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SECTORUL AL I. M. ANINOASAI
A ÎNDEPLINIT PLANUL PE PATRU LUNI

Zilei Muncii

15 000 tone, extrase peste prevederi
Cu o jumătate de lună înaintea zilei de 1 Mai, 

colectivul sectorului I al I.M. Aninoasa a raportat 
îndeplinirea sarcinilor la producția fizică de cărbune 
pe priipele patru luni ale anului. Vrednicii mineri, 
maiștri’, cadrele tehnice de conducere din sector fac 
astfel dovada unei ample mobilizări a potențialului 
pYbpriu extrăgînd peste prevederi, în cinstea zilei 
de 1 Mai, 15 060 tone de cărbune — mult peste an
gajamentul asumat de colectiv la începutul anului, 
cînd a lansat chemarea la întrecere către toate sec
toarele productive ale Văii Jiului,

Nivelul planificat al productivității muncii pe 
sector este, de asemenea, depășit cu "peste 21)0 kg pe 
post. Se remarcă 
obținute, brigada

tn mod deosebit, prin rezultatele 
condusă de Pavel Dediu.

Depășiri la producția fizică
• De la începutul lunii 

aprilie, colectivul sectoru
lui IV al I.M. Petrila ra
portează un plus de 1417 
tone de cărbune, cea mai 
înaltă depășire obținută pe 
mină. Nivelul mediu al pro
ductivității muncii este de
pășit cu 350 kg/post. Suc- 1 
j.-ese notabile raportează 
brigada condusă de Ștefan 
Alba, care obține constant 
randamente de 12 tone/post.
• Harnicul colectiv al 

brigăzii condu.se de Vasile 
Gherghina de la sectorul I 
al minei Bărbătenl rapor- ; 
tează în această lună un 
plus de 200 tone de cărbu
ne. Minerii din brigadă 
s-^u angajat să realizeze în 
cinstea zilei de 1 Mai 500 ■■

tone de cărbune peste pla
nul lunar. Se remarcă prin 
contribuția adusă șefii de 
schimb Ioan Popescu, Ni
colae Filip, Mihai Hălăueă 
și Nicolae Simion.

Succese ale 
preparatorilor 
Punerea în practică a unor 

măsuri tehnico-organiza lorice 
cuprinse în programele' de 
lucru ale acestui an i-a con
dus pe preparatorii din Pe
trila la notabile succese. Ca 
urmaro, sarcinile fizice la sor
tul cărbune spălat normal au 
fost depășite în primul tri
mestru al anului cu 40 172 de 
tone, rezultat la care în luna 
aprilie se adaugă alte 1200 
tone înnobilate pește plan. 
Indicele de recuperare a fost 
îmbunătățit, în aceleași eta
pe, cu 2 puncte și,"respectiv, 
0,2 puncte. Printre înnoirile 
tehnologice care au condus 
in acest an Ia creșterea pro
ducției fizice și îmbunătățirea 
indicilor specifici de prepara
re, se cer consemnate mo
dernizările din fluxul din se
parație, ridicarea nivelului de 
pregătire profesională a mun
citorilor.

Emilian DOBOȘ, corespondent, 
Preporația Petrila

Locuitorii Phenianului au C.C. al Partidului Muncii 
făcut o primire deosebit 
de călduroasă și entu
ziastă. tovarășului Nicolae 
CeaușescU. secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ

nia, care, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, 
întreprinde, începînd de 
simbătă, 17 aprilie, o vi
zită oficială de prietenie 
în Republica Populară De
mocrată Coreeană, la in

și, în mod deosebit, în ui* 
timii ani.

Ambianța sărbătorească 
specifică primirii unul oas
pete drag si prieten apro
piat este evidentă la fie
care pas în capitala „Țării 
dimineților liniștite".

în întimpinarea înalliior 
oaspeți români au venit 

Sen, se*. 
C.C. al 
din Co- 

Repti-

din Coreea, președintele 
Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Această a treia vizită pe , 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o întreprinde în 
țara prietenă’ reprezintă o 
confirmare a bunelor rela
ții româno coreene, o ilus- ' tovarășul Kim Ir 
strane a evoluției lor ascen
dente, a .dorinței comune 
de a. extinde și întări aces-

vitația tovarășului Kim Ir te raporturi ce și-au de- 
Sen, secretar general al monstrat rodnicia în timp

cretar general al
Partidului Muncii 
reea,' președintele 
blicii Populare Democrate

(Continuare în pag, a 4-a)
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încheierea vizitei oficiale 
de prietenie a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Populară Chineză

Plecarea din Beijing
lui Comunist Chinez și a 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze.

Tovarășul Hu Yaobang, 
președintele Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Chinez, sosește la 
reședința oficială rezervată 
înalților oaspeți români,
pentru a-și lua.rămas bun .(Continuare in pag. a 4-a)

•» -. ..

Sîmbătă, 17 aprilie, a 
luat sfirșit vizita oficială 
de prietenie în Republica 
Populară Chineză a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, și 
i tovarășei Elena Ceaușescu, 
efectuată la invitația Comi
tetului Central al Partidu-

de la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

în salorțul reședinței ofi
ciale are loc o scurtă con
vorbire. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Hu 
Yaobang exprimă satisfac-

Depășind productivi- 
tatea muncii cu 500 
kg/post, brigada condu
să de Francisc Fazakas, 
sectorul I al I. M. Pa- 
roșeni, înregistrează 
pcsuiTsarcinile de plan 
ia zipe luna în curs 
200 tone de cărbune.

r
in primăvară
în trecerea peste e- 

chinocțiu ne-a însoțit 
gînd de primăvară. Chiar 
dacă șfichiul ploii ori bi
ciul viatului încearcă 
să ne mai țină în dru
mul iernii, cazna pare 
zadarnică. Nimic nu mai 
poate înlocui gîndui nos
tru pregătit, îndeletni
cirile noastre de buni 
gospodari de a face ca
sa, acolo unde trăim, 
cît mai curată și. fru
moasă.

ioo y

i'

Numai condițiile de zăcămînt să fie 
„vinovate** pentru nefolosirea utilajelor ?

cembrie. Cel de-al treilea 
complex, un SSP,: utilaj 
de proveniență româneas
că a funcționat la mina 
Lonea din 15 martie 1980 și 
pînă în 10 septembrie 1980 
— deci 6 luni. Cu el s-au

Grădinile cartierului
n o s t r u

Pășii m-au purtat în 
'aceste zile prin întreaga 
Vale a Jiului care este 
un adevărat șantier. Un' 
șantier pe care se cons
truiesc locuințe și ma
gazine, școli ș» alte edi
ficii. .Edilii au mult de 
lucru cu 
străzilor, 
Ș-au făcut planuri de 
acțiune, s-au 
sarcini concrete 
fiecare deputat, 
toți cetățenii. în unele 
zone s-a și acționat. Am 
proaspătă în ’memorie 
imaginea șantierului ca
re a fost în urmă cu 
două săptămîni din- 
tr-un capăt în altul al 
orașului Vulcan. A fost 
o adevărată zi de muncă

Valeria COANDRAȘ

au pregătit 30 de straturi 
pentru- legume și au ame
najat ronduri pentru flori. ' 
„Avem însă unele necazuri 
cu locatarul Pavel Cojoca
rii, care nu participă la 
nici o acțiune de înfrumu
sețare și nu respectă ce am 
realizat noi” — ne spunea 
Ene Tudor.

La blix’ul 21 i-am întîlnit 
pe locatarii Virgil Banc.

în cursul săptămînii ce 
trecut, harnicii gospo- întreținerea 

cartierelor.a
dări din cartierul 8 Martie' 
al orașului Petrila au în
treprins numeroase acțiuni 
in vederea înfrumusețării 
cartierului. S-au pregătit 
400 de straturi pentru le
gume, s-au plantat 100 m 
gard viu, s-au construit al
te gărdulețe pe -o . lungime 
totală de'200 m. Locatarii 
Vasile Mariscu, Zaharia 
Baron, Dumitru Dubiț, An-., 
ton Hangan din blocul-nr. 
3, împreună cu responsa
bilul blocului, Ene Tudor, I

ratei de funcționare. A- 
cest calcul l-am făcut la 
tonele de cărbune extrase 
pînă în prezent, deoarece 
utilajul a fost scos din 
subteran și nu se mai în- 

o posibilitate 
pentru folo
sirea lui.

Din cele 
opt combine 
de abataj 
doar două se 
este locul, in

abataje, pentru extragerea 
cărbunelui. Trei dintre ele 
au fost scoase din subteran 
și două se află, pentru re
parații. în atelierul minei, 
iar una la I.U.M. Petroșani, 
dar reparațiile durează

Gheorghe BOȚEA

trevede nici

Eforturile făcute de parti
dul si statul nostru pentru 
procurarea, proiectarea ■ și 
construirea utilajelor de 
măre capacitate trebuie să 
se regăsească; în creșterea 
producției de cărbune și a 
productivității 
muncii. Cum 
valorifică în
treprinderile

miniere aces
te utilaje pe
care le au în dotare ? Con
cret: la I.M. Lonea există 
în - dotare trei complexe 
mecanizate de mare capa
citate, opt combine de a- 
bataj și 3 combine de î* 
naintări. Din cele trei com
plexe se află în funcțiune 
doar unul singur, și se ob
țin cu el productivități me
dii de 10,5 tone pe post. 
Unul dintre complexe și-a 
îndeplinit norma de func
ționare anul trecut, in de

extras .32 426 tone de .ăr- 
bune și s-au plătit amor
tismente în valoare de pes
te 11 000 000 lei. Dacă ra
portăm tonele de cărbune 
extrase cu acest complex, la 
valoarea lui de peste 
22 000 000 lei, reiese că tona 
de cărbune extrasă valo
rează 450 de lei numai din 
contravaloarea amortis
mentelor ce au fost plătite 
și urmează să mai fie plă
tite pînă la epuizarea du

le

(Continuare în pag. a 2-a)

Vasîle BELDIE,
Petrila

(Continuare în pag. a 2-a)

stabilit 
pentru 
pentru
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Din bogăția de idei cu
prinse în Mesajul adresat 
Conferinței Naționale a 
mișcării sportive de către 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 

, Ceaușescu pentru mișcarea 
. sportivă a municipiului 
Petroșani se desprind o 
serie de noi sarcinii menite 
sa ducă la o tot mai mare 
dezvoltare a sportului ast
fel incit el să cuprindă 
practic întregul tineret, 
majoritatea oamenilor mun
cii.

Pornind de la necesita
tea realizării unui nou a- 
vînt activității sportive, 
C. M. E. F. S. Petroșani, 
factorii cu atribuții în a- 
< est domeniu (sindicat, pi
onieri, U.T.C., cluburile și 

.asociațiile sportive) sînt 
chemate să stabilească mă
surile cele mâl corespun
zătoare pentru a determina 
îmbunătățirea substanțială 
în acest domeniu.

Acest lucru se impune 
cir atît mâl mult cu cît în 
anul 1981 mișcarea, sporti
vă din municipiul Petro
șani s-a situat pe loc de 

: frunte aducînd o contribu
ție însemnată în clasarea 
^județului Hunedoara pe 
locul 7 în clasamentul pe 
județe.

D - asemenea, reușita ma
rilor manifestări sportive 
de masă și performanță 
din cadrul competiției na
ționale „Daciada" impune 
ca în acest cincinal să fie 
valorificate in mai mare 
măsură întrecerile tradiți
onale ale Văii Jiului din
tre care amintim cupele 
pe ramuri de producție. 
„Cupa Diamantul negru" la 
handbal, „Olimpiada albă", 
Cupa „Steagul roșu", 

..Cupa veteranilor" toate 
la schi, campionatele 
cale și altele. .

• FOTBAL. Minorul Lu- 
peni întilnește azi, dumini
că, ineepind cu ora 11, pe 
Minerul Cavnie. Este al 
doilea meci disputat conse
cutiv pe teren propriu și o 
nouă șansă a reprezentati
vei minerilor din Lupeni 
de a sălta din zona fierbin
te a clasamentului. Tot 
duminică, ora 11, se desfă
șoară pe stadionul din Vul
can și meciul dintre divi
zionarele C Minerul din lo
calitate și Lotru Brezoi. în 
aceeași zi și la aceeași oră 
au loc și meciurile din 
campionatul județean, din
tre C.F.R. Petroșani — Me
talul Orăștie, Preparato
rul Petrila.Constructo
rul Hunedoara, Parîngul 
Lonea — Avîntul Hațeg.
• HANDBAL, Pe terenul 

Clubului sportiv școlar din 
Petroșani are loc duminică, 
ora 11,. meciul dintre divi
zionarele B (tineret)' Utila- 
jul-Știința din localitate și

• Nitramonia Farăgaș. (D.C.)

r

i

In activitatea' sportivă sarcinilor sportive, cadre-
de performanță ne revin. ; lor .de. specialitate (profe-
șarcini de' mare răspunde- ' sori, antrenori, Instructori)
re pentru reprezentarea cu - • -»■  -
cinste a municipiului în 
confruntările naționale și 
internaționale, fiind nomi
nalizate : o secție olimpică 
la tir cu., ateul (Minerul 
Aninoasa), două secții de 
nivel internaționali rugbi 
Știința și sanie C. S. Ș. Pe
troșani), 19 secții de nivel 
național și 200 secții lo
cale. De asemenea, preco
nizăm ca un număr de 5 
sportivi «ă realizeze nor
mele de candidați olimpici, 
67 sportivi categoria I de 
clasificare și de a se cu
ceri un număr de 19 titluri 
R.S.R., iar 20 de sportivi 
să fie cuprinși în loturile 
naționale.

Echipele divizionare A, 
B sau C de rugbi, fotbal, 
popice, tenis de masă, bas
chet din municipiu vor tre
bui să desfășoare o activi

. vor trebui să 'muncească 
cu pasiune și dăruire, să 

depună toate eforturile pen
tru pregătirea sportivilor, 
pentru-obținerea de perfor
manțe superioare atît în 
sportul de masă cît și în 
sportul de performanță.

Ca urmare a dezvoltării 
eco'nomico-sociale a muni
cipiului Petroșani și baza 
materială sportivă își va 

' îmbogăți patrimoniul prin 
amenajarea de. către con
siliile populare municipal 
și orășenești a Unor tere
nuri de sport în cartiere 
și locuri de agrement. 'Se 
vor termină lucrările și se 
va da în folosință comple
xul sportiv Petroșani, sala 

' de tir cu arcul la Aninoasa 
și sala de sport C. S. Ș. Pe
troșani. -

Pentru sporturile de iar
nă se vor lua măsuri ;în 

. ______ i . bâzei
din Parîngț amenajarea și 
modernizarea pirtiilor de 
schi din masivele' Straja 
Lupeni și Paring. Munici
piul Petroșani va beneficia 
de o sală polivalentă pen
tru sport. ;

întreaga activitate spor
tivă, așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
vă fi îndrumată și spriji
nită "'permanent de , către 
organele și organizațiile 
partid care vor veghea 
mai multă fermitate 
modul în care sînt duse 
îndeplinire hotărîrile parti
dului și statului nostru 
domeniul sportului.

tate susținută în vedenia , vederea terminării 
creșterii potențialului de 
Iuțită;,pentru ocuparea unor 
locuri fruntașe în clasa
mente la disciplinele și ni
velul în care activează.

Sporturile • lehniico-apli- 
cative și sporturile de iar
nă își vor aduce o mai 
mare contribuție în vede
rea instruirii tineretului și 
cuceririi de noi titluri și 
recorduri R.S.R., la care se 
adaugă luptele, halterele, 
tenisul de cîmp, boxul.

Se va intensifica activi
tatea politico-educativă in 
rindurile sportivilor urmă- 
rindu-se promovarea și a- 
plicarea în mișcarea spor
tivă cu mai multă consec
vență a principiilor și nor
melor muncii și vieții co
muniștilor, ale eticii și e* 
hității socialiste.

realizarea tuturor

de 
cu 
la 
la

în

PrOf. Dorin BORZA, 
prim-vicepreședinte, 

C. M. E. F. S; Petroșani

Numai condițiile de zăcămînt să fie 
vinovate“pentru nefoiosirea utilajelor?
fUrmare din pag. 1)

din lipsa pieselor de 
altă combină a 
în decembrie a- 
de la I.M. Uri- 
află în atelier 

pentru modificări care a- 
proape au fost definitivate 
dar cum era preconizat să 
se introducă cu un complex 
de susținere mecanizată și 
cum nu este definitivat cu 

■ care anume nici nu se știe 
precis unde va fi introdusă...

O combină tip CA-2 a 
fost achiziționată anul 
trecut în aprilie a fost in
trodusă în subteran la sec
torul II intr-un abataj fron
tal cu tavan de rezistență.

schimb. O 
fost adusă 
nul trecut 
câni și se

(Urmare din pag. 1J

Elisabeta Marian, Dumitru 
Zapali, Adela Miron și al
ții muncind cu multă dra
goste la amenajarea ron
durilor pentru trandafiri 
și a 16 straturi pentru le
gume. Și locatarii blocu
rilor nr. 18, 25, 35, 37 și 
24, s-au afirmat ca buni 
gospodari. La blocul 23, 
scara a IV-a, au răsărit pri
mele legume. De asemenea, 
se pot vedea și ronduri în 
care s-au sădit flori. La 
acțiunile gospodărești și 
de înfrumusețare au luat 
parte și lucrătorii comer
ciali de la magazinul ali
mentar nr. 29. Ei au săpat 
20 m de șanț pentru gard 

au construit un gard

• > ,
dar nu a funcționats^ecît de abataj care nu funcțio- 
pînă în luna decembrie â a- nează, valorează peste 44 
celuiași an. S-au extras cu 
c_ ZZ ZZZ __  Z~ _
și a fost scoasă din subte
ran pentru că nu corespun
de condițiilor de zăcămînt 
de aici și se află pe unde
va prin curtea minei. Ca 
să nu stea singură a mai 
fost achiziționată în luna 
august anul trecut încă o 
combină de același tip. A- 
cum stau amîndouă sub ce
rul liber. Pentru ce or mai 
fi plătit alte milioane de 
lei dacă tot nu se poate in
troduce datorită condiți
ilor de zăcămînt existente 
la mina Lonea ?

Toate cele șase combine

ccluiași an. S-au extras cu milioane lei și se plătește 
ea 15 000 tone de cărbune lunar un amortisment de 

614 400 lei, valoare care 
influențează negativ asu
pra întregii producții a 
minei. Prin urmare și costul 
cărbunelui extras din aba
tajele cameră și din aba
tajele frontale care nu be
neficiază de 
este 
lori 
trei 
sînt folosite, și de aceea, 
supra lor nu insistăm, deo
camdată. Vom reveni asu
pra lor mai ales in ceea ee 
privește aspectul folosirii 
lor intensive.

ni ecani zare 
afectat de aceste va- 
de amortisment. Cele 
combine de înaintare 

a-

de sirmă în jurul magaziei 
de ambalaj, au curățat zo
na verde. Elisabeta Tărțan, 
Rodica Guță, Maria Elena, 
Rebeca Munteanu, Voichi- 
ța Davidel, Maria Boghiăn 
și Florentina DădăHg sînt 
mereu prezente la acțiunile 
de curățenie în fața uni
tății în care lucrează. Cu 
toate acestea amprenta ne
glijenței nu a dispărut de 
peste tot. Imaginea dezor
dinii și absenței inițiativei 
gospodărești persistă," spre 
exemplu, la blocul 33. Oare 
locatarii acestui bloc 
văd cum au acționat
acționează cei din jurul 
lor?; '
• Aspectul în general fru
mos al cartierului nostru 
este o dovadă că harnicii 
lUi locuitori depun efor
turi susținute penlru a be
neficia de un mediu de 
viață plăcut, reconfortant.

f i

primăvară |
(Urmar» din pag. 1) ;

nu
și

PentrO siguranța tte- 
lescaunului din Paring, 
echipa de revizie își fa
ce cu conștiinciozitate 
datoria. în imagine, se 
verifică funcționarea ro
lelor la unul din pilonii 
de susținere.

Avancronică

Dovadă de umanism
Icri dimineață, pentru 

copilul Vasile Mîrzan, de 
9 ani, internat la Spitalul 
municipal Petroșani, era 
nevoie urgentă de singe a- 
vînd o anumită grupă •san
guină. Laboratorul de recol
tare și conservare a sînge- 
lui a adresat un apel mai 
multor întreprinderi și ins
tituții din reședința de mu-

nicipiu. Primii care au răs
puns, eu mare promptitu
dine donînd onorific singe, 
au fost Florian Ardelean, 
Gheorghe Bîlbîie, Romeo 
Bobircă și Ernest Bikfolvi, 

’ ’ ' ' " 1 destudenți la Institutul 
mine Petroșani.

Felicitări, împreună cu 
mulțumiri din partea' medi
cilor și. a aparținătorilor 
pacientului, "(T.V.)

. patriotică și — în -mod 
firesc — ne-am intre- 
bat de ce . nu au fost or
ganizate la acest -nivel 
și celelalte acțiuni din 
Valea Jiului?

Explozia mugurilor 
e și ea pe aproape și-mi 

: spunea un țăran pe care 
l-am găsit, în grădina lui 
plan tind meri, că e o 
primăvară cu multe 

i speranțe; cu rod bogat 
al. pămîntului. Princi-

S

palul e să-l muncim , cum 
trebuie, cu hărnicie așa | 
cum îi stă bine țăranu- : 
lui, dar și Grăsanului. ; 
Șă fim buni gospodari, i 
punînd sub fiecare brâz- | 
dă sămînța și dorința i 
de a avea mai mult și : 
a trăi mai bine. :

Vînzări peste plan 
sută. Valoarea totală a 
mărfurilor vîndute în pe
rioada la care ne referim 
însumează 6100000 lei, din 
care cele vîndute peste 
prevederile planului se ri
dică la 65 000 lei.

De remarcat este 
că printr-o mai bună 
podăriie a fondului 
marfă și prin atenfia 
s-a acordat utilizării 
judicioase a ambalajelor, u- 
nitatea a obținut economii 
la cheltuielile de circulație 
dc peste 10 000 lei. La do- 
bîndirea acestor realizări 
și-a adus contribuția . în
tregul colectiv al. .unității, 

loan CHIRÂȘ, 
muncitor tipogrWf

Magazinul alimentar cu 
autoservire nr.’ 22 din car
tierul Aeroport — Petro
șani (șefi dc unitate Cons
tantin Xnghel și Maria la- 
cob) se bucură de aprecie
rea unanimă a celor 
se aprovizionează 
Interiorul are un 
îngrijit, mărfurile 
ran.jate cu gust în 
și rafturi, iar 
rea se face ritmic, 
rindu-se un sortiment 
rial de mărfuri.

Toate acestea se reflec
tă în realizările în
registrate in primul 
trimestru din anul in curs, 
cînd planul de desfacere al 
magazinului a fost îndepli
nit în proporție de 101 la

care 
de aici, 

aspect 
.sînt a- 
gondple.

aproviziona- 
asigu-

va-

faptul 
gos- 

de
ee 

mai

Răspundem cititorilor
• CONSTANTIN CIO

CAN, Aninoasa : Durata
concediului legal de odih
nă este în raport cu vechi
mea neîntreruptă in muncă 
și condițiile de muncă ale 
persoanei în cauză. Cum 
dv., nu ne furnizați datele 
necesare despre vechimea 
neîntreruptă în muncă, nu 
ne putem pronunța dacă a 
fost stabilit corect sau nu 
.concediul la care aveți

dreptul. Dacă doriți, reve-
: niți.- 1

• DANIELA OPREAN, 
Lupeni ; Așteptăm primele» 
informații de: la dv. pupă 
aceea, vom mai discuta.
• UN GRUP DE LOCA- 

TARI, Petroșani: în' lumi
na reglementărilor . date 
de; art. rff. 50 al Legii nr. 
5/1.973, chiriașii nu au voie 
să execute în locuințele

: proprietate de stat n ici un 
fel de „modificări de spa-

ții“ sau alte ..mori ifu ări 
constructive", atît în inte
rior cît și în exterior, fără 

, aprobarea prealabilă scrisă 
a organizațiilor care admi
nistrează locuințele res
pective. E.G.C.L. Petroșani 
nu a dat aprobare locata
rilor blocurilor nr. 17 și 21 
din strada Independenței 
șă închidă balcoanele. în 
consecință, vor trebui să 
se conformeze reglemen- 
tăriloja. legale.

o unitate de alimentație 
publică „Agrement", me
nită să asigure servirea oa
menilor muncii .yen iți să-și 
petreacă timpul liber în 
mijlocul, naturii.

autodepășit la acțiunile de 
muncă patriotică.

• LOCAL NOU. La con
fluența Jiului de Est cu 
Jiețul, în urma acțiunilor 
de muncă patriotică ale 
cetățenilor, desfășurate sub 
îndrumarea Consiliului 
popular orășenesc Petrila, a meniului economic la 
Luat ființă o frumoasă zo- țiunile finanțate pe primul 
.Șă de agrement. Cu prile-

I jul zilei de 1 Mai, lucrăto- evidențiat în mod deosebit 
I rii de la l.C.S,A..și A.P. tinerii din sectoarele nr, 
l Petroșani vor deschide aici 10, 9, 8, 5 șl 1, care

II
I
I
I

DE-• ANGAJAMENT
PĂȘIT. Organizația U.T.C. 
de la mina Vulcan rapor
tează îndeplinirea angaja- 

i ac-

trlmeștru al anului. S-au

s-au

• COPILĂREASCA. De 
la o Vreme fișele de sănă
tate ale personalului de 
servire din uțjele unități 
comerciale sînt semnate 
de medici... pediatri sau 
cu specializări care nu fac 
obiectul consultațiilor me
dicale periodice. Dilema are 
două răspunsuri — ori sînt 
încadrați ca lucrători co
merciali... copiii, contrar 
normelor legale, ori contro
lul meditîal se

formal. Spre referință, fo
rurile interesate se pot 
drusa la magazinul 
men tar nr. 29 și altele 
Petrila.

a- 
ali- 
din

Petrila, Lonea și Uricani. 
La 'Cimpu lui Neag, după- 
atniăză, se va desfășura 
tradiționala horă țără
nească.

• PROMENADA, In 
drill vastei palete de 
țiuni cultural-sportive des
fășurate, azi, în satele și o< 

un 
vor 

con-
sus-

• CARTE. Tn cadrul ma
nifestărilor patronate 
biblioteca ; . ”
cultural al sindicatelor din 
Petroșani, mîine, la ora 
18, la căminul de nefami- 
liști al minerilor de la LM. 
Livezeni, prof. Mircea Miin- 
teanu va recenza cârtea zia
ristului Crăciun Ionescu, 
„Corespondent în Orientul 

■efectuează lor culturale din Petroșani, Mijlociu".

ca-
ac- de

așezământului

rașele Văii Jiului, de 
interes deosebit se* 
bucura între melomani 
certele de promenadă 
ținute în parcurile, platou
rile și terasele așezăminte-

©DEZBATERE. Una 
din brigăzile științifice a- 
le Casei de cultură a avut 
zilele trecute o întîlnire cu 
oamenii muncii feroviari 
de la secția mișcare 
Petroșani. Dezbaterea a a- 
vut ca temă „Terorismul 
— fenomen acut al lumii 
capitaliste".

I

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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Turnătoria existentă la 
atelierele centrale Petro
șani înainte de anul 1932 
ocupa o suprafață de 316 . .....
m2, fiind folosită numai rentabilitate, suficient de 
pentru fontă și metale ne- convingător, pentru < Di- 
feroase. I 
aflat în dotare avea -o 
capacitate de 600 kg fontă 
lichidă pe oră. Pentru pie
sele de greutate relativ 
mică (a căror turnare era 
urgentă) s-a instalat un 
cuptor cu două deschideri, 
cu ajutorul căruia se tur
na fonta fără punerea în 
funcțiune a cubiloului. 
Formele se executau în 
nisip, după modele din 
lemn sau metal. Pentru 
formele cu roți dințate 
sau roți de curea fusese 
adusă o mașină Badische 
Machinenfabrik, care lu
cra după șablon.

Manipularea șasiurilor 
■formate cu nisip, a fon-* 
tei topite și a pieselor 
grele a impus montarea 
unui pod rulant cu sarci
nă utilă de -3000 kg, fur
nizat de firma Schroder 
Chemitz.

Importul tot mai costi
sitor și dificil a determi- 
nsV'Societatea să execute 

.la Atelierele centrale din 
Petroșani, toate construc
țiile metalice 
de exploatările miniere. 
Intr-o asemenea conjunc
tură, trebuia înființată 
turnătoria de oțel. Con
ducerea atelierelor a ela
borat un studiu amănun
țit, prin punerea in ba
lanță a tuturor factorilor 
hotărîtori, în urma căruia 
s-a optat pentru instala-

rea unui cuptor cu arc 
voltaic. In iulie 1932. a 
fost întocmit un raport 
susținut de calcule de

Unicul cubilou recția generală din Bucu
rești, care acordă credi
tul necesar achiziționării 
unui cuptor Siemens — 
Schuckert.

Livrarea și montarea a- 
eestui utilaj de o im
portanță deosebită pentru 
atelierele centrale, s-a fă
cut într-un timp record.

solicitate

o ma
tter 

stare, 
și la 

mani-

O pacieiită se adresează 
unui medic stomatolog ;

— Aș vrea să scot 
sea care mă doare, 
nu știu dacă sînt în 
Mă simt foarte rău 
mine toate bolile se 
festă prin somn.

— Chiar: și. boala somnu
lui ? o întreabă medicul.

In fața unei sticle golite, 
„victima" reflectează ;

-— Interesant ! S-a golit 
sticla și s-a umplut capul!

— Nu-i nimic interesant ! 
îi spune colegul, de pahar. 
Totul decurge conform 
principiului v.ăscjor comu
nicante.

Intr-o autogara, autobuze 
multe plecînd în diferite 
direcții. Un pasager ajuns 
în ultimele clipe la casa de 
bileișr; abia respirînd :

— J^ațismi repede un bi
let.

— Dar tinde mergeți?! 
îl întreabă casiera.

— Dați-mi repede " bile
tul să nu plece autobuzul, 
doar nu dau socoteală 
turor unde merg.

Culese de 
Dr. D. GALATAN

tu^

vatra de
ISTORIE (III)

gen. Cuptorul de recoace- 
re avea la bază o varian
tă îmbunătățită a sistemu
lui Szikla-Rozinek, adică 
degazarea completă a 
combustibilului solid (căr
bune)* și aprinderea gaze
lor? în camera focarului 
prin amestec cu aer se
cundar. ;

Pentru dozarea și con
trolul diferitelor șarje 
s-a construit un mic la
borator. Determinarea ca
lității oțelului se făcea 
prin forjare, cu ajutorul 
unui ciocan „Ajax" cu 
berbec de 50 kg.

Totuși, activitatea tur
nătoriei era departe de a 
f: satisfăcătoare. Cel mai 
mare impediment rămî- 
,nea imposibilitatea de a 

' tji£n$ sljnuîtan fontă și o- 
țeR Nici, rezultatele obți
nute Ia turnarea oțelului 
nu puteau fi considerate 
ca mulțumitoare. . Lipsa 
de spațiu acoperit, teh
nica rudimentară de for
mare nu permiteau o
exploatare continuă a
cuptorului, ceea ce ducea

Punerea în funcțiune ai* 
reprezentat o adevărată 
sărbătoare la care au luat 
parte numeroase perso
nalități locale și expert! 
din domeniu. Era un cup
tor modern pentru epoca 
respectivă, cu căptușeală 
bazică, capabilă să rezis
te la 160 de șarje. Pute
rea instalată era de 400 la? un mare consum de e- 
kW lă intensitatea, de 
3000 A. - ..

Din păcate nimeni ... 
se gindise la cuptorul de 
recoacere fără de care 
piesele turnate nu puteau 
fi detensionate pentru 
prelucrarea la rece. De 
data aceasta prețul ridi
cat al cuptoarelor electri
ce și exploatarea lor 
scumpă au făcut să rămî- 
nă în umbră toate celelal
te avantaje, optîndu-se 
pentru un cuptor cu gazo-

nu

riergie. De aceea conduce
rea atelierelor a.. înaintat 
un proiect pentru mări
rea radicală a- clădirii 

care 
ch
iui

rea radicală a' ,
turnătoriei, proiect 
cuprindea înlocuirea 
biloului și mutarea 
în interiorul clădirii, mo
dernizarea cuptoarelor , și 
a instalațiilor de preparat 
nisipul. Anul 1935 va în
semna o adevărată renaș
tere pentru turnatorie.

— vă urma —
Valeriu BUTUI.ESCU

Foileton

Calendaristic, primăvara și-a trimis deja ambasa
dorii în așezările din Vale.

Pe crestele alpine, însă, iarna este în toi. Drume
ții încercați afirmă că în aceste zile, Retezatul este 
mai frumos ca oricînd. Imaginea alăturată confirmă 
această afirmație.

ȘTIAȚI CA...
)C~...prin săpături arheolo
gice sistematice, au fost

treg teritoriul țării 55 de 
cetăți și așezări fortificate, 
numite în limba geto-daci- 
lor „dava" ? Toate aceste 
centre erau dens populate, 
aveau numeroase construc
ții laice și religioase, ate
liere felurite, . constituind 
puternice fortificații de a- 
părare. Arheologii sînt de 
părere, însă, că numărul 
lor este mult mai mare, 
ceea ce explică insistențele 
cercetărilor.

Cercetate pînă acum pe în-

...prima farmacie semna
lată în . țara noastră a exis
tat la Sibiu și a început să 
funcționeze la începutul ■- 
nului 1494 ? Această far
macie a fost înființată și 
condusă pînă la pensionare 
de farmacistul Johannes.

...primele bresle ale băr
bierilor—chirurgi din Si
tu, Brașov, Bistrița,. Sighi

șoara șj Mediaș au fost or
ganizate în anul 1550 ?
IIIIIIIIHHHHHItWlllllllim

Să ne cunoaștem 
patria

Vzjuîn anul 1652 apare în 
Țara Românească o prav i ti 
ce purta titlul „Îndreptarea 
legii" ? Aici s-au făcut nu
meroase referințe și din 
domeniul medicinii.

Foto : Aurel DULA

iSrrtcă ta alta
ț ...între București și Bra
șov s-a pus în circulație o 
diligență rapidă (1846) de
numită „Carul iute", pentru 
care se percepea o taxă 
majorată fa supliment de 
viteză ?

MODA „RETR0“
. „Retro" ! Moda la modă ! 
„Retro" ! Se poartă „Retro" 
în vestimentație, în muzi
ca ușoară, în arta culinară, 
în podoaba capilară... „Re
tro" ! Se poartă „Retro" ! 
Salvarea tuturor celor care 

„vor să fie în pas cu moda, 
lipsindu-se de modern... 
„Retro" ! Are plete ? Este 
o întoarcere la vremea stră
moșilor, a strămoșilor mult 
prea îndepărtați pe - care 
încercăm să-i descoperim 
antropologic. Deci „Retro"! 
Sînt ascultați „.Beatles" —, 
linii dintre ascultători' nu 
pentru alt motiv, ci pentru 
că se .poartă „Retro". Ro
chiile sînt pînă în pământ 
— „Retro" ! Sînt prea scur
te nu lipsește ‘ argumentul 
forte — „Retro" 1 S-a de
modat pălăria, de fetru ? 
Cine spune ? Reînvie . 
„Retro" ! Moda „Retro"
adus pe tapet, sau, altfel 
zis, la modă „banii vechi". 
Nu pentru numismați ci 
pentru cei care vor Să fie 
în pas cu „Retro". Unora 
le mai aduce și foloase. își

a

: pot completa colecțiile sau 
vor să le înceapă apelînd la 
„Retro". Alții;care nu au 
avut timp să... să... facă ce 
frebuia făcut găsesc salva- 

. rea în „Retro". , Fac rost' 
numai ei dtiu cum, de mo
nede vechi și... cu un „Au
relian" au mai: făcut un 
pas spre „împlinire". Nu 
de alta, dar clacă se poar
tă „Retro" ?! ’ ■

.Și cu toate acestea și 
moda „Retro" la unii, a 
început să piardă teren: 
Și-au dat seama de avan
tajele și frumusețea vieții 
moderne sau de alte avan
taje ?! Cert este că „Aure
lian" a început să fie înlo- 

. chit, mai nou, cu un „plin" 
la o „1300". Uneori merge 
și mai puțin, dar să fie 
respectată cifra octanică. 
S-o purta „Retro", o fi bun 
în colecție un „Aurelian" 

. dar parcă eeva „98“ tot ar 
fi bun. . ;

„Retro", „Retro", -dar pa
șii trebuie făcuți spre

itor, cu „Retro" nu prea 
mai faci mare lucru, ‘ ceva 
doar în jurul a 6 jumătate 
dd pas,;ceea ee ar echivala 
doar eu o promisiune. : 
să-i •facem'" Lumea 
schimbă,; și își schimbă 
obiceiurile și... moda

Tudor MUNTEAN U

Ce
se
și

E P I' G RAME
In casa noua

Ea. i-a prezentat căminul 
prins intr-o lumină sacră : 
„Uite-alcoVul, mașa, scrinul 
și la stânga... mama soacră".

LA PĂSTRARE 
„Amintiri! Să uit nu pot 
.chiar și după, ce trec, anii" 
el .păștreaza-n suflet tot 
ea păstrează... numai banii.

Mircea ANDRAȘ

(...în configurația fizică a 
țșrii noastre se disting trei 
forme de relief? 36 la 
sută dealuri și podișuri, 31 
la șută munți și 33 ia sulă 
cîmpie.

Cronică nerimată (62)
• Ahile îsi privea duș

manii drept în oyhj. El a- 
vea câlcîiul vulnerabil,
• E vina lur. S-a

pedepsit pe nedrept. 
. ® : Dacă munții ar
aur cu siguranță am 
bijuterii de piatră.
• Tigrul nu e. chiar atît 

de incult.-'El știe foarte 
multă anatomie.
• Totul e să 

concurs. Fie și 
jurări.
• Ce: bine că 

prit ceașul. Pînă 
bla razna.

lăsat

cîștigi un 
de împre-

• . Emigranți ! Tndepăr- 
.tîndu-vă de Pălnint inghe-
tați imediat. Chiar dacă vă 
apropiați de Soare.
• Zeii nu mor. Dreptul 

Ia moarte il au numai cei 
care au trăit în prealabil.
• Există rime absolut 

întâmplătoare cum ar fi 
de pildă „știință" și „ședin
ță".

...în Josenii Birgăului din 
județul Bistrița-Năsăud, 
mai există tiptil de case cu 
tindă la mijloc ? Tbt aici* 
se află vel inie, pive de pă- 
nură în plină . activitate, 
dar acul de scărmănat lină, 
precum și prese de 
construite din lemn,
/ „.în masivul Piatra 
nilui crește o floare 
de o rară delicatețe,
nu se mai află nicăieri in 
lume ? Botaniștii 6 numesc 
„Uiantus c-allijonus", iar lo
calnicii- îi spun „garul'ița 
Pici fii Craiului".

ulei,

/
< "ra

mie:!,
care

, Culese de
Ing. llie BREBI-N

mi s-a o- 
aeurn um-

Valeria BUTULESCU

Un simbol

Ion GLUGA

tinereții !
ORIZONTAL : 1. Urmează copi

lăria; 2. Aduc noul în știință — 
Tînăr căsătorit (reg.); 3. Două sute 
la romani — Puternic, viu elan 
tineresc; 4. Mic arbust ornamental 
cu flori albastre —■ începe și sfîr- 
șește tinerețea ! —. Dânșii; 5,' O fa
tă rămasă nemăritată (fig.) — O 
bucată din infern; 6. Călăuze pen
tru tineri în viață; 7 ...și călăuze 
în drumeții (sing.) — Corectează e- 
ditura ; 8. O soție la început! — 
Născute în laboratoare; 9. 3,4 co- 
î'upți! —- Primele noțiuni (fig.) 
Petru Maior; 10. Disciplină sporti
vă — Concept în educația tinere
tului nostru ; 11. Aruncate pe furiș 
— Norma, minerului.

VERTICAL: 1. Organizație-stu
dențească — Județ-în. vestul:țării;'

Amplă manifestare sportivă 
la care ■ pârtieipă tineri și oameni 
ai muncii — Organizație de tine
ret de la a cărei înființare șe săr
bătoresc 60 de ani ; 3. Apare oval! 
— Mediocru — Iulia ilașdeu ; 4.
Pepinierele cercetărilor științifice ; 
5. încheie orice refren ! ■— Asigură 
fisiunea treptată a reacțiilor nu
cleare (sing.)-; 6, A cunoaște — Ne
gație — Descresc (fig.); 7. Tineri 
soliști vocali lansați pe marea sce
nă a festivalului. „Cintarea Româ
niei" (sing.) — începe testarea; 8. 
Tușă seacă ! — Un Vulcan ce se 
trezește (vb.);’ 9. Un nume,, fără uț 
nu ! — învingător la admitere; 10. 
■Anii, adolescenței — Primele -din- 
țr-o sută 1 11. Veche unitate 
măsură. pentru lungimț egală : ■ 
0,711 m — Mirat.prin, anagramare!
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Sosirea la Phenian
tUrmare din pag. 1)

Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în R. P. D. Coreeană

Coreene, împreună cu so
lia, tovarășa Kim Săng E.

La ora 12,30 (ora locală) 
aeronava' prezidențială a 
aterizat.

Tovarășul Kim Ir Sen și 
soția, tovarășa Kim Săng E, 
adresează tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu un 
călduros bun sosit pe pă
ții în tulR. P. D. Coreene.

Cei doi conducători de 
partid și de stat își string 
mîinile cu prietenie, se îm
brățișează. La rîndul lor,

18 APRILIE
8,00 Admiterea in 

vâțămîntul supe
rior agripol.

8,20 Seraliștii în fața 
bacalaureatului.

8,40 Omul și sănătatea. 
9,00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
13,05 Album duminical
14.30 Desene animate.
17.15 Zimbabwe. Conso

lidarea indepen
denței — reportaj,

17.30 Film serial : „Mi
siunea".

18,10 Concurs pionieresc. 
19,00 Telejurnal.
19.25 Steaua fără nume. 

Emisiune-concurs,
20.15 Reportaj ’82 : „Dia

mante de Maramu
reș". .

20.30 Film .artistic : 
„Mușcă și fugi".' 
Producție a studi
ourilor italiene. 
Telejurnal.

• Studioul muzicii 
ușoare.
19 APRILIE

i Emisiune în 
ba maghiară. 
1 001 de seri.

i Telejurnal. 
Orizont tehnico- 
științific.

1 Cadran mondial. 
Roman-foileton • 
„1 
sodul 6.

Milă pen- 21,55 Ritm și grație.
22,20 Telejurnal.

rabilului spectacol în aer 
liber — de fapt un bun 
sosit al întregului Pheni
an —, un moment aparte 
a fost reprezentat de inter
pretarea cunoscutului cîn- 
tec „Partidul, Ceaușescu, 
România". ■

După sosirea la Phenian, 
la reședința ce le-a fost 
rezervată pe timpul vizi
tei, : tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au continuat dia
logul cordial cu tovarășul 
Kim Ir Sen și . tovarășa’ 
Kim Săng E.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au adresat 
cele mai calde felicitări 
tovarășului Kim Ir Sen cu 
prilejul aniversării zilei 
sale de naștere.

Cei doi conducători 
partid și de stat și-au 
■primat bucuria de a se 
întîlni, de a continua 

simbolizînd astăzi ritmurile acest prilej - dialogul 
- ■ ■ ■ nivel înalt, în folosul dez

voltării pe mai departe a 
colaborării dintre partidele 
și statele noastre, al în
tăririi prieteniei și solida
rității dintre popoarele ro
mân și coreean.

Sen, Ridicat pe locul de 
unde tovarășul Kim Ir Sen 

' a rostit, la’ 14 octombrie 
1945, o amplă cuvîntare în 
fața locuitorilor orașului 
Phenian, într-o atmosferă 
de entuziasm Și bucurie 
pentru realizarea actului 
eliberării de sub dominație 
străină, la capătul unor 
lupte grele desfășurate de 
partizanii coreeni.

Oficialitățile Phenianului 
urează aici bun sosit dis
tinșilor soli ai poporului

dului și statului român, 
căruia îi dovedesc în chip 
emoționant stima deosebită 
și înalta prețuire ce i-o 
poartă pentru neobosita sa 
activitate internațională, o- 
rientată ferm și consecvent 
spre împlinirea aspirațiilor 
de pace, independență, su
veranitate, prietenie și co
laborare, spre făurirea unei 
lumi mai bune și mai drep
te pe planeta noastră.

în această ambianță pri
etenească a cărei domiiian- 
tă este afecțiunea față de român, oferind ca ales dar 
înalții oaspeți din Româ
nia, coloana oficială de

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Maria Mira- 
bela ; Unirea ; Capito
lul al doilea.

PETRII, A: Fiul mun
ților.

LONEA : întoarcerea 
la dragostea dinții.

ANINOASA : Vara
speranțelor.

VULCAN — Luceafă
rul : Lupii mărilor.

LUlT.Ni — Cultural: 
Hangar 18 ; Muncito
resc : O lume - fără cer.

URICANI: Kramer
contra Kramer.

I
I 
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Vulcanul ; U- 
nirea : Intîlnirea cu Fa
bian Balint.

PETR1LA: Fiul mun
ților.

LONEA; Domnișoara 
Noorie.

VULCAN —. Luceafă
rul: Un iepure pentru 
avocat. ' ’ • -U.

LUPE NT — Cultural ; 
Vocile ; Muncitoresc : O 
lume fără cer

URICANI: 
tru cei. vii.

22,00
22,25

>*5e**» y-iLiiuu ca uxvo va 4. 
o sculptură simbolizînd 
prietenia r°mâno-coreeană. 

sini își continuă drumul pe- 
marile bulevarde ale ora
șului îndreptîndu-se spre 
cunoscutul monument
„Ciănlima". O străveche 
legendă coreeană vorbeș
te despre „Ciănlima", ca
lul înaripat care sfidează 
orice distanțe și obstacole,

tovarășa Elena Ceaușescu mașini, însoțită de motoci- Coloana oficiala de ma- 
și tovarășa Kim Săng E se ” " ” ->-• »->
salută cordial.

într-o atmosferă solem
nă, fanfara intonează im
nurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România 
și Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Miile de oameni aflați 
la aeroport ovaționează in

tere cuvinte de bun venit, 
aclamă pentru prietenia 
româno-copeeană. Ei 
dat glas bucuriei de 
avea din nou în mijlocul 
lor pe conducătorul parti-

cliști, părăsește aeroportul 
Sun An, îndreptîndu-se 
spre Phenian.

De-a lungul întregului 
traseul străbătut, primirea 
înalților soli ai României 
socialiste s-a desfășurat 
într-o atmosferă de nease
muită bucurie, transform în- 

___ . . . du-se într-o adevărată săr- 
delungf scandînd cu pu- bătoare populară,

' ’ " Un popas la Arcul
de Triumf ~ edificiu nou, 
maestuos, cu semnificații 
istorice, inaugurat recent, 
în cinstea celei de-a 70-a 
aniversări a zilei de naș
tere a tovarășului Kim Ir

au .
a-1

avîntate în construirea so
cialismului.
Tovarășii Nicolae 

Ceaușescu și Kim Ir Sen 
răspund cu prietenie ma
nifestărilor entuziaste ale 
mulțimii aflate pe traseu.

în desfășurarea memo-

întilniri ale tovarășului Nicolae
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, la Phenian, în 
după-amiaza zilei de sîm
bătă pe Mamdouh Salem, 
consilier al președintelui 
Republicii Arabe Egipt, 
fost pfim-ministru.

Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de mesaje între 
președintele Nicola e 
Ceaușescu și președintele 
Republicii Arabe Egipt, 
Hosni Mubarak.

în cadrul întrevederii, 
reprezentantul președinte, 
lui Republicii Arabe Egipt 
a subliniat înalta apreciere 
pe care președintele Hosni 
Mubarak, guvernul și în
tregul popor egiptean O

acordă contribuției pre
ședintelui Ni c o 1 a e 
Ceaușescu ia dezvoltarea 
relațiilor româno-egiptene, 
la promovarea cauzei păcii 
și înțelegerii între popoare, 
în mod deosebit pentru 
activitatea sa îndreptată în 
direcția instaurării unei 
păci globale, juste și dura
bile în Orientul Mijlociu.

Au fost subliniate cu sa- 
1 tisfacție bunele raporturi 
statornicite între cele două 
popoare și țări, dorința co
mună de a adinei priete
nia și colaborarea reciproc 
avantajoasă.

S-a relevat imperativul 
de a se acționa, pentru re
alizarea unei păci globale 
juste și durabile în Orien-

tul Mijlociu, pentru o solu
ționare politică care să 
ducă la retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe o- 
cupate In 1967, la rezolva
rea problemei palestiniene, 
inclusiv la crearea Unui 
stat palestinian indepen
dent.

*

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 

>-a întîlnit, sîmbătă seara, 
la Phenian, eu Mohamed 
Khouna Ould Haidalla, 
președintele Comitetului 
Militar de Salvare Națio
nală și șef al statului Re
publicii Islamice Maurita
nia.

15,00

17,50
20,00
20,30

lim-
' %

de 
ex- 
re-, 
eu 
la

20,50
21,15 toman-ioiieton :

,La barraca". Epi- I
rAzîllI A ■

în cadrul întîlnirii 
fost apreciată pozitiv evo
luția relațiilor de prietenie 
și cooperare dintre Româ
nia și Mauritania în dife
rite domenii de interes co
mun, subliniindu-se dorin
ța celor două țări de a ac
ționa pentru amplificarea 
acestor raporturi pe mul
tiple planuri.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu a arătat că aș
teaptă cu interes vizita 
președintelui Republicii Is
lamice Mauritania în Româ- - 
nia. < ■ ■

Totodată în .cadrul în
trevederii au fost abordate 
unele aspecte ale situației 
internaționale actuale.

încheierea vizitei oficiale de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu
în Republica Populară Chineză

din Beijing
fUrmare din pag. 1J tehnico-științific, cultural, 

în interesul celor două 
popoare,- al cauzei socia-ția pentru rezultatele vizi

tei, pentru convorbirile pur- îismului și păcii in lume, 
tate și înțelegerile conve
nite cu acest prilej.

A fost exprimata. con-
- vingerea că vizita se va 

înscrie ca un nou moment 
important în cronica reia- cele mai bune urări 
țiilor de prietenie româno- 
chineze, va da un puter
nic impuls colaborării din
tre partidele și țările noas
tre, deschizînd noi căi de 
extindere a conlucrării, 
perspective foarte bune 
promovării relațiilor în 
domeniile politic, economic,

Tovarășul Hu Yaobang 
a rugat să se ' transmită 
Partidului Comunist Ro
mân, guvernului și poporu
lui român un cald salut, 

___ de 
in edificarea

cele mai vii 
președintelui 
Central al

Ghi

noi succese 
socialismului.

Exprimînd 
mulțumiri 
Comitetului
Partidului Comunist 
nez, conducerii de partid 
și de stat pentru calda os
pitalitate, pentru - atmos
fera tovărășească cu care

au înconjurat pe oaspeții 
români în timpul vizi
tei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tova
rășilor din conducerea , de 
partid și de stat, poporu
lui Chinei cele mai calde 
urări de succese și. feri
cire.

înainte de a se despăr
ți, tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Hu Yaobang 
îșl iau un călduros rămas 
bun, se îmbrățișează, își 
string îndelung mîinile. 
Tovarășul Hu Yaobang u- 
rează tovarășului Nicolae 
.Ceaușescu și tovarășei

Elena Ceaușescu succes 
deplin în călătoria ce o 
întreprind, în continuare, 
în R. P. D. Coreeană.

De la. reședința oficială 
pînă la aeroport, oaspeții 
români sînt însoțiți de to
varășul Huang Hua, vice
premier al Consilităui de 
Stat, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Chineze, 
de alte persoane oficiale.

La ora 10,00 — ora lo
cală —, aeronava preziden
țială a decolat, îndreptîn
du-se spre Republica 
Populară Democrată Core
eană. '■■■■ .

cu sediul în orașul Rovinari, strada Energeti- 
cianului nr. 1, încadrează de urgență următoa
rele categorii de oameni ai muncii:

— sudori electrici și autogeni
— lăcătuși agregate energetice
— operatori cazane și turbine
— electricieni exploatare
— mașiniști mașini fixe
— muncitori necalificați cu 10 clase sau 

liceu teoretic, cu posibilitate de calificare
— mineri suprafață
— buldozeriști
-— concasoriști
— vulcanizatori
Relații suplimentare la sediul întreprinderi^

CIRCUL DE STAT BUCUREȘTI

VA INVITA IN PERIOADA 20—25 APRILIE 
LA MARELE SPECTACOL INTERNATIONAL 

MONDO CIRC
PARTICIPA ARTIȘTI AI CIRCURILOR 

DIN MOSCOVA, BUDAPESTA, CAIRO ȘI 
BUCUREȘTI.

Dresuri extraordinare de capre, șerpi uriași 
și cu elefantul năzdrăvan „TROMPI“.

Două ore de amuzament copios.
Premiera : marți, 20 aprilie ora 19,30 ; zil

nic două spectacole Ia orele 16 și 19,30; dumi
nică, 25 aprilie, orele 10, 16 si 19,30.

CIRCUL VA FI INSTALAT ÎN PETRO
ȘANI LINGĂ PIAȚA AGROALIMENTARA.
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