bune rezultate
Și în acest an, Consiliul municipal al sindica

telor și Combinatul Minier Valea Jiului au acordat 
distincții și premii celor mai merituoase colective și 
fruntașilor care s-au evidențiat în intrecerea socia
listă pe semestrul I 1985.

• DR\PELUL DE UNITATE FRUNTAȘA PE 
C.M.V.J. a fost acordat ÎNTREPRINDERII MINIE
RE LONEA pentru cea mai bună activitate concre
tizată prin extragerea peste prevederi a cantității de 
7112 tone de cărbune.

• Au fost declarate următoarele SECTOARE DE 
PRODUCȚIE fruntașe :

1 sectorul III, I M. Lupeni, care a extras peste 
plan 28 457 tone de cărbune ;

2 sectorul IV, I.M. I.onea, cu 19 084 tone de căr
bune peste plan ;

3 sectorul III, I.M. Paroșeni, cu 9 273 tone de 
cărbune extrase peste prevederi.

• In ACTIVITATEA DE INVESITflI au fost 
declarate fruntașe următoarele sectoare .

1 sectorul XI, I.M. Petrila, care a depășit pla
nul lucrărilor de deschidere cu 253 ml ;

2 sectorul IV, I.M. Bărbăteni, eu 169 ml peste 
plan ;

3 sectorul VI, I.M. I.onea, cu 26 ml peste preve
deri.

• Clasamentul întrecerii socialiste pe formații
: de lucru și genuri de lucrări, se prezintă astfel :

ABATAJE FRONTAI.E
1 Fazakaș Francisc, I.M. Paroșeni, cu o produc- 

i ție Suplimentară de 19 621 tone de cărbune;
2 Ștefan Alba, I.M. Petrila, cu 18 503 tone de 

cărbune peste plan;
3 Pavel Dediu, I.M. Aninoasa, cu 5212 tone de 

cărbune extrase peste plan.
ABATAJE CAMERA
1 Traian Borșa, I.M, Vulcan, cu 2991 tone de 

cărbune peste plan;
2 Constantin Dumitrașcu, I.M. Petrila, cu 2231 

tone de cărbune peste plan ;

3 Nicolae Rusu, I.M. Lupeni, cu o producție <ie 
806 tone de cărbuune extrasă peste plan.

LUCRĂRI DE PREGĂTIRE
1. Vasile Cojocaru, I.M. Paroșeni, care a depășit 

sarcinile de plan cu 668 ml;
2 Arpad Agoston, I.M. Lupeni, cu o depășire de 

503 ml;
3 Kpvacs Francisc, I.M. Petrila, cu o depășire tie 

350 ml.
LUCRĂRI DE DESCHIDERE
1 Mircea Secrieru, I.M. Livezeni, care a execu

tat Suplimentar un volum de lucrări miniere de 
1652 ml:

2 Alexandru Laszlo, I.M. Paroșeni, eu un plus 
de 1066 ml;

3 lanoș Doboș, -I.M. Valea de Brazi, cu 936 ml 
peste plan.

Pentru cea mai bună activitate desfășurată pe 
parcursul semestrului I au fost declarați fruntași 
in intrecerea socialistă pe Combinatul minier Valea 
Jiului următorii mineri șefi de brigadă :

— Mihai Anton, I.M. Lonea
— Ștefan Alba,.I.M. Petrila
— Gheorghe Matei, I.M. Dilja
— Mircea Secrieru, I.M. Livezeni

■ — Pavel Dediu, I.M. Aninoasa
— Ioan Bud, I.M. Vulcan
— Gavrilă Mesaroș, I.M. Paroșeni
-- Mihai Blagi, IM Lupeni
— Nicolae Bursuc. I.M. Bărbăteni
— Gheorghe Nistor, I.M. Uricani
— Gherasim Tamaș. I.M. Valea de Brazi
— Constantin Ungurean, cariera Cîmpn lui Ncag
— Ion Popescu. I P.C.V.J.
• Unui mare număr de mineri li s-a heprdat 

DIPLOMA DE FRUNTAȘ IN ÎNTRECEREA SOCI
ALISTA, distincție înmînată din partea Comitetului 
municipal de partid, Consiliului municipal al sindi
catelor și C.M.V.J. Au fost acordate, de asemenea^ 
premii bănești pentru cele mai merituoase rezultate 
în producție.

(Urmare din pag. 1)

mutațiile petrecute în Va
lea Jiului, în anii de mărea
ță glorie socialistă ai „Epo
cii Ceaușescu". ilustrează 
grija nemărginită a con
ducătorului partidului și 
statului nostru față de 
munca și viața minerilor, 
preocuparea statornică 
pentru creșterea rodniciei 
muncii din abataje și u- 
șurarea efortului fizic, pen
tru ridicarea nivelului de 
bunăstare și civilizație în 
toate așezările minerești. 
Profund recunoscători pen
tru grija cu adevărat pă
rintească cu care sînt în
conjurați, minerii Văii 
Jiului au adus cu acest 
prilej un vibrant omagiu 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Minerul de O- 
noare al țării, conducător 
cutezător și patriot înflă
cărat, personalitate mar
cantă a lumii contempo
rane care a creat o patrie 
puternică și independentă, 
cu o economie modernă si 
o cultură înfloritoare, cu 
un imens prestigiu interna
țional.

La adunarea festivă con
sacrată sărbătoririi Zilei 
Minerului au participat 
tovarășii Marin Ștefana- 
che, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul minelor 
și Gheorghe Matei, membru 
al C.C. al P.C.R., secretar 
al Comitetului județean de 
partid. Au fost, 
de asemenea, pre- 
zenți reprezentanți ai Con
siliului Central al U.G.S.R. 
și Uniunii sindicatelor pe 
ramură, ai organelor cen
trale de sinteză.

Adunarea festivă a fost 
deschisă de tovarășul Vio
rel Faur, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal de 
partid. Despre semnifica
țiile tradiționalei sărbători 
a minerilor și despre mun
ca rodnică depusă in sub
teran pentru creșterea pro
ducției de cărbune a vor
bit ing. Iulian Costescu, di
rectorul general al Combi

natului Minier Valea Jiului, 
înscrisă în efortul crea-

tor al întregului popor 
pentru edificarea societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate, activitatea uni
tăților miniere din Valea 
Jiului este străbătută, în 
acest an, de angajarea fer
mă a colectivelor pentru 
transpunerea în viață a 
sarcinilor și indicațiilor tra
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în vederea în
tăririi bazei de materii 
prime și energetice a țării. 
S-a relevat că la indicația 
și din inițiativa secreta
rului general al partidului, 
în întreprinderile miniere 
a fost creată o puternică 
bază materială și s-a tre
cut la înfăptuirea unui 
amplu program moder
nizare a extracției cărbu
nelui. Datorită măsurilor 
întreprinse pentru promo
varea tehnologiilor avan
sate și echiparea abataje
lor cu utilaje moderne, in 
pas cu cele mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii 
românești con
temporane, în perioada 
care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al parti
dului s-a asigurat crește
rea de 2,5 ori a producți
ei de cărbune. Concomi
tent, s-a asigurat un grad 
înalt de securitate minie
ră, iar in lumina indicați
ilor trasate s-a acționat 
pentru formarea mineru
lui de tip nou, cu o te
meinică pregătire politică 
și profesională. Pe fondul 
preocupărilor tot mai
stăruitoare pentru moder
nizarea extracției, au fost 
înregistrate progrese și în 
ce privește organizarea su
perioară a producției, prin 
promovarea fermă a auto- 
conducerii muncitorești și 
autogestiunii.

In cadrul adunării fes
tive a luat cuvîntul tova
rășul Marin Ștefanache, ca
re a adresat participanților 
la adunare, tuturor colec
tivelor de muncă ale
C.M.V.J., calde felicitări cu 
prilejul Zilei Minerului 

din partea Consiliului de 
conducere al Ministerului
Minelor.

In încheiere a luat cuvîn
tul tovarășul Gheor
ghe Matei, ca
re a transmis Mesajul 
biroului Comitetului ju
dețean de partid, adresat 
tuturor minerilor din Va
lea Jiului și din județ. Din 
conținutul mesajului s-a 
desprins îndemnul de a se 
acționa cu înaltă răspun
dere și dăruire muncito
rească pentru creșterea 
producției de cărbune ast
fel îneît să sporească par
tea de contribuție a Văii 
Jiului la dobîndirea inde
pendenței energetice și 
întărirea economică a 
patriei. Mesajul a cuprins, 
de asemenea, felicitări căl
duroase adresate mine
rilor, tuturor ce
lor ce muncesc în subte
ran și pe fluxul extracției 
și preparării cărbunelui 
pentru activitatea rodni
că ce o desfășoară.

Intr-o deplină un. r.imi
tate de gînduri și senti
mente patriotice, partici
pants la adunare au adop
tat textul unei telegrame 
adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar t < ne
ral al partidului, președin
tele Republicii.

In cadrul adunării fes
tive, pentru rezultatele 
deosebite obținute in în
trecerea socialistă au fost 
acordate distincții din 
partea Comitetului muni
cipal de partid, a Consiliu
lui municipal al sindica
telor și Combinatului Mi
nier Valea Jiului. Drapelul 
de unitate fruntașă pe com
binat și Diploma de onoa
re au fost înmînate în
treprinderii Miniere Lo
nea, -cqre a desfășurat în 
semestrul I o activitate rit
mică, obținînd peste pre
vederi o producție de 7112 
tone de cărbune.

A fost prezentai un 
bogat program artistic 
susținut de Ans. ml:lul 
„Rapsodia română".
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Ne dâruim luminii
Cînd dimineața colorată-n bolți de curcubeu 
Iși mai sărută pruncii ocrotiți în fașă 
Acolo, în abataj, în orizonturi subterane, 
Tumulturi nebuloase se zbat între pereți
De parcă sub furtună păduri își frîng copacii

Și-n cîmp de palme arse s-adapă dimineți. 
Căruntele poveri se-agită-n porii minții 
Și-și caută dospirea în cuvîntul-faptă. 
Ortacii mei, semănători de-adîncuri 
Azi știu că făuresc istoria prin ei.

MINERILOR VĂII JIULUI |

Cînd setea de lumină devine o chemare
• Și geana pruncului tresaltă-n somn odihnitor 

Mai tare-ți este brațul, mai fermă-ți este vrerea 
Mai luminos e gîndul și drumul de miner. 
Minerul de Onoare ne-ncredințează misiunea

De-a sprijini pe umeri temelia Țării
Independenți, cugetători ai vremurilor noastre 
Sădind in Stemă torțele menirii,
De 20 de ani, senini urmăm cîrmaciul
Și-n acolada Terrei ne dăruim luminii.

Ion ȚIGANTELE,
l.M. Uricani

ABATAJUL
Acolo, în abataj numai umbrele par năluciri iar 

oamenii — adevăr.
Fie zi sau noapte, în abataj există un timp per

manent cînd imposibilului i se șterge începutul ca 
totul să devină posibil.

Acolo, legile fizicii devin tangențiale cu voința 
umană de a stabili echilibrul Natură — Om, în 
care omul integrat în spațiul gravitațional cît mai 
aproape de axa existenței, dacă nu-și învinge ma
terna plămadă — Natura, o egalează prin simplita
te, dăruire și inteligență.

Astfel, abatajul devine locul unde oamenii — 
minerii — chiar de-și tăinuie uneori dinăuntrurile, 
își unesc tot timpul însușirile morale și fizice în 
încleștarea cu întunericul, mediocritatea și falsa ra
țiune de-a fi, cu dorința de a pătrunde mai adînc 
în esența reală a muncii, a trăirii.

T. ION, l.M. Uricani

Istorie încrustată în cărbune
Solarul august al cule

sului înnobilează istoria 
poporului nostru, prin 
monumentele permanen
tei sale lupte pentru liber
tate socială și națională, 
pantheonul victoriei nou
lui destin socialist fiind 
înălțat, pe secole de luptă 
și jertfă, în August ’44. 
Intr-o fericită co
incidență a istoriei, înce
putul gustatului prăznu- 
iește breasla mineritului, 
tradiția revoluționară a 
izvoditorilor de lumină, 
lumină din lumina ere
lor geologice dispărute, 
dar și a înaltei lor con
științe de clasă.

In anii socialismului, 
culegătorii anotimpului 
continuu al cărbunelui 
s-au aflat printre făuri
torii de frunte ai noii 
orînduiri, bucurîndu-se 
de grija și atenția con
ducerii de partid și de 
stat, de respectul tuturor. 
Ce poate fi mai simbolic, 
în acest sens, decît fap
tul că primul bărbat al 
țării, secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceawșescu, este 
Minerul de Onoare al 
țării, prin dialogul său 
permanent, se dovedește 
ortac de nădejde al bra

vilor bărbați ai subtera
nului.

In fața lor, deci, a a- 
nonimilor, dar bravilor 
prometei ai abatajelor și 
galeriilor, țara întreagă 
se înclină azi, de ziua 
lor, cu dragostea și res
pectul cuvenit celor care 
aduc ofranda muncii 
pentru împlinirea desti
nului voit al întregului 
popor. Lor, deci, cinstire 
și iubire, din toată lumi
na sufletelor noastre 
înaripate de aspirații as
trale, de certitudini dem
ne făurite de și prin noi.

Ion VULPE

Fosforescentele 
porți

Chei fermecate au deschis 
fosforescentele porți 
și vălul tras pe chip 

strălucitor 
se rupse...
Inimă ! Inima, încleștată 
în evii uitați, prinse viață, 
ca un fluture,

— țîșnită boltit, 
zvîcnită frontal —, 

din mișcarea pătrunsă, 
cu legănare de val, 
prin artere de piatră.

Maria DINCA

„MINER"

Linogravură de Eliodor MIIIAILEANU

BĂRBATUL MEU

„Tată — a întrebat co
pilul cu părul bălai — 
ce este acela cărbune ?“. 
„Cărbunele, fiul meu, 
i-a răspuns tatăl, 
este însăși inima țării. 
El vine de-aeolo, din 
adîncuri de munte și 
poartă într-însul în
gemănarea căldurii cu

Cărbunele
lumina. Cărbunele este 
poate o chemare a tre
cutului, poate trăinicia 
prezentului sau încre
derea în viitor ; cărbu
nele e acela ce-și dobin- 
dește o nouă împlinire 
prin munca noastră, a 
oamenilor".

„Tată — a întrebat 
iarăși copilul — de ce 
ai ochii atît de albaș
tri ?“. „Ochii mei - în
seamnă că zările sînt 
senine, iar tu rîzi liniș
tit, ferit dc griji, în 
lumina soarelui de au
gust".

— „Și de ce trandafi
rul pe care îl poartă 
mama e roșu ?“ — a
mai întrebat copilul. 
„Roșul e iubirea din i- 
nimi, iubirea noastră, 
pentru mamele și soțiile 
noastre, e dragostea' 
noastră pentru pămîn- 
tul patriei".

Și de atunci copilul 
de miner, adunînd în 
mînuțe roșul iubirii, 
galbenul din părul bă
lai al copiilor și seninul 
albastrului din privirea 
tatălui său, minerul, 
zimbtște și ei soarelui, 
știind ce e lumina, căl
dura și mai cu seamă, 
oe e cărbunele.

H. ALEXANDRESCU

„Abatajul II" — Iosif TELEMANN

bărbatul meu coboară cu cerul pe umeri 
în inima muntelui.
îl aud noaptea în vis
sfredelind veșnicia 
și-i 'tare demult...
l-am văzut la Lupeni sfîrtecat de gloanțe, 
atunci, în ’29
și ridieîndu-se.

bărbatul meu îl pomenesc mereu feciorii ; 
„mamă — îmi zic — nu-i așa că tata avea 
cuiburi stelare în palme ?
nu-i așa că știa săruta ?!“,

înlăcrimatâ-i opresc i
„ei, și voi, — sînteți ingineri sau poeți ?
ia mai lăsați-1 c-acum se-odihnește...“ 
bărbatul meu călătore.ște-n adînc 
c'i țara pe umeri, 
îi aud pașii departe 
cînd înfloresc diminețile în ochii nepoților.

si fiii lui, inginerii,
nu se mai satură vorbind despre palmele mi. 
vorbind despre-o lume

i ce le trece prin singe
fără s-o poată cuprinde.

: bărbatul meu aduce întotdeauna lumină !

! C. CÎMPEANU

De
Ei
Cu
La

DE ZIUA LOR s-ar 
în- 
cu

au topit-o-n elixir de vis 
inimile ce-au știut să bată 
unison, pe drumul nou, deschis.

au trecut cu pași de Prometei 
ceru-albastru-a coborît cu ei ;Și

I-a aurit lumina la izvoare
Și-n fiecare clipă trecătoare
Ei s-au întors purtind cununi de stele, 
I’ăcînd din întuneric — sărbătoare,

■ . ' ' ' ' ■ ' 1 : I • •

A fost odată ca nicioda
tă, că de n-ar fi, nu 
povesti... Atunci, din 
erîijeenarea .1 iurilor
muntele, în vremi demult 
apuse, a izbucnit, prin 
da mîinilor, dar mai 
a inimilor oamenilor, 
mina la lumină.

Și Jiurile s-au don' 
și muntele s-a dat la 
parte, pentru ca ei, o 
nii, scormonindu-le ; 
curile să le 
nele.

Timpul a 
cestui efort, 
s-au durat aici 
chea vatră i

■ manilor, 
miniere-.. Petrila,
Vulcan, Lupeni, 
Acestor nyine,

tru- 
alcs 
lu-

consimțit
și, ca un arc, 

pe străve- 
și ro- 

orașelor 
Petroșani, 

, Uricani.
. adevărate

llI' 1 , IJ' .
a dacilor 
salba

citadele ale muncii, hărni
ciei și bucuriei de a trăi 
a minerilor li se adaugă si 
altele, purtind în ele ace
leași vii simboluri ale pre
zentului nostru socialist — 
Lonea, Livezeni, Aninoasa,

-<* «-<* <

la izvoare

Bărbăteni, Cîmpu lui Noag, 
Valea de Brazi, Paroșeni.

Și, dacă ne gîndim bine, 
aceste nume înseamnă in 
fapt oameni dăruiți hărni
ciei, oameni care fac să 
țâșnească din mâinile lor 
a s p r e spre .salba 
de . termocentrale sau

spre cocserii acel 
grăunte de piatră neagră, 
poate o fărîmă din „Gre
ul pămîntului" de care mai 
vorbesc uneori copiii mi
nerilor, citind cîte-o poves
te. Dar pentru ca împlini
rea muncii minerilor, să 
fie deplină, a fost nevoie ca 
patria să-și adune întrea
ga sa ființă în jurul unei 
flăcări vii, această minu
nată și mobilizatoare che
mare a comunismului, pe 
care o poartă în privire, eu 
încredere și mîndrie întâiu
lui bărbat al țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului.

II. DOBROGEANU
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în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară
TOKIO 10 (Agerpres). — 

Intre 1 și 9 august, în mai 
multe orașe din Japonia au 
avut loc manifestări, cu 
participare internațională, 
în legătură cu împlinirea a 
40 de ani de la tragicele e- 
venimente de la Hiroshi
ma și Nagasaki.

In cadrul Conferinței in
ternaționale împotriva 
bombelor atomice și cu hi
drogen, care a avut loc la 
Hiroshima, a luat cuvîntul 
reprezentantul român, Ni- 
colae Mihai, membru su
pleant al B6. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la 
C.G. al P.C.R.

Participanții au primit cu 
deosebită căldură chema
rea șefului statului român 
de a face totul pentru a 
bara drumul spre prăpas
tia nucleară, spre abis, 
pentru salvarea omenirii, 
pentru apărarea dreptului 
suprem al popoarelor la 
existență, la dezvoltare li
beră și independență, la 
pace.

Reprezentantul român a

fost primit și a avut con
vorbiri cu Tetsuzo Fuwa, 
președintele Prezidiului 
C.C. al P.G. Japonez, și 
Masashi Ishibashi, pre
ședintele Comitetului Cen
tral Executiv al Partidului 
Socialist din Japonia.

☆

ROMA 10 (Agerpres). — 
10 000 de oameni de ști
ință au semnat „Manifes
tul de la Erice împotri
va proliferării armelor nu
cleare" — se arată într-un 
comunicat difuzat la Ro
ma de comitetul interna
țional „Știința pentru pa
ce".

Intr- o declarație făcută 
presei, președintele co
mitetului, prof. Antonio 
Zichichi, a arătat că docu
mentul denunță nivelul in
credibil la care a ajuns pu
terea devastatoare a arma
mentelor acumulate în 
arsenalele nucleare. „Puse 
laolaltă toate aceste bom
be ar putea distruge un 
milion de orașe ca Hiroshi
ma".

Acțiuni 
de protest- 
în Chile

SANTIAGO DE CHILE 
10 (Agerpres). — Poliția 
chiliana, sprijinită de uni
tăți militare, a lansat gre
nade lacrimogene și a fo
losit tunuri cu apă pentru 
a împrăștia — în capitală 
— participanții la acțiuni
le de protest împotriva mă
surilor represive ale auto
rităților și pentru reveni
rea țării la un regim civil, 
democratic.. Organizate de 
Comandamentul Național 
al Muncitorilor din Chile 
și federațiile studenților, 
sub deviza „Ziua pentru 
viață", acțiunile au marcat 
începutul unei campanii 
naționale ce va continua pî- 
nă la 4 septembrie.

Potrivit agenției Fran
ce Presse, aproximativ 50 
de persoane au fost aresta
te.

MANIFESTAȚII și cioc
niri cu poliția au fost în
registrate vineri în toate 
orașele Irlandei de Nord. 
La Bel last, de pildă, poli
ția a folosit gloanțe de 
plastic pentru a împrăștia 
mulțimea. Vineri s-au îm
plinit 14 ani de la introdu
cerea de către guvernul 
britanic a unei legislații ce 
permite internarea fără 
judecată a persoanelor bă
nuite că aparțin organiza

ției extremiste Armata Re
publicană Irlandeză.

NUMĂRUL falimentelor 
în R.F. Germania se ' aș
teaptă să atingă un nivel 
record anul acesta, potri
vit unei agenții de infor
mații din Frankfurt, citată 
de ADN. Pină în mai dă
duseră faliment 7 745 fir
me, cu 11,9 la sută mai 
multe decît în perioada 
corespunzătoare a anului 
trecut. Dacă tendința se 
menține, numărul firme
lor falimentare este suscep
tibil să ajungă pînă la sfîr- 
șitul lui 1985 Ia 18 400 față 
de 16 750 anul trecut.

Carnet
WASHINGTON (Ager

pres). — Intre 9 octombrie 
și 5 ianuarie anul viitor la 
Boston va fi organizată o 
retrospectivă cu lucrările 
pictorului impresionist
francez Auguste Renoir 
(1841—1919). Vor fi expuse 
peste o sută dintre cele 
mai reprezentative lucrări 
ale pictovului, împrumuta
te de la mai multe muzee 
americane și europene. Du
pă cum scrie agenția LIPI, 
organizatorii, care au pus 
deja în vînzare biletele de 
intrare, se așteaptă ca, în 
cele 81 de- zile, expoziția 
să primească circa 364 000 
de vizitatori.

BRUXELLES (Agerpres).
— Ca în fiecare an, în a- 
cest sezon estival, în Bel
gia va avea loc un origi
nal concurs literar, organi
zat de „Asociația celei 
de-a treia vîrste". Con
cursul este deschis tutu
ror celor care au depășit 50 
de ani. Temele reținute

cultural
pentru edițiă clin acest an 
vor fi: „Scrisoare pentru 
tinerii care vor avea 25 
de ani în anul-2 000“ și 
„Visul meu... și realitatea". 
O invitație ; maturii să 
spună ce gîndpsc despre 
viitoarea generație și, în 
același timp, despre viața 
de azi.

PARIS (Agerpres). — 
90 de tineri muzicieni, în
tre 14 și 26 de ani, de la 
marile conservatoare din 
șapte state situate în zona 
Mediteranei participă, în 
vara acestui an, la Orches
tra tinerilor din bazinul 
mediteranean. Tinerii mu
zicieni din Franța, Italia, 
Grecia, Spania, Israel, Por
tugalia și Turcia își pro
pun să contribuie, în acest 
fel, la dezvoltarea schim
burilor muzicale. Sub con
ducerea dirijorilor Michel 
Tabachnick (Elveția) și 
Arturo Tamayo (Spania), 
orchestra va susține mai 
multe concerte în Austria, 
Franța și Spania.

memento
CAPRICII ALE 

VREMII
Centrele meteorologice 

iugoslave au anunțat ră
cirea vremii șî ploi în 
majoritatea regiunilor 
țării, relatează agenția 
Taniug. In același timp, 
în regiunea montană a 
Sloveniei s-a semnalat o 
furtună de zăpadă, neo
bișnuită pentru această 
perioadă a anului.

Incendiile de pădure 
din primele zile ale a- 
cestei săptămîni au pro
vocat importante pagu
be materiale și în Spa
nia. In Provinciile Avila 
și Guadalajara, pompie
rii și poliția au luptat cu 
focul pentru ca flăcările 
care au cuprins păduri
le să nu se extindă pe 
suprafețe prea întinse.

In Alpii elvețieni s-au 
semnalat viscole, după 
o scădere bruscă a tem
peraturii și ninsori a- 
bundente. Circa 100 de 
alpiniști au fost nevo-

FAPTUL DIVERS

iți să-și întrerupă ascen
siunile, unii dintre ei a- 
flîndu-se la altitudini de 
peste 4 000 de metri. Po
liția a anunțat că unul 
dintre alpiniști și-a pier
dut viața.

ACCIDENT 
FEROVIAR

Un accident feroviar 
produs în Mozambic a 
cauzat moartea a 58 de 
persoane și rănirea altor 
160 — a anunțat agenția 
națională de presă A'.I.M. 
Un tren care transporta 
atît pasageri cît și marfă 
a deraiat pe linia dintre 
orașul Nacala și frontie
ra Republicii Malawi.

CIRCULAȚIE
Anul trecut, în Elveția, 

1 097 de persoane și-au 
pierdut viața în acciden

te de circulație. Aproxi
mativ 20 la sută dintre 
ele au avut drept cauză 
principală conducerea 
sub influența alcoolului. 
In total, s-au înregistrat 
70 000 de accidente rutie
re.

ÎMPOTRIVA 
STUPEFIAN TELOR

In cadrul amplei ope
rațiuni de depistare și 
distrugere a culturilor 
de marijuana, lansate luni 
în S.U.A., pe teritoriul 
Statelor Unite au fost 
descoperite 1 100 loturi de 
astfel de culturi, fiind 
distruse 225 000 de plan
te, s-a anunțat la Wa
shington. Agenția Associ
ated Press precizează ci
tind statistici oficiale, că 
au fost arestate 133 de 
persoane și au fost con
fiscate 52 de arme de foc. 
La aceste operațiuni au 
participat 2 200 de agenți 
de poliție federali și lo
cali.

PARTIDUL Comunist 
Paraguayan, aflat în con
diții de clandestinitate, a 
denunțat, într-un articol 
apărut în ziarul „Adelan- 
te“, organul P.C.P., alege
rile locale anunțate de 
generalul 'Alfredo Stroes- 
sner. Chemarea la urne — 
scrie ziarul, citat de agen
ția A.D.N. — este în fapt 
o nouă farsă politică a 
dictaturii, care nu face de
cît să reprime cu brutali
tate forțele de opoziție și 
să ducă la o furibundă 
campanie anticomunistă.

PREȘEDINTELE S.U.A., 
Ronald Reagan,-a fost a- 
vertizat, de principalii săi 
consilieri economici, că. în 
pofida reducerilor operate 
de Congres la bugetul pe 
anul financiar viitor, care 
începe la 1 octombrie, 
deficitul bugetar se va 
menține la nivelul de pes
te 200 miliarde de dolari, 
deși oficial se preconizează 
un deficit de 172 miliarde 
dolari — relatează agenți
ile A.P. și France Presse.
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„Inițiativa de apărare 
strategică" — mai cunos
cută sub numele de „răz
boiul stelelor" — necesi
tă arme sofisticate și o 
programare electonică per
fectă, apreciază experții. 
„Războiul stelelor" este un 
plan de militarizare a spa
țiului extraatmosferic ca
re implică, de fapt, am
plasarea în Cosmos a dife
rite tipuri de echipamente 
și armamente, precum sa
teliții de spionaj, pentru 
comunicații și comando, 
reflectoare de raze laser și 
de particule accelerate, 
arme antisatelit și antiba- 
listice. Pe Pămînt, de ase
menea, presupune să fie 
instalate părțile comple
mentare, deci proiectoare 
de raze laser și accelera
tori de particule, rețele ra
dar avansate care să detec
teze ceea ce sateliții nu vor 
putea „vedea" și, în inima 
acestui sistem, supercom- 
putere menite să asigure 
prelucrarea a milioane de 
informații, să tragă con
cluzii și să decidă, în se
cunde, răspunsul la o e-

ventuală agresiune. Din 
majoritatea armelor pro
iectate spre a fi utilizate 
în spațiu, specialiștii nord- 
americani cunosc o parte, 
există dubii asupra efici
enței și viabilității lor. 
Dar despre ceea ce nu se 
știe prea mult este progra

de a depăși o barieră arit
metică, ci de a se atinge 
ceea ce a însoțit informa
tica de la nașterea sa — 
evitarea erorilor de pro
gramare... Un studiu al 
societății „American Te
lephone and Telegraph" 
relevă că 200 de întreprin-

DIN PRESA STRĂINĂ
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marca acestui sistem de 
computere. Potrivit cal
culelor experților guvernu
lui american „inițiativa de 
apărare strategică" cere 
executarea fără erori a 
unei programări codifica
te de 10 milioane de linii. 
Alte estimări științifice 
asigură că acest program 
trebuie să fie de zece ori 
mai mare, respectiv de 100 
milioane de linii. Cele mai 
perfecționate programe ac
tuale nu depășesc două 
milioane de linii. Dar în 
esență nu este vorba doar

deri, care folosesc sisteme 
complexe de computere 
au detectat, în medie, 300 
de erori calificate ca fi
ind „serioase" la fiecare 
o mie de linii de progra
me. Citat de periodicul 
„The New York Times", 
Herbet Lin, expert în in
formatică la Institutul de 
tehnologie din Massachus- 
sets, a arătat că nici o 
programare nu este scuti
tă de erori cînd se pro
bează pentru prima oară. 
Programarea ce compu
ne „creierul" „războiului

stelelor" poate fi probată, 
în realitate, o singură da
tă. Oamenii de știință se 
îndoiesc că va fi posibi
lă reducerea numărului 
erorilor la un „minim re
zonabil", în vreme ce alții 
consideră că un sistem in
capabil de a fi probat nu 
poate fi liber de erori.

Problema erorilor im
previzibile și inevitabile ar 
căpăta mai puțină impor
tanță dacă, așa cum afirmă 
mulți, sistemul ar fi fost 
conceput ca un instrument 
ofensiv. In acest fel nu se 
va răspunde la o presupusă 
agresiune, ci se vor ataca 
obiective determinate, ca
re vor putea fi programa
te cu o relativă precizie și 
analizate, revizuite și eli
berate de erori.

Ceea ce alarmează spe
cialiștii este faptul că se 
încearcă depășirea acestor’ 
inconveniente utilizînd 1- 
nițiativa de apărare strate
gică în seys invers, deci 
ca instrument de „atac stra
tegic".

(Agerpres)

întreprinderea
DE REȚELE ENERGETICE DEVA

încadreazâ imediat
pentru Autocoloana Petroșani

— șofer, categoriile B, C, D, E
Persoanele interesate se pot adresa la 

sediul Centrului Petroșani, telefon 41830 sau 
la biroul P.O.P.I.R., telefon 15750, interior 
121, Deva.

UZINA ELECTRICĂ PAROȘENI 

încadrează urgent 
direct sau prin transfer,

MUNCITOR CALIFICAT IN MESERIA DE 
MACARAGIU

Informații suplimentare la sediul uzinei
— biroul P.I.R.
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