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Cetățene și cetățeni!
Votînd candidați! Frontului Democra

ției și Unității Socialiste, votați pentru pro
gresul neîntrerupt al școlii românești, pen
tru dezvoltarea instrucției publice în pas cu 
cerințele vieții sociale, pentru formarea ti
nerei generații în spiritul înaltelor idealuri 
de progres și pace ale poporului nostru I

(Din Manifestul Frontului Democrației
și Unității Socialiste)

Rezultatele lunii februarie confirmă

Oamenii, cu puterea lor de mobilizare, 
hotărâse soarta producției

în întîmpinarea alegerilor

Sarcina prioritară a că
rei importanță majoră a 
subliniat-o secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. ai P.C.R. 
realizarea sarcinilor plani- 

. ficate la producția de căr
bune extras se află în cen
trul atenției, pe primul 

J- plan în activitatea tuturor 
oamenilor muncii de la în
treprinderile miniere ale

, Văii Jiului.
Realizările lunii februarie 

dovedesc fermitatea și trăi
nicia angajării colectivelor 

. miniere la obținerea unor 
producții tot mai ridica
re, în consemnarea unor 
succese de prestigiu Închi
nate evenimentului politic 
de la 9 martie, alegerile 
de deputați.

Mina Bărbățeni încheie 
...^.conform așteptărilor, 
cu str.n,.» :l; plan de
pășite, împreună cu mi
nele Eupen; și Paroșeni, 
mine ale căror realizări 
le-am prezentat pe tot 
''arctirsul lunii la loc de 
cqriste în ziarul nostru. De 
asemenea, colectivul minei 
Petrila obține realizări 
chiar superioare așteptări
lor. De la un plus do nu
mai ® tones în luna ianua
rie, minerii de la Petrila 

Intensificarea acțiunii de 
pregătire și perfecționare 

a cadrelor 
cerință esențiala a modernizării 

procesului extractiv

au obținut pe februarie o 
producție suplimentară de 
peste 3 400 de tone.

Revirimente ale lunii au 
constituit realizările obți
nute de întreprinderile mi
niere Lonea și Aninoasa 
care și-au îndeplinit sar
cinile de plan ale lunii fe
bruarie,. atestînd justețea 
aprecierilor făcute de ca
drele din conducerile în
treprinderilor amintite- cu 
privire la posibilitățile de 
realizare a sarcinilor de 
plan. Astfel, afirmația in
ginerului șef de la mina 
Lonea, Benone Costinaș : 
„Că ne. putem realiza sar
cinile de plan pe luna fe
bruarie, argumentăm cu

SITUAȚIA REALIZĂRII SARCINILOR LA 
PRODUCȚIA DE CĂRBUNE EXTRAS 

— luna februarie —
1. I.M. Bărbăieni
2. I.M. Petrila
3. I.M. Lupeni
4. I.M. Paroșeni
5. I.M. Lonea
6. I.M. Aninoasa
7. I.M. Vulcan
8. I.M. Urieani
9. I.M. Dîlja

10. I.M. Livezeni,
C.M.V.J. 

productivitățile obținute 
de la începutul lunii în 
abataje..." a fost confirma
tă pe deplin, ca de altfel 
și cea a inginerului șef al 
minei Aninoasa, Mircea 
Popescu : „Cînd vom stă- 
pîni utilajele de la secto
rul I ne vom realiza și 
sarcinile de plan". Zilele 
trecute v-am informat în 
detaliu cu realizările bri
găzilor dotate cu comple
xe mecanizate de la secto
rul I al minei Aninoasa și 
care au demonstrat cu pu
terea de convingere a fap-

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

114,8 la sută
103.6 la sută
103,4 la sută
102.6 Ia sută 
100,0 Ia sută 
100,0 la sută
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AFIRMAREA 
MULTILATERALĂ

A PERSONALITĂȚII 
UMANE

VULCAN
într-o atmosferă de 

participare efectivă la dez
baterea problemelor Pri
vind dezvoltarea localită
ții s-au desfășurat în ul
timele zile noi întîlniri din
tre candidații de deputați 
și alegători în Vulcan. în 
microraionul III B din Co- 
roești, la întîlnirile cu a- 
legătorii au fost .prezenți 
candidații F.D.U.S. Maria 
Iuga (circumscripția elec
torală orășenească nr. 14), 
Alexandru Buruiană și Ion 
Postelnicu. (nr. 15), Romi- 
că Pora și Dumitru Bul- 
zan, (nr. 16). în cadrul larg 
al democrației socialiste, în 
întîlnirile dintre candida
ții de deputați șl cetățeni, 
au fost scoase în relief nu
meroase probleme cu ca
re se mai confruntă loca
litatea, cartierul în care

VULCAN — un oraș in care descoperi tinerețea și noul la tiecare pas.
Foto : Gh. OLTEANU

Întîlniri ale 

de deputați 
trăiesc. Spre exemplu, din 
cuvîntul alegătorilor loan 
Hosmelteniuc, Valentin 
Pop, Ionica Rus, Lucia 
Toma, Ioan Rotaru, Ioana 
Nicola, Silvia Miron, Ma
ria Fizeșan, am desprins 
cîteva propuneri deosebit 
de valoroase, a căror ma
terializare va duce la îm
bunătățirea activității so
ciale: amenajarea unui 
dispensar; asigurarea trans
portului în comun pînă în 
microraionul III B ; extin
derea magazinului alimen
tar și îmbunătățirea apro
vizionării, iar organele de 
ordine să vegheze mai 
mult pentru asigurarea li
niștii publice.

Tot într-un cadru de lu
cru s-au desfășurat și în
tîlnirile din circumscripți
ile electorale din Dealu 
Babiî și Crividia, Ia care 
au participat candidații de 
deputați Constantin dolo
fan, Ion Carabă și Emil 
Abalașei, (circumscripția e- 
lectorală municipală nr. 
48), Alexandru Plic și Pro
fir Cuciuc, (circumscrip
ția orășenească nr. 27), 
Ana Jitea și Ileana Alb 
(nr. 28). Și la această în- 
tîlnire alegătorii au adus

candidat ilar 
cu alegătorii
în discuție numeroase pro
bleme de interes cetățe
nesc printre care : del imi
tarea pășunilor între Vul
can șî Lupeni, o mai bu
nă amplasare a stațiilor de 
autobuze, deplasarea me
diului veterinar la Dealu 
Babii pentru vaccinarea a- 
nimalelor, montarea unui 
telefon public,, o planifi
care judicioasă a conce
diilor la mina Vulcan, 
astfel îneît cetățenii din 
Dealu Babii să-și poată re
zolva și treburile în gos- 
podăriile individuale, pre
cum și înființarea unul 
magazin alimentar, pentru 
a cărui construcție s-au 
angajat să dea' sprijin e- 
fectiv prin muncă.

ANINOASA

Minerii de la Aninoasa, 
cetățenii comunei au avut 
noi întîlniri cu candidații 
F.D.U.S. pe care-i vor vota 
la 9 martie. Joi, 28 febru
arie, tovarășa dr. Maria 
Bereș, candidat de depu
tat pentru circumscripția

(Continuare in pag. a 2-a)

Atingerea 
Jiului a unei 
11 fouOUO ton®

în Valea 
producții de

.ie ’ cărbu
ne pe acest an, precum și 
a ritmurilor îna.te de Creș
tere a extracției de căr
bune prevăzute pentru cin
cinalul următor, reclamă — 
ea o condiție sine qua-non 
a perfecționării procesu
lui productiv — asigurarea 
forței de muncă capabi
le să stăpînească noile 
tehnologii. Extinderea me
canizării complexe, fo
losirea, cu maximă efi
ciență a echipamentului 
tehnologic din dotare, îm
bunătățirea organizării 
muncii stat de neconceput 
fără pregătirea mineru
lui de tip nou, „miner- 
tehnician — cum a indicat 
secretarul general al parti
dului — care trebuie să 
cunoască mașinile din do
tare; să le folosească cu 
randament înalt, să știe 
să Ie întrețină și să le 
repare, atunej cînd este 
nevoie". 

gică de mare. valoare di- 
recționează conținutul 
întregii activități de pre
gătire și perfecționare a 
forței de muncă în uni
tățile miniere ale Văii 
Jiului. In aceste direcții 
se acționează la nivelul 
combinatului și al - unită
ților miniere — în con
cordanță cu programele 
de dezvoltare și moderni
zare a fiecărei mine. Re
zultatele obținute ta a- 
nul încheiat prin forme
le de școlarizare ale uni
tăților reflectă cu priso
sință această, orientare. In 
1979 au fost cuprinși în 
diferite forme de pregă
tire a personalului cali
ficat peste 3551 de mun
citori, ponderea cea mai 
ridicată avînd meseriile 
de mineri — 1 200, elec
tricieni de mină și lăcă- 
cătuși peste 800, urmtad

I. DUBEK

Anii socialismului, ani 
cu vocația construcției și 
înălțării, au schimbat cu 
lotul viitoarea zortă cen- 
halâ a Petroșaniului. Au 
apărut blocurile ele locuin
țe, „turnuri" cu nouă eta- 

| je, „oamenii schelelor" 
i conduși de maiștrii Albu, 
’ Catilina sau Cozma, au 
ț ridicat ca din pămînt un 
1 nou cartier. Au apărut 
J Străzi și alei noi. Peste 900 
) de familii de mineri, pre- 
i "părători sau constructori 
i de mașini s-au mutat, în 
1 tot atltea apartamente con- 
| fortabile. A iost și conti- 
l nuă să fie un permanent 
1 „du-te-vino" al mașinilor 
t din care se descarcă gar- 
| nituri de mobilă, televi- 
| zoare, ar agaze, frigidere... 
( Odată cu înălțarea car

In patru ani a „râsârit“ un cartier

tierului, s-au dat în folo
sință aproape 3 000 mp 
spații comerciale la par
terul noilor blocuri, într-un 
complex care poartă nu
mele zeului comerțului — 
ftetmes, E o deosebire vi
zibilă dintre vechile ma
gazine și construcțiile mo
derne din beton și sticlă, 
cu spații largi de prezen
tare, desfacere și depozi
tare. De la intrarea în fo
losință a , acestora s-att 
desfăcut către populație 
mărfuri in valoare de pes

te 70 milioane lei.
La magazinul 127 — tri

cotaje — responsabila Mo
nica Muntean, secretar 
adjunct al organizației de 
partid din întreprindere, 
ne vorbea despre condi
țiile minunate de activita
te comercială, ‘despre a- 
provizionarea abundentă 
cu mărfuri, despre trico
tajele fabricii din Petro
șani, care sini toarte bine 
primite de cumpărători. 
Majoritatea lucrătoarelor 
sînt tinete, ca și unitatea 

In care lucrează — Ghizela | 
Job, Rodica Sirbu, Maria ) 
Spătaru. Alături, unitatea 4 
128 — bijuterie, artizanat, J 
parfumerie — responsabil J 
— Lucreția Juncu) — co 
„bijuterie" de magazin — 
spațiile de depozitare, pre
zentare și desfacere, ope- > 
rativitatea, solicitudinea și 
buna servire fiind atribu- . 
tele ce Ie caracterizează 
pe tinerele vînzătoare Eva 
Sellndar, Magdalena So- 
c hircă și iuliana Bicskei.

La parterul blocului 69, 
unul din cele mai frumoa
se construite în ultimul 
timp în municipiul nostru | 
funcționează magazinul ț 

Mircea BUJORESCU ț 
ll ommuaie in pag. a 2-ai J

Această viziune strate- (Continuare in pag. a 2-a)
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Intensificarea acțiunii de pregătire Întîlniri ale candidaților de deputați

și perfecționare a cadrelor (Urmare din pagina 1)

(Urmare din pagina I) de

să-și 
tav
anul 

orîenta-

<a J150 muncitori 
încheie în acest an 
fiătirca începută în 
trecut. Deși bine 
tă, pregătirea forței de 
muncă in anul 1979 nu a 
fost pe măsura necesită
ților. Planul de școlari
zare nu s-a îndeplinit de- 
cît in proporție de 77 la 
sută iar la unele unități 
nu au fost respectate ter
menele și modalitățile de 
realizare a pregătirii for
ței dc muncă prevăzute 
in programe. La minele 
J.ivezeni si Dîlja, la 
LR.I.U.M.P. etc., datorită 
slabei frecvențe a cursan- 
ților și chiar a lectorilor, 
unele cursuri s-au 
lungit peste durata 
mala de desfășurare.

- Pentru anul 1980 
întreprins măsuri de 
minare a acestor neajun
suri. pentru îmbunătăți
rea in general a -pregăti
rii forței de muncă califi
cată, pentru cuprinderea 
în cursuri de calificare — 
care continuă să repre
zinte forma de bază de 
pregătire a forței de mun
că — a unui număr de 
3918 muncitori. Este o 
"cifră mare, care reclamă 
măsuri operative pentru 
recrutarea și cuprinderea 
în cursurț a efectivelor 
prevăzute în vederea re
alizării programului de 
școlarizare, concomitent 
cu asigurarea cadrelor de 
specialitate pentru pre
darea cursurilor lâ nive
lul cerințelor. In vederea 
completării necesairului 
de ■ forță de muncă, tre
buie depuse eforturi în 
vederea realizării planu

pre- * 
n or- ■

s^au
eli-

lui de școlarizare și 
către școlile profesionale 
și liceele de specialitate, 
în general, pentru 
rea substanțială a 
buției acestora ia 
rarea cu cadre 
a unităților miniere.

Ritmul rapid de moder
nizare a tehnologiilor de 
lucru pune pe prim plan, 
concomitent cu alte mă
suri de îmbunătățire ca
litativă a forței de mun
că, cerința perfecționă
rii profesionale a perso
nalului. In 1979 progra
mul elaborat în acest do
meniu a cuprins 21 la 
sută din efectivul califi
cat existent, cîștigîndu-
se o bună experiență în 
diversificarea formelor 
de perfecționare,. în or
ganizarea acestora. Exis
tă un început bun în des
fășurarea policalificării 
— acțiune de primă im
portanță în formarea mi- 
nerului-tehnician. Au ab- 
solvit această formă de 
perfecționare 404. csdre 
în 1978, 540 în 1979, iar 
472 sînj cuprinși în Pre
zent în aceste cursuri, 
ponderea cea mai mare' ridicare, 
avînd policalificarea mi
nerilor pentru meseriile 
înrudite : electricieni, lă
cătuși de mină și art.fici
ori.

In 1980 vor fi poliealifi- 
cate 600 de cadre care, 
împreună cu celelalte ca
tegorii de muncitori, maiș
trii, tehnicieni și ingineri 
prevăzuți să fie cuprinși 
în diferite forme de per- 

profesională, 
mai bine 

impuse de 
stăpînirea noilor tehno
logii.

le (ionare 
vor răspunde 
necesităților

spori-
< ontri- 
asigu- 

ealificate

Dată fiind importanța 
deosebită a acțiunii de 
pregătire și perfecționa
re a cadrelor, cu spriji
nul C.M.V.J.. al Filia
lei Centrului de perfecțio
nare a M M.P.G.. în fie
care unitate minieră se 
ce,- întreprinse măsuri 
cornlexe pentru cuprin
derea unui număr cit mai 
mare de cadre în cursurile 
de perfecționare, pentru 
îmbunătățirea conținutu
lui și eficienței acestora, 
prin obținerea unor re
zultate calitativ superioa
re de către toate colecti
vele miniere.

Un puternic imbold pen
tru amplificarea acestei 
vaste acțiuni reclamată cu 
stăruință de progresul 
rapid al tehnologiilor 
vansate este 
tovarășului 
CEAUȘESCU

. consfătuire de lucru 
la C.C. al P.C.R. „!
țial pentru 
viitoare, pentru 
socialismului și 
inului, subliniază și 
cest prilej secretarul 
neral al partidului, 

sa nivelului i 
cării profesionale și 
nice. Aceasta este 
ția esențială a progresu
lui continuu al patriei 
noastre*1. Perseverînd cu 
stăruință pentru realiza
rea acestui îndemn 
flețitor, minerii, 
colectivele miniere 
Valea Jiului își vor 
plini cu succes marile sar
cini în creșterea produc
ției de cărbune, își vor 
aduce o contribuție subs
tanțial sporită la progre
sul multilateral al pa
triei.

electorală județeană nr. 
89 a avut o rodnică întîl- 
nire cu minerii de la I M. 
Aninoasa. Discuția mineri
lor cu candidatul F.D.U.S., 
desfășurată în aceeași at
mosferă de lucru, profund 
democratică, -a stăruit asu
pra problemelor majore de 
muncă și de viață ale ale- 
.gătorilor, eontinuînd cu ce
le privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială a comunei, 
îndeplinirea planului în 
profil teritorial, participa
rea cetățenilor în această 
primăvară, mobilizați dc 
organizațiile democrației și 
unității socialiste Ia lucră-

cu alegatorii
rile de gospodărire și în
frumusețare a localității. 
In mod deschis, de la ini
mă, cu convingerea reuși
tei în rezolvare pârlit ipan- 
ții la întîlnire au formu
lat propuneri și cerințe 
justificate ; să se constru
iască noi blocuri de locu
ințe in Aninoasa ; înfiin
țarea unui micro]aborator 
pentru analize medicale în 
comună ; asigurarea per
manenței unui medic (gaT- 
dă de zi șj noapte) în co
mună. iar de două ori pe 
lună să vină un medie 
specialist pentru consulta
ții și diagnosticare în 
zuri de îmbolnăviri 
grave.

în ziua următoare,
februarie, în altă parte a 
comunei la Iscroni, a avut 
loc o nouă întîlnirc între 
candidați ai Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste și alegători. în lo
calul Școli; generale din 
Iscroni au purtat dialogul 
cu sătenii din localitate, 
candidații de deputați loan 
Lazăr (circumscripția d- 
lectorală municipală

ca- 
niai

29

54). Voicu Ungur și Dumi
tru .............
ția electorală
nr. 16). I’etru Ionașeu
Ana Georgescu
scripția electorală

a- 
cuvîntarea 
NICOLAE 
la recenta 

de 
P.C.R. „Esen- 

activitatea 
făurirea 

comunis- 
cu a-

. ge
est e 

califi - 
teh- 

condi-

însu- 
toate 

din 
înde-

Expoziție
In sala de apel de la 

I.M. Uricani a fost deschisă 
expoziția „Creștem odată 
cu țara“ cuprinzînd lucrări 
plastice, creații ale elevilor 
școlii generale din Uricani. 
Expoziția este dedicată ale
gerilor de deputați de la 9 
martie. Dintre micii creatori 
merită să fie evidențiați 
Cristina Virnă („Peisaj in
dustrial"), Marcel Cernat 
(„Noul cartier al orașului 
Uricani"), Sorin Fedeleș 
(„Peisaj de iarnă"), loan 
Tiifan, („Seară distracti
vă"), Marius Huruban („O- 
rașul viitorului"), Ileana 
Incze („Strada mea"), Cor
nel Mohor („La mină"). Ex
poziția se bucură de popu
laritate, fiind vizitată de un 
număr mare de mineri și 
alți oameni ai mnucii din 
l 'ric-ani.

nr.

Gavrilă (circumscrip- 
comunală 

șt 
(circum- 

comu- 
nală nr. 18). Exprimindu-șj 
deplina încredere în can
didați! F.D.U.S. cărora le 
vor încredința votul Ier la 
9 mart'e, convinși iiir.d că 
prin acest înalt act politic 
contribuie la ridicarea ca
lității v.eții în propri.Jo- 
calitate, participanțij la 
intîlnire au propus : insta
larea unui telefon public și 
reînființarea agenției 
P.T.T.R. în Iscroni, la 
punctul sanitar sătesc să 
fie extinsă asistența medi
cală și în orele de după 
amiază. Un alt grup de 
probleme, în a căror rezol
vare alegătorii care le-au 
ridicat s-au angajat, de a- 
semenea, să-i sprijine activ 
pe deputății ce vor fi aleși 
la 9 martie, pentru a le 
rezolva, s-au referit la gos
podărirea și înfrumusețarea 
localității lor, a comunei. 
(I. Bălan)

. ■■ ■ ■ ■

In patru ani a „răsărit" 
un cartier

(Urmare din pagina I)
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după
[nu

mai

pornit de la o i- 
mi-a surîs și in-a

Și anume,
modern, la

Ilie COANDRAȘ
Uricani

t »

Trofeele Cupei „Steagul roșu“

realizare

vinte, se poale face ta
bloul unui cartier cons
truit ,în ultimii ani, tabloul 
unor realizări cu adevărat 
spec tacul oase.. Cent ruT Pe- 
troșaniului arată r ăltiel. 
Primăvara va veni cu flo
rile ci, cu alte ți alte 
blocuri de locuințe, florile 
muncii constructorilor vot 
întregi imaginea unui car
tier care s-a conturat >1 
ultimii 3—4 ani, în actua- 

patiserie (res- la legislatură. Să ne în
toarcem cu patru ani gîn- 
dul la aceste locuri. Com
parația este, de fapt, ex
presia de netăgăduit a 
transformărilor profunde 
pe cârc, -ca de altfel în- ' 
treaga țară, Petroșaniul Ie 
trăiește din plin.

„Luc.oris", specializat în 
desfacerea de cristale, 
porțelan și obiecte de tiz 
casnic. Colectivul condus 
ele Sevastița Kappel rea
lizează, anual, vînzări de 
6 milioane lei. Tot în casă 
nouă, magazinul de pro
duse pentru copii „Țăndă
rică" e vizitat zilnic de 
sute de cumpărători. Noua 
colet arie 
ponsabil Margareta Fio- 
rea), beneficiază de tin 
laborator propriu de pre
parare și în curlnd va ii 
extinsă prin construirea 
unei terase acoperite.

Iată cum, în puține cu-

5 
j 
Ș

1

î

Acum. cînd s-a încheiat 
și ediția a VI-a a (lupei 
„Steagul roșu", am ales. ca. 
partener de discuție pe cel 
căruia juriul i-a acordat 
„Medalia pentru cel mai 
activ susținător" — EMERIC 
S7JJHANEK. Este mereu tî- 
nărul îmi ■— pe care nici 
barba, demnă de un verita
bil „lup de mare", nu-1 îm- 
băirinește —, cunoscut citi
torilor din reportajele noas
tre duminicale, de acum 
doi ani, prin care ne-a po
vestit despre aventuroasa 
expediție a plutei „Dacia 
2050" pe Marea Neagră, 
despre o tornadă... văzută 
la „fața locului". Dar acum 
nu asupra neast împăratului 
montaniard, colecționar . .ți 
inventiv îmi vom stărui, ci 
asupra „celui mai activ sus
ținător al Cupei „Steagul 
roșu" la schi — ediția '80

a conceput și reali-care
zal ceea ce toți concurența 

au rîvnit duminică în Pa
ring, iar trei au și cucerit 
— l'oieelc competiției.

— V-a plăcut, Îmi Szu- 
hanek, ediția din acest 
an a Cupei „Steagul ro- 
șu“ ?

■— Foarte mult. Poate a 
fost cea mai reușită, și mă 
giiidea: la participare, or
ganizare, desfășurare și, hai 
s-o spunem, Ja atmosfera u- 
nei zile însorite, cu adevă
rat splendide. Deci au fost 
la „înălțime" 
organizatorii, 
băieții de la 
rele și...

—... și

concurent ii și 
autobuzele și 

lelescaun, soa-

troîeele! Se 
spune că au fost mai reu
șite ca oricind. Ce părere 
aveți ?

— Mă aștept s-o spună

mentul negru, culoarea prin 
care - am vrut să 
cărbunele, Valea 

cărbunelui.’.
■ — Frumos gîndit. Ce
va despre execuție...

— Ideea a cerut un ma
terial special și o execuție 
pe măsură, tratare electro- 
chimică pentru realizarea 
chiciurii.

— A cerul și efori și 
timp... '

— Nu asta-este important 
atunci cînd faci ceva cu 
pasiune. Pentru mine a fost 
o plăcere să știu că fac ceva 
pentru bucuria și stimula
rea celor mulți care iubesc 
muntele și practică acest 
frumos sport care este 
schiul.

— Sinleți mulțumit de 
realizare i

— Nu'au ieșit chiar cum 
Je-am gîndit. E vorba de 
finisaj, dar aceasta nu a 
depins numai de mine. Da
ca sînt mulțumit? Daca cei 
care au cîșligat trofeele sînt 
mulțumiți, atunci și eu sînt 
fericit.

— Am auzit că sînt foar
te impresionați. Deci spe
răm pe strădania, pe con
tribuția dv. și la reușitele 
viitoarelor ediții...

sugerez 
noastră,

il

— Totuși, despre tro
fee am dori să discutăm. 
Dincolo de aprecieri am 
dori să ne spuneți cum 
le-ați realizat, ce idei 
v-au călăuzit în confec
ționarea lor ?

— Am 
dee care 
urmărit, 
desingu) 
rile competiții nu se
acordă clasicele, după mi
ne, desuetele „cupe". Tro
feele reprezintă ceva unic, 
materializarea unei idei su
gestive, simbolice a disci
plinei sportive respective.

— Și ce vrea să re
prezinte, în cazul trofe
elor noastre, acest bu
chet, această multitudi
ne de schiuri ?

— Prin această multitu
dine, această explozie de 
schiuri m-am gîndit să sim
bolizez numărul impresio
nant al sportivilor, al schi
orilor — doar e vorba de 
sport de masă — care nă
zuiesc spre înălțimi, spre 
performanță, spre perfecțiu
ne. Iar acoperirea trofeului 
cu cristale de stibină re
prezintă măreția peisajului 
montan de iarnă — daca 
vreți chiciura ce se depune 
în nopțile geroase pe ceti
nile brazilor din Paring. Și Interviu realizat de
lotul țîșnește din posta- Joan Dl’BEK

■ • Azi, ora 18, la Casa 
cultură din Petroșani, 
avea loc, în cadrul „Serilor 
tineretului petroșănean", o 
„Discotecă a mărțișorului" 
precedată de întîlnirea ti
nerilor participant cu poe
ții rcnaclului „Panait Istrati"

• Clubul muncitoresc A-

va-.

ninoasa a găzduit ieri o pa
radă a modei pentru copii, 
organizată de comisiile de 
femei din comună și de la 
mină, în colaborare cu În
treprinderea de tricotaje Pe
troșani. Un stand cu ulti
mele creații (unele în pre
mieră) în materie de vesti
mentație pentru cei mici, 
realizate de întreprinderea 
de tricotaje, oferă mamelor, 
gospodinelor din comună

posibilitatea de a vernisa 
modele de îmbrăcăminte de 
bun gust și fantezie pentru 
fiii și fiicele lor.

<ț La căminul cultural din 
Paroșeni, „Școala generală 
nr. 3 din Sohodol, cartierul 
<•ftergeticienilor, s-a organi
zat ieri o „seară a mărțișo
rului". (luiiu Popa)

• In după-amiazia pri
mei zile de primăvară, iu
bitorii Thaliei au primit

.«‘«șei

Oamenii, cu puterea loi 
de mobilizare

(Urmare din pagina I)

ițelor temeinicia previziuni
lor conducerii minei.

Deși nu și-a realizat sar
cinile de plan, colectivul 
minei Vulcan trebuie evi
dențiat totuși pentru creș
terile obținute în. luna .fe
bruarie la producția 
cărbuni extras, - care sînt 
de aproape ,10 000 ' de tone 
față de ianuarie, cu toate 
că sarcina medie zilnică a 
crescut cu aproape 150 tone 
de cărbune. în ianuarie, 
planul minej a fost rea
lizat doar în proporție de 
88,3 la sută, iar în febru
arie în proporție de 96,2 
la sută.

Dacă minele Livezeni’și 
Dîlja își păstrează „cons
tanța și ritmicitatea" ...ne- 
realizărilor cu care ne-au 
obișnuit de cîteva luni, 
surprinzătoare - este „căde
rea" de la mina Uricani* 
mină care în ianuarie și-a 
depășit planul, dar în fe
bruarie a rămas datoare e-

de

conomiei naționale eu a- 
proape 3 000 tone de căr
bune eocsificabil.

La nivelul activității ex
tractive a întregii Văi s-a 
făcut simțită o creștere a 
producției realizată în lu
na februarie (98,7 la sută 
— procent de realizare a 
prevederilor) față de luna 
ianuarie (95,7 la sută), și 
aceasta în condițiile creș- 
terii producției medii zil
nice planificate. »

Constanța realizărilor șf 
ritmicitatea depășirilor de 
la minele Bărbăteni, Lu
peni, Paroșeni și Petrila, 
salturile deosebite înregis
trate de minele Lonea și 
Aninoasa, creșterile de 
producție de la Vulcan 
sînt dovezi elocvente ale 
posibilităților de care dis
pun colectivele miniere în 
îndeplinirea sarcinilor dș 
plan, o confirmare a fap
tului că oamenii cu puterea 
lor de mobilizare, cu pri
ceperea și dăruirea în 
muncă, hotărăsc. soarta 
producției.

lui frumos mărțișor, pe 
scena Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani, 
actorii Teatrului de stat 
Valea Jiului au prezentat 
in premieră comedia Iui 
Aurel Baranga „Bulevardul 
împăcării". Regia aparține 
lui Marcel Șoma, scenogra
fia este semnată de Elena 
Buzdugan. Reține atenția 
josul dezinvolt al actori
lor Dumitru Drăcea, Al. zilnic 8- 
Anghelescu, Paulina Co- Excepție

dreanu, Dumitru Petrescu, 
Gheo-rghe Dobre și alții.

• Luînd în considerare 
creșterea continuă a zilei 
lumină, precum și propune 
riJe lucrătorilor comerciali 
și ale cetățenilor, Direcția 
comercială a municipiului 
nostru anunță că, de luni, 
magazinele industriale vor 
funcționa după programul 

-12,30 și 16—19,30. 
vor constitui zile

și

le de miercuri, pentru uni
tățile l.C.S.M. Lupeni, joi, 
pentru l.C.S.M. Vulcan 
vineri, pentru l.C.S.M.I. Pe
troșani, cînd magazinele in
dustriale vor fi deschise 
între orele 8 și 16.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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La confluenta a două legislaturi

„Doresc să-mi exprim convingerea că membrii partidului nostru, toți cei ce activează în 
domeniul propagandei, al educației politice, al vieții cultural-artistice vor face totul pentru 
a fi la înălțimea sarcinilor trasate de Congresul al Xil-lea, aducînd o contribuție sporită la 
transformarea revoluționară a omului și societății, la făurirea socialismului și comunismului în 
România". '

NICOLAE CEAUȘESCU

Aurora umanismului socialist
Petrecerea plăcută și cu folos a timpului 

liber constituie o coordonată de seamă a 
activității minerilor, preparatorilor, cons
tructorilor și altor categorii de oameni ai 
muncii din Valea cărbunelui. In acest 
sens stă mărturie amplul program de des
fășurare a acțiunilor cultural-artistice des
fășurate la cele două case de cultură, cinci 
cluburi muncitorești și șase cămine cultu
rale din municipiul nostru. Douăsprezece 
biblioteci ale așezămintelor culturale, cu 
un fond de 280 000 de volume, plus cele 
60 de biblioteci școlare cit și vînzarea de 
carte ce depășește 20 lei pe locuitor stau 
la dispoziția oamenilor muncii, a ci
titorilor. 5 000 de oameni ai muncii 
frecventează cursurile universităților cul- 
turâl-științifice. Cele 30 000 de, televizoare 
și 20 000 aparate de radio, aproape 100 000 
exemplare ziare și reviste fac ca mijloacele 
de informare mas media să nu lipsească 
din nici o familie. In Vale s-au tradițiorra- 
iizat amplele manifestări cultural-artistice, 
integrate în festivalul național „Cîntarea 
României11. Ne referim în speță ia „Cîntecul 
adîncului", aflat la a IX-a ediție, Festivalul 
coral „Partidul, Ceaușescu, România", Fes
tivalul brigăzilor artistice, „Nedeia vulcă- 
neană", „Săptămîna culturii, educației so
cialiste și sportului în Valea Jiului", „Ser
bările Parîngului", festivalul pioneresc 
„De treci codri de aramă", „Ziua între- 

4 prinderii", „Ziua brigadierului" și cile al- 
lele. j

Cine sînt făuritorii și beneficiarii actului 
cultural-artistic ? Răspunsul e simplu — 
oamenii muncii, elevii, pionierii sau pre
școlarii. In fața tovarășilor de muncă, cei 

- înzestrați cu talent prezintă spectacole în 
care’etodțTâ'arfîstică atinge culmi nebănui

Citadela științei 
șl a formării 
specialiștilor 
în minerit

Prin grija partidului și a 
statului nostru, în urmă cu 
mai bine de trei decenii, la 
Petroșani, a luat ființă Ins
titutul de mine, care asigură 
pregătirea specialiștilor ne
cesari mineritului româ
nesc și altor țări de pe di
ferite nieridiane ale globu
lui. In prezent, mocjernul o- 
biectiv universitar cuprin
de facultățile de mină — 
profil mine și topografie 
minieră — și de mașini și 
instalații miniere, to care 
învață, sub competenta în
drumare a 123 de cadre di
dactice și 90 de specialiști 
din producție, 2976 de stu- 
denți și specialiști care ur
mează cursurile post-univer- 
sitare și de doctoranzi. Vi
itorii ingineri și subingineri, 
care frecventează cursurile 
de zi și serale, au la dis
poziție 13 amfiteatre, o au
lă cu 550 de locuri, 31 de 
laboratoare, un atelier de 
producție, 15 săli de semi- 
narii, 12 săli de desen și 
proiectare, aparatura nece
sară, 5 cămine care adăpos
tesc 1 600 de studenți, două 
cantine cu o capacitate de 
1 100 locuri, un stadion cu 
3 000 de locuri, o sală de 
sport etc. De la inaugura
rea institutului au fost eli
berate peste 6000 de di
plome de ingineri și subingi
neri, perspectiva dezvoltării 
rapide a bazei materiale, de
terminată de nevoile eco
nomiei naționale, oferă po
sibilități deosebite măririi 
numărului de specialiști, ca
re se vor forma în acest 
important1 centru universi
tar, ,7

te. Spre exemplu, instrumentistul Augusțin 
Moldovan, din ansamblul folcloric „Mîn- 
dra" este miner la Aninoasa, la mină lu
crează familiile de muzicanți Bacoș și Brîn- 
zea, Viorel Turiea ca și Anton Chiriac, ă- 
nimatorii brigăzilor artistice de la Lonea și 
Dîlja, sînt mecanici dieselîști, dirijorul Vla
dimir Ureche din Petrila și artistul foto 
Ioan Flori din Lupeni sînt pensionari, Du
mitru Viloaică este ajutor miner la Lupeni. 
Sculptorul Ladislau Schimdt, laureat al 
„Cîntării României", poate fi întîlnit în 
subteranul Petrilei, dansatoarea Adriana 
Goga este strungăriță la I.U.M.P., îndră
gostita de teatru Maricica Zaharia este 
studentă, iar colega ei de pasiune Elena 
Crăciunoiu este elevă.

O statistică ne oferă cifre edificatoare.. 
In municipiul nostru activează 66 de for
mații și grupuri corale, 22 de orchestre și 
tarafuri de muzică populară, 54 de forma
ții de dansuri populare, 24 de dansuri te
matice și moderne, 53 de brigăzi artistice, 
7 fanfare minerești, 18 formații de inuzică 
ușoară și folk etc. Pe lingă așezămintele 
culturale își desfășoară activitatea mai 
multe cenacluri literare, dintre condeieri, 
mineri, preparatori ori intelectuali, se re
marcă cei de la cenaclurile „Panait Istrali", 
„Orfeu", „Lira", studenții de la I.M.P.

Numai între anii 1978—1980 statul nos
tru a alocat fonduri pentru activitatea cul- 
tural-artistică din municipiul Petroșani în 
valoare de aproape 5 milioane lei, fonduri 
care ilustrează preocuparea partidului pen
tru ca viața vrednicului detașament de mi
neri, preparatori, constructori, forestieri 
etc. din Vale să cunoască noi valențe de 
frumusețe, de împliniri vocaționale pe tă- 
rîm cultural și artistic.

Instantaneu din laboratorul de microscopie al I.M.P.

Pentru V alea Jiului, 
condiția învățămîntului 
preșcolar, școlar și liceal 
de astăzi nu mai suportă 
comparații nici măcar cu 
perioade apropiate în 
timp. De pildă, în ultimul 
deceniu, numărul sălilor- 
de clasă a sporit cu 100, 
asțăzj sînt școlarizați pes
te 6 000 de preșcolari și 
26351 de elevi. Și chiar 
dacă nu luăm în seamă 
cursurile de calificare la 
locurile de muncă, de 
specializare, reciclare, pe 
cei 1549 de seraliști, elevii 
școlilor de maiștri și stu
denții, constatăm că, din 
cinci locuitori ai munici
piului nostru, 3 învață. 
Școlile generale și cele 7 
licee de specialitate dis
pun de 525 săli de clasă, 
laboratoare și cabinete, de 
numeroase ateliere școa
lă, săli de sport, în inter
nate și semiinternate sînt 
cuprinși peste 1000 de e- 
levL Dg educația tinerei

Postulatul contemporaneității

generații se ocupă aproa
pe 1700 de cadre didacti
ce și specialiști, .alte ca
tegorii de educatori. Țe
lul suprem al societății 
noastre socialiste constă în 
îmbinarea însușirii cu
noștințelor teoretice cu ce
le, practice, integrarea in- 
vățămîntului cu cerceta
rea și producția. Ca și 
dascălii lor, elevii partici
pă la activități care asi
gură dezvoltarea creati
vității, ridicarea nivelu
lui de cunoștințe științi
fice, în acest sens s-au 
tradiționalizat cercurile 
științifice pe obiecte, o- 
limpisdele școlare, sesi
unile de comunicări, ti
nerii deprind tainele vi
itoarei lor profesiun, de 
mineri, preparatori, strun
gari, frezori, muncitori 
comerciali etc. în ateliere

Lauri pentru 

cei mai buni

Cele mai bune formații 
artistice din cele 463 în
registrate în Valea Jiului, 
în care activează peste 
13 000 de artiști amatori, 
s-au impus și în confruntă
rile din cadrul Festivalului 
Național „Cîntarea Româ
niei". Din bogatul pal
mares, al mișcării 
noastre artistice mențio
năm primul loc ocupat de 
fanfara reunită a mineri
lor municipiului nostru, 
corul I.M.P., pionierii din 
Aninoasa, realizatori ai u- 
nui excelent montaj lite- 
rar-muzical, artistul plastic 
Iosif Tellmann (diapoziti
ve) și elevul Iacob Circov4 
din Lupeni (povestitor ar
tistic).

Creația tehnică-componentă 
definitorie a muncii productive

Creativitatea, componentă dintotdeauna a muncii 
omului capătă în contextul revoluției tehnico-științifice 
contemporane, o importanță și un rol deosebit în va
lorificarea pe un plan superior a resurselor materiale 
și potențialului uman disponibil.

fn Valea Jiului, ideea de antrenară largă la acțiu
nile de creație tehnico-științifică este ilustrată convin
gător de cei 8 651 oameni ai muncii care au soluționat 
în anul 1979 un număr de 485 de obiective ce vizează 
îmbunată|irea tehnologiilor, reducerea consumurilor spe
cifice de materiale și energie, reducerea importului. 
La I M. Lupeni, numeroși pasionați ai noului, între care 
ing. Titus Costache și șeful de echipă Anloniu Duban 
realizează adaptarea combinelor de abataj la condițiile 
specifice ale minei, precum și o serie de dispozitive de 
mică mecanizare, de marc eficiență cum este sistemul 
de acționare continua, cu tamburi, a garniturilor de 
vagonele. Metoda de exploatare cu preabataj tubular 
scufundat în vatră, concepută de un colectiv coordo
nat de ing. Iulian Costescu, soluționează problema mo
dernizării tehnologiilor din abataj în zonele cu condi
ții mai dificile de zăcămînt. Soluția de montare meca
nizată a panourilor prefabricate la susținerea galeri
ilor de deschideri pusă la punct de un colectiv coordo
nat de ing. Octavian Gabor de la l.C.P.M.C. oferă pers
pective de intensificare a ritmului de execuție pentru 
creșterea capacităților de producție ale bazinului, în 
timp ce munca pasionată a constructorilor de utilaj 
minier de la I.U.M.P., a cercetătorilor și proiectaniilor 
a permis asimilarea in fabricație, intr-un timp relativ 
scurt, a unor instalații complexe de susținere, tăiere si 
transport a cărbunelui și a căror eficientă echivalează 
cu zeci dc milioane de lei reduceri de import.

învățătura
și laboratoare excelent 
utilate, au la dispoziție a- 
paratui'a modernă, din 
procesul de desfășurare a 
lecțiilor nu lipsesc apara
tele de proiecție, magne
tofoanele, retroproiectoâ- 
rele, aspectomatele etc.

Cadrele didactice, <..onș- 
tiente de înalta misiu
ne ce le-a ^ost încredința
tă de partid, își perfecțio
nează necontenit metode
le de predare și educație, 
în cadrul unor activități 
complexe în care îmbină 
armonic roadele expe
rienței proprii cu preocu
pările pentru cercetare; 
numai în acest an vor fi 
finalizate și prezentate în 
sesiuni de comunicări 350 
de lucrări științifice. In a- 
cest context, amintim faptul 
că învățămîntul școlar este

Evo'uează brigada ar
tistică a I.M. Vulcan — 
laureată a Festivalu
lui Național „Cîntarea 
României".

Foto Ion LEONARD

gratuit,; la școală au ac
ces toți eopiij patriei, ca
re primesc cărți, ~ burse, 
alte indemnizații, bene
ficiază de vacanțe pe
trecute în tabere sj ex
cursii, etc., cheltuieli ca
re sînt suportate de Stat.

Baza materiala și în
general condițiile de des
fășurare a învățămîntu
lui din Valea Jiului, sînt 
impresionante, acum la con
fluența între două legis
laturi, dar, fapt revela
toriu, în lumina hotărîri- 
lor și Directivelor Con
gresului al» Xil-lea al 
PiC.R., a altor importante 
documente dc partid și de 
stat, se vor dezvolta, cu 
fiecare an al victorioase
lor noastre cincinaluri dc

Slujitorii Thallel, 
în mijlocul 

oamenilor muncii
In cel de-al 31-lea an 

de activitate, colectivul 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului" consemnează un 
bilanț prestigios, concre
tizat prin punerea în sce
nă a 248 de piese româ
nești și din repertoriul u- 
niversal, dintre care 232 
de premiere. La cele 9180 
de spectacole au partici
pat, în decursul anilor, 
peste 2 630 000 oameni ai 
muncii din Valea Jiului 
și din țară, care au apre
ciat nivelul artistic ridi
cat al slujitorilor Thaliei, 
din Petroșani, Nume ca 
Ilie Ștefan, Vaier Donca, 
Dumitru Drăcea, Florin 
Plaur, Alexandru Codrea- 
ntt, Nicolae Gherghe, Mi
hai Clită, ale regizorilor 
Marcel. Șoma .său Florin 
Fătuleseu, ale mai . tine
rilor lor colegi de-, soenă 
sînt .deja familiare . miilor 
de mineri, preparatori, 
constructori, și altor oa
meni ai muncii din mu
nicipiul nostru. Colectivul 
teatrului din Valea Jiu
lui a pășit în măr
țișor cu trei premie- 
re: „Pluta Meduzei", ope
ra a poetului Marin So- 
rescu, „Bulevardul îm
păcării", piesă ieșită de 
sub pana lui Aurel Ba
langa și comedia „Pole 
și. caii verzi", semnată de 
cunoscutul publicist spor
tiv Mircea M. Ionescu.

propășire a patriei soci
aliste. Sprijinim afirriia- 
țîa cu exemple. Intr-un 
viitor apropiat se vor ri
dica școli cu 24 de clase 
la Lupeni și Petroșani, 
vor prinde contur noile 
clădiri ale liceului econo
mic cu internat, o sală de 
jocuri și o bază sportivă 
in Paring pentru elevii 
Clubului școlar sportiv 
din Petroșani etc. Vor 
crește fondurile acordate 
pentru aparatura nece
sară laboratoarelor, ate
lierelor, pentru desfășu
rarea activităților în tim
pul lecțiilor, practicii pro
ductive și a acțiunilor ex- 
trașcolare. In fond, aten- 
ția permanentă pe care 
partidul și statul o acor
dă școlii ilustrează preg
nant grija deosebită, ni
velul și cerințele tot mai 
sporite ale formării și 
desăvîrșirii personalității 
multilaterale ale viitori
lor constructori ai patri
ei noastre socoaliste.
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ZICTUZlLiTXirM iN LU/Me
Prințul moștenitor al Japoniei l-a primit 

pe tovarășul Gheorghe Radulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

PE SCURT • PE SCURT

TOKIO 1 (Agerpres). — 
Corespondență de la II ie 
Șerbănescu; Alteța Sa 
Imperială, Akihito, prințul 
moștenitor al Japoniei, l-a 
primit pe tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, vicepreșe
dinte ale Consiliului de 
Stat al Republicii Socialis
te România.

Din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
au fost transmise Maiestă
ților Lor imperiale, împă
ratul Hirohito și împără
teasa 
Și 
riale, 
nitor 
țesa

precum
Impe- 

moște- 
prin-

Nagako
Altețelor Lor 

prințul
Akihito și

Miohiko, salutări cor-

dialc și 
urări de 
re personală si de prospe
ritate poporului japonez.

Exprimînd calde mulțu
miri, Alteța Sa Imperială, 
Akihito, prințul moșteni
tor al Japonie; a rugat să se 
transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu șl tova
rășei Elena Ceaușescu din 
partea Maiestăților Lor 
Imperiale. împăratul Hiro
hito și împărăteasa Naga- 
ko, și a sa personal, cele 
mai bune sentimente' și 
urări de sănătate 
cire personală, iar 
lui român urări de 
cese.
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celc mai sincere 
sănătate și ferici-

și feri- 
poporu- 
noi suc-

Prezențe românești
BRUXELLES 1 (Ager

pres). In cadrul unei ma
nifestări organizate la 
Casa presei din Liege, 
ambasadorul României în 
Belgia, Iulian Văcărel, a 
donat Universității din o- 
raș și Centrului cultural 
Chenne-Liege un set de 
volume prezentate cu pri
lejul „Zilelor românești*1 
consacrate marcării a 2050 
de ani de la constituirea 
primului stat dac centrali
zat și independent.

Mulțumind, rectorul U- 
nîversității din Liege, H. 
Betz, a evidențiat faptul 
că, în rîndul acestor cărți, 
operele președintelui

Nicolae Ceaușescu, chinte
sență a gîndirii sale so- 
cial-politice puse în slujba 
progresului umanității și 
a păcii în lume, sînt cele 
care definesc cel mai bi
ne România de azi și vi
itorul ei luminos.

★
TRIPOLI t (Agerpres). 

Sîmbătă a avut loc cere
monia oficială de deschi
dere a celei de-a 18-a 
ediții a Tîrgului interna
țional de la Tripoli. Româ
nia participă cu un pavi
lion în care 26 de între
prinderi de comerț exte
rior expun o gamă variată 
de produse.

Tratative egipteano-israeliene
TEL AVIV 1 (Agerpres). 

— întrevederile dintre mi
nistrul israelian al apără
rii, Ezer Weizman, și mi
nistrul egiptean al apărării 
și producției militare, ge
neralul Kamal Hassan Aii, 
au fost „constructive" și au 
dat celor două părți posi
bilitatea să-și „cristalizeze 
punctele de vedere și să 
dea un impuls procesului 
de normalizare dintre cele

două țări" — se arată In 
Comunicatul comun publi
cat la încheierea convorbi
rilor — transmite agenția 
France Presse.

Retragerea definitivă a 
Israelului Ia frontierele in
ternaționale ale Egiptului, 
prevăzută pentru luna mai 
1982, va fi devansată — a 
declarat generalul Kamal 
Hassan Aii, la reîntoarce
rea sa Ia Cairo.

AFLAT INTR-O VIZITA 
OFICIALĂ în Marea Bri- 
tanie, președintele Cipru
lui, Spyros Kyprianou, a 
avut convorbiri cu primul 
ministru al țării-gazdă, 
Margaret Thatcher, și cu 
șeful diplomației britanice, 
lordul Carrington. Au fost 
examinate aspecte ale rela
țiilor bilaterale, precum și 
perspectivele reglementării 
problemei cipriote.

PREȘEDINTELE CAR
TER a semnat o procla
mație în baza căreia, în 
perioada 2—8 martie, în 
Statele Unite va fi cele
brată o săptămînă dedica
tă rolului femeilor în is
toria S.U.A.

POPULAȚIA DANE
MARCEI totaliza, la 1 ia
nuarie a.c., 5 122 065 lo
cuitori. Cifrele date publi
cității la Copenhaga de 
Departamentul de statisti
că indică,, de asemenea, că 
numărul femeilor din tota
lul populației îl depășea 
pe cel al bărbaților cu a- 
proximativ 64 000.

GUVERNUL R.S. CEHO
SLOVACE a ' otărît orga
nizarea, în noiembrie 1980, 
a recensământului general 
al populației șj fondului 
locativ.

ÎNTR-O DECLARAȚIE 
făcută la înscrierea sa 
drept candidat la funcția 
supremă din partea alian
ței „Unitatea de Stînga" 
(U.D.I.) — din care face 
parte și Partidul Comunist 
—, generalul Leonidas Ro- 
driguez Figueroa s-a pro
nunțat pentru un guvern 
democratic, popular și 
antiimperialist, care să 
conducă țara spre edifica
rea unei societăți socialiste 
în Peru.

INSTITUTUL VEST- 
GERMAN DE CERCETĂRI 
ECONOMICE „I.F.O." din 
Miinchen apreciază, în- 
tr-un studiu de prognoză, 
că prețurile bunurilor de 
consum vor spori anul a- 
cesta în R.F.G. în medie 
cu 10 la sută. Se sublini
ază că această evoluție își 
are. în parte originea în

majorarea costurilor mate
riilor prime energetice pe 
piața mondială.

ASOCIAȚIA EUROPEA
NA A LIBERULUI 
SCHIMB (A.E.L.S.) a a- 
nunțat, la Geneva, că de
ficitul total al balanței co
merciale a celor șapte sta
te membre pe anul 1979 
s-a ridicat lat 11,2 miliarde 
dolari, ceea ce reprezintă 
dublul soldului pasiv lin 
1978. Comunicatul A.E.L.S. 
precizează că această „de
teriorare cronică" a situa
ției balanței comerciale se 
datorează, în principal, ma
jorării prețurilor la petrol 
pe piața mondială.

ROY JENKINS, pre
ședintele Comisiei Pieței 
comune, și-a încheiat vi
zita în Iugoslavia, în 
cursul căreia a conferit cu 
Veselin Giuranovici, pre
ședintele Consiliului Exe
cutiv Federal, cu Lazar Ko- 
lișevski, vicepreședinte al 
Prezidiului R.S.F.I., și cu 
alte oficialități iugoslave 
în legătură cu cooperarea 
economică dintre cele două 
Părți.

CONSILIUL DE ADMI
NISTRAȚIE al Academiei 
de arte și științe cinema
tografice a Statelor Unite 
a hotărît să acorde pre
miul onorific „OSCAR" al 
Hollywood-uluj actorului 
britanic Alec Guineas, pen
tru „contribuții la progre
sul artei ecranului prin 
numeroase interpretări me
morabile și remarcabile".

LA HOLLYWOOD a a- 
vut loc o festivitate în ca
drul căreia cunoscutului 
actor american James Ste
wart f s-a decernat pre
miul Institutului american 
al filmului, pentru ansam
blul creației sale cinema
tografice.
IN ORAȘUL RICHMOND, 

din statul Virginia, au , în
ceput lucrările Conferinței 
naționale a negrilor ame
ricani. Pe ordinea de zi fi
gurează problema elaboră
rii principalelor direcții de 
acțiune ale mișcării ne
grilor americani pentru 
anul ’8Q, ■■ ■' - :

FILME
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■
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SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT

Avancronică
® Pe lingă ghiocei și 

mărțișpare, începutul lu
nii martie aduce drept 
cadou iubitorilor fotba
lului și începerea returu
lui diviziei A. Returul în
cepe cu etapa a XX-a, 
deoarece două dintre ele 
s-au disputat în decem
brie anul trecut. Potrivit 
programului, simpatizată 
noastră echipă, Jiul, joa
că pe gazonul stadionu
lui de la poalele Parîn- 
gului cu lidera clasamen
tului, Steaua. Spectato
rii doresc un. joc frumos, 
desfășurat în deplină 
sportivitate și în final să 
aplaude victoria echipei 
favorite. Succes !

Astăzi, î n c e p î n d 
cu ora 9, pe terenul din 
Lonea au loc, în cuplaj, 
meciurile din campiona
tul republican de juniori 
dintre C.S.Ș. Petroșani — 
Jiul, iar în vedetă cel din 
campionatul național de 
juniori Jiul — Steaua. In 
„Cupa de iarnă" se .desfă
șoară duminică, ora 10, 
meciurile : C.F.R. Petro
șani — Minerul Uricani, 
Minerul Aninoasa — 
E.G.C.L. Petroșani,

• In orașele Văii Jiu
lui, are loc astăzi, ora 
9, „Crosul mărțișorului", 
întreceri rezervate: tova
rășelor noastre de mun

că și de viață ,de toate 
vîrsțele', precum și fetelor.

• La nivelul orașelor au 
loc lot azi, ora 9, în- 
tîlnirile de șah și- tenis 
de masă dotate cu „Cupa 
8 Martie".

® Astăzi, ora 10. au 
loc și meciurile de te
nis de masă din campio
natul municipal dintre 
Preparatorul Petrila — 
Minerul Paroșehi, Sănă
tatea Vulcan — Prepara
torul Lupeni, E.G.C.L. 
Lupeni — Preparatorul 
Corcești, precum și din
tre Minerul Lupeni — 
I.C.P.M.C. Petroșani.

• Partidele de șah din 
campionatul municipal au 
loc astăzi, ora 10, du
pă următorul program : 
Preparatorul Petrila — 
Constructorul minier Pe
troșani, Utilajul Petroșani 
— Minerul Dîlja, Concep
ția Petroșani — Prepara
torul Lupeni și C.F.R. 
Petroșan; — Minerul Pa- 
roșeni.

După cum se vede un 
sfârșit de săptămână bo
gat în competiții sportive 
pe guStul iubitorilor mul
tor discipline sportive, 
dar toț fotbalul se va a- 
fla cu siguranță în cen
trul atenției. (D. -CRIȘAN)

„Cupa mărțișorului
In aceste zile, la Liceul 

industrial minier Petroșani 
s-au desfășurat numeroase 
competiții de masă organi
zate de Asociația sportivă 
„Viitorul", cu sprijinul pro
fesorilor de ducațle fizică. 
Organizate sub egida „Da- 
ciadei" și dotate cu „Cupa 
mărțișorului", întrecerile au 
reunit la start zeci de fete, 
campioane ale etapelor pe 
clase. .

O atractivă competiție s-a 
desfășurat în sala de sport 
unde și-au dat întîlnire 9 
echipe de handbal fele. Dar 
iată rezultatele întrecerilor 
între clase: a IX-a C —
IX D 10—4; IX A — IX C 
4—1; IX C — IX A 8—4;
X F — X H — 10—3; X J

— X B 10—11. Fina'a s-a 
deslăș-urat între clasele a 
IX C și X F, victoria reve
nind clasei a IX-a C cu 
scorul de 9—6. întrecerile 
de șah s-au desfășurat pe 3 
serii a cite 4 concu
rențe. După 4 runde, în 
fruntea clasamentului se 
află Adriana Matei, clasa a 
IX A, urmată de Ibolya 
Szocs, clasa a X B și Con
stanța Dicu, clasa a X-a A

l.a tenis de masă victoria 
a revenit elevei Ileana Daj, 
clasa a X-a F, urmată de 
Elena Cazan și Viorica Dă 
dălig clasa a IX-a C.

Din partea organizatorilor 
primelor 3 clasate li s-au 
înmânat .diplome și iriărți- 
șoare. ,

Prof. Dorel VLADISLAV

Remiză de
In luna februarie a avut 

loc, ia Timișul de Sus, fi
nala campionatului național 
universitar de șah. Institu
tul de mine Petroșani a 
fost reprezentat la această 
competiție de studenții Ba- 
boș Csaba și Eugen Golea 
Confirmînd valoroasa remi
ză obținută in simultanul 
susținut la Casa de cultură

bun augur
a sindicatelor din Petroșani 
de marele maestru interna 
țional . Florin Gheorghiu. 
Babos Csaba a avui o com 
portare meritorie, o< lipind 
locul I, cu 8,5 . puncte din 
10-posibile, in grupa a .11'a 
valorică;

Traian BLAJ, 
student

3 Martie
PETROȘANI— 

iembrie: Pline cu nuci; 
Republica: Frumoasa și 
bestia; Unirea: Răzbuna
rea panterei roz;

PETRILA: Cineva ca 
tine; . ,-

LONEA: Mi-e teamă, 
seriile I-II;

VULCAN — Luceafă
rul: Domnul Miliard;
Muncitoresc: Poveste de 
dragoste și onoare;

LUPENI — Cultural:
Cazul Gorgonova;

URICANI: Camere 
fereastra spre mare.

TV
2 Martie

CU

9,15 
Film

9,00 
Șoimii 
pentru 
în doi.
10,00 Viața satului. -11,45 
Bucuriile muzicii. 
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex. 13,05 Album 
duminical. Umor și mu-

Tot înainte ț 
patriei. 9,25 
copii: Călătorie

Episodul II.

zică. 14,00 Woody, cio- 
cănitoarea 'buclucașă. 
15,35 Imagini din Ma
roc — film documentar. 
15,55 Șah. 16,05 Tele- 
sport. 17,35 Film serial. 
Linia maritimă Onedin 
Episodul 3. 18,25 In
actualitate: alegerile de 
la 9 martie! 18,40 Călă
torie
(XIX). 19,00 Telejurnal. 
19,15
României. 20,15 Film ar
tistic: O singură cale. 
Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor ameri
cane. 21,55 Telejurnal.

3 Martie

prin țara mea.

Antena Cîntării

16,00 Emisiune în lim
ba maghiară. 18,50 1001 
de seri. 19,00 Telejurnal. 
19,20 In actualitate: ale
gerile de la 9 martie!
19.35 Arc peste timp — 
6 martie '45 — 6 martie 
'80. 19,55 La ordinea zi
lei în economie. 20,05 
Din inimă un cîntec ță
rii — program de 
ce. 20,20 Cadran 
dial. 20,40 Roman 
ton: Primarul din
terbridge. Episodul
21.35 Telejurnal.

cînte- 
mon- 
foile-
Cas-

3.

întreprinderea de construcții 
montaje miniere 
cu sediul în Petroșani 

încadrează urgent: ■ ■
— dulgheri

. tîmplari .
— fierar-betoniști
— instalatori sanitariști și încălzire
— lăcătuși montori utilaje
— sudori autogeni și electrici.
Se încadrează, de asemenea pensio

nari cu limită de vîrstă calificați la șantierele 
din Petrila, Petroșani, Vulcan și Lupeni.

Informații suplimentare la biroul perso- 
nal-învățămînt-retribuire ia sediul întreprin
derii din strada Mihai Viteazul nr. 11, zilnic 
între orele 7-15, telefon 42670 - 42671.

Autobaza uzină de transport local * 
Petroșani 

strada Iscroni nr. 3 
încadrează ;

0 Conducători auto (B-C-D)
• Mecanici auto
0 Sudori autogeni și electrici. 
Remunerația conform Legii 57/1974.

Mica publicitate
V1ND Opel Record 1 700 

motor rodaj după reparație 
capitală. Teieion 42 646. 
(193)

BA1SAN Maria mulțumesc 
medicilor și personalului 
mediu din secția interne a

spitalului Petroșani pentru 
îngrijirea acordată. (196)

STUDENT, caut locuință, 
de preferință apartament. 
Telefon 42 118, familia Dra
gan după ora 16. (191)

ANUNȚURI' DE FAMILIE

PREOTUL Stoicuța Francisc din satul Ponor, co
muna Pui (tatăl) precum și familiile Nelu Marcu din 
Lupeni și Elisabeta Stereopol din București (rude apro
piate din partea mamei decedate) mulțumesc pe a- 
ceastă cale tuturor prietenilor, cunoscuților din Pe
troșani care au fost alături de ei la marea durere pri
cinuită de pierderea timpurie a celei ce a fost fiică 
dragă, verișoară, nepoată și mătușă
VIRGINIA STOICUȚA, căsătorită GOGA (Moanți)

Va rămîne veșnic vie în inimile noastre pentru 
sufletul ei bun. (189.)

FAMILIA Nagy Ludovic mulțumește tuturor ce
lor care au participat la marea durere pricinuita de. 
pierderea scumpilor lui copii .

NAGY LUDOVIC șj NAGY ELENA
Amintirea lor va rămine vie in inimile noastre. 

(192) ;
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