
Oameni ai muncii 
de la orașe și sate !

Frontul Democrației și Unității Socia
liste adresează întregului popor chemarea 
ca — prin eforturile tuturor locuitorilor, prin 
Creșterea spiritului de inițiativă în produc
ție, a spiritului gospodăresc — să contribuie 
la dezvoltarea economică a țării, garanția 
sigură a creșterii continue a nivelului de trai 
al întregului nostru popor.

(Din Ma’nifestul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste)

In întîmpînarea alegerilor

Adunările cetățenești 
dezbat cu răspundere problemele majore 

ale dezvoltării economlco-soclale 
a localităților

Ultima lună a primului trimestru a început

Sub însemnul rodniciei abatajelor
• Minerii Văii Jiului întimpină impor

tantul eveniment politic de la 9 martie cu 
succese demne de prestigiul pe care acest 
puternic detașament al clasei noastre mun
citoare l-a cîștigat în întrecerea pentru tot 
.mai mult cărbune prin puternicul argument 
al faptelor. In acest început de lună, mi
nerii Văii Jiului raportează îndeplinirea 
sarcinilor planificate și depășirea acestora. 
In dimineața zilei de 3 martie, planul 
C.M.V.j. era realizat în proporție de 100,1 
la sută,

• Patru întreprinderi miniere — Bărbă- 
teni. Lupeni, Pelrila și Vulcan au totalizat 
un plus de aproape 2 700 tone de cărbu
ne.

• întreprinderile miniere Lupeni, Bărbă- 
tciu și Uricani au extras împreună 12 452 
tone de cărbune cocsificabil.

• Cea mai mare producție extrasă su
plimentar o realizează minerii Bărbăteniu- 
lui care sînt hotăriți ca și în această lună 
să se mențină pe primul loc tn întrecerea 
socialistă pe bazin. Producția extrasă pes
te prevederi in acest început de lună este 
de 1203 tone cu care colectivul minei

a ridicat la 10 339 plusul acumulat de la 
Începutul anului.

• Minerii Lupeniului, cu cele 1 180 de 
tone extrase suplimentar în primele zile 
ale lunii martie, au totalizat, ia rîndul lor, 
un plus de peste 14 000 tone de cărbune 
de la începutul anului.

• Intensificînd ritmul de extracție alins 
în luna care a trecut, colectivul minei Vul
can obține prima depășire a sarcinilor de 
plan din această lună, depășire care, deși 
modestă, doar 64 de tone, demonstrează 
elocvent că la mina Vulcan sarcinile de 
plan pot fi realizate integral și chiar de
pășite.. ,

• La mina Petrila sarcini'e de plan au 
fost depășite cu aproape 250 tone de căr
bune în perioada la care ne referim.
• împreună, colectivele întreprinderilor 

miniere Lupeni, Bărbăteni și Petrila, care 
lună de lună și-au realizat ritmic sarci
nile planilicale, au extras, de la începutul 
anului, peste prevederi, aproape 30 000 
tone de cărbune, din care peste 24 700 sînt 
de cărbune cocsiiicabil.

Dorin GHEȚA

Mecanizarea lucrărilor de deschideri 
cerintâ prloritarâ în asigurarea 

viitoarelor capacități de producție
In aceste zile la Î.M, 

Uricani a avut loc o cons- 
''••’uire cu caracter teh
nic pe tema „Realizările 
obținute cu complexul de 
înaintare în steril după 
executarea probelor de 
performanță, organizată din 
inițiativa comisiei inginerilor 
și tehnicienilor de pe lin
gă consiliul municipal al 
sindicatelor și consiliul 
oamenilor muncii.

La consfătuire au 
participat mineri, șefi de 
brigadă, maiștri, tehni
cieni, ingineri din Cadrul 
minei, specialiști de la 
C.M.V.J. și I.C.P.M.C., ac
tiviști de la comitetul 
municipal de partid.

Din materialele pre-

Zilele cărții 
pentru femei
La librăria „Ion Crean- 

gă“ din Petroșani s-au 
deschis «Zilele cărții pen
tru femei», manifestare or
ganizată de Centrul de li
brării Deva în colaborare 
cu Consiliul municipal al 
pionierilor în întîmpinarea 
Zilei internaționale a fe
meii — 8 Martie și în 
cinstea apropiatelor alegeri 
de deputați de la 9 martie. 
Intr-un plăcut cadru expo- 
zițional s-a desfășurat un 
program de muzică și po
ezie susținut de pionierii 
de la școlile generale nr. 
1 și 4, de copii de la gră
dinița nr. 7. O altă acțiune 
integrată în «Zilele cărții 
pentru femei» — expoziție 
de carte si șezătoare litera
ră a cenaclului „Panait 
Istrati" — va avea loc inli
ne (ora 14) la întreprinde
rea de tricotaje Petroșani- 

zentate a reieșit cu priso
sință importanța lucrărilor 
de investiții în asigurarea 
noilor capacități de ex
tracție. Spicuim din opiniile 
celor care au luat cuvîntul:

Ing. VOIN MAIER NI- 
COLAE : Pentru introdu
cerea, montarea si pune
rea în funcțiune a com
plexului de înaintare în 
steril, minerii de la Uri
cani au luat din timp mă
suri corespunzătoare pri
vind executarea unor lu
crări pregătitoare atît la 
suprafață cit și în subte
ran. Organizarea trans
portului, dotarea cu ins
talații' de ridicat au. fost, 
de asemenea, preocupări 
de bază ale activității noas- 

* —

In secția dc terapie inlensivă a spitalului municipal Petroșani.

ce. Apoi, odată utilajul, 
introdus în subteran s-a 
respectat eu strictețe teh
nologia de taiere. 
Trebuie specificat că 
avansarea depinde, în pri
mul rînd, de aproviziona
rea ritmică cu materiale 
de susținere și de dirija
rea acestora pe banda de 
materiale a utilajului în- 
tr-o ordine stabilită . în 
prealabil, în funcție de 
tehnologia de montare a 
susținerii..

TEODOR BOLOGA, 
maistru principal : Tot
legat de atingerea viteze
lor de avansare stabilite

Constantin GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)

O nouă și importantă e- 
tapă în pregătirea eveni
mentului politic de la 9 
martie Se desfășoară în a- 
ceastă săptămână premer
gătoare alegerilor. Este pe
rioada adunărilor cetățe
nești organizate de Fron
tul Democrației și Unității 
Socialiste, cadru de pro
nunțată manifestare a P31" 
ticipării oamenilor muncii 
și cetățenilor Ia perfecțio
narea continuă a vieții sd- 
cial-economice pe întreg 
cuprinsul patciei.

După contactul direct al

O rodnică întîlnire de lucru în interesul 
bunăstării materiale și spirituale

Integrîndu-se în spiritul 
profundului -democratism 
al societății noastre, ieri a 
avut loc la Școala genera
lă nr. 1 Petroșani și Aso
ciația de locatari nr. 4 
Carpați din Petroșani în- 
tîlnirea tovarășului Petru 
Barb, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al comitetului munici
pal de partid, președintele 
Comitetului executiv al 
consiliului populai’ munici
pal, candidat de deputat 
pentru alegerile de la 9 
martie, cu alegătorii din 
circumscripțiile electorale 
nr. 64 județeană și nr. 7 
municipală. Cu acest Pri
lej cadrele didactice și ce
tățenii din zona noului cen
tru civic al orașului, parti
cipant! la întîlnirea de lu
cru, au reliefat principale
le preocupări in domeniul 
dezvoltării social-edilitare 
a cartierului, au făcut pro
puneri concrete în vederea 
bunei gospodăriri și înfru

candidaților de deputați. cil 
problemele dezvoltării în 
profil teritorial a localită
ților, după dialogul de lu
cru cu alegătorii, adunări
le cetățenești oferă prilejul 
adîncirii dezbaterilor în
cepute cu aproape o lună 
în urmă. Oamenii muncii 
din unități economice Și 
instituții, cetățenii din car
tiere care vor lua. parte la 
aceste adunări vor anali
za, cu maturitate, progra
mele de dezvoltare a loca
lităților, vor face propuneri 
și sugestii pentru stimula
rea participării tuturor oa
menilor muncii șj locuito
rilor la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și 
statului, la conducerea tre
burilor obștești, astfel incit 
viitoarea legislatură să a- 
ducă noi victorii în opera 
construcției socialiste. în 
spiritul vibrantelor che

musețări a orașului.
La Școala generală nr. 1, 

eleviț și cadrele didactice 
au întîmpinat candidatul 
de deputat cu sentimente 
de stimă și prețuire. To
varășa Iuliana Butulescu, 
directoarea școlii a înfăți
șat pe larg preocupările 
colectivului de cadre di
dactice și a comitetului de 
părinți pentru educarea ti
nerei generații. A subliniat 
faptul că, în lumina indi
cațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secre
tar general al partidului, 
cu prilejul Congresului în- 
vățămîntului și educației, 

0 amplă și modernă bază 
materială in slujba 
sănătății minerilor

Reproducem doar cîteva 
cifre din cea mai recentă 
statistică privind grija deo
sebită de care se bucură o- 
crotirea sănătății minerilor 
și a celorlalți oameni ai 
muncii din Valea Jiului, din 
partea conducerii partidu
lui și a statului nostru, 
personal a~ tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

• In acest au, fiecărui 
cetățean. al municipiului 
nostru îi revine din fon
durile alocate sectorului de 
sănătate peste 600 de lei. 
• La apărarea sănătății 
minerilor și a celorlalți oa
meni ai muncii din Valea 
Jiului veghează în pre
zent un număr de 277 me
dici, — 842 cadre sanitare 
cu pregătire medie.

• La fiecare 550 de lo

cuitori revine un medic, iar 
la 1000 locuitori 13,64 pa
turi de spital .

La 1 decembrie 1977 a 
fost pus în funcțiune Spi
talul municipal Petroșani, 
cu noua policlinică. Tot
odată, au fost înființate 
secții noi: de traumalolog e 
și ortopedie, cardiologie și 
psihiatrie, iar secțiile de 
specialitate existente, în 
condițiile optime asigurate 
în noul spital, și-au diver
sificat și îmbunătățit con
siderabil activitatea. In ul
timii ani au fost, de ase
menea, puse in slujba apă
rării sănătății populației 
din municipiu un dispen
sar cu program permanent

Toma ȚAțARCA

(Continuare în pag. a 2-a)

mări cuprinse în Manifes
tul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, re
prezentanții oamenilor 
muncii, cetățenii vor ex
prima, în dezbaterile din 
adunările cetățenești, atitu
dinea înaintată, de anga
jare plenară și hotărîrea 
de a contribui cu toate 
forțele la realizarea obiec
tivelor adoptate de Con
gresul al XII-lea al parti
dului, în vederea acceleră
rii procesului de dezvolta
re multilaterală a socie
tății noastre socialiste.

In municipiul nostru, a" 
dunările cetățenești vor a- 
vea, cu prioritate, la or
dinea de zi, dezbaterea, gă- 
sirea și aplicarea de noi 
căi și posibilități în ve
derea înfăptuirii exemplare 
a programului adoptat din

(Continuare în pag. a 2-a) 

colectivul de profesori și 
învățători acționează cu 
bune rezultate în scopul 
pregătirii pentru muncă și 
viață a elevilor. în cuvîn
tul lor alegătorii Alexan
dra Comănescu, Doina! 
Matei, Doina Friedman, 
Petru Mirea, Eugen Ben- 
cău, Elisabeta Spătaru și 
Vio-rica Chirculescu, au fă
cut propuneri concrete re
feritoare Ia orientarea Șco
lară a elevilor, legarea mai 
strînsă a școlii de cerin
țele activității din Valea 
Jiului, întreținerea cores-

(Continuare In pag. a 2-a)
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„Parada modei" pentru copii (Urmare din pagina I)

(Urmare din pagina 1)In cadrul manifestărilor 
dedicate Zilei internaționa
le a femeii, comitetul co
munal al femeilor și comi
sia de femei de la-I.M. A- 
hinoasa au organizat o in
teresantă și, de ce să nu 
spunem, inedită paradă 
modei pentru copii. Peste 
35 de modele, presentin'! 
tendințele modei in acest 
an, deja contractate în țară 
și peste hotare, au încintat 
privirile celor 350 de spec
tatori din Aninoasa, gazda 
primei parade a modei 
pentru copii în municipiul 
nostru. /

Produsele întreprinderii

de tricotaje Petroșani, ale 
căror caracteristici au fost 
expuse, cu profesionalism, 
publicului de Doina Mari- 
naș, șefa atelierului 
creație, se remarcă 
originalitate, printr-o 

a specifică românească,
tivul popular fiind 
prezent, prin 
inspirate, culori 
flote reușite. Farmecul ma
nifestării a fost întărit de 
prezența „manechinelor" 
micuții elevi ai Școlii ge
nerale rFn Aninoasa dove
dind aptitudini d? adevărați 
„specialiști ai genului". În

cînlătoare au fost modelele, 
dar și prezentatoarele Cris
tina Kraus (un ghemotoc 
de fetiță blondă, cu o pre
zență scenică desăvîrșită) 
și Amalia Hușer. Strădarii- 
ile organizatoarelor (din
tre care s-au remarcat Mag- 
dalena Farago, Ileana Si- 
ebitiu, Silvia Popica. Florica

■ >

v iR

de 
prin. 
linie ■ 
mo- 

omni- 
combinații 
vii, efecte Cozma și Eufrosina Banyai),

, au fost încununate de
£ plauze din partea numeroși
lor participant!; La crearea 
alfnosferei a contribuit ' și 
conducerea clubului sindi
catelor, gazda paradei; ca
re a amenajat o scenă i- 
nundată de baloane colora
te, un podium pînă în mij
locul sălii, amp ificare, mu
zică adecvată.

„Faptul că parada modei 
a fost organizată ia Ani
noasa, nu este o intimplare, 
comitetul de femei din co
muna noastră organizează 
în aceste zile, de puternică 
efervescență politică, o 
multitudine de acțiuni po
litico-educative și cultural- 
artisțice menite să. contri
buie la ridicarea activității 
noastre la cote I superioare, 
în întîmpinarea alegerilor 
de Ia 9 martie, cu rezultate 
deosebite în toate domeniile 
vieții social-economice", ne 
spunea tovarășa Valentina 
Cerchez, primarul comu
nei.

inițiativa și la indicația 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ueaușescu, consa
crat creșterii potențialului 
economic și înfloririi tutu
ror localităților Văii Jiului. 
Un mare rol revine, în 
acest sens, colectivelor din^ 
domeniu) extracției și pre
parării cărbunelui. cons
tructorilor de utilaj mini
er precum șl constructori
lor de obiective industriale 
și sociăl-culturale, chemați 
ea în anul 1980, în cinci
nalul care urmează să facă 
pe deplin dovada pricepe
rii și abnegației în înde- 
plinii-ea sarcinilor de 
plan, să contribuie cu înal
tă dăruire patriotică la 
Obținerea unor rezultate 
superioare, la dobîndirea 
unei noi calități și a unor 
noi cote de eficiență eco
nomică în activitatea ce o 
desfășoară.

Pînă la alegerile de la 
9 martie mai sînt 5 zile, 
în atmosfera efervescentă 
ce precede acest important 
eveniment politic, adunări
le cetățenești, prin conți
nutul și orientarea dezba
terilor spre o problemati
că majoră, se înscriu ca 
noi și elocvente manifes
tări ale democratismului 
orînduirii noastre socialiste.

punzătoare a spațiului lo
cativ, asigurarea unor con
diții optime de joacă pen
tru copii, mai buna gospo
dărire a cartierului. Ei 
și-au exprimat în același 
timp dor.nța de a vota din 
toată inima la 9 martie 
candidatul .Frontului De- 
mocraței și Unității Socia
liste, fiind convinși că 
prin a easta contribuie la 
dezvoltarea și înflorirea în
tregii Văi a Jiului.

Primul secretar ai comi
tetului municipal de 
partid, reținînd propuneri
le formulate de particl- 
panții la întîlnire a înfăți
șat un amplu tablou al 
preocupărilor care există 
pe linia îndeplinirii ne
abătute a sarcinilor actu
ale și de perspectivă ce 
revin municipiului Petro
șani din documentele Con
gresului al XlI-lea al 
partidului.

Dialogul cu cetățenii din 
circumscripțiile electorale 
nr. 7 municipală și nr. 64 
județeană a continuat la 
Asociația de locatari nr. 4 
din cartierul Carpați Pe
troșani. In cuvîntul 
lor alegătorii Ion 
Acosțecoaie, Nicolae Delio- 
reanu, Ilie Tismănaru, Ni
colae Popon, Tatiana Dilian, 
Ion Cotoroiu, Irma Karda, 
Francisc Maidic și alțij au 
reliefat preocupările pe li--

Mircea. BUJORESCU

In slujba
(Urinare din pagina I)

sănătății minerilor
Mecanizarea lucrărilor 

de deschideri

nia gospodăririi cartierului, 
Întreținerii fondului loca
tiv de stat, pentru a con-: 
viețui într-un climat liniș
tit și civilizat. In spirit cri
tic și autocritic ei au în
fățișat și unele lipsuri care 
există în ceea ce privește 
construcția de locuințe, 
amplasarea lor, asigurarea 
apei la etajele superioare, 
întreținerea zonelor verzi, 
i-e-pcctarea mercurialului 
in piața agro-alimentară. 
Fața de toate acestea ce
tățenii au cerut organelor 
consiliului popular mușii 
eipal să acționeze cu toa
tă exigența, pentru ea ne- 
ajusurile să fie înlăturate 
în timpul cel mai scurt.

In continuare tovarășul 
Petru Baib, a asigurat ce
tățenii din această circum * 
scripție că propunerile ri
dicate vor fi analizate cu 
multă atenție, luîndu-se 
măsurile necesare rezolvă
rii lor. De asemenea, â‘ 
subliniat faptul că în a* 
ceasta zonă vor fi constru
ite un număr important de 
locuințe, un ' cinematograf 
și alte obiective edilitar- 
gospodărești, la care tre
buie să-șl aducă contribu
ția toți locuitorii cartieru
lui. In scopul examinării 
acestor aspecte la fața lo
cului, primul secretar al

■ comitetuluj municipal de 
partid s a deplasat împre
ună cu alegătorii pe șantie
rul blocului nr. 18. unde 
a avut loc un dialog viu, 
menit să conducă la îmbu
nătățirea condițiilor de 
viață ale locatarilor noi
lor blocuri din această zo
nă a orașulu; Petroșani.

(Urmare din pag. 1>

d<? consultații pentru copii 
și adulți in cartierul Ae
roport — Petroșani, grupul 
gospodăresc (bucătărie. , și 
spălătorie) de la spitalul 
orășenesc Vulcan. s-au 
îmbunătățit, .prin extinde
rea spațiilor, condițiile de 
consultare și aplicare a

• primelor îngrijiri la dispen
sarele întreprinderilor mi-, 
mere Lonea, Petriia, Vul
can și Livezeni. Totodată, 
la spitalele orășenesc din 
Lupeni și Petriia au lost e- 
fectîiafe reparații capitale șl 
noi dotări valorlnd peste 
1 0C0 000 lei.

„In ceea ce pirvește do
tarea, Spitalul municipal 
Petroșani beneficiază de o 
înzestrare la . nivel de spi
tal județean — spunea to
varășul dr. George Dîrlea, 
directorul spitalului.

. punem de patru 
Roentgen, de 
modernă pentru 
funcționale pe 
cardiovascular, 
respirator și pe 
nervos. Aparatură 
s-a repartizat la 
tea spitalelor orășenești. De 
curînd, am primit și un apa
rat Roentgen cu televiziune 
internă, instalații de steri
lizare centralizată atît pen
tru Spitalul din Petroșani, 
cit și pentru spitalele din Pe
triia, Vulcan și Lupeni. Ne-au 
fost acordate în ultima pe
rioadă și se alia în func
țiune opt autosanitare și un 
elicopter pentru intervenții 
de salvaie urgente. Punc
tele de fizioterapie

1

Dis-
. aparate 

aparatul ă 
explorări
aparatul 
aparatul 
sistemul 
similară 

major ita-

r

minele Lonea, Petriia, Dîl- 
ja, Aninoasa, Vulcan, I.u- 
peni și Uiicani au lost în
zestrate cu instalații pen
tru curenți diadinamici 
terapie eu impulsuri ultra
scurte și ultrasonore unde 
minerii își- pot efectua sin
guri tratamente.

■ Există, în același 
o bună asigurare cu i. 
camente. .

Datorită sprijinului pri
mit din partea MM.P.G. și 
a C.M.V.J., laboratorul de 
pneumoconioze din cadrul 
I.C.P.M.C. a fost dotat cu 
aparatură ultramodernă 
care-i permite urmărirea 
amănunțită a stării de să
nătate a minerilor, în para
lel cu examinările anuale 
făcute cu caravane de mi- 
croradioioțografie și radio
grafie pulmonare standard.

In 1979 fiecare cetățean respectarea normelor de i-
din Valea Jiului a benefi- gienă individuală și colec- 
ciul In medie de 18 presta
ta medicale (consultații, a- 
nalize, tratamente). Efectele 
pozitive ale întregii activi
tăți depuse de cadrele me- 
dico-scinitarc, ale condițiilor 
tot mai bune de ihvesligaic 
și tratament sînt reflectate 
în îmbunătățirea stării ge
nerale de sănătate a | 
lației.

Potrivit orientărilor 
bîiite, în perioada ce 
mea/ă se va acorda o 
tenție deosebită atît 
bunătutirii servirii 
lației in întreaga tețea de 
unități sanitare, cît și per
fecționării activității de a- 
parare a sănătății persona-

timp, 
medi-

lului unităților miniere. Se 
intenționează ca Jn urmă
torii doi «ni să se efectue
ze o examinare complexă a 

și stării de sănătate a munci
torilor de la front urile de 
lucru, să se Îmbunătățească 
și să se intensifice latura 
recuperatorie, In perspecti
va sporirii și. întăririi ca
pacității de muncă. Totoda
tă, se are în vedere perfec
ționarea asistenței de 
gențâ la locul de 
dotarea mai bună a postu 
rilor de prim-ajutor, 
nizarea unor microdepozite 
de materiale și unele usten
sile sanitare în subteran, 
intensificarea propagan
dei vizuale și audiovizuale 
In incintele întreprinde) i- 
ior pentru popularizarea și

ur-
muncă,

orga-

(fvă, pentru reducerea 
xelor și a accidentelor 
locurile de muncă.

no
ta

popu-

sla- 
ur- 

a- 
îm-

popu-

1

i

t

• Ca urmară a rezul
tatelor foarte bune obți- 
nutp în pregătirea politi
că și de specialitate în ți
nui 1979, compania de 
pompieri militari din Pe
troșani a fast declarată

I „subunitate de frunte".
| Este cea de-a 12-a dis- 
l tinctie obținută consecu-.

II
I

■ *

tiv de compania.de pom- 
. pieri militari. O perfor
manță demnă dc laudă !

• înscriindu-se în vas
ta arie de manifestări în
chinate alegerilor de la 
9 martie; duminică dimi
neața, la Casa de cultură 
din Petroșani, a fost pre
zentat un frumos specta- 
col cultural-artisțiț. E- 
lovi de lă Liceul de mate- 

.matică și fizică, artiști a- 
matori componenți ai for
mațiilor de teatru, ’briga-

este și întreținerea exem
plară a complexului. Cum 
acționăm noi în această 
direcție ? Fiecare schimb 
este condus de către un 
cadru tehnic bine pregă
tit (subinginer), apoi, toți 
membrii formației 
lucrează cu acest 
sînt policalificați,

care 
utilaj 

adevă- 
rațj mineri-tehnicieni. Stă- 
pînirea tehnicij noi 
către toți membrii 
mației a avut drept rezul
tat, în luna febrtiarie a.c., 
o avansare de peste 180 
ml lucrări de deschide
re,

Ing. CORNEL WAG
NER : Supraveghind mai 
atent complexul în func
țiune, putem stabili mai 
ușor piesele și subansam- 
blele care sînt supuse mai 
repede uzurii. In funcție 
de acest lucru, luăm mă
suri fie de confecționare, 
fie de recondiționarea lor. 
Pentru unele piese de 
schimb în prezent încer
căm colaborarea cu dife-

de 
for-

rite întreprinderi din tară.
Ing. CRISTIAN DINES- 

CU: In acțiunea de in
troducere a mecanizării 
lucrărilor de deschidere 
la mina noastră demn de 
luat în scârnă este spriji- 

către 
Și 
u- 

noi 
a- 
de 
ai

nul acordat de 
I.C.P.M.C., I.U.MP. 
l.R.l.U.M.P. în găsirea 
nor soluții tehnice 
menite să conducă la 
tingerea parametrilor 
funcționare stabiliți 
utilajului.

Participanții la consfă
tuire au mai luat în dez
batere calitatea lucrărilor 
de deschidere executate cu 
utilaje moderne, pregăti
rea temeinică a cadrelor 
care minuiesc asemenea 
complexe, îmbunătățirea 
și adaptarea acestora la 
condițiile de zăcămînt, 
Din c u v i n tul : par
ticipau (dor s-a mai e- 
vidențiat necesitatea . că 
asemenea consfătuiri să 
aibă un cadru mai larg 
de participare din partea 
tuturor unităților miniere 
din Vale.

Din scrisorile oamenilor muncii
Ce facem cu sticlele și borcanele ?

Orașul Petriia are zeci au posibilitatea să valori
fice ambalajele din sticlă. 
Motivul? Unicul centrp 
de achiziționare a sticle
lor și borcanelor din lo
calitate stă închis de la 
începutul lunii decem
brie anul trecut. Din 
această cauză în cămări
le gospodinelor se gă
sește o marc cantitate 
de sticle și borcane. Dar 
centrul de achiziționare a

de mii de locuitori. Ma
joritatea dintre ei trăiesc 
in apartamente moderne 
și confortabile. In ma
gazine se găsesc mărfuri 
din abundență și de o 
largă diversitate în 
măsură să satisfacă ce
rințele cumpărătorilor. 
Deranjează însă o chestiu
ne ce pare minoră la pri

ma vedere. Cetățenii nu

ambalajelor din sticlă stă 
închis pentru „caz de ? 
boală". Așteptăm deschi
derea operativă a ve
chiului centru de achiziții 
sau 
nou, 
narea 
și a 
tățile

înființarea unuia ' 
precum și soluțio- 

primirii sticlelor 
borcanelor la uni- 
alimentare.

E. DOBOȘ.
Petriia

I

Săptămina educației 
politice, culturii și 
tehnicii la I.M.P.

Alegerile dc deputați de 
la 9 martie sînt întîmpi- 
nate de studenții și cadre
le didactice de la Institu
tul de mine din Petroșani 
cu o suită de manifestări 
politico-educative. Consi-, 
liul A.S.C. a inițiat în pe
rioada 3—9 martie „Săp- 
tămîna educației politice, 
culturii și tehnicii studen
ților de I.M.P.". în cadrul 
aceste; acțiuni, activiști de 
partid și de stat, cadre d... 
dactice din institut vor 
prezenta în fața studenți
lor expuneri despre politi
ca internă și externă a 
partidului șj statului nos
tru, despre trecutul istoric 
al neamului românesc, 
semnificațiile politice ale 
alegerilor de deputați de 
la 9 martie etc. In paletă 
manifestărilor programate' 
se înscriu, de asemenea, 
dezbateri și simpozioane, re
feritoare la sarcinile tine
retului, rolul erescînd al 
femeii în societatea, noas
tră socialistă. Interesante 
Să anunță acțiunile din do-, 
meniul creației tehnice ca
re cuprind prezentarea u- 
nor lucrări de cercetare 
științifică. 1

Microspectacolele ce vor 
fi prezentate în sălile de 
apel ale unor întreprin
deri miniere, cele care sînt 
în pregătire pentru a fi 
susținute în ziua de 9 mar
tie la secțiile de votare, 
expozițiile și emisiunile 
speciale de la stația de 
radioamplificare a institu
tului sînt tot atîtea preocu
pări ce rețin atenția și 
captează interesul studen
ților în această săptămînă.

dă artistică, - dansuri 
populare, muzică folk, so
liști vocali și recitatori 
au prezentat spectacolul 

■ în fața părinților și cole
gilor lor. (^.1. Cor.)

• La clubul sindicate
lor din Lupeni a avut 
loc, duminică, o dezba
tere cu tema : „Educația 
ateist-științifică a tinere
tului". Au fost prezenți 
tineri din întreprinderile 
și instituțiile orașului.

• în acest început de

martie, la spitalul orășe
nesc din Lupeni a avut 
loc un eveniment emoțio
nant — ieșirea la pensie, 
după .32 de ani de muncă 
neîntreruptă, a soreî me
dicale Agneta Boroș. La 
festivitate, brigada artis
tică a spîtaluluj a pre
zentat : un frumos pro
gram artistic, iar colege
le i-au oferit flori și ca
douri. (M. Matyas, co- 
resp.)

• Astăzi, la ora 16, la

clubul sindicatelor din 
Vulcan va avea loc un 
program artistic dedicat 
alegerilor de la 9 martie. 
Artiștii amatori, de la 
I.M. ■ Paroșeni vor pre
zenta un montaj literar- 
rnuzical. își vor da con
cursul grupul folk, tara
ful și soliștii de muzică 
populară ai clubului, pre
cum și corul elevilor Șco
lii generale nr. 4 
Vulcan. (Iuliu Popa)

• De la magazinul de 1 
confecții pentru bărbați 
hr. 5 din centrul Petro- i 
șaniului ni se anunță că | 
sînt oferite spre desface- i 
re
te

Rubrică realizatăRubrică realizată 
de Viorel STRAUȚ

haine de piele și setir- 
îmblănite.

de Viorel STRAUȚ

compania.de
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La confluența a două legislaturi

WWWSalt peste decenii

orașul renăscut, pe coordonatele 
prosperității

Manifestul Frontului Democrației 
șl Unității Socialiste cheamă

Cetățene și cetățeni!
Votînd candidați! Frontului Democrației 

și Unității Socialiste, votați pentru continua 
rea intr-un ritm susținut a industrializării so 
cialiste, pentru dezvoltarea economico-so 
cială a tuturor localităților patriei, pentru 
întărirea independenței și suveranității na
ționale, pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înaintare a Româ
niei spre comunism !

«
s

£ 
s 
i

„La Vulcan este insula

«•

in urmă

Cincinalul 1981-1985

Se vor construi în centrul civic 1000 de aparta-

Doi indicatori ai anului 1985 noastre
de 
de

• Producția globală industrială a orașului va 
cu peslc 317 262 0Q0 de lei mai mare decit în anul 1980, 
ultimul an al actualului cincinal.

Spațiile comerciale
Se vor construi: o
o sală de gimnastică, o grădiniță cu 200

vor crește cu 1300 mp
casă de cultură cu 500

CIHCMAU

V U L
anul 1932

CAN

„La Vulcan este insula dracului. Acolo, mai 
s-ar Înălța steagul negru pe gară și pe primărie, 
plîng copiii de foame, nu mai putem răbda 
declara în anul 1932, Ion Butică, delegatul șomerilor 
din Valea Jiului la Congresul al VH-lc Uniunii
Muncitorilor din Industria Minieră.

ultimul
de anul 1980 — cufață

• Producția marfă industrială va fi in 
an al cincinalului viitor, 
235 835 000 lei mai m„re.

Itmerariile

in-

peste 
aproape

In Vulcanul prezentu
lui — al celor peste 
30 000 de locuitori care 
trăiesc în 8357 aparta
mente (două treimi din 
cetățenii orașuluj locu
iesc în 7000 apartamente 
din blocuri) — in ' școli 
generale, în liceul 
dustrial și în cele 
grădinițe învață 
7200 de copii, 
de două ori mai mulți 
deoît întreaga populație 
a comunei de acum 50 
de ani.

In acest cincinal s-au 
construit pînă acum 811 
apartamente, iar numă
rul lor va spori în acest 
an cu încă 296. Spațiile 
comerciale, construite tot 
în cincinalul 1976—1980, 
se ridică la 1800 mp. In 
aceeași perioadă de timp 
au mai fost construite o

bunăstării
școală cu 16 săli de clasă, 
o grădiniță cu 225 de lo
curi, două creșe, oficiul 
P.T.T.R. și centrala te
lefonică, un cinematograf 
cu 350 locuri și a în
ceput construcția noului 
centru civic. La toate a- 
ceste înfăptuiri, trebuie 
să adăugăm întreprin
derea de. confecții, obiec
tiv înălțat în urina indi
cațiilor date de secreta
rul general ăl 
lui, tovarășul 
Ceaușescu, pentru 
pli men tarea obiectivelor 
economice ale actualului 
cincinal, suplimentare în 
ideea de a crea mai mul-- 
te locuri de muncă pen
tru femei- In această în
treprindere în cincinalul 
viitor vor lu-ra peste 
1PU0 de femei.

partidu- 
Nicolae
i su-

„Edificatoare pentru marile transformări șl înfăptuiri din anii socialismului t
■ efnt vaalfoXidla rfk-r Ualaa ll.il.il di. ■iidaf'iil Isînt șl realizările din Valea Jiului și din județul Hunedoara...

Intr-adevăr, se poate spune că, în ultimii ani, în Valea Jiului s-au obținut 
realizări Importante NICOLAE CEAUȘESCU

Greu încercat de-a lungul vremurilor, Vulcanul 
oamenii lui. fosta comună a pensionarilor, pășește 
încrezător și demn spre zilele luminoase ale viitorului.

Cetățenii Vulcanului, comuniștii de azi, demni ur
mași ui nucleului comunist care s-a înfiripat încă din 
anul 1924 — cînd organele de siguranță raportau foru
rilor superioare: „Compania a identificat cu această 
ocazie un început de organizare comunistă la Vulcan...' 
— au o singură dorință — ridicarea necontenită pe noi 
trepte de civilizație și progres a orașului în care tră
iesc și muncesc —, un singur țel — făurirea viitorului 
luminos pentru urmașii lor, pentru copiii copiilor lor.

Mineri și preparatori, constructori și ingineri, teh
nicieni și maiștri, medici și profesori — români, ma
ghiari, germani — toți locuitorii Vulcanului, oameni 
care cunosc un singur limbaj, limbajul dăruirii și ab
negației, al cinstei și omeniei, însuflețiți de înălțătorul 
imn a] muncii demne se pregătesc să întîmpine ziua 
de 9 martie — cînd își vor da votul lor aleșilor popo
rului — cu noi și importante succese, punînd astfel te
melie trainică viitorului strălucit 
cu toată puterea ființei i-

p^ care-1 plămădesc

comuna Vulcan 
deceniului patru existau 
4000 de locuitori, o farma
cie modestă, 11 cîrciumi, 
două mori cu roată și trei 
cu ciutură, două, brutării, 
o prăvălie și cîteva de 
coloniale, un magazin ăl 
economatului.

Mina, era închisă, inun
dată.

687 de muncitori se în
scriu pentru a pleca în 
Franța.
, (Din ' declarațiile unor 
martori - și documentele 
vremii)..

In prezent, pe raza orașului Vulcan, își desfășoa
ră activitatea șase întreprinderi industriale — minele 
Vulcan și Paroșcni, Uzina electrică Paroșeni, Fabrica 
de slîlpi hidraulici, Preparația cărbunelui Coroești, în
treprinderea de confecții — șase șantiere de construc
ții, o întreprindere comercială cu 68 unități și o secție 
de gospodărie comunală și locativă.

In anul 1980 se vor produce 1 250 GWh, 2 600 tone 
de utilaj minier și 22 000 stllpi hidraulici, întreprinde
rea de confecții va realiza o producție globală de 
80 000 000 lei, iar, ceea ce e măi semnificativ, cele două 
întreprinderi miniere vor 
cărbune.

extraqe 2 150000 lone de

oamenilor

1960

Pentru
sănătatea D1WMK ' FONDURILOR '.OCATE

DZZVOL.T,. ^TÂMÎNTIHJJJfa)

Preocuparea statornică 
pentru îmbunătățirea
stării de sănătate a locu
itorilor din orașul '» uli-an 
este reflectată și prin 
dinamica fondurilor aloca
te pentru sănătate. In a- 
n'ul 1975, ultimul an al 
cincinalului trecut, valoa
rea acestor fonduri se ri
dica la 10 759 000 lei, iar 
pentru anul 1980 sînt pre
văzute fonduri in valoare 
de 14 431 000 lei.

«xwsmz/ ÎN CINCINALUL
ÎN ECUL CgNTfiU CMC

• Valoarea investițiilor alocate dezvoltării orașu
lui Vulcan și unităților sale economice depășește suma 
de 951 000 000 lei

mente

locuri, < 
locuri și uii dispensar medical

• Valoarea desfacerilor de mărfuri către popu
lație va ajunge la 1,7 miliarde lei, ceea ce ar însemna 
că ’ ” - - ■ ■ • -
ai 
la 

valoarea mărfurilor care vor reveni unui locuitor 
orașului va crește de la 9 000 lei, prevăzută în 1980, 
11 445 lei in 1985

• Valoarea prestărilor de servicii va spori cu 50 
sută față de realizările ultimului an al actualuluila

cincinal
• Retribuția medie anulă va fi în ultimul an al 

viitorului cincinal cu 16—18 la sută mai mare decit 
în anul 1980, iar veniturile țărănimii \ or crește cu 20-23 
la sută.

ll.il.il
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Fotbal, divizia A : Jiul ■ Steaua București 1-1 0-1^

Performanța liderului, facilitată de gazde
Disputa cu Steaua lăsa 

loc la orice pronostic, lide
ra campionatului nostru și-a 
demonstrat în această edi
ție valoarea, nu-și putea 
permite un moment de reș- 
pîro, întrucît duce la trenă 
un partener periculos, U. 
Craiova, care abia așteaptă 
un eșec al „tricoului gal
ben". Iată de ce,.
nutrind și speranța de a 
prinde „plasa" urmăritoare
lor. dar și pentru a-și ajusta 
golaverajul încă negativ, a 
mizat pe pătrunderi adinei 
pe aripile dispozitivului mi
litar, dar fără un om de 
gol în centrul careului ad
vers, multe din atacuri 
fost parate cu succes de Sa- 
meș și Florin Marin. Bucu- 
reștenii au „împins" jocul 
în zona neutră, au stopat 
prin faulturi (T. Stoica, Du
mitru, . Sameș) incursiunile 
solitare ale Iui Sălăgean sau 
Varga, dar mijlocașii Jiului, 
în speță Stoichiță, au gre- 

y șit, „înghețînd" fazele, prin 
driblinguri inutile. Baloane
le recuperate de oaspeți au 
fost abil dirijate spre lo- 
nescu sau Răducanu, contra
atacurile lor i-au găsit pe 
picior greșit pe fundașii 
noștri. Bădin a pierdut mul
te dueluri, ba chiar a faul- 
tat fură motiv. In general 
partida a fost fragmentată 
de durități (din tabăra noas
tră a excelat și Miculescu), 
dar și de arbitrajul contrar 
jocului prestat de mult lău
datul Ion Igna. Un bilanț al 
ocaziilor demonstrează că 
deși s-au aliat mai mult în 
careul advers, jucătorii Jiu
lui au trăit destule emo
ții la poarta lor. Astfel, „ba
ra" lui Răducanu, din min.
7, a oprit respirația celor 
peste 10 000 de suporteri din

Vale ca și intervenția lui 
la balon, în min. 22, din le- 
ricire șutul a trecut peste 
transversală. In penultimul 
minut, Cavai a tranșat în 
favoarea sa, lupta cu lones- 
cu, în afara careului, alt
fel... Portarul stelist Iorda
che s-a achitat însă cu brio 
de sarcina sa, întrucît la 

gazdele, corners a cules toate cen
trările înalte, a intervenit 
cu succes la șutul lui Ciu
pită (9), dar a și fost... aju
tat de adversari, care nu 
s-au decis să șuteze din ca
reul mare. Așa au procedat 
Sălăgean sau Stoichiță, a- 
poi Bucurescu, înlocuito
rul lui Enescu. Nu este oa
re simtomatic faptul că, în 
repriza secundă, doar Min- 
culescu și Sălăgean au ex
pediat două șuturi „sănă
toase" și acelea în apropie
rea spațiului porții ? Ine
ficacitatea Jiului a relansat 
ambițiile militarilor, pasele

au

scurte, combinate cu des
chiderile în adîncime au 
surprins pe apărătorii noș
tri, într-o asemenea Situație 
Steaua a deschis scorul: 
Zahiu a fost faultat de Bă- 
din (mingea se afla în altă 
parte), la executarea lovi
turii libere s-a manifestat o (66). 
mai veche meteahnă a zi
dului nostru, rămas pironit 
în careu, în vreme ce Du
mitru a „strecurat" pasa 
spre Răducanu, Ieșit cu în- 
tîrziere Ia închiderea un
ghiului, Cavai n-a mai reu
șit să se opună golului (43). 
Cursa de urmărire a durat 
doar două minute, după o 
fază excelență (dar ghiocel 
plăpînd -pentru durata unei

n-a reușit să înscrie’, iar ari 
bitrul Igna s-a făcut că nu 
observă o infracțiune în 
careu asupra lui Stoichiță. 
(87).

La juniori, Jiul — Steaua 
0—3 (0—1). Au înscris loan 
Mihail (11 și 51) și Minea

Ion VULPE

P. S. La antipozi. Merită 
subliniat gestul celor 21 de 
liceeni căminiști din Petro
șani, care au curățat gazo
nul de zăpadă, pentru des
fășurarea în condiții bune a 
jocului. In altă ordine de 
idei, de mai multă vreme, 
pe băncile rezervelor, la 
masa presei sau îh apropie- 

partide), de pe aripa s'.in- rea spațiului de joc s-au 
ga a centrat Stoica, balonul 
lovit cu capul de Stoichiță 
a fost respins cu dificultate 
de Iordache, dar Sălăgean 
l-a reluat, din apropiere, în 
plasă. In repriza secundă, 
deși’ a dominat copios, Jiul

găsit persoane care nu au 
nici în clin nici în mînecă 
cu divizionara A din Vale, 
ba chiar cu fotbalul.
conducerea clubului știe 
re sînt recomandările 
prese ale federației ?

Or.
ca-

-ei

Imagine-docnment pentru cavalerul fluierului, Ion Igna 
Stoichiță cade, dar arbitrul i

i — „secerat" In careu, 
ignoră infracțiunea comisă de stei iști iar...

REZULTATE TEHNICE: U. Craiova — Poli Timi
șoara 4—0. Jiul — Steaua 1—1, A.S.A. — F.C. Argeș 
2—2, F.C. Baia Mare — S.C. Bacău 3—1, Poli Iași — 
U Cluj-Napoca 1—0, Sp. studențesc — Dinamo 2—1, 
C.S. Tîrgoviște — F.C. Olt 2—1, Olimpia — F.C.M. Ga
lați 2—2, Chimia Rm. Vîlcea — Gloria Buzău 1—0.

Competițiile „Daciadei"

clasamentul
1. Steaua 20 11 6 3 45—21 282. U. Craiova 20 12 3 5 46—20 273. F.C. Baia Mare 20 11 2 7 35—26 244. F.C. Argeș 20 10 4 6 29—22 245. Dinamo 20 9 5 6 32—22 236. Jiul 20 10 3 7 17—21 23
7. Chimia Rm. Vîlcea 20 9 3 8 25—24 218; A.S.A. 20 9 3 8 23—26 21
9. Sp. studențesc 20 9 2 9 21—20 20

10. S.C. Bacău 20 6 8 6 25—30 20
11. F.C.M. Galați 20 7 6 7 29—36 20
12. „Poli" Iași 20 8 2 10 25—28 18
13. C.S. Tîrgoviște 20 9 0 11 21—28 18
14. F.C. Olt' 20 7 3 10 26—33 17
15. „Poli" Timișoara 20 7 2 11 26—30 16
1.6. U. Cluj-Napoca 20 5 5 10 22—30 1.5
17. Olimpia Satu Mare. 20 4 7 9 19—31 15
18. Gloria Buzău. 20 4 2 13 14—32 10

Duminică, pe piftiile de 
schi din jurul cabamei Vîl- 
can, s-au desfășurat’ între
cerile din cadrul celei de-a 
V-a ediții a „Cupei Ener
gia" la schi. Au participat 
concurenți din cadrul aso
ciațiilor sportive din Vul
can, Lupeni și Petroșani. 
Concursul a cuprins toate 
categoriile de vîrstă și s-a 
desfășurat pe două probe, 
una de slalom special și 
alta de fond. După o dis
pută dîrză, desfășurată în 
aplauzele a numeroși 
ported, pe primele
lpcuri s-au situat următo
rii concurenți: PROBE AL
PINE,' categoria 7—10 ani, 
băieți : locul I Alexandru 
Radu, II Mihăiță Csiki., 
III Titus Radu, fete: lo
cul I Cornelia Sighiartău,

. II Angelica Vraja, III E- 
caterina Dincă. Categoria 
11—14 «ni, băieți: locul I 
Edmund loja, II Cristian 
loja, III Cristian Popescu, 
fete : locul I Tjberica Rad, 
II Ramona Beke, III Mi- 
rela Asandei. Categoria 15 
—20 ani> băieți: locul I 
Tiberiu Bogotay, II Dan 
Halite, III Ferencz Kalman. 
(La categoria 15—20 ani
n-au concurat fete). Cate
goria 21—30 a’ni, băieți: 
locul I Ludovic Mateiuș, 
II Alexandru Vass, III Ni-

Baschet, divizia B (tineret)

liderul la prima infrîngere
JIUL.STHNȚA PE

TROȘANI — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA
80—75 (41—39). In etapa 
a XVII-a a campionatului 
diviziei B de baschet, în 
sala de sport a Liceului 
industrial minier din Pe
troșani s-au întîlnit echi
pele Jiul Știință (locul al 
11-lea) și Universitatea 
Timișoara, lidera seriei, 
neînvinsă după 16 etape. prindem la 50—43, dar ti- 
Cei prezenți (la această 
partidă au fost foarte 
mulți spectatori) au 
tut aplauda un meci 
mos, care chiar dacă 
jucat sub tensiunea 
zei, a fost plăcut, 
baza acestei victorii 
jocul colectiv al echipei, 
Ghiță Gheorghe (29 de 
puncte), Dorn Brăgaru (28), 
Mihai Tăngăreanu (17), 
Mircea Sîrbu, Nicolae Mi- 
huțj și Alexe Nunu Ghiță 
(cîte 2 fiecare), dînd tot 
ce se putea da într-o ase
menea Confruntare. Rezul
tatul consolidează locul II 
al echipei noastre în cla
samentul seriei, loc pe 
care sperăm ca și după 
confruntarea de duminică, 
16 martie, de la București 
cu „Carpați", să-1 păstrăm.

Meciul care ne-a adus 
cele mai mari satisfacții a 
început cu un coș marea t 
de Mihai Tăngăreanu 2—0 
pentru noi, apoi 2—2 și 
Doru Brăgaru urcă scorul 
la 4—2, după care timișo
reni; se mențin în avantaj 
pînă-n minutul al 19-lea

39—38. Ea 11 greșeli ale 
, echipei adverse beneficiem 

de două aruncări. Mihai 
Tăngăreanu reușește doar 
prima încercare, deci egal 
39. Timișorenii pierd min
gea și Doru Brăgaru adu
ce un avantaj 41—39, re
zultatul primei reprize. în 
cea de-a doua parte a me
ciului sîntem egalați la 41 
și la 43, după care ne des-

pu- 
fru- 

s-a 
mi- 

La 
stă

mișorenii, avînd în Ion 
CopăcianU (component al 
lotului național) un foarte 
bun jucător, reușesc să în
scrie cinci coșuri consecu
tive: 50—53. Apoi 52—59. 
Reducem la 58—59, iar în 
minutul 33 avem chiar a- 
vantaj 64—63. Din nou e- 
gal Ia 64, după care reu
șim 72—64 și 78—68. în 
ultimele 2 minute, timișo
renii încearcă ultima șan
să. Atacă continuu și reu
șesc să reducă la 5 puncte 
diferența: 78—73, dar în 
ultimul minut Nicolae Mi- 
huți izbutește o frumoasă 
aruncare și 80—73, după 
care Ion Copăcianu 'cu 
două aruncări punctate (a 
marcat 42 de puncte în a- 
cest meci) pecetluiește 
soarta meciului.

Felicităm echipa studen
ților petroșăneni pentru a- 
ceastă frumoasă victorie și 
îi dorim realizarea tuturor 
obiectivelor. Avem încre
dere în băieți.

Jo'zsef ’TILDNER

întreceri disputate în etapa județeană a 
campionatului național de schi

Intr-un autentic decor de 
iarnă, cu viscol, ceață șl 
frig, s-a desfășurat etapa 
județeană a campionatului

ani, locul I
II Gheo-r-
III Dănilă

C<*ria peste 30 
Adalbert Vizi, 
ghe Covacs, 
Moldovan.

PROBA DE FOND, 3 km, 
categoria juniori, băieți: lo
cul I Ion Frîncu, II Adri
an Fleider, III Cornel Să- 
năuțeanu, fete: 
Lucia Scurtu, II 
Pop, III Daniela 
categoria seniori, 
ani, locul I Iosif

su-
t,rei colae Vlaic, fete: locul I 

Maria Bogdan, II Violeta 
Mihăiasă, III Călin Profi
ra. Categoria 21—30 ani, 
locul I Iosif Sicht, II 
Gheorghe Craus, III Ladis- 
lau Craus ; categoria 41—50 
ani, locul I Pavel Covacs, 
II Ernest Czimbalmos, cate-

locul I
Gabriela 

Mureșan, 
21—30 

Peter, II 
Nicolae Ciurea, III Cons
tantin Fodor, categoria 50 
—60 ani, locul I Alexandru 
Fodor, iar la categoria pes
te 60 de ani, 
tru Stoica.

Cîștigătorilor 
ferit frumoase 
diplome.

Iuliu POPA 
subredacția Vulcan

locul I Pe

li s-au 
trofee

o-
Și

național de schi pentru se
niori. Au participat peste 50 
de concurenți, băieți și fe
te din municipiile Petro
șani, Deva și Hunedoara. Ia
tă și ordinea primilor cla
sați în cele 3 zile de con
curs: Slalom special, fete, 
350 m, 54 porți: Leonida 
Onea, Gabriela Pica, ambe
le de la asociația Parîngul 
din Petroșani, Cornelia Isac, 
Hunedoara. Băieți: Dumitru 
Lazăr, C.S.Ș. Petroșani, 
Francisc Boda, Parîngul pe
troșani, Alexandru Acs, Vo
ința Petroșani. Slalom n- 
riaș, fete, 2 200 metri, 42 
porți i Gabriela Pica, Leo
nida Onea, ambele de la Pa
rîngul Petroșani. Băieți : 
Gheorghe Petrușan, Parîn
gul, Dumitru Lazăr, C.S.Ș. 
Petroșani, Dumitru Bîrlida, 
Parîngul. Coborîre băieți, 
2 200 m, 14 porți: Gheorghe 
Petrușan, Parîngul, Dumitru 
L'gzăr, C.S.Ș. Petroșani, Du
mitru Bîrlida, Parîngul. Fete: 
Gabriela Pica, Leonida Gi
nea, ambele de la Parîngul 
Petroșani, Cornelia Isac, Hu-. 
nedoara.

Andrei ANGER, 
arbitru de schi

IT—

încheierea conferinței internaționale de 
solidaritate cu Nicaragua

MANAGUA 3 (Agerpres),
— La Managua s-au înche
iat lucrările unei conferin
țe internaționale de solida
ritate cu Nicaragua, la ca
re au participat reprezen
tanții a peste 30 de organi
zații progresiste și demo-
cratice din diferite țări ale 
lumii.

„Declarația finală" adop
tată la reuniune subliniază 
că procesul revoluționar ni
caraguan, sub conducerea
Frontului Sandinist de Eli- vdluției 
berare Națională (F.S.L.N.), 
înregistrează „un progres 
constant" în favoarea inase-

lot largi populare, intr-un 
cadru de autonomie și cu 
respectarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale 
omului, încălcate în mod 
sistematic de dictatura so- 
mozistă.

Pafticipanții la conferință 
s-au angajat să acționeze 
pentru întărirea solidarității 
cu poporul nicaraguan, să 
contribuia la difuzarea de 
informații corecte asupra 
diferitelor aspecte ale re

populare șandiniste,
intenșifieîndu-și eforturile 
pentru acordarea de ajutor 
direct Republicii Nicaragua.

KALEVI SORSA, președin
tele. Partidului Social De
mocrat din Finlanda și șe
ful grupului pentru dezar
mare al Internaționalei So
cialiste, a declarat că nu 
există o alternativă realis
tă la politica de destindere. 
Luînd cuvîntul la o confe
rință desfășurată la Stock
holm, Kalevi Sorsa a sub
liniat că destinderea poli
tică trebuie să fie funda
mentată pe destinderea 
militară.

IN ÎNTREAGA ANGO

LA-- au avut loc, duminică, 
numeroase manifestații or
ganizate cu prilejul celei 
de-a 18-a aniversări a cre
ării Organizației femeilor 
angoleze (O.M.A.) — infor
mează agenția A.N.G.O.P.

LA VARȘOVIA a încetat 
din viață, în vîrstă de 86 
de ani, Jaroslaw Iwaszki- 
ewicz, președintele Uniunii 
scriitorilor din R.P. Polo
nă, cunoscut militant al 
mișcării mondiale pentru 
apărarea păcii, anunță a- 
genția P.A.P.

FILME
PETROȘANI— 7 No

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

LONEA: Mi-e teamă, 
seriile I-II;

ANINOASA : Agentul 
liniștit.

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

LUPENI — Cultural: 
Cazul Gargonova, seriile 
I-II. Muncitoresc : Sfîrși- 
tul împăratului din taiga.

10,00 Ora TV. de fizică. 
11.00 Film serial: Dallas 
— Compania petrolieră 
Ewing (26). 16,00
Telex, 16,05 Vă dăm le- 
gătura cu... școala. 16,30 
Curs de limbă engleză.
16.50 Din țările socialis
te. 17,15 Almanah pionie
resc. 18,30 Arc pes- | 
te t i m p. 6 martie 
’45 — moment de refe
rință în istoria patriei.
18.50 1001 de seri. 19,00 
Telejurnal. 19,20 In ac
tualitate : alegerile de Ia 
9 martie 1 19,35 Călătorie 
prin țara mea (XX). 20,00 
Teatru TV: „Inimă fier
binte" de Octavian Sa
va. 21.40 Telejurnal.

L*.1,AL\ IA Șl ADMÎNIS1 RAț. IA; Petroșani, str. Republic*:, or. 99, leîeioune 4 16 62 ^secretariat), 4 24 64 (secții). lii’.x liUE. Lipogratia l'tnroșuui, sir Kepuoncu, ur, oi.


