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PREȘEDINTELUI ȚARII
Vibrantul omagiu al oamenilor

Doar promisiunile nu asigură 
realizarea planului

S-a încheiat luna mar. 
tie cu rezultate care de
monstrează, pentru colec
tivele întreprinderilor mi. 
niere Lonea, Vulcan, Pa_ 
roșeni și Exploatarea de 
cariere Cîmpu lui Neag, 
o amplă și puternică mo. 
bilîzare pentru Îndepli
nirea integrală și depă
șirea prevederilor de 
plan. Cele patru între
prinderi amintite au ex. 
tras împreună peste pre
vederile de plan aproape 
20 000 tone de cărbune. 
Cel mai mare plus l.au 
înregistrat minerii de la 
Paroșeni — peste 13 300 
tone de cărbune — ur
mați fiind de minerii de 
la Lonea, cu plus 5033 
tone de cărbune.

La nivel de trimestru, 
doar două întreprinderi 
miniere și_au depășit pre
vederile de plan și anu.

me — I.M. Paroșeni cu 
aproape 17 000 tone de 
cărbune și I.M. Lonea cu 
peste 5000 tone. Celelalte 
întreprinderi miniere au 
acumulat, la sfîrșitul tri
mestrului I, minusuri cu
prinse între 2043 tone 
(I.M. Bărbăteni) și a- 
proape. 58 000 (I.M. Lu
peni). Bineînțeles, într-o 
astfel de situație nici nu 
poate fi vorba de ritmi
citate, cu o singură ex
cepție, mina Paroșeni, 
care lună de lună și.a 
depășit prevederile de 
plan stabilite.

Să nu fi avut întreprin
derile miniere condiții 
create pentru realizarea 
integrală a prevederilor 
de plan trimestriale ? 
Este o întrebare firească 
la care, după realizările

obținute de o bună parte 
din întreprinderile 
niere, răspunsul ar fi 
gativ, dar o astfel de 
gație este infirmată 
declarațiile făcute la 
ceput de an, chiar 
conducătorii întreprinde
rilor miniere. Cităm 
te va exemple în 
sens. Directorul
Dilja, ing. Emerie 
vacs, declara la începutul 
anului : „Atit în luna ia. 
nuarie, cit și pentru în
tregul trimestru I, avem 
posibilități certe pentru 
îndeplinirea integrală a 
prevederilor de plan". 
Optimismul a fost infir
mat de rezultatele obți
nute: în luna ianuarie
minusul a fost de peste

mi- 
ne
ne.
de 

în.
de

cî- 
acest 
minei

Ko_

Dorin GIIEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)
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11000 tone
extrase

suplimentar
Brigada condusă de Ni

colae Toma din sectorul III 
al I.M. Dîlja o obținut în 
primul trimestru din acest 
an rezultate deosebite în 
muncă. Producția de căr
bune extrasă suplimentar 
în această perioadă se ri
dică la peste 11 000 tone 
de cărbune. Productivita
tea muncii realizata a fost 
la o cotă superioară sar
cinilor planificate cu peste 
o tonă pe post. In imagi
nea de mai jos schimbul 
condus, de mai bine de 20 
de ani, de Vasile Blag aflat 
la ieșirea din ultimul său 
șut, înainte de meritata 
odihnă a anilor de pensie.

muncii din Valea Jiului
In gînd cu întreaga națiune

împreună cu toți minerii din Valea 
Jiului, cu întregul nostru popor, brigada 
pe care o conduc trăiește în aceste zile 
sentimente de înălțătoare bucurie, de 
nemărginit entuziasm, generate de reale
gerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în suprema funcție de Președinte al 
României socialiste.

Noi, minerii de la Lonea ne exprimăm 
și cu acest prilej recunoștința noastră 
fierbinte, dragostea nemărginită față de 
cel mai iubit fiu 
nerul nostru de 
ruia sînt legate 
dioase împliniri.
în fruntea partidului se află conducăto
rul încercat, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

al poporului român, Mi. 
onoare, de numele că- 
cele mai mari și gran. 
In cei 20 de ani de cînd

mineritul Văii Jiului a cunoscut profunde 
transformări. Mecanizarea 
lucrări din subteran este o 
plus de grija pe care ne.o 
minerilor. La această grijă 
noi, minerii, răspundem prin 
de muncă. Prin organizarea 
muncii, în 
an,

principalelor 
dovadă în 
poartă nouă 
părintească, 

fapte demne 
mai bună a 

primul trimestru din acest 
productivitatea muncii planificată a 

fost depășită în medie cu 1500 kg pe post, 
realizînd 
meritară

la

în acest fel o producție supli- 
de aproape 2000 tone de

Florea ANTON, 
miner șef de brigadă 

sectorul IV al I.M. Lonea

cărbu. . i

(Continuare în pag. a 2-a)

Irmîndu-iie conducătorul, vom împlini 
destinul comunist al neamului

Avem în fruntea țării pe . 
cel mai brav dintre eroii 
neamului, pe cel mai sti
mat și mai prețuit fiu al 
națiunii noastre, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
de numele căruia sînt le. 
gate toate împlinirile și 
izbînzile noastre. Nicicînd 
România n-a prosperat 
mai mult ca acum. Nici-

Mobilizare responsabilă, exigentă 
pentru perfectionarea activității

cînd traiul nostru n-a fost 
mai bun, mai îndestulat, 
mai frumos ca în- acești 
ani de cînd destinele noas
tre au fost preluate de cel 
mai ilustru și mai înțelept 
conducător al neamului. 
Am ales atunci în 1974, îm
plinind o chemare a isto
riei, întîiul președinte al 
țării. Pe bărbatul de a_ 
leasă omenie ce ne-a des
cătușat energiile creatoa
re pentru a face din Româ
nia una din țările moder
ne ale lumii, 
socialismului
dezvoltat, tovarășul 
Nicolae Cteaușescu ale că
rui idei novatoare, cute
zanța sa revoluționară 
ne.au mobilizat eforturile, 
făcîndu-ne pe noi toți păr

pe ctitorul • 
multilateral

In viața celor peste 
5000 de tineri care tră
iesc și muncesc în orașul 
Lupeni, Conferința orga
nizației orășenești U.T.C. 
s-a înscris ca unul din 
evenimentele cu largi 
rezonanțe și implicații în 
conștiința lor, ca unul 
din evenimentele de im
portanță covîrșitoare pen. 
tru activitatea viitoare.

Pornind de la necesita, 
tea sporirii continue a 
gradului de participare, 
a eficienței tuturor ac
țiunilor, darea de seamă 
prezentată In fața con
ferinței a evidențiat o 
frumoasă paletă de îm
pliniri ale organizației 
U.T.C., împliniri ce își 
au sorgintea în clanul și 
entuziasmul tineresc, 
dorința și setea de

noastere mereu crescînde 
ale tinerilor, in eforturile 
lor susținute pentru si. 
tuarea întregii activități 
economice și sociale la 
noi cote calitative, Ast.

Conferințe de dare de 
seamă și alegeri 

in organizațiile U.T.C.

fel, au fost subliniate e- 
forturile depuse de tine
rii uteciști mineri pen
tru creșterea producției 
de cărbune, pentru îm
bunătățirea coeficienții, 
lui de calitate la cărbu. 
nele spălat, ca și efortu
rile depuse de celelalte 
organizații U.T.C. care 
iși desfășoară activitatea

în întreprinderile și ins
tituțiile orașului De a- 
semenea, darea de seamă 
a reliefat cu pregnanță 
rolul organizației U.T.C, 
în integrarea socib-pro. 
fesională a tinerilor în 
cadrul întreprinderilor, 
în stabilizarea acestora 
în Valea Jiului. Ca ur. 
mare a acțiunii organiza
țiilor de tineret, în pe
rioada supusă analizei 
conferinței, au fost sta
bilizați 283 de tineri în 
întreprinderile miniere 
de pe raza orașului și 
peste 100 de tineri in în
treprinderile cu alt pro
fil. Concomitent cu acti
vitatea desfășurată pen-

G. CHIRVASA

tași activi la toate trans
formările ce au avut loc tn 
viața economico-socială 
a țării. întreprinderea 
noastră, in cei douăzeci de 
ani a devenit o adevărată 
citadelă muncitorească. La 
fel și secția noastră, Me
canicii I. Avem astăzi o 
dotare materială deosebită, 
avem create condițiile de. 
săvîrșirii noastre ca oa
meni și toate acestea prin 
giija neobosită a secreta
rului general al partidului 
care ne-a fost ajutor de 
nădejde în tot ceea ce am 
realizat și vom realiza.

Martin AMBRUȘ, 
șef brigadă — 

I.U.M. Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

Comitetul Executiv 
al Consiliului popular 

al municipiului Petroșani
In

60 din
nare a

temeiul dispozițiiloi art. 45 aliniatul 1 și art. 
Legea nr. 57/1968 de organizare și funcțio- 
consiliilor populare :

DECIDE :
Articol unic : Convoacă Consiliul popular al 

municipiului Petroșani ales la 17 martie 1985, Jjj 
prima sesiune de constituire, din cea do.a XlII.a 
legislatură, pentru data de 3 aprilie 1985, ora 9, la 
Casa de cultură din Petroșani, cu următoarea ordine 
de zi :

1. Depunerea jurămîntului de către depuțații 
Consiliului popular municipal;

2. Alegerea Comitetului Executiv al Consiliului 
popular municipal ;

3. Depunerea jurămîntului de către membrii 
Comitetului Executiv ;

4. Alegerea comisiilor permanente ale Consiliu
lui popular municipal ;

5. Program de măsuri privind sarcinile Consi
liului popular municipal pentru realizarea integrală 
a planului de dezvoltare cconomico-socială în profil 
teritorial pe anul 1985 și pregătirea înfăptuirii în 
bune condițiuni a planului pe anul 1986.

Petru Verde.ș
Secretar

Viorel Faur 
Președinte

(Continuare în pag. a 2-a)

oto : Alexandru TATAR

Șantier de primăvară
ACȚIUNILE DE BUNA GOSPODĂRIRE 

ȘI ÎNFRUMUSEȚARE 
se desfășoară pe un front tot mai larg 

în localitățile municipiului 
(In pagina a 3-a)
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PREȘEDINTELUI ȚĂRII
Vibrantul omagiu al oamenilor muncii din Valea Jiului

Opțiunea întregului popor
In această lună de pri

măvară, ce a sintetizat atît 
de convingător însăși e. 
sența profund democratică 
a societății noastre socia
liste, am urmărit cu sen
timente de puternică mîn- 
drie patriotică lucrările fo
rului legislativ al țării 
care l-a reînvestit pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, în funcția supremă 
de președinte al Republicii 
Socialiste România. “ 
un eveniment politic 
profunde semnificații, 
mărit cu viu interes 
studenții și cadrele didac
tice din Institutul de mine, 
unitate de învățămînt su
perior care a cunoscut un 
rapid proces de dezvoltare 
și modernizare după Con
gresul al IX-lea al parti
dului, în acești ultimi 20 
de ani, cei mai rodnici din 
istoria patriei, perioadă 
care poartă amprenta gîn- 
dirii clarvăzătoare și ac
țiunii revoluționare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
luptător neobosit pentru 
progresul și bunăstarea po
porului. Realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de pre
ședinte al țării este un act 
de voință unanimă a în
tregului popor, demonstrând 
unitatea de neclintit în ju
rul partidului, al secreta-

Este 
cu 

Ur- 
de

rului său general, și depli
na aprobare a politicii in
terne și internaționale a 
partidului și patriei noas
tre.

Modernizarea tehnicii și 
tehnologiilor din minerit 
— a cărei eficiență este 
cuprinsă în producțiile 
superioare de cărbune ne
cesar economiei' naționale, 
proces inițiat și condus cu 
clarviziune de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a des
chis noi perspective învă- 
țămîntului superior minier 
care a dobîndit o calitate 
nouă în pregătirea viitori
lor specialiști prin inte. 
grarea cu cercetarea științi
fică, proiectarea și practi
ca efectuată 
prin m u 
mijlocită în 
lectivelor 
La aceste
exprimă gîndirea științifi
că și clarvăzătoare ce ca
racterizează personalita
tea secretarului general al 
partidului, reflectăm
momentele solemne, de un 
pătrunzător patriotism, al 
realegerii tovarășului

Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de președinte 
al României.

In perioada care urmea-

în producție, 
n c ă ne- 

cadrul co
de mineri, 

idei, care

în

Doar promisiunile nu asigură
realizarea

(Urmare din pag. 1)

5700 tone, iar la sfîrșitul 
trimestrului I s-a ridicat 
la aproape 16 000 tone'. 
Deci, nu posibilitățile, nu 
condițiile au lipsit ! A- 
tunci, ce anume ?! Un alt 
exemplu. O declarație ca
re părea mai realistă, da
tă de directorul minei Li- 
vezeni, ing. loan Diaconu: 
„Nu putem recupera mi
nusul acumulat în prima 
parte a lunii ianuarie. Ce. 
lelalte luni ale trimestru
lui I, le vom încheia 
sarcinile de plan 
plinite". Realitatea?
februarie minusul a 
de peste 10 000 tone 
cărbune, coborînd 
9429 tone în luna martie.
Ne oprim numai la aceste 
două exemple, pentru că, 
de fapt, cu excepția mi
nei Aninoasa, al cărei di
rector nu este atît de ca
tegoric în afirmațiile cu 
privire la îndeplinirea in
tegrală a prevederilor de 
plan, toți ceilalți condu, 
cători sînt foarte catego
rici și siguri în afirmați
ile făcute.

a
atît

In gînd cu întreaga națiune
în care minerii, oame- 
muncii din Valea Jiu- 
vor aniversa, prin rea- 

economice superioa.
la 

al IX-lea al 
preocupările 

și cadrelor di- 
i Institutul de

ză, 
nii 
lui 
lizări
re, două decenii de 
Congresul : 
partidului, 
studenților 
dactice din 
mine se orientează cu prio. 
ritate spre creșterea cali
tății pregătirii profesionale 
și educative printr-o im
plicare activă în viața e- 
conomico.socială a Văii 
Jiului. Numai în acest fel 
vom răspunde înaltei și 
permanentei griji manifes
tată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele României socia
liste, față de tineretul ță
rii.

Prof. dr. ing. 
Dumitru FODOR, 

rectorul Institutului 
de mine Petroșani

(Urmare din pag. 1)

din abatajul pe care îl exploatăm, 
trimestru 

mobilizăm 
cărbune

ne, 
Realizările obținute în primul 
din acest an ne obligă să ne i 
în continuare pentru a extrage 
cît mai mult și de o calitate tot mai bună, 
răspunzînd în acest fel chemării și în
demnurilor adresate de secretarul general 
al partidului, de a spori producția de 
cărbune atît de necesar economiei națio
nale.

Mă angajez în numele ortacilor pe 
îi conduc ca pînă la sfîrșitul anului 
scoatem la 
de cărbune 
cate.

Odată cu 
stimă și profundă recunoștință față 
conducătorul partidului și statului nostru, 
noi, minerii de la Lonea ne angajăm să 
îndeplinim cu succes obiectivele adoptate 
de înaltul forum comunist al țării — Con
gresul al XIII-lea al partidului.

care 
să 

tonelumina zilei peste 6000 
suplimentar sarcinilor planifi-

gîndurile noastre de aleasă 
de

Urmîndu*ne conducătorul, vom împlini 
comunist al neamuluidestinul

(Urmare din pag. I)

L-am ales acum din nou în 
fruntea noastră pe ctitorul 
erou al țării, pe comunis
tul ce și-a dedicat întrea
ga viață slujirii binelui și 
prosperității poporului. 
Bucuria și satisfacția noas
tră, a tuturor oamenilor 
muncii de la I.U.M.P. nu 
pot fi tălmăcite în cuvinte, 
aflind 
tovarășului 
Ceaușescu 
funcție de 
Republicii.

novatoare, 
orientările 

valoare 
activi-

realegeriivestea 
Nicolae 

în
președinte
Sîntem convinși

suprema
al

că ideile sale 
indicațiile și 
de inestimabilă 
ce-i caracterizează
tatea, exemplul său perso
nal ne vor călăuzi în con
tinuare pașii pe drumul 
construcției socialiste, pe 
drumul bunăstării noastre 
materiale și spirituale.

Cu conducătorul, cu pre
ședintele în frunte, noi, oa
menii muncii de la I.U.M.P. 
alături de întregul nostru 
popor muncitor, vom acțio
na cu și mai multă hotă- 

cu și mai mult elan

pentru ca urmînd condu
cătorul iubit și stimat să 
împlinim destinul comunist 
al patriei, destinul luminos 
al nostru, atît de clar și 
de cutezător prefigurat de 
documentele celui de.al 
XIII-lea Congres al parti
dului, atît de entuziast și 
de puternic susținut de 
faptele noastre de muncă. 
Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în su
prema funcție de președin
te al Republicii este însă 
chezășia devenirii noasA 
comuniste.

Foto . Al. TĂTAR

Șeful de formație la
borator SUB Teodor 
Bogdan și electromeca
nicul Elisabeta Șerban, 
lucrează la verificarea 
aparatelor ce concură 
la siguranța circulației 
(relee) în stația C.F.R. 
Petroșani. Operațiunea, 
deosebit de importantă, 
face parte dintr-un com
plex de măsuri menite 
a asigura funcționarea 
în cele mai bune con
diții a instalațiilor SCB 
din stația C.F.R. Petro
șani și din celelalte sta. 
ții de pe secție.

cu 
înde.

In 
fost 

de 
la...

planului
Prin urmare condiții au 

existat și încă o bună 
parte au fost create din 
1984, de dotarea tehnică 
nu se noate plînge nici o 
unitate și totuși prevede
rile de plan, cu excepțiile 
amintite, nu au fost 
deplinite la nivelul 
mestrului I.

De ce ? Ce anume 
determinat un nivel
de scăzut al realizărilor?

Sigur, un prim răspuns 
ar fi condițiile grele ge. 
nerate de iarna aspră a 
acestui an. Dar, în luna 
ianuarie, deci în plină 
iarnă, și-au îndeplinit 
prevederile de plan 6 în
treprinderi miniere, iar 
în martie, cînd aceste 
condiții nu au mai fost 
atît de vitrege, numărul 
întreprinderilor cu planul 
realizat a scăzut la 4. Și 
atunci ?

Vom 
acestui 
mestru 
rațiilor 
din
prinderilor miniere și cu
prinse în ancheta ziaru
lui nostru făcută la în
ceput de an.

reveni în cursul 
început de tri
pe urmele decla- 
făcute de cadrele

conducerile intre-

SERVICII. Din primele 
luni de funcționare, uni-

FATA DIN VIS 
genericul concertului 
traordinar de muzică rock 
susținut astăzi, 2 aprilie 
(orele 17 și 20), în sala 
Casei de cultură din Pe
troșani. Participă formația 
„Compact" și cunoscuții in
terpret Victor Socaciu și 
Gheorghe Gheorghiu. (T.S.)

tatea nr. 85 de reparații 
obiecte uz casnic a coope
rativei „Unirea" (respon
sabil loan Vișan), obține 
rezultate bune. Sarcinile 
de plan ale lunii martie 
au fost realizate cu 10 zile 
mai devreme.

EXEM. 
cele 52 
al oa- 

acti-
cea

URMAȚI-LE 
PLUL ! Una din 
echipe de control 
menilor muncii care
vează în Vulcan este 
compusă din Dumitru Mi- 
lea, Ilie Georgescu și Al. 
fred Pajenyk. Deosebit de

Mobilizare responsabilă, exigentă
(Urmare din pag. 1)

tru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, o atenție deosebi
tă a fost acordată de orga
nele și organizațiile U.T.C. 
acțiunilor în sprijinul pro
ducției și celor de recupe
rare a materialelor refolo- 
sibile, fiind realizate peste 
42 000 tone de cărbune și 
redate circuitului economic; 
peste 120 tone de fier re
cuperate din subteran, 4 
tone de cupru, 2,5 tone de 
aluminiu și peste 1200 ar
mături TH. Constituindu.se 
într-o responsabilă și exi
gentă analiză, 
organizației
U.T.C. nu a ocolit neajun
surile din activitatea orga
nizației, atit darea de sea
mă, cît și participanții la 
dezbateri, formulînd cri
tici în ceea ce privește ne-

conferința 
orășenești

realizările la indicatorii de 
plan, starea disciplinară ca 
și în privința vieții interne 
de organizație. Pornind de 
la aceste neajunsuri Adrian 
Ștefănică, secretarul comi
tetului U.T.C. de la Uzina 
de preparare a cărbunelui, 
a insistat asupra proble
melor legate de calitatea 
producției, de reducerea 
timpului de staționare a 
utilajelor, propunînd or
ganizarea unor schimburi 
de experiență între orga
nizațiile U.T.C. din oraș 
sau din Valea Jiului pen
tru perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă. 
Petru Timișan, secretarul 
comitetului U.T.C. de la 
I.M. Bărbăteni, Maria Con
stantin, secretara comite
tului U.T.C. I.F.A. Vîscoza 
și Vlad Adrian de la 
I.A.C.M.M. au abordat în

mod critic și autocritic ni
velul de realizare a indi
catorilor de plan, formulînd 
propuneri interesante pen
tru impulsionarea activi
tății de producție, pentru 
implicarea mai puternică 
a tinerilor în activitatea de 
producție. In cuvîntul său, 
minerul șef de brigadă Va_ 
sile Dragu, de la I.M. Lu. 
peni, șeful brigăzii tinere
tului de la sectorul IV s-a 
referit pe larg la necesita
tea mobilizării tuturor 
tinerilor la realizarea sar
cinilor de plan, la utiliza
rea rațională a utilajelor, 
la reducerea fluctuației, fă. 
cînd în acest sens propu
neri ce vor trebui să stea 
permanent în atenția nou
lui organ ales. Ceilalți vor
bitori, Ecaterina Bajanovs. 
ki, președinta Consiliului 
orășenesc al pionierilor,

Aurora Domșa, secretara 
co. itetului U.T.C. de la 
Liceul nr. 2 de chimie in
dustrială și Lucian Crișan 
— spitalul orășenesc, s-au 
referit la problemele spe. 
cifice activității lor.

Intr-o atmosferă de ma
ximă exigență și respon
sabilitate, conferința a a- 
les apoi comitetul orășe
nesc al organizației U.T.C., 
biroul, secretariatul și de
legații la Conferința mu
nicipală a organizației 
U.T.C. In funcția de prim 
secretar al Comitetului o- 
rășenesc Lupeni al U.T.G. 
a fost ales tovarășul Du
mitru Filimon, iar ca se
cretari tovarășii Iulius Be_ 
leiu și Maria Iuga. De a- 
semenea, conferința a de
semnat candidații pentru 
organele superioare ale 
U.T.C.

activă pe tărîmul muncii 
obștești, această echipă s-a 
deplasat, recent, în șase 
unități comerciale de pe 
raza orașului. La propu
nerea membrilor echipei 
au fost luate măsuri de 
îndreptare a unor stări de 
lucruri, în vederea îmbu
nătățirii aprovizionării și 
creșterii solicitudinii față 
de cumpărători. (Gh. O.)

tetului U.T.C. de la I.U.M. 
Petroșani, tinerii din cu
noscuta citadelă a utilaju
lui minier desfășoară în 
aceste zile o amplă acțiu
ne de recuperare a deșeu
rilor metalice, 
este dedicată 
forum național 
lui, Congresul 
al U.T.C. (Al. H.)

Acțiunea 
apropiatului 
al tineretu- 
al XII-lea

Petroșani au posibilitatea 
să vizioneze în această 
săptămînă piesele „Steaua 
fără nume", „Milionarul 
sărac" și „Gărgărița". Spec
tacolele vor avea loc la 
sediul instituției. (Al. II.)

RECUPERARI. După 
cum ne informează Ion 
Filimon, secretar al comi-

TEATRU. Colectivul 
trului de stat „Valea 
lui" invită iubitorii 
dramatice la noi
cu teatrul. Spectatorii din

Tea_ 
Jiu. 
artei

întîlniri

CORESPONDENTUL nos
tru din Uricani, Ioan Po
pescu, ne_a relatat că prin 
grija conducerii întreprin
derii miniere și din iniția, 
tiva. directorului, ing. 
lexandru Blaj, au 
montate două boilere 
mare capacitate pentru a-

sigurarea apei calde la 
baia minerilor. La realiza
rea lucrării au contribuit 
maistrul loan Gliga 
muncitorii Ioan Grab, 
lexandru Bumbi, 
Pavelonesc, Rudolf 
Nicolae Pîntescu și

Și 
A- 

Traian 
Peter, 
alții.

I I
Rubrică realizată 

Ion MUSTAȚĂ

Constituindu.se
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In prima repriză un absent de „marcă“ ...fotbalul! Cupa „Voința" Ia schi

MINERUL LUPENI — 
AURUL BRAD 1—0 (1—0). 
Ca de fiecare dată, și a- 
cest derby hunedorean al 
seriei a IlI-a a diviziei B 
a purtat (din fericire, doar 
in prima repriză !) am
prenta nedorită a „polițe
lor", situate dincolo de li
tera regulamentului. Pe o 
vreme superbă, în prezen
ța unui public mai puțin 
numeros decit în alte par
tide, meciul a înregistrat 
prea puține faze de fotbal 
autentic.

Prima ieșire dură apar
ține brădenilor, faultul gro
solan al lui Micu provo- 
cîndu.i lui Dina o rană 
care pune sub semnul în
trebării evoluția lui în e- 
tapa viitoare, chiar dacă, 
dind dovadă de o dăruire 
admirabilă, cu adevărat 
gest de „căpitan de echipă", 
el rămîne în teren pînă în 
ultima clipă. Urinează apoi 
„replici" ale lui Pocșan 
(Minerul), Merlă, Faur și... 
lista ar putea continua. 
Din păcate... !

La una dintre puținele 
faze care nu „scapă" nici 
ea cenzurii... crampoanelor, 
în minutul 33 gazdele ' în
scriu singurul gol al parti
dei: la un fault al fotba
liștilor de la Brad, lovitu
ră liberă, executată de Pe-

„Filmul" golului de 
la Lupeni: șutul puter
nic al lui Petre Popa lo
vește bara (imaginea de 
sus), mingea revenită în 
teren fiind introdusă in 
poarta oaspeților de Ni- 
chimiș (imaginea de jos).

Rezultate tehnice :
Mureșul Expl. Deva — 

Strungul Arad 1—1, Mi
nerul Lupeni — Aurul 
Brad 1—0, Armătura 
Zalău — C.F.R. Timi
șoara 1—0, Ind. Sîrmei 
C. Turzii — „U“ Cluj- 
Napoca 1—0, Minerul
Cavnic — Gloria Bistri
ța 1—1, Olimpia S. Mare 
— Gloria Reșița 
Metalurg. Cugir 
vîntul 
F.C.M. 
nirea 
C.S.M. 
Turda

4—0,
- A-

Reghin 3—1,
U.T. Arad — U-
A. Iulia 4—0, 

Reșița — Sticla 
1—0.

tre Popa, lovește bara
transversală, după care, 
pe fază, Nichimiș împinge 
balonul în plasă. Pînă la 
pauză, nimic deosebit, cu 
excepția durităților !

Intervenția energică a

FOTBAL, DIVIZIA B
CVZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZ//Z//Z//ZZZ/ZZZZZ/Z///Z//ZZ//Z///Z/Z/ZZZ/ZZZZZZ>

observatorului federal — 
la pauză — are darul de a 
reda spectatorilor din tri
bune fotbalul. Așa că, ex- 
ceptînd cîteva faulturi de 
joc, repriza secundă va 
dezvălui adevăratele capa
cități — și calități — fot
balistice ale celor două e. 
chipe. Cu „Aurul" ieșită la 
atac, cu jucătorii Mineru
lui acționînd cu prudență, 
știind că totuși golul în
scris valorează... două 
puncte, meciul se îndreap

CLASAMENTUL
1. „U“ Cluj-Napoca 19 13 4 2 38—10 30
2. Gloria Bistrița 20 11 4 5 32—13 26
3. Armătura Zalău 20 11 2 7 37—25 24
4. Aurul Brad 20 10 3 7 25—19 23
5. C.S.M. Reșița 20 10 3 7 22—21 23
6. Strungul Arad 20 10 2 8 27—26 22
7. Minerul Cavnic 19 10 1 8 46—38 21
8. Minerul Lupeni 20 9 3 8 29—31 21
9. Mureșul Expl. Deva 20 7 6 7 26—21 20

10. Olimpia S. Mare 20 7 5 8 33—29 19
11. C.F.R. Timișoara 20 8 3 9 24—21 19
12. F.C.M. U.T. Arad 20 8 3 9 26—26 19
13. Unirea A. Iulia 20 8 2 10 19—30 18
14. Metalurg. Cugir 20 5 6 9 20—26 16
15. Avîntul Reghin 20 6 3 11 20—28 15
16. Ind. Sîrmei C. Turzii 20 5 4 11 20—33 14
17. Sticla Turda 20 5 4 11 12—35 14
18. Gloria Reșița 20 6 2 12 16—40 14

tă cuminte — de data a- 
ceasta — spre fluierul fi. 
nai. Și ar fi fost poate o 
partidă ca oricare alta, da
că minutul 87 nu ar fi lă
sat un iz neplăcut; atunci, 
la o fază banală, la o să

ritură la cap cu Leordean, 
Pocșan și Truică (Minerul), 
Badea (Aurul), trei jucă
tori — cu excepția lui 
Truică, deci — au nevoie 
de îngrijiri medicale pre
lungite.

O fază curată, fără nici 
o intenție neregulamenta
ră, dar în care jucătorii 
accidentați au fost frus
trați de șansă.

Ce ar mai fi de reținut 
din această partidă ? In 
primul rînd forma foarte

bună a portarului Grigore 
care, în minutele 15, 29,
60 și 80 a avut intervenții 
care au blocat nu numai 
mingea dar și... tabela de 
marcaj ! Ar mai fi de no
tat evoluțiile bune ale lui 
Leordean, Dina și junio
rului Bercea cît și faptul 
neplăcut că prea puține 
mingi au avut ca destina
tar pe tînărul Cocîrlă care 
„crește" meci de meci.

A arbitrat o brigadă din 
București formată din Ra
du Matei (la centru), Du
mitru Vasile și Alexandru 
Ralea (la linie).

MINERUL: Grigore — 
Leordean, Pocșan, Dina, 
Bercea — Ionel Popa (din 
min. 65, Colceag), Voicu, 
Petre Popa — Mușat, Co
cîrlă (din min. 86, Truică), 
Nichimiș.

Alexandru TĂTAR

Etapa viitoare :
Unirea A. Iulia — Ar

mătura Zalău, C.F.R. Ti
mișoara — Gloria Bis
trița, Tnd. S.C. Turzii — 
C.S.M. Reșița, Strungul 
Arad — Olimpia S. Ma
re, Met. Cugir — Mine
rul Lupeni, Avîntul Re
ghin — Minerul Cavnic, 
„U“ Cluj-Napoca — Sti
cla Turda, Gloria Reșița 
— Mureșul E. Deva, Au
rul Brad — F.C.M. U.T. 
Arad.

0 veritabilă sărbătoare sportivă
Tradiționala competiție 

județeană Cupa „Voința" 
la schi a fost organizată 
anul acesta de asociația 
sportivă a Cooperativei 
„Straja" Lupeni. Sîmbătă, în 
ziua desfășurării concursu
lui, cu cele două probe — 
schi fond și schi alpin — ca
bana Straja a găzduit pes
te o sută de sportivi — 
membri cooperatori din 
Deva, Hunedoara, Brad, 
Petroșani și Lupeni, pre
cum și membri ai famili
ilor acestora. O e. 
chipă de arbitri formată 
din schiori de elită — A- 
dalbert Kato, George Lu_ 
paș, prof. Angela Huda, 

.Victor Maier, Simion Cio- 
Jiica, Nina Bădeliță — a 

' asigurat condiții tehnico- 
organizatorice ireproșabile 
desfășurării concursului. 
Dar iată cîștigătorii 
la cele două probe de 
la asociațiile sportive 
„Voința" din județ. Majo
ritatea câștigătorilor sînt 
de la Lupeni, cu excepția 
celor la care le specificăm 
în paranteză apartenența.

Deschizătoare de pîrtie, 
micuța Codruța Domokoș 
de 6 ani.

FOND, FETE, cat. 11—14 
ani : 1. Dumitra Izvoranu; 
cat. 15—19 ani : 1. Emilia 
Mohor, 2. Daniela Toma; 
cat. 21—30 ani: 1. Nina
Ilegheduș, 2. Ana Puși; 
peste 50 ani — Roza Istra- 
te; Băieți, cat. 10—14 ani:
1. Szasz Lazăr, 2. Dorin 
Arbagic, 3. Levente Szasz; 
cat. 15—20 ani: 1. Mihai 
Bandoș, 2. Cristi Cauneac, 

Cupa „Cercetătorul"
La sfîrșitul lunii martie s.a desfășurat pe pîr. 

tia de lîngă „Căsuța din povești" ediția a Il-a a 
cupei „Cercetătorul" la schi, organizată de către 
C.C.S.M. Petroșani. La start S-au aliniat peste 50 de 
concurenți în ordinea categoriilor de vîrstă. Primii 
clasați sînt :

Copii, fete, Leila Haidu, Adriana Rădulescu și 
Mihaela Rancea ; băieți: Robert Bartha, Ovidiu To- 
deriță, Adrian David, Alin Bartha; juniori fete : 
Oana David, băieți: Călin Toderiță, Doru Rancea, 
Sebastian Ionică.

La categoria 15—25 ani ordinea a fost : Sieg
fried Bota, Constantin Popa, Cristian Ionică, iar la 
categoria peste 25 ani, locul I a fost ocupat de loan 
Sîn, urmat de Zoltan Toth și Ștefan Belenyesi. Cel 
mai tînăr concurent a fost Cristian Pop.

3. Cristian Pîndaru (Brad); 
cat. 31—40 ani: 1. Zoltan 
Ușurelu, 2. Petrică Tolea, 
3. Constantin Ichim.

ALPIN, FETE, cat. 6—10 
ani : 1. Alina Borcan, 2. 
Ramona Bor, 3. Alina Ra
dar; cat. 11—15 ani: 1. An
gelica Vraja, 2. Camelia 
Szigyarto, 3. Mirela Bîrlida 
(Petroșani); cat. 20—30 ani:
1. Maria Curea (Deva), 2. 
Viorica Ungur (Petroșani), 
3. Ana Puși; cat. 41—50 ani:
1. Rozalia Kovacs (Petro
șani), 2. Maria Acs (Pe
troșani), 3. Virginia Ji- 
linschi (Deva); Băieți, cat. 
6—10 ani : 1. Ionel Resiga,
2. Dumitru Ciobanu, 3. Re
mus Datu (Petroșani); cat. 
11—15 ani : 1. Alexandru 
Acs II (Petroșani), 2. Deniș 
Simian (Deva), 3. Sorin 
Corpadea; cat. 16—20 ani i
1. Ovidiu Drăghici (Deva),
2. Ștefan Tofalvi, 3. Tibe- 
riu Palcău (Hunedoara) ; 
cat. 21—30 ani: 1. Mircea 
Feehete (Brad), 2. Mircea 
Oros (Deva), 3. Aurel Pal
cău (Hunedoara); cat. 31— 
40 ani: 1. Nicolae Ungu- 
reanu (Deva), 2. Gruia Bă
deliță (Deva), 3. Ladislau 
Kraus (Deva); cat. 41—50 
ani : 1. Alexandru Acs, 2. 
Alexandru Dobai (ambii 
din Petroșani), 3. Ștefan 
Horvath (Deva); peste 51 
ani : 1. Pavel Kovacs (Pe
troșani), 2. Iosif Racolța.

Pe asociații, trofeele au 
fost câștigate de: 1. Lupeni,
2. Deva. 3. Petroșani. (Dan 
STEJARU)

Pe măsură ce avansează zilele primăverii, în 
toate localitățile municipiului se întețesc preocupă
rile pe planul bunei gospodăriri. Lucrările specifice 
„șantierului de primăvară" se desfășoară de acum 
pe un front tot mai larg, cuprinzînd străzi, ansambluri 
de locuințe, cartiere — practic localitățile în între
gul lor — fiind efectuate prin munca patriotică a 
zeci de mii de cetățeni mobilizați de lucrătorii con
siliilor populare, de asociațiile de locatari, comite
tele de cetățeni și de bloc, O.D.U.S., de deputați. In 
cele ce urmează — relatări, rezultate despre am
plele acțiuni de curățenie, ordine și înfrumusețare 
ce au avut loc sîmbătă .și duminică în localitățile 
Văii Jiului.

PETROȘANI
De fapt pregătirile pen

tru reușita acțiunilor gos
podărești de curățenie și 
înfrumusețare desfășurate 
sîmbătă și duminică s.au 
făcut încă din timpul săptă
mânii. Lucrători ai I.G.C.L., 
E.G.C.L. Petroșani și ai 
consiliului popular muni
cipal au trecut pe la fie
care bloc de locuințe din 
marele cartier Aeroport 
stînd de vorbă cu cetățenii 
și stabilind împreună a- 
mănuntele organizării ac
țiunii. Astfel pregătită, par
ticiparea cetățenească, la 
sfîrșitul săptămînii înche
iate, pe „șantierul primă
verii" din acest cartier a 
fost o reușită. Mobilizați 
de asociațiile de locatari, 
de comitetele de cetățeni 
și de bloc, în cele două zile 
peste 10 000 de locuitori din 
cartier și elevi din licee și 
școli generale au efectuat 

50 000 om-ore muncă pa
triotică efectuînd un volum 
de lucrări edilitar-gospo- 
dărești în valoare de 
350 000 lei. Au fost curăța
te de urmele iernii spațiile 
dintre blocuri, extinse zo
nele verzi, măturate tro
tuarele și părțile carosa
bilului din cartier, s_a fă
cut curățirea coroanei po
milor și văruirea tulpine- 
lor acestora, iar gardurile 
vii au primit o înfățișare 
curată. In timp ce în car
tierele reședinței de mu
nicipiu aveau loc amplele 
acțiuni de curățenie și în
frumusețare, E.G.C.L. Pe
troșani a continuat intens 
evacuarea reziduurilor.

De mare folos în efec
tuarea acestor lucrări gos
podărești a fost ajutorul 
în mijloace de transport 
date de autobaza I.T.A., 
A.U.T.L. și S.U.C.T.E.C. Pe
troșani. __ ............ ...........

PETRILA
De la Consiliul popular 

orășenesc Petrila, tovarășul 
Constantin Bârsan, ne in
formează: „Sîmbătă și du
minică, la acțiunile gospo
dărești de primăvară au 
participat peste 1200 cetă
țeni. Au fost puse la dis

Șantier de primăvară
Acțiunile de bună gospodărire 

și înfrumusețare 
se desfășoară pe un front tot mal larg 

în localitățile municipiului

poziție două ifroane, de 
Ia minele Petrila și Lonea 
și 9 autobasculante, care 
au efectuat 30 transporturi. 
In cursul acțiunilor, s-au 
transportat 300 tone rezi
duuri. Acțiunile de muncă 
patriotică au însumat pes
te 6000 ore, iar valoarea 
acestora se apropie de su
ma de 50 000 lei. Cele mai 
bune rezultate au fost ob
ținute în cartierele „8 Mar
tie", „7 Noiembrie", pe 
străzile „Muncii" și „6 Au
gust". S-au evidențiat, prin 
spirit gospodăresc și hăr

nicie, locatarii blocurilor 
20, 46, 47 și 48 din cartie
rul „8 Martie". In fruntea 
cetățenilor, alături de ei 
cu vorba și fapta, s_au a- 
flat deputății Gheorghe 
Drăghici, loan Puian, Du
mitru Grunță, Ioana Ca- 
raconcea și alții. Dintre ce_ 

tățenii cu spirit de iniția
tivă s-au remarcat loan 
Vincze, Ion Bolunduț, 
Gheorghe Petrea, Ionel Tu_ 
naru, Eugen Măslin, loan 
Rusu, Ioan Man, Ion Mi- 
rion și mulți, mulți alții. 
Petrila a fost, sîmbătă și 
duminică, un adevărat 
„șantier de primăvară".

ANINOASA
Primarul comunei Ani- 

noasa, tovarășa Valentina 
Cerchez, ne transmite te
lefonic: „Timp de două zi
le, toată „suflarea" comu
nei, cu mic cu mare, a ie

șit la curățenie. Am cu
rățat șanțurile, am aliniat 
și vopsit gardurile, am 
văruit pomii, am curățat 
traseul turistic in zona Is- 
croni. Am primit un spri
jin substanțial din partea 
întreprinderilor de pe raza 
comunei: A.U.T.L., mina 
Aninoasa, U.M.T.C.F., Sta
ția de epurare a apei, de
pozitul central al CPVILF, 
UFET și, în mod deosebit, 
școlile generale. De neîn
țeles a fost lipsa totală de 
interes și participare a 
secției E.G.C.L. Vulcan, ca
re n_a ridicat deloc, în a_ 
cest an, reziduurile de pe 
raza comunei I Ne-am 
bucurat de participarea e- 
fectivă la buna desfășurare 
a acțiunilor gospodărești 
a deputaților nou aleși în 
alegerile de la 17 martie, 
Nicolae Pârău, Angelica 
Nițar, Iosif Șimo. Dintre 
cei mai harnici cetățeni, 
evidențiem pe Luca Neag, 
loan Hoțea, Tiberiu Ko
vacs, Valentin Baroncea, 
loan Patru, Gheorghe Tăcu, 
loan Cerna și mulți alții. 
Acțiunile continuă".

VULCAN
Fără îndoială, ca de o- 

bicei, cea mai largă parti
cipare la acțiunile de pri
menire a localităților s_a 
înregistrat, sîmbătă și du
minică, la Vulcan — pes. 
te 5000 cetățeni, oameni ai

muncii, tineret, elevi, care 
au prestat în cele două 
zile mai mult de 20 000 ore 
muncă patriotică. S-a lu
crat cu 5 autoîncărcâtoare, 
8 autocamioane, 2 tractoa
re cu remorcă, autocontai- 
nere și compactoare. Cea 
mai importantă acțiune a 
fost, după cum ne informa 
tovarășul loan Rujoi, vi
cepreședinte al Consiliului 
popular orășenesc, balas- 
tarea drumului spre Dealu 
Babii, unde s-a lucrat cu 
2 autobasculante și un ex
cavator. Altă acțiune de 
amploare — plantarea a 
3000 puieți de arbori și 
arbuști pe artera princi
pală, în cartierul „Straja", 
pe strada „Preparației". 
S_au evacuai reziduurile 
din cartierele „Micro 3A“ 
și „Micro 3B“, s_au curățat 
străzile și rigolele, s.a e- 
liminat excedentul de pă_ 
mînt din noile cartiere, 
s_au curățat zonele verzi 
ale orașului. Interlocuto
rul a evidențiat eforturile 
deosebite depuse de cetă
țenii din cadrul asociațiilor 
de locatari 10, 10A, 10B,
din cartierul „Straja" și 
nr. 3.

In ziarul nostru de inli
ne, alte relatări ale acțiu
nilor gospodărești din ora
șele Lupeni și Uricani.

Iosif BĂLAN, 
Mircea BUJORESCU
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La inițiativa României, sprijinită de alte state, 
Conferința Uniunii Interparlamentare a adoptat „Apelul adresat 

participanților la tratativele sovieto-americane de la Geneva 
privind armele nucleare și cosmice"

LOME 1 (Agerpres). Din 
inițiativa României, spri
jinită de alte state, Confe. 
rin ța Uniunii Interparla
mentare, desfășurată la 
Lome cu participarea unor 
delegații din 84 de țări, a 
adoptat documentul „Ape
lul adresat participanților 
la tratativele sovieto-a
mericane de la Geneva 
privind armele nucleare și 
cosmice".

Adoptarea acestui docu

ment reprezintă o nouă și 
semnificativă mărturie a 
înaltului prestigiu de care 
se bucură în întreaga lume 
concepția novatoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, privind 
marile răspunderi ce re
vin parlamentelor și parla
mentarilor pentru rezolva, 
rea problemelor complexe 
ale lumii contemporane, 
îndeosebi în ce privește e_

liminarea pericolului unei 
catastrofe nucleare, reali
zarea aspirațiilor legitime 
ale popoarelor de a trăi 
într-o lume a păcii, înțe
legerii și colaborării.

Delegația țării noastre 
a prezentat, de asemenea, 
poziția României privind 
necesitatea soluționării stă. 
rilor conflictuale pe calea 
tratativelor, prin accepta
rea dialogului și a nego
cierilor.

Participanții au hotărît 
înscrierea pe ordinea de 
zi a celei de-a 74-a Confe. 
rințe a Uniunii Interpar
lamentare, din toamna a- 
cestui an, a punctului — 
propus de delegația roma, 
nă — „Contribuția .parla
mentelor la Anul Interna
țional al Tineretului, în_ 
deosel i în ce privește asi
gurarea drepturilor tinerei 
generații la muncă, învă. 
țătură, pregătire profesio
nală".

Inaugurarea unui monument ridicat in memoria eroilor 
români căzuti în lupta pentru eliberarea Ungariei

BUDAPESTA 1 — Trimi
sul Agerpres, A. Urzică, 
transmite : Luni, în cadrul 
manifestărilor consacrate 
împlinirii a 40 de ani de 
la eliberarea Ungariei de 
sub dominația fascistă, în 
orașul Ilajduboszormeny, 
din apropiere d? Debrețin, 
a avut loc o solemnitate 
consacrată inaugurării u- 
nui monument în memoria 
eroilor români căzuți în 
lupta pentru eliberarea Un
gariei și înfrîngerea fas. 
cismului.

La manifestare a parti
cipat o delegație română de 
partid și de stat condusă 
de tovarășul Gheorghe Ra
dulescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepre

ședinte al Consiliului de 
Stat.

In cadrul unei adunări 
organizate cu acest prilej, 
au fost evocate faptele de 
luptă și jertfele ostașilor 
români care au luptat pas 
cu pas pe teritoriul Un
gariei pînă la eliberarea 
întregii țări.

In cuvîntul său, Juhar 
Zoltan, ministrul Comer
țului interior, a spus, în
tre altele : „Acum, aici, 
poporul, partidul și guver
nul nostru sînt recunoscă
toare eroilor români care 
și-au dat lucrul cel mai 
de preț — viața — pentru 
libertatea poporului ungar. 
Acum, cînd în numele gu
vernului R.P.U. inaugurăm 
monumentul eroilor ro

mâni, ne amintim cu res
pect și cu recunoștință de 
miile de eroi români care 
și.au sacrificat viața în 
luptele împotriva fascis
mului, pentru eliberarea 
patriei noastre și pentru 
un viitor mai bun al ome
nirii".

Tovarășul Gheorghe Ră- 
dulescu a evocat în cuvîn
tul său faptele de. arme 
ale ostașilor români, sub. 
liniind că ele au cimentat 
prietenia dintre cele două 
țări șl popoare. Relațiile 
româno-ungare, a subliniat 
vorbitorul, au dobîndit un 
conținut superior în anii 
construcției noii orînduiri

în cele două țări și se dez
voltă continuu în spiritul 
convorbirilor și înțelegeri
lor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene, 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Janos Kadar, 
secretar general al Parti
dului Muncitoresc Socia
list Ungar.

Monumentul, simbolizînd 
o flacără veșnică ce se ri
dică spre cer, eternizează 
memoria ostașilor români 
care și.au jertfit viața în 
luptele împotriva fascis
mului.

Mica publicitate ANUNȚURI DE FAMILIE

iembrie; Polițist sau de
lincvent; Unirea: Rîsul
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A.U.T.L Petroșani
strada Iscroni nr. 3

încadrează direct sau prin transfer :

— un tehnician pentru aprovizionare auto

•— doi revizori tehnici auto

— un maistru

— cinci conducători auto categoria „D“

pentru autobuz

Retribuirea se va face conform Legii nr.

57/1974, republicată, și Legii nr. 12/1971.

Informații suplimentare la biroul perso
nal al unității, telefon 43328—43622.

VIND casă, strada Re. 
publicii 247. informații, A- 
viatorilor 28/24. Petroșani. 
(3480)

VIND apartament, trei 
camere, etaj I, gaze, ter- 
moficare, boxă, zonă, liniș
tită, preț convenabil. In
formații, telefon 28205, du. 
pă oră 16, Deva, (mp)

VIND garaj auto în Lu- 
peni. Informații, Bulevar
dul Păcii, bloc 31, ap. 31, 
cartier Bărbăteilî — Lu. 
peni. (3503)

SCHIMB casa de colonie 
cu garsonieră, informații, 
Petroșani, strada Jiului 2, 
ap. 8. (3482)

CAUT femeie îngrijire 
copil. Informații, strada 
Republicii, bloc 78/14 —
Petroșani-Nord sau telefon 
42580 (centrală) — Pușcaș,. 
(3505)

PIERDUT legitimație de 
studii pe numele Abdumi 
Alain, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (3502)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ignaț 
loan, eliberată de Prepara, 
tia Petrila. O declar nulă. 
(3499)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Efta

Maricica, eliberată de 
I.C.S. Mixtă Lupeni. O de
clar nulă. (3500)

PIERDUT legitimație de 
serviciu și permis de pes
cuit . pe numele Dinu
Gheorghe, eliberate de
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani 
și Filiala A.G.V.P.S. Pe
troșani. Le declar nule.
(3501)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Matei 
Gheorghe, eliberată de 
I.U.M, Petroșani. O declar 
nulă. (3487)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Enache 
Marian, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Karlecz 
Gheorghe, eliberată de Au. 
tobaza C.M.V.J. Petroșani. 
O declar nulă. (3493)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rusu 
Maricela, eliberată de Fa
brica de tricotaje Petro
șani. O declar nula. (3494)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Trăista- 
ru Violeta, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (3495)

Cu adîncă durere colectivul sectorului III de 
la I.M. Uricani anunță dispariția fulgerătoare din 
viață a celui care a fost un bun coleg 

SAlAGEAN GHEORGHE
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3496)

Colectivul de studenți, cadre didactice și oa. 
meni ai muncii din Institutul de mine Petroșani 
anunță cu adîncă durere încetarea din viață a Omu
lui, Părintelui, Prietenului,

Profesorului VASILE POBORAN. (3498)

Familia Vasiu Victor anunță cu ,adîncă durere 
încetarea din viață, în 31 martie a.c., la Oradea, a 
bunului lor prieten

Ing. KORMOCZKY IOAN. (3508)

îndurerat Vasile Dogariu, soț, mulțumește celor 
care au participat la nemăsurata lui durere, adu- 
cînd prin prezență, flori, gînduri — un ultim și 
trist omagiu scumpei sale soții

Prof. FELICIA DOGARIU. (3506)

Cu durere fără margini, aducem un ultim și 
trist omagiu prietenei de o viață

FELICIA DOGARIU
profesoară de excepție, om adevărat și prieten fără 
asemănare.

Familia Mure.șan, Brașov. (3504)

Pios omagiu de aducere aminte la împlinirea a 
3 ani de la dispariția celui care a fost

PETRESCU AUREL (3497)

Soțul Cornel anunță, că s-au împlinit zece ani 
de la trecerea în neființă a celei care a fost o 
scumpă soție devotată

VICTORIA MORARIU . -i
Nu o voi uita niciodată. (3459)

COLEGIUL DE REDACȚIE: losit BALAN, Ioan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATARU.

Fabrica de morărit și 
panificație Petroșani 

încadrează de urgență
i 

următorul personal muncitor, pentru moara ! 
de grîu Bărbăteni — Lupeni:

— 1 electrician categ. V—VI
— 3 operatori tablou comandă (electri

cieni)
— 1 tinichigiu
— 1 mecanic termo
— 4 zugravi.vopsitori (pentru Petroșani) 

Retribuția se va face conform Legii nr.
57/1974. Relații suplimentare la biroul 
P.I.R.M., telefon 43134.

Regionala C.f.R. Timișoara
ANUNȚA

Stațiile C.I'.R. Petroșani, Iscroni, Vulcan 
și Lupeni recrutează bărbați, intre 
21—10 ani, pentru funcția de manevrant va
goane, cu calificare la locul de muncă cu du
rata de 3 luni.

Pe durata calificării candidați! primesc 
o retribuție de 1550 lei, iar după calificare 
retribuția este de 2160—2287 lei și primesc 
gratuit: uniforme, haine de protecție, abona
mente și permise de călătorie pe C.F.R.

Informații suplimentare la șefii stațiilor 
de mai sus.

Redacția și administrația: Petroșani, str. Nicolae Bălccscu, nr. 2. Țelcfoanei 41662
secretariat, 41663, 42464, Secții.
Tiparuli Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


