
PROLETARI DIN VO ATE fARlbE, UNIȚl-VA I

ledQlil roșu ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL PCI 
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL ,

în întîrnpinarea 
zilei de 1 Mai și a 

aniversări^ partidului 
DECADA PRODUCȚIILOR RECORD

■7 s: ■ .------ ----
'ANUL XXXVII, NR. 8907 duminica, 26 aprilie 1981 4 pag. - 30 bani

Cincinalul calitățiiși eficienței

tt. Trebuie să înlăturăm grabnic 
neajunsurile care grevează

asupra

/

REVENIM

pe urmele 

asigurărilor primite 

la începutul anului

r

1)

2)

3)

Cu ce eficiență au fost aplicate măsuri
le la care v-ați referit în ceea ce privește 
creșterea productivității muncii și reali
zarea planului de cărbune ?
In ce măsură răspund cadrele tehnice 
din unitate exigențelor realizării tuturor 
indicatorilor economici ai acestui an ?
Ce priorități vor constitui obiectivul 
preocupărilor colectivului pentru asigu
rarea producției viitoare ?

Azi, răspunde ing. Cornel Burlec, directorul
> I. M. Aninoasaîncă de la J tul anului* prevăzut în o a 

a-

Hicepu-ne-ani măsuri, cu termene scadentetrimestrul I, pentru mai bună întreținere căilor de transport —■ tît pe orizontală,, cît și pe verticală — și pentru a- signrarea capacităților de producție la sectoa- III. IV și V care la creșterea con- producției de Dacă analizăm

Planul pe primele patru luni realizat
I.M. LUPENI I.M. BĂRBÂTENIMinerii Lupeniului raportează în cinstea zilei de 1 Mai și a aniversării partidului un succes deosebit: 

zile înainte de termen 
producție pe primele 4 Volumul producției de cabil livrat suplimentar onale de mina Lupeni se ridică la pește 34 000 tone, depășire obținută exclusiv pe seama depășirii productivității muncii planificate cu 25 kg/post. Cele mai mari contribuții la producția extrasă suplimentar le-au înregistrat colectivele sectoarelor IV, II, III, V și I, avînd depășiri de cite 15 300 — 3 200 tone livrate peste plan, precum și brigăzile de mineri conduse de Constantin Popa. Victor Bolosin. Teodor Boncalo. Laszlo Matyus, Eugen Vladar, loan și Traian Pop.

realizarea cu 6 
a planului de 

luni ale anului, cărbune cocsifi- economiei nați-

Buduliceanu

Cu cele peste 15 000 tone de cărbune, ia 
ai 

de 
de 
pe

cocsificabil extrase peste prevederi de începutul anului, vrednicul colectiv minerilor,. inginerilor și tehnicienilor la I.M. Bărbăteni a raportat înainte 
termen realizarea sarcinilor de plan 
primele patru luni a’-e anului. Remarcabilul succes obținut în depășirea sarcinilor la producția fizică de cărbune a fost consolidat în zilele „Decadei producțiilor record". Productivitatea . muncii. indicator de bază al activității productive a .sporit față de nivelul planificat cu peste 500 kg/post în abataje, iar pe întreprindere cu 200 kg/post. S-au evidențiat în întrecere formațiile de lucru conduse de Coloman Toth, Pompei Tomolea, Ion Pintecan, Emilian Zamfir, Ștefan Seriș și Ion Bojincă.

Manifestări 
omagiale

• SPECTACOL FES
TIV. Se află în pregătire Ia clubul cultural studențesc al Institutului de mine spectacolul festiv „P.C.R. — 60".

TERMOFICAREA PETROȘANIULUI

Grijă sporită 
pentru evitarea 

risipei de materiale!După patru săptămîni marcat atitudinea civică de la declanșarea acțiunii de sprijin pe șantierul termbl’icării rezulta- ... . ,,tele obținute sînt satis- gen, C.E.C. făcătoare. Constructorul a atins un ritm de execuție care, dacă va fi menținut, va permite respectarea riguroasă a ter. menelor de predare a lucrărilor. Cu sprijinul ___ _ ___ ...primit, au fost atacate tatea în ansamblu pe în- rețele secundare spre punctele termice pe o distanță de 886 ml. în ultima săptămînă. 16 u- nități care au promis sprijin și au avut repartizate lucrări, și le-au finalizat. Pentru promptitudinea și operativitatea ‘ de tare au dat dovadă merită cuvinte de laudă'I. C. P. M. C. Petroșani, ---------------------------------U.F.E.T., I.G.C.L. De re- (Continuare in pag. o 2 a)

I 
I
I
I
I

a unor unități și instituții cum sînt Teatrul de stat, Fabrica de oxi-A.D.A.S.. O- colul silvic ș.a.m.d. care, deși nu au fost cuprinse în graficul inițial, și-au oferit serviciile în sprijinul urgentării lucrărilor de termoficare. în ceea ce privește activi-

• FILME. Azi. în cadrul manifestărilor dedicate celei de-a 60-a aniversări a făuririi partidului și zilei de 1 Mai, cineclubul „Studio 18 Mintii,m" de la l.M.P. prezintă cîte.va filme inspirate din munca șl viața studenților de la l Institutul de mine I troșani.I • EXPOZIȚII. | la l.M.P. la clubulI tural studențesc se Iîn pregătire trei expoziții omagiale de foto, arte plastice și numis- imatică avind. ca generic comun „P.C.R. — 60‘
I. D. BALAN

I 
I 
I treg șantierul termofică- rii se cere mai mult spirit gospodăresc De.alun- gul magistralei, pe a- locurf se constată risipă de vată minerală. în u- nele locuri au fost lăsate să ruginească . frinturi do conductă și materia-^

Viorel STRAUT

Pe-I
I
I
I
I

mare în abataje și în’ cărbune în luna martie față de celelalte două luni. Totuși, ncrcalizări-" le sînt mari. Spre e- xemplu, avem un minus de 562 kg/post în abataje și de 720 kg/post în cărbune. Consiliul oamenilor muncii. împreună cu conducerea sectorului I. analizînd starea necorespunzătoare a tavanului artificial frontale a dispus gadă săpriul său tavan. Această măsură va întări responsabilitatea brigăzilor față de calitatea lucrărilor e- xecutate. In situația e- xistentă s-a mai luat mă-
Teodor ARVINTE

mestru evidențiază neajunsurile existente în organizarea activității productive cu influență negativă asupra productivității muncii la nivelul cerințelor actuale. Astfel, siguranța scăzută în funcționarea utilajelor, ca urmare a executării necorespunzătoare a unor lucrări de întreținere și revizie, cît și exploatarea nerațională a acestora; existență unor căi de transport care creează greutăți, desfășurării normale a procesului de producție. lipsa forței de muncă — minus 127 muncitori —- cît și menține, scă- lucru cauze urmă.

Tot 
cul- 
află

I

unui coeficient al prezenței la principalele rămânerilor în
reazut sînt aleAdevărul e că productivitatea muncii a fost mai

MINA VULCAN

(Continuare în pag. a 2-a)

le-am

să lu. prilejul la alte să tră- * făcuți

evacuarea făceam cu de imaginat . azi microclimat —

pe rîn- între- Vul- lupta

— trebuia
Am avutȘi

din Vale —

citorii : au fost lăsați drumuri, îngroșînd durile șomerilor gii Românii? mina can s-a ridicat prin

în a- rîznu- cărbu- caii.

rele II, să ducă ti nuă a cărbune dinamica realizării producției de cărbune ■ la I.M. Aninoasa — media zilnică a lunii' ianuarie .este de 2500 tone cărbune. februarie 2690 și martie 2840 — s-ar părea că măsurile aplicate au eficiente. Dar faptul am rămas datorț cu proape 40 000 tone cărbune pe primul

la abatajele din stratul ca fiecare lucreze sub- pro-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Ieri, la clubul sindica- capitalismului, cînd mun-telor din Vulcan, într-o adunare festivă s-au încheiat manifestările prilejuite de săptămîna cul- tural-educativă „I.M.
Vulcan Ia cea de-a 60-a 
aniversare a creării 
P.C.R. și a 30 de ani de 
la redeschiderea minei"— sărbătoare a muncii si creației prin care puternicul colectiv al minei Vulcan a ținut să marcheze împlinirea a trei decenii de existență nouă, a deplinei sale afirmări pe coordonatele dezvoltării industriei carbonifere a Văii Jiului, reflectare a capacității clasei muncitoare de a-și făuri, cu propriile forțe, noul destin.Drumul parcurs de mina Vulcan, de oamenii- el, se constituie într-o semnificativă pildă pentru destinele bazinului si ale muncitorimii din Valea Jiului. închisă ca „nerentabilă" în anii crizei

zat acest destin. „Eram vagonetar in ’54 la Vulcan, ni șe destăinuia în- tr-una din zilele acestei săptămîni minerul șef de brigadă Costache Zaharia.
F

Un colectiv minier 
de mare prestigiu 

al Văii Jiuluimuncitorilor săi la văratul prestigiu pe îl merită, fiind azi. volum de extracție, doua întreprindere Vale producătoare cărbune. Pe ce temelii ? Iată o întrebare al cărei răspuns îl cunosc bine oamenii minei, cei ce. zi de zi. în răstimpul ultimelor trei decenii, și-au pus în gînd și au reali-

ade- care ca a din de
Munceam atunci bataj cu lopata și ța. iar nelui o E greu în ce temperatură, aeraj, umezeală crăm. ____— la Vulcan mine iese direct pașii în modernizarea tehnolo-

giilor — parttcipînd succesiv la momentele de introducere a transportoarelor în abataj, a susținerilor metalice. a combinelor ,și complexelor mecanizate — ia tot ceea ce, azi, reprezintă trăsătură definitorie a muncii minerului'*.Aceleași opinii auzit de la Szabo Balaș, din ’53 prezent trerupere în Vulcanului, de Urdaș — venit în 1951, de la Diaconescu sau Stan, șefi de brigadă în sectorul V al minei Vulcan, colectiv care, ir „decada producțiilor re-
; Anton HOFFMAN

fără în- abatajele la Vasile aici încăNicolae Virgil

Ortaci din brigada condusă de Niță Constantin 
de la sectorul VIII — investiții al I.M Vulcan — 

câștigătoare a locului I al întrecerii primului trimestru 
al acestui an în lucrările miniere de înaintare. Bi
lanț : 193 mc excavații peste prevederi.

Șt. NEMECSEK

DIN PARTEA 
CONSILIULUI DE STAT

COMUNICAT
în legătură cu folosirea autoturismelor 

proprietate personală în zilele de 1-3 mai 1981
în zilele de 1—3 mai 1981, autoturismele propri

etate personală pot circula indiferent de numărul de 
înmatriculare, cu soț sau fără soț, al autoturismului.
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Secvențe din munca 
și viața tineretului
URICANI

Bilanț al faptelor de vrednicieAcum, în preajma lei tineretului, a lîngă tone cărbune, a fost colecta, tă din subteran o mare cantitate de fier vechi, s-au colectat 1000 kg de cupru, s-au recuperat 500 m lanț de transportor TR-3 și 100 m lanț de TR-2, precum și alte

Zi- încărcat de pe ma- transportoare 100 relui raport al faptelor de vrednicie în muncă pe care tineretul patriei îl face în semn de înaltă cinstire adusă celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comunist Român, uteciștii de la mina Uricani se pre., piese și subansamble de zintă cu un bilanț rod- ' ’ ’ ' —nic în activitate.• Organizația U.T.C. de la I.M. Uricani a realizat suma de 113 000 lei din planul economic din acest an. înregistrînd o proporție de îndeplinire de 75,3 la sută ;• In realizarea planului economic al organizației U.T.C. s-au materializat numeroasele acțiuni — finanțate — întreprinse de tineri. în sprijinul producției. S-au

la benzi și transportoare ;• Tinerii minei .Uricani acționează în prezent pentru a recupera 500 kg aluminiu din cabluri uzate și carcase de cuplaje hidraulice și au inițiat o largă acțiune patriotică. desfășurată după orele de program, pentru curățirea, pune, rea în ordine, și înfrumusețarea incintei treprinderii.
petrila

In fiecare sector, uteciștii in 
sprijinul producțieiConsemnăm succint cîteva din cele mai recente acțiuni patriotice întreprinse de tinerii de la I.M. Petrila.• Tinerii din organizația nr. 5 au întreprins acțiuni patriotice. Acționînd de fiecare dată cîte 20—30 de tineri, au fost recuperate, încărcate în vagonete și expediate la suprafață un mare număr de role de la banda de transport de la orizontul „0". De la același orizont au fost recuperate 60 armături TH. Ele au fost recondiționate la mașina de îndreptat din sectorul V, fiind apoi din <nou date pentru a fi folosite de brigăzile de mineri.• Tinerii din organizația nr. 8 au colectat 60 tone fler vechi, acțiune la care au participat 60 de uteciști.• In organizația nr. 11 din sectorul de investiții tinerii practică un obicei bun: săptămînâl, schimbul IV, ei stau după orele de'program cîte 2 ore, îneărcînd materiale din depozit și aprovizio- nînd brigăzile miniere.• In prezent se amenajează noua rampă de încărcat fier vechi din incinta minei Petrila. Această amenajare este sprijinită de tineri ca Emil Flo- rea (secretarul organizației hr. 5), Teodor Popescu, Gheorghe Măgureanu, Costică Maliuc și alții care au descongestionat platforma rampei de materiale vechi, au curățat și nivelat terenul.

I -----------------

(Urmare din pag. I)

Un co/ectiv

că ce.
oIar cu- 1 _____l fruntașe

re ne-au format și ne-au pregătit pentru a ridica i noastre

permanentă a
bună zi E.G.C.L.-uI

tă create minerilor, preg- nant resimțită de minerii tovarășul Nicolae din Vulcan, de toți minerii țării"

'Urmare din pag. if

documentar
(Urmare din pag. l>

Cetățeanul N.I. așteaptă de trei zile sosirea u- nei echipe de instalatori pentru înlocuirea unei conducte sparte. Zadarnic. In a patra Zi iese să-și facă ceva cumpărături. Cînd, la întoarcere, surpriza surprizelor. Pe ușa apartamentului său era scris cu pixul, cu litere enorme, un dicton în stilul lui lulius Caesar : „Am venit, am sunat, am plecat" semnat cît se poate deconcis: „Instalatorii" (ultimul „i“ a fost adăugat de cetățeanul N.I. care nu suportă greșelile de gramatică).Nu ne-ar mira dacă în- tr-oși-ar trimite oamenii înarmați cu dălți ca să graveze pe ușile noastre data și ora vizitei. Pentru vizita instalatorilor la rerea .locatarilor este faptă memorabilă' faptele memorabile sevin a fi imortalizate pentru posteritate.
Valeriu BUTULESCU

cord“, organizată în prestigiul minei .. ____. preajma apropiatei ani- spre noi cote ale vredni-' vărsări a șase decenii de dej muncitorești"., la formarea Partidului Comunist Român, a înregistrat succese remarcabile în depășirea sarcinilor zilnice. Mihai Nestian, tînăr șef de brigadă la sectorul I ai minei, colectiv care a raportat. în trimestrul I al anului, peste prevederi. 8548 tone de cărbune, ne spunea cu îndreptățită mîndrie: „La Vulcan, unde m-am 
format ca miner și ca 'om, lucrează oameni minunați. Muncitorii de aici, veteranii minei, au știut să învingă întotdeauna greutățile pentru a ridica an de an prestigiul colectivului.

mare
prestigiu

lături de noi combina din. dotare. A fost satisfăcut de ceea ce am înfăptuit și, după ce ne-a dat indicații prețioase pentru a fructifica din 
plin tehnica modernă din dotare, a plecat cu convingerea că vom ști să acționăm astfel încît. prin faptele noastre, să pășim mai fermi, mai hotărîți pentru a transforma noua calitate a muncii în roade cît mai bogate pe frontul cărbunelui și, pe această cale, să contribuim nemijlocit la propășirea țării, la asigurarea condițiilor de ridicare continuă a bunăstării familiilor noastre, a poporului. Acesta e telul nostru suprem, pe care

Patima scrisului j
**
$ 

i

*
*

!
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ț bucur Că. împreună 
i ortacii din brigadă, ne-am ’ situat în anul trecut și în trimestrul I pe locuri . ! ale întrecerii. In succesele noastre se regăsesc competența, strădania veteranilor ca-

Contribuția filmului și a altor mijloace de 
formare în procesul de introducere a tehnicii 
în minerit — este tema unei dezbateri inițiată 
I.U.M.P. în semn de omagiu, dedicată aniversării 
a 60 de ani de la făurirea partidului. Constructorii 

de mașini miniere au vizionat filmul documentar 
„Utilaje miniere” realizat în întreprindere, care 
imortalizează pe peliculă momente semnificative 
din viața uzinei privind înfăptuirea programului de 
mecanizare a extracției cărbunelui.

— Nimic din ceea ce ne propuneam noi, muncitorii, în urmă cu treizeci de ani, nu ar fi fost posibil fără ca la cîrma 
tării să se afle partidul clasei muncitoare — a- noi, minerii, inginerii și Mă firma un veteran al Vul- tehnicienii minei, îl în- cu <canului, șeful de brigadă făptuim, răsplătind astfel Hie Chiron. Am trăit grija'bucuria de a-1 avea ca partidului față de condi- oaspete. chiar la frontul țiile de muncă și de via- nostru de lucru, pe secretarul .general al partidului. 1 “. :
Ceaușescu. A mînuit

vința realizării planului de către acestea.Deși planul la pregătiri este depășit cu 97 ml pe trimestrul I, ne-am propus intensificarea executării lucrărilor de pregătiri la
tehnico-inginerești colae ~ Ceapă doi de la sectorul-IV> Petru Bîrleanu, loan Lișzca și loan Solga de la sectorul V. Dar s-a manifestat

ca Ni-Zgura, Nicolae și Miron RS-sura de exploatare a unei felii cu susținere individuală pentru îmbunătățirea tavanului artificial, care. completată și cu o serie de măsuri pentru întărirea disciplinei, va determina creșterea produetivită-' ții muncii.Am încredințat sarcini de răspundere la nivelul sectoarelorși compartimentelor funcționale unor cadre bine pregătite profesional și politic — ingineri, tehnicieni. Fiecare tehnico-ingineresc de de cîte o formație de lucru, ceea ce a dus la o dublare a brigăzilor care.și realizează sarcinile de producție. Totuși, numărul brigăzilor care nu7și realizează sarcinile de plan este mare. Vom fi mai exigenți cu fiecare cadru tehnic re- lectromecanice. O activita- partizat pe brigăzi în pri- te meritorie o au cadrele

maiștri, cadru răspun-

Trebuie să înlăturăm 
grabnic neajunsurile
cere mina noastră are in- și o preocupare scăzută facă rămîneri în urmă. Stă- ță de realizarea lucrărilor ru.rn. totodată, pentru func. ționarea mai Dună a u.ila- jelcr, prin controlul flăcărui utilaj tehnologic, in vederea stabilirii programului de reparații săpta- mînal. acțiune la care sini antrenate toate cadrele e-

de pregătiri și deschideri de noi abataje din partea conducerilor sectoarelor II și III, care au importante rămîneri în urmă. Acestora li se cere să acționeze mai ferm, cu mai multă răspundere pentru ridicarea contribuției lor la creșterea producției fizice de cărbune.

3 Ca obiective prioritare continuăm cu , * mecanizarea lucrărilor miniere, introducind o combină CA-2 la abatajul frontal nr. 1 din stratul 3. a un-" combine de abataj în stratul 16—17 la sectorul V Concomitent cu finalizarea lucrărilor pentru introducerea unui complex la sectorul I. reparăm secțiile unui alt complex mecanizat, ale combinei și transportorului. Pentru creșterea capacităților de producție, finali, zăm lucrările de asanare a unei zone izolate, din sectorul IV, pentru ca în luna mai să pornim lucrările de exploatare a cărbunelui din această zonă. Paralel cu creșterea producției de cărbune, cu asigurarea tuturor condițiilor ca, din prima lună a semestrului II mina să-și realizeze planul zilnic, vom acționa pentru îmbunătățirea calității cărbunelui.

mîntului rezultat din săpături. Au fost luate măsurile cuvenite pentru evacuarea pămîntului de oe porțiunea, străzii de acces în cartierul Carpați. Dar se impune evacuarea pămîntului și din zonele a- b, fectate din port unde îngreunată pendenței.cile s-au ivit în zona de traversare a străzii principale. Aici s-a impus o zonă de restricție a vitezei de circulație a autovehiculelor Dar sînt mulți conducători auto care nu

lele fieroase. Fiecare gram de vată minerală, fiecare bucată de fier trebuie a- dunate și gospodărite cu grija cuvenită.Desigur, lucrările trebuie executate la termen și există toate condițiile a- sigurate în acest scop. Dar se cere o atenție deosebită față de calitatea lucrărilor. pentru a asigura o exploiatare îndelungată, fără avarii, a magistralei și rețelelor aferente spre punctele termice.In ședința de comanda ment de investiții care a respectă restricția. Este bine avut loc ieri s-a primit o veste îmbucurătoare: în- cepînd cu toamna acestui an, Termocentrala Paro- șeni va livra Petroșaniului 100 Gigacalorii în 50 Gigacalorii cit bilise la începutul Aceasta înseamnă putea fi echipate în funcțiune toate puncte termice. du.se termoficarea cartierelor centrale ale Petroșaniului, inclusiv blocurile Hermes și cele de lingă piața agroalimentară magazinul universal.O problemă căreia trebuie să i se dea mai multă atenție în zona rețelelor o constituie evacuarea pă-

cartierul Aero- circulați» este pe strada Inde- Probleme difi-

■ • „60 DE ANI DE LA
CREAREA PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN" este tema concursului care se desfășoară în această perioadă în întreprinderile și instituțiile din Valea Jiului. Astăzi, la Uricani,I Lupeni, Vulcan, Petroșani | și Petrila. au loc fazele o- 

I rășenești. pentru pionieri 
I și elevi, ale acestei mani-

I

festări dedicate glorioasei aniversări a partidului.
• LA CLUBUL SINDI

CATELOR DIN LONEA a- 
re loc astăzi (de la ora 10) 
închiderea manifestărilor 
din cadrul șăpțămînii „Ca
ravana soclo-științifică". 
Este organizat un specta- 

a 
crearea 

Ro- 
formații 

pionieri-

tură, elevii Liceului de matematică-fizică din Petroșani prezintă un. spectacol tematic dedicat aniversării a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român.
• ÎNTRECERI SPORTI

VE. Astăzi, de la ora 11, în 
sala de sport și pe terenu
rile sportive din Lupeni 
au ioc întreceri la handbal, 
fotbal, tenis de masă șl 
șah la care participă tine
rii din oraș. Manifestări de

col dedicat aniversării
60 de ani de la
Partidului Comunist 
mân, susținut de 

reprezentative ale 
lor si școlarilor.

• 'astăzi, de LA ORA același gen sînt organizate9, IN SALA casei de cul și la Uricani.

• IERI, LA CLUBUL 
SINDICATELOR DIN LU
PENI, a avut loc acțiunea educativă pentru ^tineret „Minori în derivă" la care au participat judecători, procurori și lucrători ai miliției.

• EDILITARA. Un nou 
obiectiv de locuințe, blocul

. .hnmtă,- a 
fost început în aceste zile 
în zona pieții Petroșaniu
lui. împreună, cele patru 
blocuri care se construiesc

loc de se sta- anului. că vor . și puse cele 18 asigurîn-

aici vor cuprinde 198 apar
tamente. amplasate ca un 
cvartal de sine stătător, în 
măsură să confere și a- 
cestei zone un nou aspect 
edilitar.

• TEATRUL LIRIC din Craiova prezintă mîine (de la orele 17 și 20) spectacole de muzică ușoară susținute în sala Casei de cultură din Petroșani.
• PE ȘANTIERUL TE- 

LESCAUNULUI DE 
STRAJA Lupeni au

ca în aceste „zone fierbinți" să fie concentrate zilnic efectivele și utilajele necesare pentru executarea rapidă a lucrărilor. Se impune, de asemenea, o mai ștrîiisă coordonare a utilajelor de transport e- xistente și a activității desfășurate de unitățile care sprijină execuția lucrărilor. 'Ritmul bun de lucru, acțiunea declanșată în sprijinul termoficării trebuie menținute zilnic Ia cote ridicate. Depinde de toți factorii ca această importantă lucrare, care va da noi valențe , calității vieții în Valea Jiului să fi* realizată la termen.
reluate lucrările de ridî- | 
care a pilonilor. Din cei I 
prevăzuți pe traseu, au I 
fost ridicați deja 10, Con- ■ 
comitent cu continuarea 
fixării lor, urmează să 
se reia săparea canalului 
pentru cablurile de forță 
și semnalizare.

Rubrică redactată de 
T. SPATARU
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Cu dragoste 
și durere 

despre 
arborele

CUIn Iscroni mai trăiește (încă...) un arbore, Tulipa- nul, care est» monument al naturii. Odată la doi- trei a«i se bucură de celebritate, pe tot cuprinsul u-; nei veri, cînd înfloresc flb- rile-lalele. După acest efemer vis de glorie, arborele se retrage din nou într-un obișnuit con de umbră. A- tît de deasă pare această umbră încît nimeni nu observă că o parte a tulpinii a început să i te usuce. O modestă placă metalică li povestește istoria: ca să ajungă aici, în Iunca Jiului. a trebuit să treacă oceanul. Să nu-î înecăm acum, la această venerabilă vîrstă. în oceanul nostru* de indiferență. Un colac de salvare aruncat la timp îl mai poate salva.In apropiere se află Școala generală din Iscroni. încă din clasele primare copiii învață că vîrstnicii trebuie ajutați să treacă strada. E dureros că nimeni nu.i invață să treacă strada pentru a veni în întimpinarea bătrînului arbore. Mi se spunea școala este dotată și interfon. Cu atît mai ușor poate trece un copac e în... salvați-1 !
Mihai

pe

• ••

De fa o

Coltul utilităților

FOTOUU-SACumple cu deșeuri de bu-
se pot procura din co- pro- eres-Kar- mică
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Materialele necesare ___două bucăți de țesătură rct sau fragmente obținu- pentru husa interioară și te din foile de buret ce exterioară de circa 5 m fiecare, avînd lățimea de Rezultate asemă-90 cm. Una poate fi orice nătoare se pot obține cu țesătură ieftină, dar a Rnă, melană, pene de ori- doua (pentru husa ex- ce fei sau chiar bucăte-terioară) poate fi doc, țe ue țesătură provenitădin articole de îmbrăcăminte devenite inutilizabile.Figura 1 vă prezintă tiparul fotoliului. Croim ______________________mal Intîi cele două părți te. prin care vom înde- | 1 hIIimaIm. ' • / Ă. A \ tai-icrx'5 ' ■ _■»- - z.-_ Al 1. Sf '■ _ _ .
I
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material de .blue jeans**, material pentru tapițerie mobilă, catifea simplă sau reiată, imitație Piele.

o fetiță indoneziană in vîrstă de 8 ani, Karsih, este fără îndoială cel mai mic copil din lume: ea măsoară 51 centimetri și are o greutate de numai 4,5 kilograme ? Specialiștii care au consultat-o pe Karsih. au constat o anomalie a hipofiziei, glanda endocrină care duce un hormon de tere.Potrivit statisticilor, sih este cea mai ființă umană după moartea, în 1895, la vîrstă de 19 ani. a Paulinei Musters, o olandeză care măsura 61 centimetri.

tr-adevăr eschimoși s-au pronunțat împotrivă. 47 pentru, iar 26 au mai cerut timp de gîndire. ln- trucît doresc să analizeze eventuala infuență pe care ar putea-o avea televiziunea asupra modului lor de viață.

din cei 126 de chestionați, 53

dese

recepție :> suferință,

Husa interioară

90 90

laterale (A-A) ale husei ga umplutura după ce în interioare, dintr-un paralelipiped tăiat în două, de-a lungul diagonalei sale. Partea de bază (B) față de care ne așezăm (C) și spatele (D) se croiesc dintr-o singură bucată.La montare se fixează cele două părți laterale (A-A), așa cum se poate (sau nasturi’ și butoniere) de-a lungul părților B și D, fermoar ce înlesni îndepărtarea dificultăți a husei terioare.
observă în fig. 2. partea B, apoi fixăm de aceasta părțile (C) (de latura din față a lui B), după care îl fixăm și pe O lăsînd însă o deschizătură de cca. 40 cm pe latura co-

...cehul Milan Mikesh, în 
| vîrstă de 53 de ani, comună B-D situată în spa- * noaste 116 ljmbi și dialec

te, pe 40 dintre ele vor- 
bindu-Ie curent ? El decla
ră că încă din copilărie a 
fost preocupat de studiul 
limbilor străine și a avut 
o foarte mare ușurință în 
învățarea lor. Mikesh a 
început cu studierea lim
bilor internaționale, rusa, 
engleza, franceza, germa
na și spaniola. Acum el 
stăpinește bine bielorusa, 
ucraineana, macedoneana, 
greaca veche și modernă, 
daneza, norvegiana, suede
za, finlandeza etc.

prealabil am întors husa pe dos. Urmează închiderea deschizăturii, prin coasere.Husa exterioară se e- xecută în mod analog, la aceleași dimensiuni.Se recomandă aplicarea unui fermoar de 80 cm
vafărăin-

Natalia Florentina — 
BOHU, Vulcan

I

...23 de copii in 22 de ani 
de căsătorie, acesta este re
cordul deținut de un cuplu 
de muncitori agricoli din 
localitatea Palmas, din 
nordul Argentinei?

Cel de-al 23-lea fiu ai tai 
Leon Papa Soto și al so
ției sale Clementina se 
numește Fernando Rene, 
nou-născutul cîntărind 4,7 
kilograme....rezultatele obținute la învățătură sînt net superioare la tinerii care nu fu
mează? Aceasta este o concluzie la care s-a a- juns în urma unor cercetări și anchete efectuate In rîndul elevilor și studenților. Chiar și relațiile familia sînt mai bune elevi nefumători. cu la

au

...un sondaj recent făcut printre eschimoșii dintr-o localitate de pe țărmul golfului Hudson a stabilit că aceștia sînt împotriva introducerii televiziunii? In-

...primele chibrituri 
apărut în 1809 ? Ele aveau 
măciulia dintr-un amestec 
de pucioasă, clorat de po
tasiu, licepodium, zahăr și< 
apă gumată, se aprindeau 
dacă erau introduse în acid 
sulfuric concentrat și se 
numeau „exigeneze"....cel mai inaccesibil copac din lume, în care este imposibil de urcat, se nu
mește „copacul beat" („Pallo borrahiro) ? El creste numai în Argentina, iar ramurile șale sînt atît întortocheate. încît nu pot fi descurcate în nici un fel.

—cele două extreme ale 
regnului animal in ceea 
ce privește longevitatea sînt 
efemera și broasca țestoa
să? In timp ce muscaHța 
efemeră trăiește doar • ii, 
cea de-a două poate atinge 
126 de ani.

culese de 
Ing. Hie BREMEN

ar*.*de colo
deDe ici,

Animalele desco- de expediție fac din specii relicte. trăiau doar în Aus- India și Africa.

> taua • a—— t « t
MUGUR

Un fochist de clasă
FOILETON

n-am

che-

Vai. URICANEANU

că 
ti

fi ve- 
pa- 
de

O expediție de paleo- biologi de ia Universitatea din Detroit (S.U.A.) a descoperit. sub stratul gros 
de gheață al Antarctidei. fosilele unor animale care au trăit pe acest continent acum 200 milioane de ani. Surprinzătoare e descoperirea unor animale care pot fi întîlnite doar în regiunile cu climat tropical, perite parte care tralia.

Maimuțele și 
nucile de cocosPentru a stimula folosirea maimuțelor dresate la culesul nucilor de cocos, autoritățile «nalâyeziene au oferit, ca premiu, biciclete țăranilor care au folosit asemenea „ajutoare".Inmînînd premiile, care au o valoare deosebită pentru deplasările în zonele rurale, reprezentanții autorităților au anunțat că dispun de un număr suficient de maimuțe dresate pentru a le oferi oricui dorește să le folosească la culesul nucilor de cocos.

fl 1

M-a chemat tovarășul di
rector și mi-a spus: „Ma
rine, tu tie mîine ai să 
lucrezi ca fochist Ia cen
trala 
spus < 
viața 
trezit 
mică, 
cîteva 
negru 
mina 
dai... M-am făcut lac de 
sudoare. Am trecut pes
te drum să beau o bere. 
Acolo m-am întîlnit cu 
un prieten, l-am spus 
că-s în timpul șutului. 
Dar și el mi-a spus că-i 
în timpul șutului, că a 
plecat să cumpere țigări. 
Și ne-am cinstit cu încă 
o bere. După doua beri 
parcă-mi era tot mai se. 
te. Am mai băut una... 
Noroc că nu m-a văzut 
nimeni. Girul am intrat In 
centrală focul „murise". 
Un cetățean scandalizat 
s-a năpustit cu cuvinte 
dure la adresa mea;

— N-avem căldură și 
dumneata te plimbi!..

termică". Deși i-am 
că n-am lucrat in 
mea fochist, m-am 
într-o centrală ter- 
După ce am privit 

! minute la muntele 
de cărbune, am pus 

pe lopată și

Am început să pun pe 
foc. Genunchii Începeau 
să mi se înmoaie. Nu mai 
vedeam bine acele manp- 
metrelor. Așa că nu 
știu cum am adormit. In
tr-un colț, pe cărbuni.

— Dormi în posti'a stri
gat la mine tovarășul 
maistru.

că omul mi-a dat un kilo
gram de fuică să nu-l 
iau? Cum să foc un ase
menea gest? L-am luat 
și cinci am a/uns In cen
trală l-am gustat. Foc 
pară! Tocmai cînd au 
nit aia de la etajul 
tru. Doamne, ce rea 
guri!...

— Nu dorm, dom’ șef! 
am încercat eu să des
chid ochii cîrpiți de o- 
boseală. De unde o' ii a- 
părut și ăsta ?! S-a strlrn- 
bat la mine și a plecat. 
După cîteva minute a ve
nit o lemeie și m-a rugat 
să-i tai porcul. Cum s-o 
refuz? Si nu ajut o te
mele? Mi-am luat scule
le tăioase și m-am de
plasat la țața locului. Am -- 
întlraat 4 ore. Ce era să 

— Auzi, mă plimb! Nu foc? A trebuit să fug du- 
vezl că-s transpirat de pi porc prin cuite că era 
muncă ?!... cam sălbatic. Și-apoi ia-

— E irig în apartament.. 
Miroși a țuică... Las’ 
te aranjez eu 51 cite 
mai cite nu mi-a spus.

Ce să foc eu dacă țui
ca miroase? Fină la ur
mă, dacă m-a văzut că 
n-o contrazic, s-a domo
lit așezîndu-se pe vorbă 
bună.

— Ține 10 Iei și dă-ne 
apă caldă!
’‘N-am apucat să-i dau ti
pa caldă pentru că a ve
nit nevastă-mea după mi
ne. Acasă mă așteptă un

Invitații Ia drumeție, 
cărările... primăve-

Foto : A DULA

prieten. Așa că am lă
sat-o pe nevastă-mea la 
centrală. A ridicat ea din 
nas, dar i-am făcut ime
diat instructajul. Cînd 
m-am întors duduiau ca
zonele. Mai să explodeze. 
Unul s-a și ars. I-am ra
portat șefului că utilajul 
e bătrîn și s-a sinucis... 
M-a crezut.

Intr-o altă zi, la o șe
dință cu cetățenii am lost 
criticat că nu respect pro
gramul de lucru. Cum să 
nu-l respect? le-am re
plicat. Stau și peste pro
gram. Mi-am demontat 
motoreta bucățică cu bu
cățică și trebuie s-o re
par. A fost nevoie să stau 
și două șuturi. Cit despre 
poluarea pe care mi-o re
proșează tot cartierul... Să 
vină ei să scoată zgura 
din cazane. Eu _____j
timp! Sînt solicitat pes
te măsură.

...Pentru mîine sînt 
mat la conducere. Cred că 
mă felicită, Parcă-I aud 
pe tovarășul maistru; „Ma
rine, te telicit, ești un fo
chist de clasă..."
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încheierea lucrărilor reuniunii 
Uniunii Interparlamentare

MANILA 25 (Agerpres). Sîmbătă s-au încheiat lucrările reuniunii de primăvară a Uniunii Interparlamentare, la care au participat delegații ale grupurilor naționale din 94 de țări, precum și reprezentanți ai O.N.U. și ai altor organizații internaționale și regionale, mână a fost Stan Soare, Grupului român al Uniunii Interparlamentare.Consiliul Interpalamen- tar a adoptat proiectele de rezoluții elaborate de comisiile de specialitate — în care sînt incluse importante propuneri ale delegației române. într-un document adoptat în unani-

Delegația ro- condusă de președintele

mitate de participant! relevă că negocierile prezintă singura modalitate de soluționare a conflictelor. Exprimîndu-ae îngrijorarea profundă" față de accelerarea cursei înarmărilor, documentul cheamă parlamentele și guvernele să se pronunțe ferm pentru renunțarea definitivă la forță și la amenințarea cu forța, pentru soluționarea conflictelor exclusiv pe cale pașnică, pentru negocierea j unor acorduri concrete privind interzicerea totală a folosirii armelor nucleare, interzicerea experiențelor cu arma nucleară și acordarea de garanții că nici un stat nenuclear nu va fi victima amenințării sau folosirii

se re- armei nucleare de către statele posesoare.Chemînd toate statele participante la C.S.C.E. să continue necondiționat si prin toate modalitățile procesul edificării securității și dezvoltării cooperării pe continentul european, par- ticipanții au cerut insistent convocarea unei conferințe de încredere și dezarmare în Europa, irecomandîndu-se totodată organizarea unor conferințe de acest gen și în alte regiuni ale lumii, pentru a se ajunge la realizarea unor măsuri reale și efective de dezarmare. Au fost adoptate, de asemenea, proiecte de rezoluții privind criza energetică în lume, politica de apartheid,, etc.

Intervenția reprezentantului român 
la Reuniunea Consiliului de 

Securitate în problema Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 25 Iui de Securitate este ex- (Agerpres). Intervențiile presia solidarității poporu- reprezentanților unui mare număr de țări din toate regiunile ' lumii la dezbaterile reuniunii Consiliului de . Securitate consacrate e- xaminării problemei nami-’ biene au pus în evidență . preocuparea profundă, practic a întregii comuni-, tați internaționale, față de situația încordată creată în Africa australă din cauza perpetuării ocupației ilegale a Namibiei de către regimul rasist sud-afri- can. Participarea României, ca țară membră a O.N.U.. la această importantă reuniune a Consiliu-
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J vru a constata ce svrica-
I . ciunl a suferit acesta, a* ■ ■
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FAPTUL DIVERS

watassUn teribil ghinion pare a-l urmări pe englezul Les Sabell, în vîrstă de 61 de ani, din localitatea Henley-in-Arden: aflat în cîrje, în urma unui accident de circulație, el și-a rupt o mînă și s-a rănit la cap într-un alt accident. După care, cobo- rînd din automobil pentru a constata ce strică-

porta spre spital s-a ciocnit frontal, în plină viteză cu un alt autovehicul I Din fericire, ghinionistul s-a ales, de data aceasta, doar cu un serios.
☆

ȘOC

deși e pensionar de 42 de ani,înainte de a părăsi Roma. Giuseppe a declarat ziariștilor că îi de „ăla micu", care are 98 de
fost special antrenat în acest scop,

☆

I 
I
W ■■
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foșt lovit de un camion! Dar seria necazurilor sa-ambulanta care-1 trans-

La vîrsta de 101 Giuseppe Varagona. Palermo (Sicilia), a plecat, recent, în prima sa călătorie cu avionul, tra- versînd Atlanticul pentru a-și vizita fratele, Michele, ce trăiește la Birmin- gham (statul Alabama).Medicii l-au asigurat pe Giuseppe Varagona că va suporta călătoria fără probleme. întrucît are o inimă „de 40 de ani"

ani. din ☆

este dor „prislea“, ani 1
din dinO familie de țărani regiunea Tipitapa Nicaragua a recurs la a- jutorul unui șarpe pentru a scăpa de șobolanii care provocau mari daune în gospodărie. La început s-a încercat combaterea rozătoarelor cu ajutorul pisicilor, dar șobolanii și-au continuat nestingheriți invazia. Ă- tunci. familia a cumpărat un șarpe boa, care a

La Nisa a fost organizat, recent, un concurs muzical sui-generis campionatul cîntătoare. la participat nu de 10 000...
I__ .. . - * păsărilor I care au ’ mai puțin | concurenți I "Juriul, alcătuit din 66 de ■ ■■ • • ---■ ■ “--‘-‘-t precaremuzicieni, a acordat mii zburătoarelor, s-au străduit să nu tă nici o notă falsă, drept ca. spre deosebire | de alte concursuri.'de a- < ceasta dată premiile au | ’ v. *stăpînilor și |i'ost decernate nu concu- renților, ci..antrenorilor lor.

lui român cu lupta de eliberare națională a poporului naniibian, a tuturor popoarelor oprimate, a contribuției' active a țării noastre la eforturile pentru rezolvarea problemelor majore care confruntă o- menirea. ' . . •intervenind în dezbateri, reprezentantul permanent al României la Națiunile Unite, ambasadorul Teodor Marinescu, a prezentat poziția partidului și statului nostru privind necesitatea lichidării fără* întîrziere a ultimelor vestigii ale colonialismului, a înfăptuirii . dreptului inalienabil al poporului namibian la e- xistență liberă și independență națională. Situația internațională actuală reclamă mai mult ca oricînd să se pună capăt fără în- tîrziere tergiversărilor, obs- i strucțiilor si manevrelor care împiedică accesul la independență al poporului namibian. să se asigure a- plicarea planului Natiiini- - lor Unite privind Namibia.

MOSCOVA 25 (Agerpres); — Uniunea Sovietică și Kuweitul se pronunță împotriva ■ creării de baze militare străine și amplasării de arme nucleare în regiunea Golfului, -precum și. împotriva tuturor formelor de amestec din afa- ■ ră în treburile interne ale statelor situate în zona respectivă, se arată în- informarea transmisă de a- genția TA'SS privind vizita și .convorbirile purtate îa - U.R.S.S. de șeicul Sabah Al Ahmad Al Sabah, vice- premier și. ministru de externe al Kuweitului,Părțile s-au pronunțat, totodată, pentru o reglementare atotcuprinzătoare îiU Orientul Mijlociu și pentru convocarea în acest scop a unei ternaționale rea în mod cu drepturi nizației pentru Eliberarea Palestinei.în cadrul convorbirilor au fost discutate, de asemenea, probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.
*
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BASCHET, DIVIZIA B (TINERET) CAMPIONATUL JUDEȚEAN

IMIK SAU K LA 16. MURfȘ Gazdele au

FILME
26 apriliePETROȘANI — 7 No

iembrie: Pentru unteanc de bancnote; Re
publica: Mînia, I-Il; U- 
nirea; Love-story pe ring. ■ .PETRILA : Vagabondul, 1—11.LONE(\: Par și impar.ANINOASA : Porțile diminețiiVULCAN — 
ral: Pruncul, Și ardelenii;
resc: Să nu lipsești de la întîlriire. Vietnam.LUPEN1 — Cultural: La răscrucea marilor furtuni : Muncitoresc : Rocky II.URICANI : Titanic■ vals; ■■.. ' \

conferințe in- cu participa- obligatoriu și egale a Orga

TV
26 aprilie8,30 Tot înainte !9,05 Șoimii patriei.9,15 Film serial pciii.ru copii: Roșcovanul.9,40 Viața satului,10,45 Transmisiuni directe . alternative de la Tîrgoviște și Cluj-Napoca.* Fotbal; C.S. Țîr- goviște — Petrolul Ploiești»* Gimnastică ! in. alela

neu se anunță destul de grea. Așteptările însă ne-au fost dezamăgite. După 34-32 la pauză, reprezentanții noștri au pierdut însă cu 68-87.In urma acestor rezultate putem conchide că echipa noastră nu a reușit să treacă de ..tracul invin- cibilitățil'*. Jucătorii ei ■Gheorghe Ghiță, Alexe Gută, Aurelian Șipanu, Nicolas Mihuți, ' Constantin Duna, Francisk Deak. Donul și reușesc să termine primele 20 de minute in forță, 44—28. Acest scor le aduce o repriză secundă mai liniștită în care punctele se înscriu alternativ la fiecare coș, Partida se termină în avantajul echipei Jiul-Știinta cu 75-63.In a doua zi a întrecerilor formației noastre i-'a fost opusă ultima clasată (și deja retrogradată). Voința Timișoara. Nu căm nimic și iată-ne după 6 minute neprimind un coș, dar reușind puncte. O repriză cu singur sens de joc și tabelă de marcaj schimbătoare, dar nu dreptul echipei timișorene. Un tur de forță și 54—19 la jumătatea jocului. Repriza a doua dă posibilitatea celor din a- tac să-și realizeze „norma". In schimb apărarea funcționează mai slab, dînd posibilitate timișorenilor să ajungă la 55. vem 108. Deci o victorie.Partida ultimă denților din Vale în

In penultimul act al Campionatului diviziei B (tineret) de baschet, pa pctroșăneană a o deplasare la Tg. unde a avut loc al turneu de sală. In partidă disputată în frumoasa sală polivalentă, jucătorii pregătiți de antrenorul Teodor Szilagyi au întîlnit formația craio- veană Chimia. După min. 2 baschetbaliști i din Valea Jiului stăpînesc tere-
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rU Brăgaru, Virgil Giura, Ladislau Boldiszar și Radu Bucerzan, trebuie să învețe din toate greșelile și să se prezinte la următoarele partide (turneul de la Cluj-Napoca) la nivelul valorii și capacității lor. Elevii antrenorului Teodor Szilagyi reușesc reprize prime foarte bune, în a doua parte a jocului slăbesc însă ritmul. In general atacul își menține constantă puterea de joc, dar fazele de apărare sînt uneori neglijate. Graba cu care doresc victoria îi face de multe ori să piardă meciuri, care la un moment dat par a fi sigure pentru ei. In fruntea plutonului a trecut IMUAS Baia Mare, care în meci direct a reușit să-i întreacă pe bucu- reștenii de la Politehnica. Știința-Jiul Petroșani ocupă locul al treilea, urmată de clujeni. Partidele ultime ne dau speranța că vom menține acest loc...lozșef Pll.DNER

MINERUL URICANI — 
CONSTRUCTORUL HU
NEDOARA 0—0. Deși partida dintre cele două e- chipe fruntașe ale, clasamentului județean eră considerată derbiu al etapei, nu s-a ridicat la nivelul, așteptărilor, spectatorii veniți la stadion n-au prea trăit momente de satisfacție. Este drept că jocul a fost influențat de condițiile grele de pe terenul îmbibat cu apă și zăpadă. Toate acestea au dus la un control greu al balonului și au solicitat din partea jucătorilor eforturi maxime. Cei care au demonstrat că au o mai bună condiție fizică și b bună abordare -tactică, s-au . descurcat mai bine în teren ș-au dovedit care au reușit în meci egal.Ambele echipe greu pe picioare.5 gazdele au expediat primul șut spre poartă, după ce în min. 3 oaspeții încercaseră să transforme o

dezamăgitlovitură liberă. Treptat, minerii „brăzdează" mai mult noroiul din teren. ia- cercînd să se apropie 'de poarta adversarilor. dar atacurile lor sînt stereoti- 
pe, linia de mijloc s-a dovedit lipsită de vlagă. S-a folosit excesiv pasa scurm. Oare să fi uitat jucătorii din , Uricani' și antrenorul lor că pe un asemenea teren trebuie folosite deschiderile lungi, in special pe extreme ?in repriza secundă, dele trebuiau să facă pentru victorie, acest cru a fost dorit însă de cîțiva, jucători. Insecință s-a atacat fără o- rizont. mai mult, schimbările efectuate au nedumerit. astfel că fluierul final aduce prilej de bucurie în vreme ce căpitanul echipei locale avea ceva de împărțit cu publicul susținător...La juniori 1—0 pentru oaspeți.
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Campionatele ternaționale României de Cluj-Napoca.12,30 De strajă patriei. 1’3,00 Telex.13,05 Muzică și umor.15.45 Șah.16,00 Telesport.17,00 Filme Inspirate* din lupta P.C.R.: 
„Subteranul1.18.35 Micul ecran pentru cei mici i „Cîntec de copil, partidului părinte".19.00 Telejurnal19,25 Cîntarea României. 21,00 Film artistic : Să 
trăim în pace Telejurnal.

27 aprilieEmisiune in limba maghiară. 1001 de seri.Telejurnal Actualitatea economică.19.45 Evoluția vieții pe pămînt.’ 20.,45 Film serial TV : 
Anul 1818.21.35 Cadran mondial. Titanic 21,50 Muzică ușoară,22,15 Telejurnal.
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Tenis de masăIn perioada 13—17 aprilie a.c., orașul Bistrița Nă- săud a găzduit etapa finală a campionatelor cluburilor sportive școlare la care au participat sportivi și sportive din 21 de școli sportive din țară.Avînd o comportare foarte bună, echipa de fete a C.S. Școlar Petroșani a reușit să ocupe primul loc în clasamentul pe echipe.La proba individuală

Daniela Păduraru a ocupat locul secund, iar colega sa Ana Mărcuș s-a situat pe poziția a XV-a, De asemenea un rezultat bun a fost șl cel ocupat la proba de dublu fete. unde sportivele menționate mai sus, s-au clasat pe locul II, iar la dublu mixt. Daniela Păduraru cu Zoltan Kiss, de la C.S.Ș. Odorhe- iul Secuiesc, s-au clasat pe locul IV. (S. BĂLOI)

încadrează urgent:

- șoferi și tractoriști pentru autocoloana 
Uricani, pentru remorchere și tractoare la 
platforma Bărbăteni

un sudor la coloana Uricani
- un strungar și mecanici la coloana 

iscroni.
Informații la sediul coloanelor Uricani 

și Iscroni. Telefon 180, Uricani.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA f Petroșani, $u. Republicii ni, 90, telefoane <16 62 (secretariat), <246< (secțH), TIPARUL t Tipografia Petroșani str. Republicii nr, GT*

pciii.ru

