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Zilși Muncii
Rodnicia constructorilor de utilaje

în întîmpinarea
■ /

Productivități 
sporite în abat

Colectivul sectorului I 
de la mina Vulcan șe 
mențjne șj_ în luna aceas
ta în fruntea întrecerii 
socialiste din cadrul uni- 
tății, dînd peste sarcinile 
planului, de producție 
1486 tone de 
Cumulată de la 
tuPanulUi. producția 
zi obținută peste

cărbune, 
ineepii- 

la 
preve- 

■ dei’i este de peste 11600 
Rezul- 
repre-

toile de cărbune, 
talele înregistrate 
zintă rodul hărniciei mi
nerești pentru creșterea 
productivității muncii în 
toate abatajele sectoru
lui. S-au evidențiat mai 
eu seamă brigăzile con
duse de Ștefan Gantz, 
Mihai Dudescu și Mihai 
Neșțian,

• Colectivul atelieru
lui de reparații mecanice 
Livezeni din cadrul 
I.R.I.U.M.P. a expediat în 
luna aceasta către I.M. 
Lupeni o pompă „Jiu" și 
un compresor ale căror 
reparații capitale s-au în
cheiat recent. La lucrări- 

: le amintite s-au distins 
formațiile de lăcătuși 
eonduse de Ludovic Hosch 
și Gheorghe Tefeleș, care 
au devansat termenele de 
predare la aceste lucrări. 
Harnicii, constructori de 
utilaje s-au angajat să re
ducă termenul de preda
re în cinstea zilei de 1 
Mai și la utilajele trimi
se la R.K. de către unită
țile miniere Dilja, Bărbă- 
leni și Uricani.

Depășiri la producția

Vizita oficială de prietenie

în Republica Populară 
Democrată Coreeană

începerea convorbirilor oficiale
La Phenian, la Palatul 

Kîmsusan, au început la 
18 aprilie convorbirile ofi
ciale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co- 

. munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Co
reea, președintele Repu-

blicii Populare Democrate 
Coreene.
• - '■

Actualul dialog româno- 
coreean, la nivel înalt, pri
lejuit de vizita conducăto
rului partidului și -sătulul 
nostru în Republica Popu
lară Democrată Coreeană, 
a continuat, luni dimineața, 
în cadrul unei noi și fruc
tuoase runde de convorbiri.

La convorbiri participă : 
Din partea română — to-

varășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-mi. 
nistru al guvernului, cele
lalte persoane oficiale.

Din partea coreeană — 
Li Giong Ok, membru ăl 
Prezidiului Biroului Politic 
al C.C. al P.M.C., prenție- 
rul Consiliului Adminis
trativ al R.P.D. Coreene,

(Continuare în pag. a 4-a)

1 Contînuînd seria suc
ceselor obținute la extrac
ția producției de cărbu
ne in cinstea zilei de 1 
Mai colectivul minei Uri- 
cani a realizat în 17 a- 
prilie peste prevederile 
planului de producție 400 
tone de cărbune. Plusul 
realizat de la începutul a- 
cestei luni este de,, 2728 
tone de cărbune! ..Contri
buția .«ea mai maije la 
obținerea acestor reali
zări aparține minerilor 
sectjWuUli I. Acest colec
tiv s extras în ziua, a- 
mintftă aproape 200 tone 
de cărbune peste preve
derile planului, ceea ce a 
făcut ca plusul"4rtregistrat 
de lj începutul ’lunii să 
fie de 900 tone de căr
bune.

Se evidențiază forma
țiile conduse de Constan
tin Sorescu — cu un plus

de 400 tone de cărbune 
peste prevederi —, Du- 
mitu. Gheran — cu plus 
18i) tone de cărbune —.

: iosif Roca — cu plus 
100 tone de cărbune.

De menționat vă la re 
zultatele obținute au con- 
,i ibuit în mod s ibstanțial 
și echipele de electrolă- 
Căluși, care prin re
vizii. și reparații de cali
tate au asigurat funcțio
narea normală a utilaje
lor din dotare, fapt ce a 
condus la ritmicitate 
extracția cărbunelui.

• Recent, oamenii 
muncii de la Atelierul de 
tuburi de aeraj Livezeni, 
au expediat Itenefieiari- 
lor (minele Dilja, Live
zeni și Lupeni; un mare 
număr de tuburi de aeraj 
necesare pentru subteran. 
Unitățile menționate au 
primit 925 de tuburi în 
valoare de peste 298 000 
lei, urmare a unei activi
tăți mai susținute desfă
șurată de harnicii cons-

, truetori de utilaj minier.
• Prin mai buna orga

nizare a muncii, Ia Ate
lierul T.H, Paroșeni au 
fost realizate peste pre
vederile planului 1809 kg 
armături. Maistrul Carol 
Simonis, conducătorul a- 
telierului, ne reiata că 
sîrtt create toate condiți
ile pentru ca activitatea 
constructorilor de utilaj 
minier să fie mai rodnică.

Republicii Populare Demo
crate Coreene, ordinul 
„Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I, 
cu eșarfă, pentru contribu
ția deosebită adusă Ia dez
voltarea colaborării dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Co
reea, dintre Republica So-, 
cialistă România și Repu
blica Populară Democrată 
Coreeană, la întărirea prie-

teniei dintre poporul român 
și poporul coreean, la pro
movarea cauzei generale 
a socialismului, păcii si 
colaborării internaționale, 
cu prilejul împlinirii vîrs- 
tei de 70 de ani.

La solemnitate a partici
pat tovarășa Elena 
Ceausescu.

AU luat parte, de aseme
nea, alți membri ai dele
gației țării noastre.

In cadrul unei solemni
tăți care a avut loc la 
Palatul Kîmsusan, în ziua 
de 18 aprilie. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului . 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a conferit tova
rășului Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele
A

Intîlnire prietenească cu tovarășul Kim Ir Sen
Tovarășul Nicolae rășul Kim Ir Sen, secretar 

Ceaușescu, secretar gene- general al Comitetului Cen- 
ral ai Partidului Comunist trai al Partidului Muncii 
Român, președintele Re- din Coreea, președintele 
publicii Socialiste Roma- Republicii Populare De
nia. șl tovarășa Elena
Ceaușescu s-au . reîntîlnit, răsa Kim Săng E, ... 
luni după-amiază, cu Iova- In cadrul ațpstei

întîlniri, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prie
tenească, de stimă recipro
că, tovarășul. Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen, tovarășa Elena 
Ceausescu și tovarășa Kim 
Sang E s-au întreținut eu 
deosebită cordialitate.

O contribuție deose
bită la pregătirea viitoa
relor fronturi de lucru 
de la I.M. Lunea o a- 
duce.echipa de elcctro- 
lăcătuși condusă 
Gheorghe Roșu.

noi

modrate Coreene, și . tova-

‘^1
Bsfeățto-/ ',v ■.. . • '■ .
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Combinele de Înaintare, o problemă“ 
înaintează' greuîn care se...

• Valoarea zestrei tehnice a minei — 994 090 000 
lei din care valoare amortizată — 421000 000 lei * 
Se plătesc amortismente anuale în valoare de 
301000 000 lei • Din 4 complexe mecanizate funcțio
nează... unul • Din 12 combine de abataj, funcționea7 
ză doar 3. Din cele 6 combine de înaintare nu func
ționează... niciuna.

a fost achiziționat ? 
lipsesc: stratele asta o 
țin specialiștii dar, 
1979 și pînă în 1982, aproa
pe 3 ani, lunar, pentru a- 
cest utilaj de mare capa
citate mina plătește un a-

Că 
siis- 
din

Pe primul trimestru al 
’ anului, mina Aninoasa și-a 

realizat sarcinile de plan. 
La zi. înregistrează un mi
nus de 1500 tone de cărbu
ne. Ne vom opri, în cele ce 
urmează, la modul în care 
este folosită zestrea tehnică 
a minei. Prezentăm, așadar, 
situația, așa cum este ea, 
care se constituie în răs
puns la întrebarea : de ce 
mina Aninoasa înregistrează 

< minusuri la producție,? Ia
tă de ce :

Din cele 4 complexe nie-

canizate din dotare, func
ționează doar... unul. Un al 
doilea, în valoare de peste 9 
milioane lei stă în depozitul 
de la Iscroni din... iulie 
1979. Explicația ? Lipsa 
straielor de grosimi adec
vate. în -exploatare.. Atunci, 
de ce,. pc ce bază tehnică .

are o situație mai bună. 
Din cele 12 aflate în do
tare funcționează doar 3. 
Din cele aflate „pe butuci" 
3 zac în depozite (una din 
iulie 1981, alta din septem
brie 1980 și ultima, nouă, 
achiziționată în octombrie 
1981. Ultima este planifi
cata să producă in 1982 
o producție de 70 -100 tone. 
Cind le va mai produce ? 
Sintem de-acum in aprilie!) 
Este de ajuns sâ amintim 
că, pentru aceste trei com
bine amortismentele luna
re se ridică la aproape

mortisment de aproape 
200 000 lei. Făcînd un cal
cul simplu zcrourile se în- 100 000 lei. O altă combină, 
mulțesc. Și. implicit. în 
balanța financiară a între
prinderii, atîrnă din ce 
ce mai greu.

. . Nici Ia . combinele de
bataj mina Aninoasa

m

care a funcționat cu com
plexul, este scoasa (și ea 1)

Mircea BUJORESCU
a-
nu (Continuare în pag. a 2-a)

A reînceput școala
deziluzii cu privire lo 
cele... mai mici. Părinții 
merg la „șutul" lor coti- 
dian. la mină, la prepara- 

...__ , t ție, la uzină, la fabrică,
invoctnd, ca în fiecare an, iar odraslele își împlinesc 
uimirea renașterii din menirea de a învăța și a 
primăveri. Răsare verde munci, pentru a fi demne 
crud în poienile munților de condițiile minunate 
și trup mugurii pomilor ce le-au f°st create.
de fructe, semn ca pri- ună clopoțelul. Clin-

~ c^etu^ s&u cheamă
'"“J de generații pe 

cei care sorb lumina în
vățăturii din izvorul ști
ințelor. Și aici, la noi, 
de unde cărbunele plea
că pe drumurile de lumi
nă și căldură 
trenul vacanței s-a oprit 
în stația școlii, 
unde se cizelează conști
ințe, se făuresc destine 
și se formează OAMENI.

Bine te-am găsit școală.1

ruimee pe ue
cintec și plictisite 

■'<* de insomnia iernii 
își ridică uimite pleoapa,

măvara învinge. Este 
veșnicul început al ano
timpului tinereții,, al fră
gezimii gindului și înaltu
lui de vis.

Acum, cînd iată, „vi- 
, ne, vine, primăva
ra1', porțile școlilor 
se deschid largi și larmă 

de glasuri cristaline inun
dă clasele, laboratoarele, 
atelierele. Reîncepe școa
la. Din nou preocuparea 
temelor, a lucrărilor de 

• control. Din nou bucuria 
notelor mari șt micile

■t

A ale fdrii,

șantierul

B. MIRCESCU
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Pe marginea articolului
„Prea puține fapte, prea multe 
justificări, amînări, promisiuni"

în urma notei critice apărută în ziarul nostru nr.
9172 din 5 martie 
Direcției Drumuri 
mătornl răspuns:

„în urma sesizării 
din partea organelor loca
le, în ziua de 15 martie 
ac. s-a deplasat la fața 
locului directorul general 
al Direcției drumurilor din 
M.T.Tc., ing. Mihai Boicu, 
care împreună cu repre- 
aentanți ai DJJ.P. Timișoa
ra și ai organelor locale au 
analizat situația creată pe 
D.N. 66 A, ca urmare a 
intensificării traficului ru
tier și în special a circula
ției autobasculantelor de 
tonaj greu. La sediul con
siliului popular al munici
piului Petroșani s-a înche
iat o „notă" prin 
stabilesc termene 
lucrările necesare 
xecuta in scopul asigură
rii desfășurării circulației 
pc acest traseu. Pentru în
treținerea drumului exis
tent au fost stabilite o se
rie de lucrări care urmea- 
zu>a se executa, în colabo
rare, de către consiliul 
popular al orașului Lu
peni, S1.RJLS.C. Deva - si 
Grupul de șantiere al 
T.C.H„ cu contribuția Com
binatului minier Valea Jiu
lui.

In ceea ce privește exe
cuția variantei Lupeni (tem 
10 -4- 800 — 12 + 800} a- 
eeasta este în curs de exe
cuție prin întreprinderea 
de drumuri și poduri Bucu
rești — Grup șantiere Ti
mișoara, și are ca termen 
de punere în funcțiune da
ta de 30 septembrie a.c. 
Conform planului aprobat 
de organele competente — 
s-a stabilit ca această în
treprindere să asigure pînă 
la data de 30 aprilie 
circulația pe stratul 
piatră spartă, iar pînă 
data de 31 iulie a.c.. 
Stratul de bază de mixtură 
asfaltîcă.

După cum am arătat mai 
sus situația actuală pe. dru
mul național Lupeni — 
Cîmpu lui Neag a apărut 
ea urmare a circulației au- ... __...___________________
tobasculantelor cu eapacita- aerată, privind starea drumurilor, 
te de 16 tone (și mai mare) Intr-un viitor număr al ziarului vom publicaii- și
tip DAC 19215, cu care este răspunsul consiliului popular al orașului Lupeni.

tUrmare din pag. Li (tehnologic)... Staționează 
prin subteran, unele și de 
peste doi ani de Zile. Timp 
în care, lună de lună s-au 
alcătuit programe de me
canizare, s-a analizat sta
rea folosirii utilajelor, s-au

rului „Steagul roșu" ne 
poate ajuta vă mulțumim 
cu anticipație.

Fați de cele arătate, a- 
preciem că problema asigu
rării circulației în perioada 
următoare pe D.N.,66 A 
Livezeni •— Cfanpu lui 
Neag este deosebit de com
plexă și greu de rezolvat 
la nivelul fondurilor și 
mijloacelor materiale pen
tru întreținere care, și a- 
eestea, sînt alocate la ni
velul unei circulații nor
male și legale; de aceea 
nu putem să ne însușim ca
lificativele de „nepăsare", 
„nepricepere" etc., care sînt 
introdusă în articolul dv. 
din nr. 9172/1982, conside- 
rînd că adevărata cauză 
este lipsa de previziune 
din partea celor care utili
zează drumul, pentru a a- 
plica prevederi legale bine 
statuate.

întrucît avem cu toții 
, în
mod corect și complet la 
toate nivelurile, am arătat 
cele mai sus cu convinge
rea că presa locală poate 
fi de un real folos în re
zolvarea acestei probleme 
în eare sens vă propunem 

■ organizarea unei consfă
tuiri cu toți factorii intere
sați care să găsească prin 
colaborare, soluții cît mai 
urgente pentru reglemen
tarea stării tehnice a dru
murilor naționale din zona 
Văii Jiului. Vă mulțumim 
pentru ajutorul acordat".

Semnează directorul 
D.DJP. Timișoara, ing. 
Laurențiu Stelea.

★N.R. Sîntem încrezători în angajamente! afirmat 
cu privire Ia cele 3 termene în legătură cu varianta 
D.N. 66 A pentru Lupeni (km 104-800 — 12-f-800). Sîn
tem, de asemenea, încrezători și în privința urgentă
rii celorlalte lucrări din municipiu finelusiv a lucră
rilor la viitorul pod de la Livezeni). Am reținut do
rința de a se organiza o consfătuire cu factorii inte
resați pentru a găsi împreună soluții in vederea re
glementării stării tehnice a drumurilor naționale din 
Valea Jiului. In cazul cînd va avea Ioc o asemenea 
acțiune, ziarul va reda pe larg concluziile ce vor fi 
desprinse.

Cît privește unii termeni folosiți în articolul nos
tru, ei au fost sugerați de locuitori ai orașului Lu
peni, conducători ai unităților economice locale, zia
rul nefiind decît ecoul unei opinii de nemulțumire ge-

a.e. ca ti tul de mai sus, din jartea 
și Poduri Timișoara, am primit ur-

făcute

care se 
pentru 

a se e-

a,c. 
de 
la 
pe

Răspundem 
cititorilor

• EL1SABETA POJDAN. 
, MARIA KOCSEK, Lapeoi: 

Veți plăti chiria pentru a- 
partamentul nr. 42, blocul 
*1 din strada Bărbăteni, 
începînd cu luna februa
rie 1982, Precizarea ne-a 
furnizat-o secția fond loca
tiv din cadrul E.G.C.L. Lu
peni unde am intervenit 
în vederea rezolvării plîn- 
gerii ce ați adresat-o redac
ției.
> UN GRUP DE LOCA

TARI, Aleea Trandafirilor, 
Petroșani: Dispeceratul
E.G'.C.L. Petroșani, unde 
am intervenit pentru solu
ționarea sesizării dv., ne-a 
comunicat că în urma mă
surilor ce au fost luate, 
blocul 5 de pe Aleea Tran
dafirilor este aprovizionat 
cu apă în mod normal.

dotat Combinatul minier 
Valea Jiului pentru exploa
tările din zonă. In confor
mitate cu Legea nr.i 13/1974 
art. 21, acest tip de auto
basculante poate circula pe 
drumurile publice numai 
după consolidarea acestora, 
lucrările 
prin grija 
de transport. ■

Ținînd seama de impor
tanța obiectivelor C.M.V.J.,
w/z/w.z/iiw/wfcw.a'w/ 
^Steagul roșu44 a criticat, 
organele vizate răspund
ZZZZZMWMZJMZMMUVZMMtMMZZ»

organele noastre de între
ținere din județul Hune
doara (SJ.R.D.S.C. Deva) 
au executat pînă în pre
zent un volum de lucrări datoria de a informa 
de trei ori mai mare decît 
în anul precedent, totuși a- 
eestea nu au reușit și nici 
nu vor reuși in viitor 
asigure condiții bune 
circulație pe D.N. 66 A.

Se impune deci în mod 
stringent ea beneficiarii de 
transporturi din Vakă Jiu
lui să intre în legalitate eît 
mai curind cu transportu
rile pe oare Ie efectuează 
în această zonă, în sensul 
de a executa consolidarea 
drumului pe toate porțiu
nile pe eare circulă cu 
mijloacele de transport sus 
arătate. în cazul în care 
în acest sens redacția zia-

executîndu-se 
beneficiarului

să 
de

i în depozit în octombrie 
1980 cu „diagnosticul" — 
nereparabilă. Tinînd cont 
că era prevăzută să func
ționeze pînă în... 1986, că

sta-
al
o

la

în gospodărire, în răspun
dere, o parte din avuția 
poporului și trebuie să dea 
socoteală poporului, 
tulul, ca reprezentant
poporului, de felul cum 
gospodărește!", spunea 

din mal .1979 și pînă la Plenara C.C. al P.CJL dto trimis „situații" ia C.M.V.J.
data scoaterii nu a funcțio- 31 martie 1982, tovarășul etc. Iar milioanele se pla
nat decît 302 zile și că a- Nlcolae Ceaușescu. Ce au > se...
jnortlsmentul 
lunar este de 
aproape 30 000 
ici, situația 
este, pe cît 
de „costisitoa
re", pe atft de alarmantă. 
Un exemplu mai aparte, 
o situație care ține de do
meniul absurdului am în- 
tîlnit-o în cazul combinei 
de abstaj CA-2. achizițio
nată în noiembrie 195BI, cu 
termen de funcționare pî
nă în 1988, care nici la a- 
ceastă dată nu a fost ridi
cată de la I.U.M.P. De ce? 
Utilajul este necorespun- 
zător pentru Aninoasa, A- 
tunci de ee s fost achizi
ționat?. Se menționează că 
va fi dat disponibil. Sînt 
bani grei eare apasă asu
pra realizărilor colectivului. 
„Noi vorbim de proprieta
te socialistă — dar aceas
ta nu înseamnă că trebuie 
să acționăm la voia întîm- 
plării. Fiecare colectiv are

| Despre cele 
| constatate la 
| mina Aninoa- 
I sa am diato- 

 

î §at cu tov®- 
■*. rășul Vasile

făcut conducerea colectivă, 
fiecare membru al colecti
vului acesței întreprinderi 
pentru ea producția să se 
ridice la nivelul datării 
.tehnice? .■■•■'/■ >"■/■:-

Pentru că, dacă urmărim 
situația combinelor de î- 
natatare, din cele 6 din do
tare nu funcționează... NI- 
CIUNA !f Utilaje de mi
lioane, de zeci de milioane, 
nu produc decît... amortis
mente lunare de sute, mW- 
te sute de mii de lei. Una 
e neadecvată condițiilor 
de zăcământ, alta stă dato
rită întirzierii lucrări tor, 
altele au deficiențe la ins
talația de desprăfuire, ne
cesită reparații, sînt oprite

Rusu, secretar al comitetu
lui de partid pe întreprin
dere. Ani aflat eă prima a- 
naliză efectuată de noul 
comitet de partid a avut 
ea temă îmbunătățirea ac
tivității de exploatare, în
treținere și reparare a uti
lajelor din dotarea sectoa
relor. S-a stabil» un plan 
de măsuri cu termene și 
responsabilități concrete, 
eare visează eradicarea a- 
eestor lipsuri. Bămînc ea 
acesta să fie pus în aplica
re, iar complexele și com
binele (mai ales cele de 
înaintare, o problemă ve
che ia această mină, eare, 
se pare,., înaintează, greu) 
să funcționeze, să producă 
din plin, să-și dovedească 
eficiența !

Florile, un prețuit element al mediului
vic al orașului. Noile zone 
verzi cît și cele refăcute 
vor fi însămînțâte cu 509

Zilele trecute, împreună 
cu Niculina Rîpa, tehnician 
ia sera de flori a E.G.C.L. 
Lupeni, am 
parcurs mai 
multe străzi 
și zone din o- 
raș unde se 
plantau flori,
arbori și arbuști orna
mentali. în acest an zonele 
verzi ale orașului Lupeni 
vor . fi extinse eu încă 5 
hectare, față de cele II e- 
xistente in. prezent, în mod 
deosebit în noul centru ci

kg sămînță de iarbă. în 
toate cartierele orașului 
au fost plantați 2500 tran
dafiri, 3 000 de arbori și 
arbuști ornamentali, 10 000 
fire gard . viu. Intr-o primă 
etapă se vor planta, de a-

etapă 50 000 de flori. în 
preocupările gospodarilor 
din Lupeni, florile consti

tuie un pre
țuit element 
al mediului 
ambiant.
După ce am 
notat aceste

date, interlocutoarea noas
tră a parafrazat un vers 
de Dimitrie Anghel: „Mi
resme dulci de fiori mă- 
mbată și mă alină gînduri 
blînde/Ce iertător și bun f 
ți-e gîndul, în preajma

m coait-iuiia uuerai ea„ca.uaie Lacsa teuga, micuții șoimi dus gruya luare 
de ia grădinița cu program prelungit di» Vulcan, petrec clipe minunate.

Foto : Cristian ȘTEFAN

I 
I

O ACȚIUNE PATRIO
TICA. Tinerii din organi
zația U.T.C, ar. ift de la 
mina Vulcan au organizat 
o reușită acțiune de muncă 
patriotică în cadrul căreia 
au colectat 16 tone de fier 
vechi. Cu această acțiune, 
organizația U.T.C. răportea-

I ză realizai'ea integrală a 
I angajamentului economie 
1 pe semestrul I 1982.

• DEZBATERE. în adu
nările grupelor sindicale 
de la I.C.S. Mărfuri indus
triale Petroșani ș-a dez
bătut în luna curentă pro
blematica apărării avutului 
obștesc în comerțul socia
list./,. '

pescuitul continuă să fie 
oprit la toate speciile de 
pește.

semenea, 20 000 de flori ex- 
tra-timpurii, iar în a doua

0 răsplată
O fată ca oricare ce a- 

vea dreptul să viseze, să 
.se bucure de viață. Și to
tuși această: infirmieră de 
la o creșă din reședința 
de municipiu, în mod pre
meditat, nu a ales calea 
firească... Căminul - șubred 
ai sorei ei s-a destrămat, 
ambii părinți abandonînd 
„corabia", lăsînd patru co
pii fără îngrijire ,și educa
ție. Doi au ajuns la casa de 
copii, pe ceilalți doi îi creș
te ca o adevărată mamă, 
dintr-o retribuție modestă. 
Mariana, fiindcă așa o 
cheamă pe fată. Toți patru 
îi âc „mamă". Preluînd

florilor plăpinde".
Avram MICA

generoasă
- a te .

rolul sorei sale, îa . tnod 
exemplar, gestul ei se
constituie într-un act de 
acuzare la adresa părinți
lor .iresponsabili, dar în a- 
celașiriimp se înalță demn, 
prin dragoste și puritate, 
toai ales că îi impune re
nunțări adesea dureroase, 
griji permanente.

Ppinia și ©ea riiai gene
roasă răsplată, copiii au 
decis să o numească mamă 
pe cea care îi ocrotește și 
•le bucură copilăria ca o 
mamă. Răsplată pe măsura 
jertfei pe eare și-a impus-o 
această fată simplă, exem
plu de copleșitoare omenie. 
(Ion VULPE)

I
1» 
!

•REZULTATE CARE 
CONFIRMA. Pe lingă suc
cesele obținute la învățătu- Participi- primii 
ră, elevii Școlii generale 
ar. 5 din Petrila, au reu
șit performanțe 
și la activitățile• PESCĂREASCA. Da

torită creșterii tempera- artistice: tocul I 
tura apei e posibil ca în a cu orchestra de 
doua jumătate a lunii să populară, obiceiuri străbu- 
înceapă prohibiția la toate ne, dansuri populare fete 
speciile de pește din apele și montajul titerar-eoregra- 
de șes. în apele de munte fie.

• „CUPA PARÎN.GUL". 
De mîine pîrtiile din Pa
ring găzduiesc întrecerile 
de slalom ale celor mai 
buni schiori din țară, do
tate cu trofeul „Parîngul". (E.G.C.L. și asociațiile 

clasați 
în topul federației de spe
cialitate atît la băieți cît 
și la fete. Competițiile se

organizarea 
școlar 

Petroșani pînă joi, 22 apri
lie.

deosebite
cultural- desfășoară în 
pe oraș clubului sportiv 

muzică

’ziarul nostru lipsa totală a 
containerelor de pe strada 
Parîngului (lingă cele 8 
blocuri turn), din Lupeni. 
Se pare însă că gospodarii __ ....
locatari respective) nu se 
pot hotărî pentru rezolva
rea situației Hai. zău, so
luția e mai mult decît 
simplă !l

Pești. Dacă ai răbdare — 
în calitate de cumpărător 
— să aștepți pînă se în
toarce vînzătoarea de la», 
șueta din vecinătatea uni
tății, bine, dacă nu...
părere are 
Lupeni ?

• O SOLUȚIE SIMPLA. 
Nu o «iată am criticat în

• ORAR DUPA.„ POF
TA? Așa se pare că func
ționează adesea alimenta
ra ce deservește zona Com
plexului baraj — Valea de

Mixtă

Rubrică 
Teodor

realizată de 
ABV1NTK

I.C5.
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un nou titlu 
pentru Aron Vindea

ani, dat. însă de furcă, II cu- . < 
mttreșanul 1

malul mării...

r

In urmă cu trei 
un băiețel pirpiriu de la noștea bine u.—r----- -
Școala generală nr. 6 din Bogdan, coleg de lot fi e- ț 
Petrila trăia satisfacția leu al fostului 
de a îmbrăca tricoul de 
campion național al copi
ilor. Era Aron Cîndea, 
luptător antrenat de Va- 
sile făgaș de la. C.SJȘ. Pe
troșani, nu împlinise' 14 
ani și cîntărea 44 kg. 
ron Cindea a crescut, ca 
Feții-Frumoși din basme, 
într-un ari cît alții în șap. 
te, și-a adăugat in palma
res titlul național al ju
niorilor la 60 kg, perfor
manță realizată în anul jeanul a atacat dezl&n- 
trecut. Cintarul a înregis
trat în acest an încă 5 
kg, nu plwe de ambiție și 
sute de ore de antrena
mente peste „normă". Du-

■ pi întrecerile zonale, de
pășite cm bria, antrenorul
— tot din tagma ambițio
șilor — i-a „ propus" ul
timativ să nu se întoarcă 
acasă fără titlul de cam
pion școlar.

Au venit finalele. tn 
serii, toți adversarii , tn.-. 
illntți de elevul Liceului, 
industrial minier din Pe
troșani (clasa a Xi-a) au 
înclinat steagul înainte de 
vreme. Ultimul meci i-a

A-

lev al fostului campion i 
mondial L- Simon. Dar, J 
cel avertizat e de două ț 
ori mai periculos. Scorul i 
final demonstrează mora- 1 
la acestei înțelepte zicale : I 
9—1 în favoarea lui A- ( 
ron Cîndea, urmaș al vas-1 
(tiuită neam fie români. > 
din Țara Hațegului. Fi- | 
nala i-a desemnat ca par- i 
tenev de întrecere pe clu- ’ 
jeanul Calin A’iri, de ase- ț 
menea, coleg de lot. Clu- i

țu&i, conducea ett 2—1, ) 
i se părea că și-a sufocat^ 
adversarul, dar, la mijlo- i 
cui reprizei secunde, s-a l 
trezit fixat cu umerii pe ț 
saltea- Singurul proce-1 
deu „tehnic" pe care și l-a ! 
permis execute apoi ț
a fost să.^ strfngă mîna 4 
noului campion, școlar J 
la categoria 65 kg. )

Dintre colegii lui Aron i 
Cîndea bine s-au compor- t 
tat : Homan Tudor (60) — * 
locul. IV, Marin Preda (70) I 
— VI, Viorel Cîrcel (44) i 
și Clrigore Mereuță (56)

Oî I

Prezent în stadionul cons-, 
tănțean „1 Mai", Ștefan 
Szi'ie, fost jucător „uni
versal" la Jiul Petroșani și 
Minerul Lupeni, comentea
ză nepărtinitor desfășura
rea ostilităților dintre ce
le două divizionare A :

— în prima repriză, gaz
dele, cu avantajul viatului, 
s-au dezlănțuit în. atac prin 
Petcu, Peniu și Buduru : 
au alergat mai mult, 
scriind primul gol. încă din 
min. 4 — Ia șutul lui Ga
che, Cavai a wăpat balo
nul umed, Petcu, aflat în 
apropiere, a marcat, în 
prima fază însă marcato
rul se afla în poziție de 
ofsaid.

— Au mai fost două go
luri nevalidate, de bueu- 
reșteanul Parasehiv Sece
te anu.^

— Pe bună dreptate, în 
min. 6, a fost faultat Ca
vai, apoi Peniu l-a knok- 
out-at pe yînâtoru de alt
fel, constfințenri au practi
cat un joc dur, deseori merer la picioarele 
dineoîo de limitele regula
mentului. Spre exemplu, 
Lăsconi, care a încercat eî- 
teva pătrunderi solitare, 
a fost „secerat" fără milă 
de Titreu, în min, 9. To
tuși. învingătorii au atacat 
mai mult, raportul de cor
nele este edificator : 20—-3,

mai ales în prima repriză 
buturile lui Cavai s-au a- 
flat într-un permanent pe
ricole ' ,

Ca o ilustrare a acestei 
afirmații, menționăm că, 
in min. 15, Peniu a șutat, 
din careu, peste trănsyer- 
sală, opt minute mai 
ziu a înscris, dar a 
semnalizat în poziție 
grantă de ofsaid. în

tîr- 
fost 
fia- 

_____ ___ _____ — min. 
33, după o suită de șuturi 
ta poarta Jiului, respinse 
de Cavai și ceilalți apără
tori, Peniu a urmărit un 
balon în careul mic și, ne
stingherit a mărit handica
pul. Prima fază periculoasă 
la poarta lui Lasou s-a. 
consumat abia în min. 41, 
cînd ultimul apărător a 
deviat în corner lovitura 
liberă directă expediată 
de Muia. La reluare, oas
peții au încercat și ei să 
exploateze „ viatul din pu
pă", în min. 47, a șutat nă
prasnic LSsconi, Lasou 
respins și apei a plonjat

inspirat șutului lui Gache, 
apoi Petcu (73) și Peniu 
(81) au fost deposedați, tn 
ultimă instanță de Rusu și 
Dina. Modificările din am
bele formații s-au arătat 
inspirate mai ales pentru 
Jiul, care a 
onoare prin 
lăgean. Cu. 
înainte de
nea lui Șumulanschi a fost 
finalizată de căpitanul e- 
chipei noastre — un dri
bling scurt I-a dezechili
brat pe Caramanfâu, cu 
Ultimul apărător în față, 
Sălăgean a înscris printr-un

reușit golul de 
insistentul Să- 

două minute 
final, incursiu-

șut sec, balonul întîlnind 
inițial muchia butului 
drept. în consecință, in
tr-a partidă de uzură, răz- 
bunîndu-se pe -atîtea pre
cedente insuccese, gazdele 
au exploatat atuurite tere
nului propriu și viatului, 
repurtînd o victorie meri
tată. De la învinși, au co
respuns Sălăgean, Cavai 
Roșu și Lăsconi. La tine-' 
ret speranțe, cei circa 6000 
de spectatori au aplaudat 
categories, victorie a favo- 
rițiiof lor : 6—I (2—0).

h>n VULPE

Red VION i

Norocul îi ajută pe cei curajoși! ti^Norocul îi ajută pe cel curajoși!“

a 
te- 
lui 

Șumulansehi.- Au înscris în- 
să_ tot gazdele, în min. 52, 
cînd Petea a reluat, prin 
plonjon, o lovitură de cor
ner, în dreapta iui Cavai.; 
3—0. „Suplimentul" de go
luri a mărit apetitul ata- 
canților de pe malul mării: 
in, min» ti Cavai s-d opus

Oră de gimnastică la 
C.S.Ș. Petroșani.

■N» .16- 4 6 5Q—2S. 36
2. Univ. Craiova 26 16 3 7 53—ia 33
&. Corvlnuf 26 U .-«..■■■ r 54--M:- 32

■ 4,’ F.C. Olt 26 14 4 8 37—23 32
3. Steaua 26 11 ■■„.7 31—2* 29
6. Sportul studențesc 26 9 10 7 27—2S 28
7. S.C. Bacău ' 36 9 32—3?. 26
8, F.C. Constanța 26 9 9 30—36. 25
9. CiSL Tîrgoviște 36 10 5 11 24—33- 26

10. „U“ Cluj-Năpoca -26 ?9. 6 11 36—34 24
11. F.C.M. Brașov 36 9 6 11 30—29 24
12. Chimia R:n. Vîteea 26 9 6 11 25—40 24
13. F.C. Argeș 26 8 . 1- 23—26 23
14. U.T. Arad 8 7 11 25—30
15. „Poli" Timișoara ?36 8 Vil: 26—32
16. Jiul ‘-m; 7 W— ■as.
17. A.SuN. Tg. Mureș 9 3 14 33—40 21
18. Progresul Vulcan 26 5 6 15 24—44 16

Colceag decide echipa învingătoare
MINERUL LUPENI — 

MINERIT CAVNIC 1—0 
(0—0). Meci de mare luptă 
duminică la Lupeni. Chiar 
dacă lovitura decisivă 
prin golul de excepție 
lui Colceag (min. 64), 
urma unei pase scurte 
la P. Popa la o lovitură 
beră — a mai temperat

I 
I
I
I
I
I
I
I

UTILAJUL ȘTIINȚA 
PETROȘANI — NITRA- 

I MONIA FAGARAȘ 16—15 
I (10—10). „Audaces fortu- 
i na juvat" — pe cei cura

joși ii ajută norocul — a- 
' ceasta a fost concluzia ce- 
I lor care au văzut dumi- 
I nică meciul de handbal, 
> în care Utilajul Știința 
f Petroșani a reușit greu o 
‘ victorie la limită, după ce 

a fost condusă tot timpul. 
Și, iată de ce: în primul 
rind pentru că avea în 
față un adversar destul 
de dificil cu cîteva „pie
se" valoroase. Bucur (nr.
10) și Suciu (5), care au 
constituit un real pericol 
pentru poarta gazdelor, 
în al doilea rînd, Utila- 
jul-Știința a început me- 

: ciul timid, parcă fără 
vlagă. Aceasta a permis 

ț oaspeților să pătrundă 
- mult și să înscrie. Pro- 
i fesorul Ceacu a folosit • sat măi mult, au 

toată garnitura în speran
ța găsirii unei formule a-

; decvate. Ceea ce a lipsit 
însă echipe! locale n-au

r -

fost, nici valoarea, 
cunoștințele tehnice 
tactice, ci curajul.

I

ne golului; min. 88 același 
Colceag țîșneștc printre
fundași, lobează mingea
peste portar, dar din nou... 
bară ! lată numai cîteva 
faze în sprijinul afirma
ției că, chiar numai și pen
tru repriza secundă — eare 
le-a aparținut în totalitate 
—, gazdele merită această 
victorie în dauna unui ad-^ 
versar care a lăsat o im
presie excelentă primind ș 
aplauze la scenă deschisă 
de la sportivul public lu- 

„penean. Așadar, o victorie 
meritată în urma unei par
tide de înaltă ținută spor
tivă — merit al ambelor , 
echipe — arbitrată foarte 
bine (eu excepția fazei din 
minutul 60) de o brigadă 
din București formată din 
Manole Pavel Dan — 
centru, Petru Vaneea 
Gheorghe Ofițerii — Ia 
nie.

MINERUL : Lixandru 
Greu, Truică,

vine așa cum am relatat 
Ia început. Ce urmează du
pă goi, ăr fi meritat chiar... 
cîțiva metri de peliculă ci
nematografică. Fiindcă în
cepe un adevărat recital 
al gazdelor, avîndu-1

al 
în 
de 
li- 
e- 

lanul oaspeților, minutele 
80 și 82 au mai demons
trat o dată că a conduce 
cu 1—0, nu înseamnă tot
odată partidă eîștigată.

Ocazia oaspeților dîn 
min. 5, eînd Burdangiu l-a 
„agățat" în ultimul moment 
pe Roatiș, nu avea să fie 
un simplu, foc de paie, cum 
ar fi dorit gazdele. Dacă 
jucătorii Minerului nu 
reușesc să: pericliteze poar
ta excelentului portar 'Gî
ta decît prin Colceag (cel 
mai bun jucător de pe te
ren), oaspeții prin impetu- 
oșii și tehnicii jucători 
Roatiș și Lenghel, reușesc 
cîteva acțiuni individuale 
foarte periculoase. Spre 
lauda lui însă, Lixandru 
intervine salvator în mi
nutele 35 și. 37. A trebuit să 
vină Burdangiu pentru „a 
semna" două faze pericu
loase la poarta oaspeților, 
dar „foarfecă" lui a ocolit 
de.fiecare dată, poarta (min. 
21 și 34), Schimbarea lui 
Mușat cu Stafie, inspirată 
— Mușat acirzînd o veche 
accidentare — chiar dacă 
o parte dini public și-a ma
nifestat... nesportiv deza- 

. cordul — a mai înviorat a- 
tacul. Repriza se termină 
cu scor alb, dar obiectiv * 
vorbind cu un avantaj teo
retic pentru... oaspeți.

Repriza a doua aduce în 
teren o altă echipă a gaz
delor. Și chiar dacă în mîn. 
60 Ciorîia „refuză"... ca
doul arbitrului de centru, 
expediind penalty-ul (la 
un henț care... n-a fast 
benț> U 3—4 sn peste pow- 
t& (fi se simte golul eas-e

al gazdelor, avîndu-1 în 
„rolul principal? pe acest 

carejucător excepțional,

Divizia B, 
seria a tt«a

1•V11B BB•B•« BBBBBBBBBB B«t«*

este Colceag. După ce în faza
i. la

el. 
venit 

fin

de gol a -P«s“ mingea 
păianjen, a tras pur 
simplu echipa după 
Min. 67 Burdangiu ■ 
(pentru a cita oară ?) 
careul oaspeților ratează 
de la 6 m ; min. 68, șut 
P. Popa tn bară, mingea 
revine în teren, dar Stafie, 
deși cu poarta goală fi ni
merește pe... portar f; min. Sebestyen - 
76 șut-bombă Colceag, dar 
mingea ricoșează dintr-un 
apărător ; min. 78 cap Col
ceag de la W na, dar din 
nou portarul Gîta se opu

la 
ți 
li-

I
I
I
I
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I
I
I

șii n-au condus cu mai 
mult de un punct, și dți- 

. . i excelen
te a portarului Frier care 
a prins o zi foarte bună 
apărînd tot ce s-a putut 
apăra. Finalul partidei, 
dramatic (14—14 cu 6 mi
nute înainte de final, a- 
poi 16—15 cu 30 de se
cunde înainte de fluier), 
decide echipa gazdă ca 
învingătoare.

Au plăcut . Gliga (9 go
luri), Cîmpeanu (5), Ben- 
covici (2), dar și Banfi, 
Gheciu și Vesa (de la 
gazde), și Bucur, Suciu și 
Ciobanu (de la oaspeți). 
A arbitrat bine o brigadă 

. . .în
loc de post-scriptum ce
rem jucătorilor echipei U- 
tilajul Știința mai mult 
curaj (pentru că valoare 
au), în toate partidele ur- 
mătoare. îmbucurătoare 
prezența masivă de la un 
joc la altul a spectatori
lor ta întîlnîrile de hand- j 
bal.

nici
și. . „

Așa torită prestației 
s-a făcut că, în prima re
priză a fost condusă 4—1, 
5—2, 6—3, 8—6, 9—7, du
pă care, intr-un finiș în 
forță, a . reușit egalarea : 
10—10. ’
X A.

t

din județul Covasna. 
stat marcaj

Cîm-
Drăgan, Benco-

După pauză a fost găsi
tă și soluția cea mai bu
nă de apărare. Pivoții 
noștri au p:
strict la masivul Bucur, 
care a fost, astfel, anihi
lat. în atac GHga, 
peana,
viei și Banfi s-au depla- 

găsit 
formule de plasament mai 
favorabile șî, în limita 
scorului foarte strîns jo
cul s-a echilibrat. Oaspe- Vltreea BUJORESCC

I
I
I
I r

Burdangiu, 
Ciorîia, Voi- 

en — Mușat (din min. 40 
Stafie}, I. Jenreă (din min. 
61 P. Popa) Burchel, Col
ceag.

Jean Alexandru TATAR

CLASAMENTUL
1. F.C. Bihor 21 19 3 2 69—22 41
2. F.C. Baia Mare , 24 13 ■'■K'V- tf-19 31
3, Aurul Brad 24 13 2 9 33—24 28
4. Olimpia S.M; 24 11 4 9 31—26 26
5. Rapid Arad 24 11 3 10 30—32 25
X C.I.L. Sigheț .. 24 11 2 11 29—36 24
7. Someșul S.M, 24 10 4 10 26—37 24
8. C.F.R. Timiș JA 9 35—39 23
9. C.SM Dr. T.S. 24 10- 3 11 31—31 23

10. strungul Arad 24 10 3 11 35—44 23
11. F.CJ*. Reșița 24 8 6 10 44—32 22
12. înfrățirea Or. 24 11 0 13 43—40 22
13. Minerul Lupeni 2* 4 11 34—36 22
14. Minerul Cavnic '24 9 3 12 37—33 21
15. UJ*. Timiș, 24 9 3 12 23—36 21
16. Daria Orăștie 28 9 2 12 29—53 21
17. Min. Ilba Seini M 6 6 12 19—45 17
18. C.F.R. Quj-Napoea 24 6 5 13 27—47 17
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cu sediul în orașul Rovinari, strada Energeti- 
cianului nr. 1, încadrează de urgență următoa
rele categorii de oameni ai muncii :

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. 1)

•ceilalți membri ai delega
ție;, . I

Reîntîlnindu-se sub sem
nai dorinței comune de a 
găsi noi căi și mijloace 
care să asigure întărirea 
continuă a prieteniei și co
la berării dintre țările, par
tidele și popoarele noas
tre, tovarășii Nicolae 

Ci-aușescU și Kim Ir Sen. 
au continuat informarea 
reciprocă asupra activită
ții de construcție socialistă 
în cele două țări, a pro
blemelor pe care ie rezolvă 
cele două partide pentru 
asigurarea progresului e- 
conomic și social.

în continuare, cei doi 
conducători de partid și

Continuarea dialogului 
la nivel înalt

Tovarășul Nico laț 
Ceaușescu și tovarășul Kim 
ir Sen au avut, luni după- 
amiază, o nouă convorbire 
în cadrul dialogului ofi- 
■ al la nivel înalt româno* 
coreean. &-

în timpul întîlnirii, cei 
doi conducători de partid 
și de stat au procedat la 
un schimb de vederi în ce 
privește principalele pro
bleme cu care se confrun
tă în- prezent lumea, ulti- 
meje evenimente și Evolu
ții înregistrate în diferite 
zone ale globului, căile de 
acțiune pentru soluționarea 
stărilor conflictuale, re
lansarea procesului de des
tindere...

Trecerea în revistă a

Recepție in onoarea Inalților 
oaspeți

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, șecretar 
general al Partidului Co
munist Român,’ președin
tele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovară
șul Kim Ir Sen, secretar

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Vulcanul ; U- 
nirea : întîlnirea lui Fa
bian Balint.

PETRILA: Fiul mun- 
țiloi.

LONEA ; Domnișoara 
Noorie.
ANINOASA: Pumni
in țărînă.

VULCAN — Luceafă
rul: Un iepure pentru 
avocat. * - Ș”. * ..,

LUPENI — Cultural: 
Vocile ; Muncitoresc : 
Julek.

URICANI : Milă pen
tru cei vii.

TV
i1,00 Telex.
11 05 O profesiune pen. 

tru viitor. Tinerii 
și zootehnia.

11.30 Roman foileton :
La Barraca. Episo- 
dul 6. 

de stat au abordat un cerc 
larg de aspecte ale colabo
rării româno-coreene. O 
atenție deosebită este a- 
cordată problemelor dez
voltării colaborării econo
mice dintre cele două țări, 
relevîndu-se necesitatea ri
dicării acestor raporturi la 
nivelul înalt pe care l-au 
atins relațiile politice din
tre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncii din 
Coreea. S-a subliniat că e- 
conomiile celor două țări, 
în plină dezvoltare, oferă 
posibilități largi pentru 
sporirea substanțială a 
schimburilor economice șl 
intensificarea colaborării 
și cooperării în producție, 
în condiții reciproc avanta
joase.

situației mondiale actuale 
a evidențiat identitatea 
de păreri sau puncte de 
vedere apropiate, hotărî? 
rea celor două partide și 
țări de a intensifica con
lucrarea în viața interna
țională în folosul cauzei 
independenței, socialismu
lui șl păcii, colaborării șl 
înțelegerii între națiuni;

întîlnirea și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen 
s-au desfășurat sub sem
nul înțelegerii și respectu
lui reciproc, al prieteniei și 
solidarității ce caracteri
zează relațiile dintre po
poarele, partidele și țările 
noastre.

români
general al Comitetului 
Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Demo
crate Coreene, și tovarășa 
Kim Săng E au oferit, du
minică seara, o. recepție la 
Palatul Kîmsusan. -A

12,10 Cadran mondial. ; 
12,35 Pentru curtea și ;

■ grădina dv. i
12,40 Ritm și melodie. 
13,00 închiderea pro- 

gramului. !
16,00 Telex. |
16 05 Viața școlii. ș
16.25 Noi în anul 2000. i 
16,45 Clubul tineretului. ;
17.25 Forum politicoți- ș 

deologic.
17.50 1001 de șeri. ;
18,00 închiderea pro- i

gramului.
20.00 Telejurnal. =
20.30 Actualitatea eco- ș

nomică. ;
20,4C Melodii populare ; 

interpretate de or- î 
chestra „Doina •’ 
Moldovei". i :

20.50 Teatru TV. Eu j 
sînt tatăl copiilor î 
de Angela Bocan- ș 
cea. Premieră TV :

22,20 Telejurnal.
22.30 închiderea pro- ;

fframnlui, ;

nVemenlo \

Grandioase spectacole 
evocatoare

în semn de aleasă cins- dansuri tradiționale core-
tire a prezenței în Repu
blica Populară Democrată 
Coreeană a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
pe marele stadion din Phe
nian s-a desfășurat, du
minică, un grandios spec
tacol cuitural-sportiv.

Cei peste 100 000 de 
spectatori prezenți la a- 
ceastă impresionantă ma
nifestare cultural-sportivă 
au ovaționat îndelung pen
tru solii poporului român, 
pentru prietenia româno- 
coreeană.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați 
de tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene și 
tovarășa Kim Săng E. să 
ia parte, împreună, l'Uni 
seara, la spectacolul cu epo
peea muzical-coregrafîcă 
„Cînteeul gloriei".

Creație de mafe valoare 
artistică, reunind cîntece 
populare și revoluționare.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Kim Săng E au vizitat

monumente
Luni după-amiazăț tova

rășa Elena Ceaușescu, în
soțită de tovarășa Kim 
Săng E, a vizitat, la Phe
nian, „Monumentul ideii 
Ciuce" și „Palatul de stu
diu al poporului" — o- 
biective arhitectonice inau
gurate recent.

Situat pe malul rîului 
Daidong, complexul monu
mental Ciuce se desfășoară 
în jurul unui obelisc din 
granit alb, înalt de 170 m, 
din care ultimii 20 repre
zintă o torță imensă, sim- 
bolizînd aspirațiile avinta- 
te ale poporului coreean 
spre dezvoltarea socialistă 
a patriei unificate.

La Palatul de studiu al 
poporului, gazdele au pre-

Autobaza transporturi auto 
Petroșani

»
strada Livezeni nr. 12

încadrează urgent, prin transfer sau direct:
— inginer sau subinginer mecanic
— strungari
— sudori
— tapițer 4
— lăcătuși
— mecanici auto
— electricieni auto
— șoferi pentru autobuze *
— șoferi transport marfă
—șoferi pentru autobasculante de 16 tone 

cu detașare la „Acțiunea Huilă — Cim- 
pu lui Neag“.

încadrarea se efectuează cu respectarea 
Legii 57/1974.

Informații suplimentare la sediul autobazei, 
biroul personal sau la telefon 42040 — 42041.

Mica publicitate
VÎND Renault 10, tele- cu Emilia, eliberată de 

fon 43513 Petroșani.' Infor- I.C.P.M.C. Petroșani. O 
mâții după ora 17. (566) declar nulă. (573)

V1ND apartament două PIERDUT legitimație de 
camere, cărămidă. Deva, . serviciu pe numele Popa 
telefon 28088 (scara), (577) Marin, eliberată de I.U.M.

PIERDUT legitimație de Petroșani. O declar nulă, 
serviciu pe numele Popes- (573)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Părinții, fratele și rudele anunță cu adîncă durere 
împlinirea a șase săptămîni de la .-dispariția celui, care 
a fost '

IVAN ADRIAN (DAN) 21 ani
Nu te. vom uita niciodată. Mormintul tău va fi 

veșnic presărat cu lacrimi și flori, (575)

A'; FAMILIA PASCULEȘCU mulțumește pe această 
cale tuturor acelora care au fost alături prin prezen
ță, flori, telegrame, etc.. Ia marea durere pricinuită 
de pierderea soțului, tatălui și bunicului lor drag. (578);

ene, tablouri coregrafice, 
spectacolul, la care și-au 
dat concursul 5 000 de ar
tiști. a evocat lupta dîrză 
a poporului coreean pentru 
eliberare socială și națio
nală, eroică epopee a bătă
liilor purtate împotriva co
tropitorilor, agresiunilor 
imperialiste, pentru apăra
rea ființei naționale, pen
tru patrie și libertatea ei, 
pentru independența și su
veranitatea țării. In ace
lași timp, spectacolul a 
glorificat Virtuțile și dra
gostea de țară ale poporu
lui coreean, hărnicia și 
munca sa închinată edifi
cării vieții noi, socialiste. 
Un loc aparte a fost re
zervat în spectacol redării, 
prin mijloace artistice, a 
luptei poporului coreean 
pentru reunificarea pașnică 
a țării, pentru reîntregirea 
sa — moment sugestiv in
titulat „Coreea —una sin
gură".

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Rdlnân. președin
tele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, artiștilor 
le ’este oferit un frumos 
coș cu flori.

arhitectonice
zentat tovarășei Elena 
Ceaușescu sălile de lectură, 
cu o capacitate totală de 
2 000 ~ de locuri, cabinetele 
dotate cu mijloace moder
ne pentru informare audio
vizuală, sala de conferințe 
cu 800 de locuri, precum și 
numeroase date privind 
modul de organizare și 
funcționare a secțiilor, în 
care pot fi primiți conco
mitent 6 000 de oameni.

Aprecierile tovarășei 
Elena Ceaușescu privind 
activitatea ’ din acest edifi
ciu de mare însemnătate 
pentru viața culturală, ști
ințifică, educativă a popo
rului coreean au fost pri
mite cu deosebit interes și 
recunoștință.

— sudori electrici și autogeni
— lăcătuși agregate energetice
— operatori cazane și turbine
— electricieni exploatare

? fixe
— muncitori necalificați cu 10 clase sau 

liceu teoretic, cu posibilitate de calificare
— mineri suprafață
— buldozeriști
— concasoriști
— vulcanizatori

Relații suplimentare la sediul întreprinderii-

Grupul de șantiere 
montaj cazane „Vulcan** 

cu sediul în București, Calea 13 Septembrie nr. 
168 — 184,-sector 5, telefon 812640/14 sau 

' 317517
încadrează pentru șantierele din țară cu pers
pectiva încheierii de contract pentru lucrări în 
străinătate Următoarele categorii de muncitori :,

— sudori electrici și autogeni autorizați și 
neautorizați

— lăcătuși categoria I—IV
— izolatori — echipe
— tinichigii — echipe
— zidari șamotori — echipe
— fochiști, operatori pupitru P.I.F.
Se lucrează în regim de 10 ore, în acord 

global sau simplu. Se asigură front de lucru în 
județele Alba, Hunedoara și municipiul Petro
șani.

Prezentarea în fiecare zi la orele 7,30 — 
15,30 la sediul șantierului IV Hunedoara din 
incinta Combinatului siderurgic Hunedoara, te
lefon 957/12754.

Autobaza uzină transport 
local Petroșani

»

_ strada Iscroni nr. 3
încadrează direct Sau prin transfer

— conducători auto categoria D ■
Retribuirea se face conform Legii 70/1974 

republicată și Legii 12/1971.
Informații suplimentare Ia biroul personal 

al unității, telefon 43328 — 43622.

, Pehaștml «tr Nleotos Bălcescc -2, telefoone 416 62 (secretariat). 416 63 ; 4 24 6« (secții). TIPARUL s Tipotpofio Petroșani str N- rescu e 2,


