
Vizita tovarășului

in Republica Populară Democrată Coreeană

Reîntilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Kim Ir Sen

Tovarășul Nicolae 
CeaușescU, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntîlnit, do
min că dimineața, cu tova-

și tovarășa 
prilejul vi
de răspuns 

pe care au făcut-o înalților 
oaspeți români.

râsul Kim Ir Sen 
Kim Săng E, cu 
zitei protocolare

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, stimă și înțele
gere reciprocă.
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In ultima decada

Toate eforturile concentrate spre
Va rămine un moment 

memorabil, de profundă 
semnificație politică în cro- 

Ț"" .'nica prieteniei frățești, a 
solidarității militante din- 
tre popoarele român și co
reean 'mitingul organizat du
minică dimineața pe stadio
nul Moranbon, din Phenian, 
cu prilejul vizitei oficiale pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co- 
munsit Român, președintele 
Republic Socialiste Româ
nia, o face, începînd de 
sîmbătă, 20 mai, în Republi
ca Populară Democrată Co
reeană.

Marele stadion 
bon" este acoperit de 
larg covor verde, ocupat 

proape în întregime de 
masă de peste 120 000 
oameni. Din mijlocul lor 
înalță portretele celor 
conducători de partid

„Moran- 
un 
a- 
o 

de 
se 

doi 
______ . . . și 
de stat, tovarășul Nico'ae 
Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen.

Pe marele stadion 
nă solemn

răsu-
imnurile de stat

ale celor două țări. Cei 
peste zece mii de copii ins
talați în tribuna din fața 
prezidiului scriu din tăblițe 
colorate „Coreea, Prietenie, 
România".

Tntîmpinat cu însufleți
re, cu aplauze și ovații, ia 
cuvîntul tovarășul Kim Ir 
Sen. Cuvîntarea, urmărită cu 
deosebită atenție și cu larg 
interes, este subliniată 
repetate rînduri cu vii 
delungate aplauze.

în continuare, are 
un moment solemn, 
rasul Kang Hy Weun 
ședințele Consiliului 
nistrativ Municipal, p 
ru Phenianului, anunță în- 
mînarea titlului de Cetățean 
de onoare al capitalei, to
varășului Nicolae Ceaușescu.

în uralele asistenței, în- 
tîmpinat. cu puternice și vii 
aplauze, ia cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Ze
cile de mii de participant 
salută cu îndelungi și răsu
nătoare ovații 
șefului statului

în 
și în-

glas unei vibrante manifes
tări de prețuire și deosebită 
stimă la adresa secretaru
lui general al Partidului Co
munist Român, aclamă în 
repetate rînduri pentru în
tărirea și adîncirea priete
niei 
rele 

în 
rășii 
Kim

REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE

după-amiază a 
Teatrul „Mansu-

Duminică 
avut loc, la 
de" din Phenian, un specta
col de gală cu epopeea co
regrafică „Cîntecele Paradi
sului", oferit în onoarea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La spectacol au luat parte 
tovarășul Kim Ir Sen și tova
rășa Kim Săng E.

cuvîntarea 
român, dau

de aseme- 
oficiale ro-

i Au participat, 
nea, persoanele 
mâne, precum și persoane o- 
ficiale coreene.

Spectacolul, în ansamblul 
său, reprezintă un profund o- 
magiu adus partidului, tova- 

1 rășului Kifn Ir Sen, de a că
rui activitate, închinată în
făptuirii aspirațiilor celor mai 
nobile ale poporului se lea- 

- gă victoriile revoluționare,

„Cunoașterea vieții de astăzi 
dă sevă literaturii

ne-a mărturisit scriitorul Laurențîu Cerneț

Coautor al cărții de reportaje despre Valea 
Jiului „La un pas de centrul păinînțului", scriitorul 
timișorean Laurențîu Cerneț a debutai în 1966 cu 
„Omul de un milion" și este autorul a 8 volume 
(romane și nuve'e). A revenit aici pentru a lua par
te la „Săptămîna creației 
spus :

- Convingerea mea este că 
inițiativa e valoroasă și ar 
fi trebuit să aibă niște rezul
tate deosebite. O astfel 
tabără de creație mi se pa
re ceva nou și folositor, de 
aceea am venit cu multă dra
goste printre minerii pe care 
i-am mai cunoscut cu cîțiva 
ani în urmă în timpul docu
mentărilor. Importanța aces
tei săptămîni este că mi-a 
sedimentat niște gînduri, am 
revăzut oameni, iar mai !?. 
ziu voi scrie. Nu cred că re
zultatele unei astfel de ac
țiuni sînf imediate, situația es
te comparabilă cu agricultu
ra : mai întîi sădești și apoi 
planta crește, rodește pentru 
ca mai tîrziu să se coacă. Din 
punct de vedere organizato
ric trebuia să fie mai bine 
pusă la punct, dar există 
scuza începutului. Regret sin-

de

tîr-

dintre țările și popoa- 
noastre.
uralele mulțimii, fova- 
Nicolae Ceaușescu și 
Ir Sen se îmbrățișează 

cu deosebită căldură, salută, 
cu mîinile ridicate, strîns u- 
nite, zecile de mii de parti
cipant!' la miting.

Răsună puternic interpre
tat de fanfară cîntecul pri
eteniei româno-coreene, com
pus special, ca un vibrant 
omagiu, pentru a marca 
semnificația deosebită a vi
zitei tovarășului Nicolae. 
Ceaușescu în țara prietenă, 
Republica Populară Demo
crată Coreeană.

în încheiere, într-o atmos
feră de entuziasm și bucu
rie, sînt intonate solemn 
imnurile de stat ale celor 
două țări.

marile realizări obținute de 
poporul coreean pe calea 
edificării socialiste.

La sfîrșitul spectacolului, 
întregul ansamblu, în rîndul 
căruia își fac apariția tinere 
fete în costumele noastre na
ționale, omagiază pe secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, interpretînd

• (Continuare în pag. a 4-a)

Acum, cînd facem bilanțul 
lor două decade scurse din 

luna mai, am fi dorit să con
semnăm eficiența măsurilor 
despre care ni s-a vorbit la 
începutul lunii în ceea ce 
privește realizarea sarcinilor 
fizice. Dar... Cifrele „deca
dei" arată că lucrurile nu sînt 
pe măsura optimismului unor 
conducători care ne dădeau 
asigurări că nu sînt probleme 
deosebite ca să nu se reali
zeze planul. Și, cu toate a-

ce
cestea, doar colectivele mine
lor Uricani și Vulcan au în
cheiat decada cu plusuri.

Așa cum ne-au obișnuit în te consemna și la 
acest an, minerii de la Uri
cani au extras și în această 
a doua decadă în plus peste 
1 800 tone de cărbune, o ca
racteristică a muncii lor fiind 
ritmicitatea producției. Se 
poate spune că și la Vulcan, 
cu excepția a două zile, sar
cinile zilnice au fost depășite 
ritmic înregistrîndu-se ten-

dința 
fere 
eași

evidentă, de 
a producției, 
tendință se

creș- 
Ace- 
poa- 

Lupeni, 
simțite .

cî-

Marea famiiie a brigăzii

și-a sărbătorit
Duminică, la cabana Lun

ca Florii, s-a petrecut un e- 
veniment sărbătoresc ziua 
brigăzii lui Eugen Voicu de 
la I.M. Pe+rila, sărbătoarea 
brigăzii cu cele mai fru-

succesele

numai că aici se fac 
inconsecvențe de ordinul 
torva sute de tone. La pro
ducția minei Lupeni este greu 
de crezut că nu mai puteau 
fi extrase în zilele de 20, 18 
și 16 mai, de pildă, încă a- 
proximativ 360 de tone pen
tru ca planul să fie realizat. 
Este vorba de urmărirea a- 
tentă a producției de către 
fiecare sector, pe fiecare 
schimb, de finalizarea întoc
mai a tuturor măsurilor care 
se iau. Situația ni se pare 
similară și la Petrila unde
este greu de conceput că în 
ziua de 17 mai, bunăoară, nu 
se mai puteau extrage... 22 
de tone pentru ca planul zil-

• (Continuare în pag. a 2-a)

fost sărbătoare ce se cu- 
cu prisosință ortacilor 

cum

o 
venea 
lui Eugen Voicu, așa 
se cuvin stima și admirația 
pe care a cîștigat-o aceas
tă formație - model de or- 

moase rezultate în perioada dine, disciplină și omoge- 
scursă de la începutul anu- " ' 
lui, a brigăzii care a lansat 
inițiativa „Brigada înaltei 
productivități", îmbrățișată 
de minerii întregului bazin.

Peste 70 de ortaci și-au 
dat deci înfîlnire, împreună 
cu familiile,' în cadrul pito
resc al acestui loc tradițio
nal al petrecerilor minerești., 
- Lunca Florii - pentru a-și 
sărbători succesele, roadele . 
muncii plinei de dăruire. A

Investiții - Investiții

nitate, nu numai în sînul 
lectivului întreprinderii, 
în toată Valea Jiului.

Cu prilejul festivității ca
re a inaugurat „Ziua brigă
zii", tovarășul Clement Ne
gru), prim-secretar al Com:- 
tetului municipal de partid,

loan DUBEK

co- 
ci

(Continuare în pag. a 2-a)

literare" despre care ne a

PUȚUL NR. 4 
AL I.M. LIVEZENI

La cota cea mai adîncă
Ortacii cunoscutului șef da 

brigadă Augustin Demeter, 
specializați în execuția puțu
rilor de extracție, au atins 
cota 300 a puțului nr. 4 de la 
I.M. Livezeni, cotă la care e 
situat orizontul de bază al 
minei. încheind astfel săparea 
și betonarea lucrării, în por
țiunea ultimilor 15 metri - e- 
xecutați în luna mai - briga
da a realizat o productivitate 
a muncii, superioară prevede
rilor cu 8,8 la sută. Media 
lunară a depășirilor pe care 
le-a obținut brigada în rea
lizarea lucrării a fost de pes- 

determinînd 
aceeași 

de exe- 
obiecti v

te 15 la sută, 
astfel o scurtare în 
proporție a duratei 
cutie a importantului 
de investiții.

I SEa țS I

cer, din suflet, că ceilalți co
legi, care au confirmat că 
participă, n-au venit. întrea
ga acțiune ar fi avut o cali
tate mai ridicată, și-ar fi 
atins mai bine scopul gene
ros pentru care a fost conce
pută săptămîna.

- In ce măsură experiența 
dumneavoastră de viață este 
substanță epică în ceea ce 
scrieți ?

— Nu sînt cuvinte mari și 
gratuite dacă vă mărturisesc 
că nu pot să scriu decît des
pre ce cunosc, ce mi s-a în- 
tîmplat mie sau altuia. Cu
noașterea vieții nu este un 
simplu slogan, dar, din pă
cate, unii colegi o înțeleg gre
șit, prăpăstios. Adică : ne-am

T. SPATARU

. Sărbătoare ca într-o mare familie. Ca și bărbații, soțiile minerilor brigăz i lui Eugen 
Voicu au trăit clipe de bucurie de ziua brigăzii. Foto ; St. NE/&ECSEK

VULCAN
Ritm înalt de execuție

în săptămîna care a trecut, 
constructorii blocului 1 M, cu 
magazine la parter, din cen
trul Vulcanului, au atins un 
ritm de execuție deosebit de 
înalt. In acest scurt timp ei 
au reușit să execute structura 
de rezistență pentru trei nive
le ale blocului, ceea ce echi
valează cu aproape două a- 
partamente, în medie, pe zi. 
In atingerea unui asemenea 
ritm s-au remarcat echipele 
conduse de Gheorghe Savin, 
Constantin Tomșa și Victor 
Stoichiță.

• (Continuare în pag. a 2-a)

«)ă în far mani

IN CADRUL preocupări- 
I lor I.C.S.M.I. Petroșani pen- 
I tru diversificarea și lărgirea 
I gamei magazinelor speciali- 
' zate, în cartierul Aeroport 
[ s-a redeschis, luni 22 mai/ 

unitatea de articole de me- g.
naj nr. 66. Magazinul a fost 
modernizat și desface pe 
lîngă produsele de sticlă, 
porțelan, faianță, articole 
de uz casnic și detergenți,

aparataj electric de joasă 
tensiune.

In blocul 31 din centrul 
orașului Petrila s-a deschis 
azi o nouă unitate de cos- 
metice-parfumerie și merce- 
rie-galanterie. (M.P.)

IN SALA Casei de cultură 
din Petroșani a avut loc 
duminică o înfîlnire a citi
torilor cu poetul Kanyadi 
Sandor. In cadrul acestei ac
țiuni s-a desfășurat un bo
gat program artistic. (T.S.)

NOI DOTĂRI. Depozitul 
Varnița al Bazei de aprovi-

zionare Petroșani a fost în
zestrat, recent, cu un cîntar 
basculă semiautomat de 20 
de tone și o centrală tele
fonică automată. Noile do- 
tații își găsesc o largă uti
lizare contribuind la redu
cerea timpului de efectuare 
a operațiilor de descărcare- 
încărcare, ușurînd totodată 
și sporind considerabil pro
ductivitatea muncii lucrăto
rilor din depozit. (V.B.)

EXCURSIE. In dorința de 
a cunoaște orașele patriei

și obiectivele lor turistice, 
un grup de 17 tineri de la 
depozitul Varnița al Bazei 
de aprovizionare Petroșani 
au făcut o excursie de două 
zile cu care prilej au vizitat 
municipiile Arad și Oradea. 
Uteciștii au petrecut o bună 
parte din timpul excursiei 
la băile Felix. (V. Beld e, 
șofer S.T.R.A.)



Xjrînfăptuirea 
rod ai promovării inițiativei 

muncitorești
portoare, în zilele de repaus, 
de către electrolăcătușii noș
tri".

Pe toate schimburile, maiș
trii minieri, llie Cîrlogean, Mi
hai Doroftei, Mihai Butu pot 
fi văzuți în locurile cele mai 
grele acordînd as stență teh
nică. „încă din luna decem
brie a anului trecut, - ne in
formează tovarășul Marin 
Dumitru, secretarul comitetu
lui de partid din cadrul sec
torului - în adunările gene
rale ale organizațiilor de 
partid au fost discutate pe 
larg posibilitățile de aplica

re, în condiți
ile existente la 
noi, a iniția
tivei : Brigada 
înaltei produc
tivități. Cu toa
te că nu avem 
în dotare com

plexe mecanizate de susține
re în abatajele frontale, mi
nerii, în frunte cu comuniștii, 
s-au angajat să aplice aceas
tă inițiativă. Propunerile, su-

Viața 
de partid

La mina lupeni, timp de 
patru luni consecutiv, colec
tivul sectorului V și-a reali
zat și depășit sarcinile de 

•producție. Angajamentul co
lectiv al sectorului, de a li
vra 1 000 tone de cărbune a 
fost îndeplinit încă în prime
le zile de lucru ale lunii mai. 

primele locuri în întrece
rea socialistă s-au situat mi
nerii din brigăzile conduse de 
Vasile Rusu, Mihai Vîrzaru, 
Vasile Codreanu, din abataje 
cu susținere clasică, brigăzi 
care și-au depășit în mod 
constant planul la productivi
tatea muncii, 
in medie, cu 
^00 kg pe post. 
Rezultate ase
mănătoare au 
obținut și mi
nerii din a- 
batajele came
ră conduse de losif Turcaș și 
Ene Stere care și-au depășit 
cu 132 kg productivitatea pla
nificată. Pînă în prezent, pe 
baza acestor randamente 
sporite, au fost livrate peste 
sarcinile de plan încă 800 to
ne de cărbune de bună cali
tate. „Noi considerăm că suc
cesul nostru se datorește a- 
plicării cu consecvență a pro
punerilor și inițiativelor mun
citorești - ne spunea deunăzi, 
tovarășul inginer Cornel Ra
dulescu, șeful sectorului V. 
Toate brigăzile din frontale 
aplică cu succes inițiativă 
„Brigada înaltei productivi
tăți" și, drept consecință, 
și-au îndeplinit și depășit 
preliminarele zilnice. Desi
gur, oamenii au muncit cu 
abnegație și dăruire, pe fie
care schimb, dar trebuie 
că au avut la dispoziție 
ce le era necesar. De 
am constituit în cadrul 
torului, la propunerile 
șefi de brigadă, echipe 
ciale. conduse <'
Pantelimon Dodoacă care se 
ocupă de problemele trans
portului de materiale, asigu
rării cu yagonete goale, în
treținerii utilajelor și de eva
cuarea la timp a cărbunelui 
din buncăre totul mer
ge bine. Nu se în- 
tîmplă ca minerii să stea de
geaba din lipsă de vagone- 
te goale și nici datorită u- 
nor întreruperi accidentale în 
funcționarea benzilor trans-

spus 
fot 

cînd
Sec- 
unor 
spe- 

de maistrul

PRIN HĂRNICIE
Sectorul VII de la I.M. 

Vulcan. Brigăzile conduse 
de minerii Constantin Po
pa, care lucrează cu ur> 
complex KM-82 și Ion Că

gestiile, observațiile critice 
formulate în adunările gene
rale ale organizațiilor 
partid au fost analizate 
răspundere, iar cele mai 
loroase au fost aplicate, 
șa au fost bunăoară cele 
leritoare la formarea, pe toa
te schimburile, a unei opinii 
ferme împotriva celor care 
fac nemotivate și nu respec
tă disciplina minerească. Pe 
unii „i-am dat pe brazdă", 
cum s-ar spune, de alții ne-am 
descotorosit, la propunerile 
formulate și aprobate de în
tregul schimb. Ca urmare, în 
prezent rar se întîmplă să a- 
vem oameni care să lipseas
că nemotivat. Tot în urma 
aplicării unor propuneri iz- 
vorîte din adunările generale, 
schimbul se face la fața lo
cului, în abataje. Ce!e șase 
ore de muncă sînt folosite 
din plin".

In ziua de 15 mai, colecti
vul sectorului V raporta de
pășirea planului la producti
vitate cu 280 kg de cărbune 
pe post. Nici o brigadă din 
sector nu se află sub plan. 
Minerii din sectorul V știu 
să-și respecte angajamentul 
asumat în întrecerea socialistă.

de
cu 

va- 
A- 
re-

V. STRÂUȚ

MINEREASCĂ
Iotă, au încheiat perioada 
primelor două decade ale 
lunii mai cu un plus de 
4170 tone de cărbune. 
(Gh. POPESCU)

Pentru elevii clasei a XI! a 
de la Liceul mecanic Vul
can, ultima săptămînă a 
practicii în producție s-a în
cheiat, sîmbătă 20 mai, cu 
prezentarea proiectelor de 
an. Amănunte în legătură 
cu acest prim examen al 
măiestriei profesionale ne-au 
fost furnizate de maistrul 
principal Mihai Calistru, 
dascălul în salopetă al ce
lor 20 de elevi veniți în sec
ția mecanic sef 
Vulcan, în urmă cu cîteva 
luni.
- A lucra cu

tructive de roți dințate", un 
proiect ce urmează a fi sus
ținut de elevul Zoltan Re
țele pentru a cărui realiza, 
re a fost sprijinit și ajutat 
îndeaproape de strungarii 
Gheorghe Bîldea și Carol 
Miko, proiectul elevului 
Constantin Udrea, care a 
realizat un angrenaj de roți 
cilindrice în trei trepte și 
multe altele.

nisaj textil a I.F.A. „Vîsco- perarea apelor uzate la 
za"'. Dascăl era de astă da- întreprindere. Pînă în ziua 
tă o harnică bobinatoare, de 10 iunie sîntem hotărîți 
muncitoarea Aurica Petcu- să avem rezultatele acestei 
lescu, care are în grijă 40 
de viitoare prelucrătoare de 
fire. Operațiile pe care le

. execută elevele Codruța 
Cocean, Viorica Moise, Lu
minița Baboș și colegele ei 
nu sînt noi, le-au învățat 
în primele zile de practică.

a S.S.H.

elevi de 
clasa a Xll-a înseamnă a 
avea de la bun început ga
ranția unei munci serioase 
pline de răspundere. Tinerii 
pe care școala și întreprin
derea mi i-a dat în grijă, 
au înțeles să se conforme
ze încă din primele zile 
ex'gențelor muncii. Am a- 
vut grijă să-i dau pe lîngă 
muncitori buni, cu experien
ță, de la care să aibă ce 
învăța. Și pot spune că au 
învățat. Voi exemplifica mai 
pe larg aceasta citind temati- 
cile unor proiecte de an la 
pract ca în producție, pro
iecte la care elevii au lu
crat efectiv atît la întocmi
rea schițelor pentru piese, 
ansamble și 
destinate 
lui, cît și 
fectivă a 
teva titluri :

subansamble 
autodotârii liceu- 
la executarea e- 
acestora. lată cî- 

„Tipuri cons-

Practlca în producție
Revelatoare în sensul a- 

vantajelor realizării unui 
contact permanent cu pro
ducția, cu cerințele acesteia 
sînt și proiectele de an ale 
fetelor. „Astăzi, ne spunea 
eleva Mihaela Fl.orescu, am 
învățat să montez și să șle- 
fuiesc mînerele tampoanelor 
și calibrelor pentru verifi
carea și controlul alezajului 
și a filetelor. Am confecțio
nat deja trei tampoane fine 
și trei cu filet".

Eleva Mariana Fuiorea, 
ne a arătat cîteva tipuri de 
clești cu cap lat, rotund, se- 
mirotund și întors executate 
de ea cu ajutorul maistrului 
Calistru și al unor muncitori.

Despre imensele avantaje 
ale contactului direct cu 
producția ne-au vorbit în a- 
ceeași zi, cîteva eleve din 
clasa a IX-a E, la Liceul de 
chimie din Lupeni, aflate 
în practică țn secția de fi-

Bătălia se dă acum pentru 
cal tate și cantitaie.

- Norma noastră, ne spu
nea eleva Codruța Cocean 
este de bobinat patru case
te pe zi. Uneori, cînd avem 
un anumit tip de mătase, u- 
nele din noi bobinăm chiar 
și 10 casete pe zi. Multe 
din eleve țin locul la mași
nă unor muncitoare, reali- 
zînd după cum ne informa 
Aurica Petculescu, bobinarea 
a peste 130 kg de mătase 
pe zi.

Cu vădită satisfacție ne-a 
vorbit inginera Viorica Bur- 
za de la compartimentul 
C.T.C. despre cererea elevi
lor Corian Suciu și Sorin 
Angheluș, din anul III, de a 
lucra alături de specialiștii 
fabricii la 'o temă de cerce
tare. „l-am cooptat astfel 
și pe ei - ne mărturisea in
terlocutoarea - la rezolva
rea problemei privind recu-

cercetări, la care elevii de 
care aminteam și-au adus 
partea de contribuție".

Legate de nevoile produc
ției sînt și programele la 
care lucrează în orele de 
practcă, în laboratorul de 
medie mecanizare, elevii 
claselor a IX-a ai Liceului 
de informatică din Petroșani. 
Și aici setea de nou, dorin
ța de a cerceta, pot fi sa
tisfăcute pe depln. In vre
me ce colegii săi fac sub 
îndrumarea profesorului Ti- 
beriu Ban, exerciții uzuale, 
necesare în tehnica progra
mării, elevul Gunter Hosch 
are în studiu „Balanța de 
verificare a conturilor sinte
tice cu patru egalități", iar 
„împreună cu colegii mei 
leno Nagy și Gheorghe Dă- 
escu, lucrăm la un alt pro
gram vizînd calcularea cos
turilor de producție".

O zi de practică, un crîm- 
pei dintr-o viitoare zi 
muncă a muncitorilor 
înaltă calificare sau a 
cialiștilor de mîine ce 
trund acum tainele 
meserii, se formează 
înalta școală a producției, 
a exigenței și răspunderii 
muncitorești.

Maria PREDOȘANU
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„Cunoașterea vieții de astăzi
dă sevă literaturii

• (Urmare din pag. h

dus în mină șl gata, acum 
cunoaștem viața. Mie mi-a 
prins foarte b ne că am fost 
în mină pentru că nu știam 
cum lucrează acești oameni. 
Dar e cu totul greșit să cred 
că acum cunosc mina, proces 
care, în mod cu totul firesc, 
e mult mai îndelungat. Acum 
m.-am făcut însemnări care 
îmi sînt necesare în ceea ce 
voi ser e.

- Critica literară vă consi
deră un scriitor satiric. Care 
este opinia dv, față de a- 
ceastă... opinie ?

- Toate creațiile mele sînt 
satirice, satirizează ceva. So
cotesc că orice proză trebuie 
să fie satirică din moment ce 
există personaje sau situații 
care se neagă. Problema es
te însă cum se face satira, 
formă a comicului după cum 
se știe. In ultima vreme m-am 
instalat în comic și dintr-un 
calcul foarte lucid : sînt foar
te puțini scriitori care 
literatură comică, pe 
oamenii o citesc cu 
plăcere.

- Jn ultimii patru ani v-au 
apărut patru cărți, ult.ma 
fiind „Un car de suflet". La 
ce lucrați acum ?

- Pînă la 1 iunie trebuie să 
apară „Amintiri inventate", 
continuare la „Amintirile u- 
nui mincinos". Intre timp 
mi-am definitivat modalitatea 
de exprimare și de abordare 
a subiectului. Am mai termi
nat, și am încredințat editu
rii „Cartea Românească", 
două romane de mică dimen
siune „Chiajna, iubirea și eu" 
(roman parodie) și „Crește
rea și descreșterea lui Alior 
Sfoiag", roman satiric. Acest 
gen de literatură este nu nu
mai citită, ci lasă și urme de 
natură educativă, în conști
ința și comportamentul omu
lui.

fac 
care 

multă

Realizarea producției fizice
nu numai că n-a ajuns la ni-

și chiar 700 tone, dar a adău
gat minusului din prima ju
mătate a lunii încă 2 700 de 
tone. Or, mergînd în acest 
ritm este greu de crezut că 
promisiunea „Ne vom reali
za integral prevederile lunii 
mai și vom da, cred, în plus 
500 de tone", pe care o fă
cea tovarășul director va fi 
și îndeplinită. Vrem totuși să 
fim și noi optimiști și să cre
dem că se vor recupera cele 
peste 5 800 de tone. Vrem să 
credem, de asemenea, că și 
la celelalte mine, promisiuni
le au avut la bază calcule 
temeinice, că au fost făcute 
cu deplină responsabilitate și

• (Urmare din pag. I)

nic să fie realizat, in aceas
tă a doua decadă „s-au miș
cat" și aninosenii, reușind în 
ultimele patru zile să meargă 
constant cu plusuri. Numai că, 
pentru a înche a luna cu sar
cinile fizice realizate, trebuie 
intensificat ritmul acestei 
„mișcări". Cele 61 și, res
pectiv 5 tone extrase peste 
plan în ultimele două zile 
ale decadei, nu sînt în măsu
ră să asigure recuperarea 
restanței de aproape 2 000 de 
tone. Credem însă că și aici 
există reale condiții ca pla
nul lunii să fie realizat, că 
nu sînt probleme care să pe
ricliteze sfîrșitul de lună. Cît 
despre colectivul minei 
roșeni, care în ultima zi

Pa-
......  -.......  _. a 

decadei a realizat un plus 
de... 7 tone, ne permitem să 
afirmăm că nu aceasta este 
puterea lui de mobilizare, că 
pînă la sfîrșitul lunii va 
realizată integral restanța de 
aproximativ 4 000 de tone. 
Referindu-ne la minele Dîlja,

Livezeni și Bărbăteni am dori r _ . _ ,
să amintim conducerilor colec- velul planului cu cîte 300, 400 
tive că revirimentul se lasă 
prea mult așteptat și că în 
luna mai au tras înapoi pro
ducția de cărbune a Văii Jiu
lui cu peste 15 000 tone de 
cărbune. Și am mai dori să 
amintim că s-au făcut destu
le promisiuni, neconfirmate 
pînă acum, că este momentul 
trecerii ferme la fapte. Spu
nem acest lucru gîndindu-ne 
la faptul că aplicarea în cu- 
rînd a indicatorului produc
ției nete obligă la realizarea 
în primul rînd a producției 
fiz ce. Și, pentru că am vor
bit de promisiuni ferme... 
neonorate, am dori să cităm 
cîteva cuvinte ale tovarășului -■
inginer Aurel Brînduș, direc- că vor fi îndeplinite. Evident, 

este necesară o muncă în
cordată, de aplicare fermă 
a măsurilor stabilite, de în
tărire a asistenței tehnice, cît 
și a ordinii și disciplinei sub 
toate aspectele. Nu sînt nou
tăți, sînt lucruri.bine știute 
care trebuie, însă, și înfăp
tuite.

torul I.M. Lonea, care afirma 
că mina își va realiza pla
nul zilnic „în mod sigur, de 
luni, 15 mai. încolo, zi de zi, 
vom merge la nivelul planu- 

fi lui. Nu mai avem motive
pentru rămînerea în urmă".
Numai că în perioada la ca
re se face referire, Lonea
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Momente încărcate de semnificații, la sărbătorirea brigă-
zii conduse de cunoscutul miner de la mina Petrila - Eugen 
Voicu. Oitacii își înconjoară cu stimă și dragoste brigadierul 
(mijloc). împreună formează un colectiv de muncă harnic și 
omogen, care materializează zi de zi în abataj propria ini
țiativă de obținere a unei înalte productivități a muncii la ex
tragerea cărbunelui.

(Urmare din pag. •)

a felicitat minerii pentru 
succesele obținute, urindu-le 
lor și familiilor lor noi îm
pliniri, multe satisfacții și 
multă fericire.

Ziua brigăzii a oferit ea 
însăși prilei de satisfacții 
și bucurie. Vesel.a, cîntece- 
le, dansurile, au încununat 
cu încă o reușită strădani
ile in.moșului miner Eugen 
Voicu, de a-și omogeniza 
brigada, de a-i cultiva virtu
țile muncitorești, puterea de 
dăruire, de acțiune.

- Ideea de a organiza 
ziua brigăzii, mi-a venit a- 
nul trecut - ne-a mărturisit 
brigadierul. încheind anul 
1977 cu cele 20 000 tone 
peste plan, am zis că meri
tă ortacii această zi, adică 
o întîlnire la iarbă verde 
care să ne ofere prilejul să 
ne cunoaștem mai bine, noi 
și familiile; să ne bucurăm 
împreună de rezultatele 
muncii noastre. Am așteptat 
să vină primăvara, să nime
rim o zi ca asta, cu soare, 
cu căldură. Și sper că am 
reușit.

Speranța brigadierului a 
devenit certitudine. Și-au 
exprimat această convinge
re și ortacii șefului de bri
gadă, minerii, și soțiile a- 
cestora.

Marea
familie

a brigăzii
- In minq sîntem, trăim zi 

de zi, ca o adevărată fami
lie, ne spunea șeful de 
schimb Pavel Crăciun. Dar 
de ce să fie numai în mină 
așa ? Bine s-a gîndit Voicu 
să facem această întîlnire ; 
bine, mai ales, pentru că a 
avut în vedere nu numai or
tacii, ci și familiile acesto
ra.

- Da, sîntem ca o fami
lie, a întărit ideea un alt șef 
de schimb. Ștefan Albu. 
Deși lucrăm pe trei fronturi, 
deși avem în brigadă oa
meni din toate colțurile ță
rii, și tineri și vîrstnici, ol
teni și moldoveni și secui, 
sălăj.eni, ne înțelegem, și 
avem aceeași ambiție, de a curie, cu 
fi un colectiv de frunte, 
a ne face datoria față 
mină, față de țară, și, de 
să nu o spunem, astfel 
facem datoria și față 
familie,, față de copiii noș
tri, asigurîndu-le bunăstarea.

Asemenea gînduri ne-au 
împărtășit și șefii de schimb 
Vasile Herineanu, luliu 
Boyte, Nicolae Boboc și alți 
mineri, vorbindu-ne cu căl
dură și mîndrie despre „se
cretele"' succeselor brigăzii 
care nu sînt altceva decît 
ordinea și disciplina mine
rească, simțul datoriei, preo
cuparea unanimă pentru 
perfecționarea profesiona
lă și, în primul rînd, exigen
ța, omenia și cinstea șefului 
lor de brigadă.

Ziua brigăzii a fost apre
ciată și de soțiile minerilor 
Boboc, Crăciun și altele, 
care pe lîngă laudele cu
venite șefului de brigadă 
au cerut reporterului să 
consemneze și propunerea 
ca asemenea întîlniri să fie 
organizate mai des... Mine
rii au „completat propune
rea", exprimîndu-și dorința 
ca inițiativa lor să fie urma
tă și de alte brigăzi din Va
lea Jiului.

A fost
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o zi trăită cu bu- 
sentimentele satis

facției și fericirii, izvorite 
din mulțumirea bărbaților 
lui Voicu, care-și cuceresc 
dreptul la fericire zi de 
zi pe frontul cărbunelui, 
făcîndu-și datoria față de 
țară, față de ei înșiși.

î
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0 nouă cupă în 
panoplia arcași-1 
lor din Aninoasa j

La numai o săptămînă : 
de la cucorirea Cupei Ro- ; 
mâniei, tinerii arcași de ’ 
la Minerul Aninoasa, an- i 
trenați de maestrul sportu- j 
lui Vasile Tămaș, au re- i 
purtat o nouă și categori- : 
că victorie, cu prilejul în- i 
trecerilor dotate cu „Cupa 
municipiului Satu Mare". i 
In competiția pe echipe ei t 
au reuș't un punctaj exce- : 
<ent, depășind granița ce- ! 
lor 1200 de puncte. In în- ’ 
trecerile individuale, prin- ; 
tre arcașii performeri s-au i 
situat juniorii II Gheorghe = 
Pop, Mariana Habian și i 
juniorul I Dănuț Barocean, : 
ciștigători ai medaliilor de ; 
aur în probele în care au : 
concurat. Alți colegi de : 
echipă au ocupat locuri ; 
fruntașe : Aurel Urițescu, : 
Ecaterina Turache - locul ; 
II, în vreme ce bronzul în- < 
trecerilor a revenit lui Vir- : 
gil Vlasin, Petre Feier, Ra- i 
veca Andrișan, iar la se- : 
niori, mereu tînărul ior ■ 
antrenor, Vasile Tămaș. In j 
acest fel, deocamdată, na- ; 
vomodeliștii Jiului Petro- : 
șani și țintașii Aninoasei ; 
au în palmares cele mai ■ 
bune rezultate pe plan re- : 
publican obținute de spor- ; 
tivii din Valea Jiului. Fe- j 
licitări !

F O T B AL
F.C. Bihor Jiul 2-0 (1—0)

Replică palidă, într-o partidă modestă
Bihorenii și-au pus toate 

speranțele în partida cu Jiul, 
de altfel, dacă nu și-ar fi ad
judecat victoria, ar fi simțit 
îndeaproape dogoarea lan
ternei roșii. Ar fi trebuit să 
fie o partidă viu disputată, 
cu faze „fierbinți", dar după 
cum ne relata cronicarul de 
specialitate al ziarului „Cri- 
șana", Vasile Sere, cei peste 
10 000 de spectatori au avut 
parte de un spectacol fotba
listic modest. In primele mi
nute, gazdele au atacat mai 
mult, l-au găsit însă pe Ca- 
vai |a post. In min. 17, M. 
Marian a ratat deschiderea 
scorului din careul de 6 m, 
dar un minut mai tîrziu, cen-

trarea sa a fost fructificată 
de Naom. Oaspeții au avut 
posibilitatea să egaleze (min. 
19), din păcate lovitura libe
ră expediată de Mulțescu a 
trecut milimetric peste bara 
transversală. După pauză, jo
cul s-a desfășurat tot la mij
locul terenului, ca și după în
scrierea primului gol. Singu
rele faze în care cei doi por
tari au trăit emoții au fost 
cele din min. 52, cînd șutul 
lui Kiss a ocolit poarta goa
lă a Jiului și min. 64 - cînd, 
aflați pe contraatac Toma și 
Sțoichiță s-au incomodat re
ciproc. Cel de al doilea gol 
cil gazdelor a fost opera lui 
Kun II, care a preluat, cu ca-

pul, centrarea lui Naom (86). •• 
Acesta e, pe scurt, filmul 
partidei pierdute de fotbaliș
tii din Valea Jiului, din rîn- 
dul cărora spectatorii biho- 
reni i-au apreciat doar pe 
Cavai (pentru intervențiile din 
prima repriză), Toma (care 
s-a bătut pentru fiecare ba
lon), Sălăgean și, parțial Mul
țescu (cîteva numere de mare 
spectacol, dar uneori ieșit din 
joc).

Ion VULPE
P.S. Și, după ce Dumitra- 

che s-a ales cu o suspendare 
de 6 etape, continuăm să a- 
diționăm cartonașe galbene. 
Pe post de „colecționari", în 
această etapă, Rusu și Bucu- 
rescu...

Competițiile „Daciadei“
Concurs de karting

Duminică, pe un timp 
frumos și în prezența unui 
public numeros, s-a desfă
șurat faza municipală a 
concursului de karting, din 
cadrul acțiunii republicane 
de masă „Daciada". In pro
bele de viteză și îndemî- 
nare, concurenții au dove
dit o bună pregătire. Cla
samentul se prezintă astfel: 
CATEGORIA PIN A LA 14 
ANI: băieți: I. Petre Er
nest (Petrila), II. Sorin Ne

gru (Petrila), III. Nicolae 
Stoica și Laurențiu Vasile 
(Petrila); fete : I. Otilia 
Bulbucan (Petroșani); CA
TEGORIA PESTE 14 ANI: 
băieți : I. Ilie Nineșcu (Pe
trila), II. Peter Ferenczi 
(Petroșani), III. Doru Le- 
nard (Petroșani).

S-au mai evidențiat : E- 
ugen Sîrbu, Laurențiu Va
sile (Petrila) și Petru Vel- 
ciov, Friderich Zippenffe- 
nic (Petroș.). D. CORNEA

CUPA BALCANICĂ
Miine, începînd cu ora 16,30, stadionul din Petroșani 

găzduiește întîlnirea revanșă dintre Jiul și Slavia Sofia 
(Bulgaria), din cadrul Cupei Balcanice. Iubitorii balonului 
rotund sînt invitați să-și procure din timp bilete, întrucît, 
se știe, capacitatea tribunelor este limitată. (I.V.)

giv''zia B Victorie Ia limită
Mineru! Lupeni - Gloria 

Bistrița 1-0 (1-0). Aflată în 
lupta pentru evitarea retro
gradării, echipa minerilor din 
Lupeni a întîlnit, duminică, 
formația Gloria Bistrița, pe
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Dosan a fost ținut permanent în șah de fundașii e- 
chipei din Bistrița.

Foto : Gh. OLTEANU

care a întrecut-o cu scorul 
de 1 -0. Meci viu disputat, 
cu muite faze de gol la poar
ta oaspeților, dar ratate pe 
rînd de Lucuță, .Dosan, Voicu 
și Leca. In minutul 21, însă 
în urma unei reușite combi
nații Rus - Dosan - Leca, ul
timul, printr-un șut fulgerător 
și foarte puternic, din careul 
de 6 m, face inutilă interven
ția portarului advers, 1-0.

Nu au lipsit însă nici emo
țiile. Oaspeții, în dorința de 
a pleca măcar cu un punct, 
s-au apărat cy înverșunare, 
formînd un zid de netrecut. 
In același timp au fost foar
te periculoși pe contraatac, 
prin cele două extreme. Re
priza secundq a început în 
aceeași notă de dominare 
sterilă a gazdelor, care au 
irosit ocazii clare și au ra
tat majorarea scorului. De 
remarcat ambiția, dăruirea 
și efortul depus de căpitanul 
echipei învingătoare, Gogu 
Tonca.

Emil DEMIAN

DIVIZIA C VII

Un meci nul 
din toate punctele 

de vedere...
Știința Petroșani - C.F.R. 

Craiova 0-0. Studenții n-au 
mai reeditat jocul bun, prac
ticat la Drobeta Tr. Severin, 
în compania liderului clasa
mentului seriei a Vll-a ; de 
astă dată, cu toate că evo
luau pe teren propriu și a- 
veau ca parteneră de între
cere o echipă mai modestă 
- C.F.R. Craiova, ei au deza
măgit. Toate compartimente
le și, în special, cel ofensiv 
au jucat la întîmplare, fără 
orizont, șuturile la poarta 
adversă fiind o... raritate. Ex- 
ceptînd faza din minutul 20, 
cînd Cizmaș a expediat min
gea în bară ca și ocazia de 
gol, din minutul 78, ratată 
copilărește de Panici, 

studenții nu și-au mai creat 
alte situații favorablie la 
poarta craiovenilor. Și nu a 
lipsit mult ca ei să piardă 
ambele puncte puse în joc. 
Ne gîndim la cele trei ocazii 
ratate de oaspeți în 
minutele 60, 85 și 88, cînd 
Chiriță, Rădulescu și Poma
nă s-au aflat doar cu porta
rul Bogheanu în față.

C. MATEESCU

Reușită întrecere de atletism
Pe stadionul Jiul din Petroșani s-a disputat, duminică, e- 

tapa municipală a „Crosului claselor", la care au participat 
primii 10 clasați la fiecare an de studiu din localitățile Petri
la, Petroșani ji Vulcan. Clasamentul pe școli arată astfel: 1- 
Șc. gen. nr. 6 Petriia-250 puncte; locurile 2-3: șc. nr. 4 și nr 1 
din Petroșani, fiecare cu cite 121 de puncte. Prezentăm cam
pionii municipali: clasa I: Oana Garaliu și Decebal Văduva 
(ambii de la Șc. gen. nr. 1 Petroșani); clasa a ll-a: Adriana CoJG- 
leanu (Șc. gen. nr. 1 Petroșani) și Atila Nearadi (Șc. gen. nr. 6 Pe
trila) ; clasa a lll-a : lldi Luca și Mihai Vasilache (ambii de 
la Șc. gen. nr. 6 Petrila); clasa a IV-a : Florina Mirea (Șc. 
gen. nr. 5 Petroșani) și Gheorghe Tănăsescu (6 Petrila); clasa 
a V-a : Rodica Ureche (Șc. gen. nr. 5 Petrila) și Marius Bota 
(Șc. gen. nr. 4 Petroșani) ; clasa a Vl-a : luliana Moraru (Șc. 
gen. nr. 6 Petrila) și Nicolae Pavel (Șc. gen. nr. 2 Petrila); 
clasa a Vll-a : Cristina Stănescu (Șc. gen. nr. 6 Petroșani) și 
Daniel Popa (Șc. gen. nr. 1 Petroșani) ; clasa a Vlll-a : Rodi
ca Dumitrică (Șc. gen. nr. 5 Petroșani) și Sorin Ciobănu (Șc. 
gen. nr. 5 Vulcan); clasa a IX-a : Marius Urda și llie Diaconu 
(ambii de la Grupul școlar minier Petroșani); clasa a X-a : 
Valentina Cojocaru și Florin Ulrich (Grupul școlar minier Pe
troșani); clasa a Xl-a : Camelia Gundel și Adrian Jitea (Gru
pul școlar Petroșani). - - :<2;

Handbal Știința Petroșani 
a repromovat în divizia B

Spre sfîrșitul săptămînii 
trecute, la Tîrgu Jiu, s-a dis
putat etapa finală a baraju
lui de promovare în divizia 
B de handbal. Din Start, două 
echipe - Tehnica P.T.T.R. Dro
beta Turnu Severin și Voința 
Sebeș - au fost silite să pă
răsească competiția, întrucît 
jucătorii lor nu au îndeplinit 
normele de control sau de 
gabarit, stabilite de federa
ția de specialitate. In acest 
fel, turneul s-a redus doar la 
întîlnirea dintre Știința Petro
șani și campioana Bihorului,

Constructorul'Oradea. La sfîr
șitul duratei regulamentare de 
joc, după o confruntare dra
matică, tabela de marcaj a 
indicat egalitate : 17-17 (9-8). 
După prima serie de lovituri 
de la 7 m, din nou egalitate 
- 8-8, pentru ca apoi băieții 
profesorului Eronim Ceacu să 
se detașeze cu 7-5. Așadar, 
scor final de 32-30 în favoa
rea studenților, care recuce
resc, astfel dreptul de a par
ticipa la întrecerile diviziei 
secunde.

DIVIZIA A

REZULTATE TEHNICE : Dinamo- 
F.C. Argeș 1-0, F.C. Corvinul - 
F.C.M. Reșița 5-1, U.T.A. - Stea
ua 1-2, Sp. studențesc - F.C. Pe
trolul 3-2, Poli Timișoara - S.C. 
Bacău 2-0, F.C. Bihor - Jiul 2-0, 
Univ. Craiova - A.S.A. Tg. Mureș 
3-0, Poli, lași - F.C. Constanța 
1-0, C.S. Tîrgoviște - F.C. Olim
pia 1-0. ; .

CLAS A M E N T U L

Steaua 30 14 7 9 66-45 35
Poli. Timiș. 30 15 5 10 41-30 35
F.C. Argeș 30 15 5 10 47-43 35
Sp. stud. 30 16 2 12 42-36 34
Dinamo 30 14 4 12 45-36 32
A.S.A. 30 13 5 12 46-34 31
Jiul 30 14 3 13 49-41 31
,,U" Craiova 30 12 6 12 33-28 30
U.T.A. 30 12 6 12 46-49 30
C.S. Tîrg. 30 12 6 12 24-29 30
F.C. Bihor 30 14 2 14 34-44 30
F.C. Corv. 30 9 11 10 35-40 29
F.C. Olimpia 30 13 3 14 35-42 29
S.C. Bacău 30 11 7 12 40-53 29
F.C. Petrolul 30 11 6 13 39-40 28
F.C. Const. 30 12 3 15 37-43 27
Poli, lași 30 10 6 14 37-36 26
F.C.M. Reșița 30 8 3 19 28-55 19

DIVIZIA B III

REZULTATE TEHNICE : C.F.R. Ti
mișoara - C.I.L. Sighet 1-0, Mi
nerul Lupeni - Gloria Bistrița 1-0, 
„II" Cluj-Napoca - Aurul Brad 3-1, 
Dacia Orăștie - C.F.R. Cluj-Napo
ca 0-2, Chimica Tîrnăveni - Victo
ria Cărei 3-1, Victoria Călan - 
F.C. Baia Mare 0-1, Armătura Za
lău - Minerul Moldova Nouă 
4-0, Mureșul Deva - U.M. Timi
șoara 2-0, Metalurgistul Cugir - 
Avîntul Reghin 7-0.

DIVIZIA C VII

REZULTATE TEHNICE : Unirea
Drobeta Tr. Sev. - Mecanizatorul 
Simian 2-0, Minerul Motru - 
Constructorul Tg.-Jiu 2-0, Lotru 
Brezoi - Metalurgistul Sadu 4-2, 
Știinta Petroșani - C.F.R. Craiova 
0-0,’ Dierna Orșova - I.O.B. Balș 
1-0, Progresul Băilești - Chimistul 
Rm. Vîicea 1-1, Unirea Drăgășani 
- Minerul Rovinari 2-0, • Construc
torul Craiova - C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin 1-2.

DIVIZIA C VIII

REZULTATE TEHNICE: Electro
motor Timiș. - Minerul Ghelar 
7-2, Metalul Hunedoara - Minerul 
Vulcan 1-0, Unirea Tomnatic - 
Vulturii tx. Lugoj 1-0, I.M. Orăștie 
- Laminorul Nădrag 2-1, Meta- 
lul-.^'ja - Gloria Reșița 4-0, Ne- 
ra Bozovici - Metalul Oțelul Ro
șu 4-2, Minerul Anina - Minerul 
Oravița 2-0, Unirea Sînnicolaul 
Mare - C.F.R. Simeria 2-0. \

C L A S A M E N T U L

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

REZULTATE TEHNICE: Prepara
torul Petrila - Minerul Paroșeni 
2-1, Explorări Deva - Minerul 
Uricani 3-1, I.G.C.L. Hunedoara - 
Aurul Certej 0-0, Minerul Aninoa
sa - Auto Hațeg 2-2, Metalul Cris- 
cior - Parîngul Lonea 2-1, I.M.C..
Bîrcea - C.F.R. Petroșani 6-1, 
Constructorul Hunedoara - Meta
lul Simeria 7-0.

ETAPA VIITOARE: A.S.A. Tg.
Mureș - U.Ț. Arad; F.C. Olimpia
- Dinamo; F.C. Petrolul - Poli, 
lași; Jiul - C.S. Tîrgoviște; F.C.

" Corvinul - F.C. Bihor; F.C. Argeș
Sportul stud.; Politehnica Tim.

- F.C.M. Reșița ■ Steaua - „U“ Cra
iova ; F.C. Constanța - S.C. Ba
cău,

CLASAMENTUL
F.C. Baia M. 29 19 7 3 64-19 45
„U-‘ Cluj-N. 29 18 5 6 54-19 41
C.F.R. Cluj-N. 29 16 8 5 63-20 40
Gloria Bistrița 29 16 4 9 56-24 36
Mureșul Deva 29 14 5 10 44-32 33
Vict. Călan 29 14 4 11 46-33 32
C.F.R. Timiș. 29 12 5 12 32-28 29
U.M. Timiș. 29 11 6 12 41-42 28
Chimica T. 29 12 4 13 40-41 28
Met. Cugir 29 11 6 12 36-39 28
Minerul M.N. 29 12 4 13 27-34 28
Aurul Brad 29 11 4 14 38-40 26
Dacia Orăștie 29 11 4 14 31-40 26
C.I.L. Sighet 29 9 7 13 32-45-25
Armat. Zalău 29 10 4 15 38-41 24
Min. Lupeni 29 11 2 16 23-49 24
Vict. Cărei 29 8 4 17 18-57 20
Avîntul Reghin 29 2 5 22 13-93 9

ETAPA VIITOARE : Avîntul Re
ghin - Victoria Cărei, Metalurgis
tul Cugir - Chim. Tîrnăveni, C.I.L. 
Sighet - Victoria Călan, Aurul 
Brad - C.F.R. Timișoara, Min. Mol
dova Nouă - „U" Cluj-Napoca, 
Armătura Zalău - Minerul Lupeni, 
F.C. Baia Mare - Dacia Orăștie, 
C.F.R. Cluj-Napoca - Mureșul Deva, 
U.M. Timișoara - Gloria Bistrița.

C.S.M. Drobeta Tr. Severin, 
C.F.R. Craiova - I.O.B. Balș, Me
canizatorul Șimian - Progresul Bă
ilești, Chimistul Rm. Vîicea - Ști
ința Petroșani. •

CLASAMENTUL
C.S.M. Dr.T.S. 26 16 8 2 60-10 40
Lotru Brezoi 26 13 6 7 43-26 32
Știința Petroș, 26 12 7 7 49-24 31
Chim, Rm. Vi. 26 12 6 8 33-22 30
Min. Motru 26 13 2 11 37-37 30
I.O.B. Balș 26 14 0 12 41-34 28
Dierna Orș. 26 10 6 10 37-34 26
Progr. Băii. 26 10 5 11 27 32 25
C.F.R. Cv. 26 11 2 13 44-39 24
Met. Sadu 26 10 4 12 27-37 24
Min. Rovinari 26 10 4 12 22-41 24
Unirea Dr. T.S. 26 11 1 14 38-49 23
Mec. Șimian 26 9 3 14 35-60 21
Unirea Drag. 26 8 4 14 29-42 20
Constr. Tg.-Jiu 26 8 4 14 32-51 20
Constr. Cv. 26 8 2 16 42-50 18

ETAPA VIITOARE: Lotru Bre-
zoi - Minerul Motru, Metalurgis-
tul Sadu - Constructorul Craiova,
Unirea Dr. Tr. SeverinI- ■- Dierna Or-
șova, Constructorul Tg.-Jiu - Mi-
nerul Rovinari, Unirea Drăgășani

Min. Anina 26 14 7 5 46-21 35
Unirea Tomn. 26 13 5 8 45-20 31
C.F.R. Simeria 26 13 3 10 37-29 29
Vuit. tx. Lugoj 26 11 5 10 38-27 27
Met. Oț. Roșu 26 12 3 11 41-40 27
Lam. Nădrag 26 12 2 12 39-33 26
Gloria Reșița 26 12 2 12 43-46 26
Unirea S.M. 26 12 2 12 34-35 26
Min. Ghelar 26 12 1 13 27-39 25
Electrom. Tim. 26 12 T 13 40-43 25
Min. Oravița 26 10 4 12 34-38 24
Metalul Hd. 26 9 6 11 25-31 24
I.M. Orăștie 26 11 2 13 27-34 24
Met. Bocșa 26 10 3 13 30-45 23
Min. Vulcan 26 9 4 13 26-38 22
Nera Bozovici 26 10 2 14 27-44 22

ETAPA VIITOARE : Metalul Hu
nedoara - Metalul Bocșa, I.M. O- 
răștie - Minerul Anina, C.F.R. Si
meria - Minerul Vulcan, Electromo
tor Timișoara - Gloria Reșița, U- 
nirea Sînnicolau - Metalul Oțelul 
Roșu, Laminorul Nădrag - Vulturii 
Textila Lugoj, Minerul Ghelar 
Unirea Tomnatic, Minerul Oravița 
- Nera Bozovici.

CLASAMENTUL

Aurul Certej 24 14 9 1 59-18 37
I.M.C. Bîrcea 25 16 2 7 55-26 34
Expl. Deva 24 14 4 6 56-31 32
Const. Hd. 25 11 10 4 49-23 32
Min. Anin. 24 13 5 6 44-29 31
Min. Uricani 24 13 2 9 48-33 28
Parîngul 24 11 6 7 39-33 28
Auto Hațeg 24 11 ■) 8 48-29 27
Prep. Petrila 24 10 3 11 43-42 23
Min. Paroș. 24 9 4 11 29-34 22
I.G.C.L. Hd. 24 6 6 12 24-35 18
C.F.R. Petroș. 25 7 2 16 39-77 16
Met. Criscior 24 6 3 15 22-54 15
Met. Simeria 25 6 1 18 27-71 13
Ene.-g. Paroș. 25 4 1 20 21-75 9

ETAPA VIITOARE : Minerul U-
ricarti Minerul Paroșeni, Prepa-
rotorul Petrila - Aurul Certej, Ex-
plorări Deva - Auto Hațeg,
I.G.C.L. Hunedoara Energia Pa-
roșe ni, Miner ul Aninoasa - Parîn-
gul Lonea, Metalul Criscior - Me-
talul Simeria, I.M.C. Bîrcea
Constructorul Hunedoara.
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tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în R.P.D. Coreeană Aniversarea creării Asociației 

de Prietenie Sovieto-Româria
• (Urmare din pag. I) 

în limba română cîntecul 
„Partidul. Ceaușescu, Româ

nia".
In sală răsună aplauze, o- 

vații, in timp ce pe scenă 
mari buchete de flori flutura
te de artiști oferă imaginea 

feerică a unei grădini multi
colore.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena

Un grandios spectacol 
cultural-sportiv

în fața înalților oaspeți 
români pe stadionul ,Mo- 
ranboh", devenit o uriașă 
scenă a avut loc un gran
dios spectacol cultural- 
sportiv, amplă și impresio
nantă manifestare a priete
niei frățești româno-core- 
ene, vibrant omagiu adus 
României socialiste de Co
reea, țară prietenă.

întreg spectacolul este cu
prins de o atmosferă însu
flețită, de înalt omagiu. 
Mulțimea trăiește sentimen
tul profund al unei mari 
sărbători închinată priete
niei. Ea cîntă bucuria de a 
avea în mijlocul său pe se
cretarul general al partidu
lui nostru, strălucit și demn 
conducător al României so
cialiste, prieten iubit și sti
mat al poporului coreean 
frate.

Plecarea spre lan Fung
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Kim Ir 
Sen și tovarășa Kim Săng E 
au plecat, duminică după-a- 
miază, spre lan Fung, unde 
vor continua convorbirile la 
nivel înalt româno-coreene.

De la Teatrul „Mansude" 
și pînă la gara orașului Phe
nian, înalții oaspeți români 
au fost salutați cu multă căl
dură de un mare număr de 
locuitori ai capitalei.

La sosirea în districtul An 
Zo, tovarășii Nicolae

încheierea convorbirilor oficiale 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Kim Ir Sen
Luni, 22 mai, s-au înche

iat convorbirile oficiale din
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

în cursul convorbirilor s-a 
ajuns la concluzia comună 
de a dezvolta puternic re
lațiile de prietenie, solida
ritate și colaborare multila
terală dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre. în 
acest sens, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen au 
relevat posibilitățile pe 
care le oferă construcția 
socialismului în cele două 
țări pentru dezvoltarea co
laborării economice și teh- 
nico-științifice, a unei largi 
cooperări industriale și în 
alte domenii, în folosul am
belor popoare, al prospe
rității și bunăstării lor.

Cu acest prilej a avut loc, 
de asemenea, un schimb 
de vederi în probleme ac

Ceaușescu au ofer.t artiștilor 
un coș cu flori.

Venind în mijlocul artiști
lor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir 
Sen, tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Kim Săng E îi fe
licită pentru această remarca
bilă creație, se fotografiază 
împreună.

intreaga asistență ovațio
nează îndelung pentru priete
nia d'ntre partidele, țările și 
popoarele noastre.

înalții oaspeți români au 
fost martorii unui spectacol 
măreț, pe măsura sentimen
telor frățești ale poporului 
frate coreean față de înal
ții soli ai României socia
liste, ce-și găsesc un co
respondent deplin în simță
mintele poporului român.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen, răspund 
uratelor mulțimii, care ova
ționează îndelung pentru 
prietenia româno-coreeană< 
își string mîinile, se îmbră
țișează cu căldură, dînd în
că o dată glas solidarității 
militante dintre Partidul Co
munist Român, și Partidul 
muncii din Coreea, dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Democrată Coreeană.

Ceaușescu și Kim Ir Sen, tova
rășele Elena Ceaușescu și Kim 
Săng E au fost aclamați de 
mii de oameni.

Aceleași manifestări entu
ziaste la plecarea spre lan 
Fung, se trece pe sub un i- 
mens tunel floral, printrema- 
se de oameni care aclamă 
îndelung.

Coloana de mașini se în
dreaptă spre reședința, rezer
vată înalților oaspeți români, 
pe malul lacului lan Fung, 
într-o zonă montană, deose
bit de pitorească.

tuale ale situației politice 
internaționale.

Relevîndu-se marile trans
formări revoluționare, nați
onale și sociale intervenite 
în lume, mutațiile profun
de pe plan mondial în fa
voarea forțelor socialismu
lui, democrației și păcii, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen au reafirmat ho- 
tărîrea partidelor și țărilor 
lor de a acționa în continua
re cu fermitate pentru a- 
bolirea politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialis- 
te, de dominație și dictat, 
de ingerințe în treburile in
terne, de inegalitate și asu
prire, pentru promovarea u- 
nor relații noi între state, în
temeiate pe egalitate în 
drepturi, pe respectul inde
pendenței și suveranității na
ționale, pentru soluționarea 
cu participarea tuturor ță
rilor a problemelor cu care 
se confruntă omenirea în 
conformitate cu interesele 
popoarelor de pace și pro
gres.

în acest cadru a fost 
reînnoită voința Partidului 
Comunist Român și Partidu
lui Muncii din. Coreea, a 

celor două țări și popoare 
de a milita pentru întări
rea unității și colaborării 
țărilor socialiste, a partide
lor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor progresis
te, antiimperialiste în lup
ta pentru pace, democrație, 
libertate și socialism, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor 
de progres și bunăstare ale 
întregii omeniri.

în același timp s-a evi
dențiat însemnătatea parti
cipării tuturor statelor, in
diferent de mărimea lor, 
în condițiile de deplină e- 
galitate, la viața internațio
nală, relevîndu-se în aceas
tă ordine de idei rolul cres- 
cînd care revine țărilor în 
curs de dezvoltare, țărilor 
nealiniate profund intere
sate în lichidarea vechii 
politici, în reducerea deca
lajelor, în edificarea unei 
noi ordini economice, în 
democratizarea vieții in
ternaționale, în realizarea 
dezarmării, în primul rînd a 
celei nucleare, în asigurarea 
dreptului popoarelor de a 
fi stăpîne pe propriile bogă
ții, de a-și alege în mod 
liber calea dezvoltării în 
conformitate cu aspirațiile le
gitime de a propăși pe ca
lea dezvoltării economice și 
sociale independente.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafir

Plecarea din lan Fung
Cea de-a treia zi a vizi

tei oficiale de prietenie a 
secretarului general al Parti
dului, președintele republi
cii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a des
fășurat sub semnul dorinței 
comune ce caracterizează 
dialogul româno-coreean la 
nivel înalt de a întări prie
tenia și colaborarea dintre 
partidele, statele și popoa
rele noastre.

Această zi de intensă ac
tivitate, cu profund ca
racter de lucru, a debutat 
la reședința rezervată înal- 
Jilor oaspeți, la lan Fung, 
cu o primă convorbire, ca
re a reunit pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen au continuat, apoi, 
convorbirile începute la 
Phenian, abordînd un cerc 
larg de probleme privind 
colaborarea româno-core- 
eană pe multiple planuri.

în aceeași ambianță de 
Caldă cordialitate, au ' pur
tat discuții, în cursul di
mineții, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Kim 
Săng E.

în timpul desfășurării di
alogului la nivel înalt, au 
avut loc înțîlniri de lucru 
între tovarășii din conduce
rea de partid și de stat a

VIND motocicletă I.J. cu a- 
taș sau fără, Lupeni, Avram 
lancu 38. (277) .

PIERDUT, pe traseul Uri- 
cani - Petrila, șa de moto
cicletă M.Z. îmbrăcată în i- 
mifație de piele neagră, Dem- 
bințchi Victor, Petrila, 8 Mar
tie bloc 23 ap. 64, recompen
să. (278)

IN AUTOBUZUL de Simeria 
- Petroșani, cu plecarea la 
ora 9,35, s-a schimbat din 
greșeală o valiză. Adresați-vă 
la Teleman Constantin, Vul
can, strada Aleea Muncii nr. 
2 bloc Al, ap. 12 (282)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Luca Nico

mat întregul sprijin al Parti
dului Comunist Român și Re
publicii Socialiste România fa
ță de politica Partidului Mun
cii din Coreea și a Republicii 
Populare Democrate Core
ene consacrată înfăptuirii 
aspirației naționale a po
porului coreean - reunifica- 
rea pașnică și democratică a 
țării.

Tovarășul Kim Ir Sen a 
exprimat profunde mulțu
miri partidului și țării noas
tre, poporului român, per
sonal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru Sprijinul 
acordat luptei drepte a po
porului coreean, cauzei sa
le naționale.

Cu prilejul convorbirilor 
s-a exprimat deplina satis
facție pentru rezultatele la 
care s-a ajuns, subliniindu- 
se că promovarea pe mul
tiple planuri a relațiilor ro
mâno-coreene este în fo
losul accelerării edificării 
noii societăți în cele două 
țări, servește cauzei socia
lismului, înțelegerii și pă
cii în întreaga lume.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o asmosferă de 
caldă cordialitate și înțe
legere tovărășească, ca
racteristică relațiilor de pri
etenie frățească și solidari
tate militantă dintre parti
dele, popoarele și țările 
noastre.

țării noastre care îl însoțesc 
pe secretarul general al Par
tidului Comunist Român în 
vizita sa, cu membri ai 
conducerii de partid și de 
stat a R.P.D. Coreene.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au răspuns 
apoi invitației amabile a 
tovarășului Kim Ir Sen și 
tovarășei Kim Săng E, luînd 
parte la o plimbare pe 
lacul lan Fung la bordul 
unor șalupe speciale.

în cursul după-amiezii de 
luni, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen au 
avut o nouă întrevedere de 
lucru.

Vizita la lan Fung s-a în
cheiat cu . un dineu la care 
au participat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, to
varășul Kim Ir Sen și tova
rășa Kim Săng E, persoa
nele oficiale române și co
reene care îi însoțesc.

După dineu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu îm
preună cu tovarășul Kim Ir 
Sen și tovarășa Kim Săng 
E, au plecat spre gara 
districtului An Zo, unde o 
mare mulțime de oameni au 
făcut o entuziastă primire 
înalților oaspeți români.

La ora 19,45, în uralele 
mulțimii, trenul prezidențial a 
plecat spre Phenian.

Mica publicitate
lae, eliberată de I.M. Aninoa- 
sa. Se declară nulă. (275)

PIERDUT carnet student pe 
numele Olaru Gheorghe, e- 
liberat de Inst tutui de mine 
Petroșani. Se declară nul. 
(279)

PIERDUT legi timație de ser
viciu pe numele Bara Traian, 
eliberată de I. M. Aninoasa. 
Se declară nulă. (280)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Matei loan, 
eliberată de I. M. Aninoasa. 
Se declară nulă. (281)

PIERDUT legitimație de ser- 
v'ciu pe numele Gali Fran-

MOSCOVA 22 (Agerpres).
La Casa Prieteniei Po

poarelor din Moscova, la 
22 mai a avut loc adunarea 
festivă consacrată împlinirii 
a 20 de ani de la crearea A- 
sociației de Prietenie So- 
vieto-Română (A.P.S.R.).

în cuvîntul său, V.l. Ko- 
notop a trecut în revistă 
activitatea desfășurată de 
A.P.S.R. în cele două de
cenii de existență, eviden
țiind contribuția acesteia la 
dezvoltarea raporturilor de 
prietenie sovieto-română, la 
mai buna cunoaștere a po
poarelor celor două țări.

înfăptuirea dezarmării 
dorința fermă a comunității Internaționale

BELGRAD 22 (Agerpres). 
- Iugoslavia acordă o im
portanță excepțională... se
siunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării, avînd cre
dința că hotărîrea de a se 
convoca această reuniune 
constituie un indiciu al do
rinței ferme a comunității 
internaționale de a se pu
ne capăt cursei tot mai pri
mejdioase a înarmărilor și 
de a se trece la reglemen
tarea problemei stringente 
a dezarmării - arată agen
ția Taniug. Iugoslavia este 
convinsă că există condiți
ile necesare ca sesiunea 
specială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezar
mării să adopte hotărîri în

Orientul
DAMASC 22 (Agerpres). Si

tuația și dificultățile pe care 
le întîmpină contingentele ca
re alcătuiesc’ Forța .interima
ră a O.N.U. dîn sudul Liba
nului (UNIFIL), ca și necesita
tea stabilirii unei date precise 
a retragerii trupelor israelie- 
ne din această zonă s-au a- 
flat în centrul convorbirilor

CONSILIUL DEZVOLTĂ
RII INDUSTRIALE, ale 
cărui lucrări continuă la 
Viena, a luat în dezbatere 
problematica referitoare la 
Fondul Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare industrială, ro
lul femeii în procesul dezvol
tării și, respectiv, viitoarea 
Conferință generală a Orga
nizației Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare Industrială 
(ONUDI).

Pe marginea acestor pro
bleme, a luat cuvîntul și de
legatul român, Marin' Buhoa- 
ră, care a expus punctul de 
vedere al țării noastre în a- 
cest sens.

SONDA SPAȚIALĂ AMERI
CANĂ „Pioneer-Venus-1", 

cisc, eliberată de I. M. Ani
noasa. Se declară nulă. (283)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Radys Ludo
vic, eliberată de Preparația 
Coroesti. Se declară nulă.
(284)

PIERDUT carnet student pe 
numele Filip Mircea Oprea, 

eliberat de Institutul de mine 
Petroșani. Se declară nul.
(285)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pol Ma
ria, eliberată de preparația 
Petrila. Se declară nulă.

(268)

Cu vii și îndelungate a- 
plauze, asistența a primit 
scrisoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist - Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia adresată, cu prilejul ju
bileului, conducerii Cen
trale a Asociației de Priete
nie Sovieto-Română.

A luat apoi cuvîntul Pe
tru Despot, care a evocat 
tradițiile îndelungate de 
prietenie dintre poporul ro
mân și popoarele Uniunii 
Sovietice.

măsură să reprezinte o pia
tră de hotar în eforturile de 
amorsare a unui proces de 
dezarmare treptată, sub un 
strict control internațional.

TOKIO 22 (Agerpres). 
în intervenția sa în cadrul 
dezbaterilor apropiatei se
siuni extraordinare a Adună
rii Generale a O.N.U., mi
nistrul afacerilor externe al 
Japoniei, Sunao Sonoda, va 
reafirma poziția țării sale în 
problema dezarmării. După 
cum subliniază agenția 
KYODO, reflectînd poziția 
unică a Japoniei ca singu
ra țară din lume care a 
cunoscut eFectele dezas
truoase ale bombardamentu
lui nuclear, Sonoda își va 
axa discursul pe dezarmarea 
nucleară.

Mijlociu
pe care le-au avut, duminică, 
la Damasc, Roberto Guyer, a- 
sisient al secretarului general 
al O.N.U., și Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și mi
nistru de externe al Siriei.

La întrevedere a participat 
generalul Ensio Siilasvuo, co- 
,mandant al forțelor O.N.U. 
din Orientul Mijlociu.

lansată sîmbătă de la Cape 
Canaveral, pentru a obține 
informații în legătură cu at
mosfera venusiână, evoluea-, 
ză normal pe traiectoria, ca
re urmează să o conducă la 
începutul lunii decembrie în 
vecinătatea planetei Venus.

, DOI ALPINIȘTI - un elve
țian și un ’ vest-german - qu 
atins, la 10 mai, unul din pis
curile cele mai înalte ale ma- 

• sivului Himalaya - Makalu, 
8 481 metri, s-a anunțat în ca
pitala nepaleză Katmandu.

VULCANUL MAYON, DIN 
FILIPINE, a început să erupă, 
duminică, din, crater ridicîn- 

du-se flăcări pînă la o înălți
me de 200 d;e metri. Specia
liștii au semnalat emanații de 
gaze toxice cu un conținut 
ridicat de compuși ai sulfu
lui. Peste 25 000 de locuitori 
din satele din jurul muntelui 
vulcanic au fost evacuați. "

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buzdu
gan loan, eliberată de 
E.G.C.L. Petroșani. Se de
clară nulă. (269)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Krafft lu- 
liu, eliberată de I.M. Paro- 
șeni. Se declară nulă. (271)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele lonescu 
Gabriel, eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară nulă.

(272)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Oprișor 
loan, eliberată de Preparația 
cărbunelui Petrila. Se decla
ră nulă. (264)
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