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Cetățene și cetățeni!
Frontul Democrației și Unității 

Socialiste vă cheamă ca prin vo
tul de la 9 martie să dați glas 
hotărîrii voastre nestrămutate de 
a înfăptui mobilizatoarele hotă- 
riri ale Congresului al Xll-lea al 
Partidului Comunist Român, să, 
contribuiți cu toată energia, pri-

(Din Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

ceperea și răspunderea la trans
punerea in viață a politicii interne 
de progres și prosperitate, con
cepută și condusă cu mină sigură 
de partidul nostru, la realizarea 
politicii sale de pace, prietenie 
și colaborare între popoare 1

I n galeria diagonală, 
pe stratul 13, ori-, 
'zontul zero de la 

mi na l’elri la muncesc orta
cii lui Nicolae Dinescu, 
maistru minier care a vrut 
să conducă o brigadă, pen
tru că a simțit că așa poa
te să-și practice meseria 
mai bine. Aici sudoarea 
curge pe piepturi, pe u- 
meri, pe brațe, pe frunte... 
In schimbul l, patru oa
meni, în celelalte cite trei. 
Dinescu glumește cu șeful 
sectorului, ing. Constantin 
lonescu, spunîndu-i să nu-și 
facă griji că „aici lucrează 
Dinescu". Și e normal să 
facă astiel de glume pen
tru că în 26 de ani de 
minerit, Dinescu, împreună 
cu ortacii săi, a deschis 
drumuri subterane in steril 
pe o distanță de aproape 

. 15 kilometri. Distanța Pe- 

. troșani — Vulcan, un drum 
In piatră — galerii în 
căutarea bogăției negre. 
Drum presărat cu bucurii, i 
dar și cu necazuri. Omul | 
învinge piatra. Piatra ce- ( 
dează omului 
jaS» firele sînt oglinda T faptelor. Realizările 

brigăzii lui Dinescu 
se pot exprima prin limba
jul sintetic al cifrelor. In 
1979 Dinescu și ortacii au 
excavat 770 mc peste plan, 
adică au avansat în plus 
128 ml în steril. Planul la 
productivitatea muncii 
fost realizat în proporție 
*24,3 la sută. In 1980, 
tuna ianuarie 
sarcina planificată cu 
mc. reprezentînd un 
de 20 ml înaintări, în 
dițiile în care planul 
ductivității a fost 
cu 28,6 la sută, 
rie, planul 
în proporție de 125,9 la su
tă, obținrndu-șe un plus 
de 87 mc., în 'condițiile 
depășirii product ivităț ii
muncii cu 81 la sută. Și,

Mircea BUJORESCU

In lumina indicațiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul NICOLAE 
C E A U Ș E S C U, la consfătuirea de 
lucru de la C.C. al PC.R.

Folosirea intensiva 
a utilajelor miniere

cale sigură de creștere a producției 
de cărbune, a eficienței economice
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In întîmpinarea alegerilor
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Adunarea cetățenească 
de la Lupeni
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s a depășit 
124 

plus 
con- . 
pro- 

depășit 
In februa- 

a fost realizat

(Continuare în pag- a 2-a)

în pag, a 3-a
La confluența a două 

legislaturi
PETR1LA — străveche 

vatră de neam și de căr
bune — pășește Lerm pe 
calea progresului și ci
vilizației.

I Dovadă a prețuirii mun
cii minerilor din Valea

I Jiului de către conducerea instalație tehnologică să ne. 
I partidului, minele noastre alegem pentru
I au fost înzestrate în ulli- 
[ mii ani cu mijloace de me

canizare și utilaje tehnolo
gice la cel mai înalt nivel 
al tehnicii mondiale. Colec
tivele miniere se afirmă tot 
mai mult ca promotoare ale cacîlatea 
mecanizării, participînd e- 
fectiv la adaptarea acesteia 
la condițiile noastre Alte 
colective s-au detașat. ca 
pionieri ai mecanizării — 
minele Lupeni și Paroșpni 
— la care se poate spune 
că mecanizarea este la ea 
acasă, iar rezultatele obți
nute constituie 
o confirmare 
Deci, vreau să 
marea cucerire 
lui în această perioadă este

faptul că știm ce tehnologie 
să aplicăm, ce utilaj și

in acest sens 
elocventă, 

subliniez că 
a Văii Jiu-

condițiile 
concrete ale fiecărei mine 
ale fiecărui strat, rămînîn- 
du-ne, ca sarcină, armoni
zarea dur ce în ce mai bună 
a tehnicii noi cu condițiile 
geologice miniere și peispi- 

în exploatarea a- 
cestora. Pentru că aici sîn- 
tem noi datori, conducerile 
de unități și ale formațiilor 
de lucru, de aici so explică 
rezultatele alît de variate de 
la o întreprindere la alta și 
de la 
lunile 
tezele

un abataj la altul. In 
trecute, .bunăoară, vi
de avansare, produc-

lulian COSTESCU,Ing.
director tehnic al C.M.V.J.

(Continuare în pag. a 2-a)

într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm,- care a 
caracterizat toate ■ întîlrii- 
rile dintre candidații 
F.D.U.S. și oamenii mun
cii din Valea Jiului, în 
întîmpinarea alegerilor de 
la 9 martie, ieri, a avut 
loc la Lupeni o adunare 
cetățenească la care au 
participat alegătorii din 
circumscripția electorală 
nr. 7 pentru Marea Adu
nare Națională, cuprinzind 
localitățile Lupeni, Uri- 
cani. Vulcan și Aninoasa.

Organizată de Frontul 
Democrației și Unității So
cialiste, adunarea a mar
cat o r.ouă etapă în acti
vitatea de pregătire a ale
gerilor de deputați. La a- 
dunare au luat parte tova-

35 de ani de la instaurarea guvernului revoluționar-democratic

Minerii Văii Jiului in lupta pentru
un guvern democratic

Victoria revoluției de sarcinilor antifasciste, 
eliberare națională și so
cială antifascistă și antiiin- 
perialistă de la 
1944 a deschis calea unor 
profunde transformări în 
istoria poporului român, a 
reprezentat începutul pro
cesului de democratizare a 
vieții publice din Româ
nia și înlăturarea vechii 
orînduiri burghezo-moșie- 
rești.

Rolul pe care l-a avut 
clasa muncitoare în frun
te cu partidul ei condu
cător. 
Român, ... „
zistenței antifasciste, 
surecției din august 
participarea largă a 
selor la înfăptuirea 

. recției, existența unei 
. coaliții a grupărilor

Și 
de eliberare națională. 
Partidul comunist a reușit 

3 August să organizeze lupte clasei 
muncitoare. a întregului 
popor într-o viguroasă, ac
țiune pentru cucerirea pu
terii politice.

Partidul Comunist 
în organizarea re- 

a in- 
1944, 
ma- 

insu- 
largi 
pro

gresiste — toate acestea 
au creat condițiile nece
sare pentru ea lupta forțe
lor democratice și progre
siste din România să nu 
se oprească la rezolvarea

Acțiuni tinerești
30 uteciști de la organi

zația atelierului electro
mecanic al m j n e i A* 
ninoasa au participat la 
o largă acțiune voluntar- 
patriotică ale cărei rezul
tate le-au închinat mare
lui eveniment de la 9 
martie, și conferinței U.T.C. 
pe întreprindere, care va 
arvea loc în zilele urmă
toare. în cadrul acțiunii 
care s-a desfășurat dumi
nică, 2 martie, după cum 
ne informa secretarul or
ganizației U.T.C. nr. 8 — 
nord, Ilie Botgros, s-au

transportat direct la I.U.M. 
Petroșani 50 tone de fier 
vechi, iar în cadrul atelie
rului. mai exact în circui
tul de transport, au fost 
reparate 37 de vagonete de 
mină. S-au evidențiat-^' în 
mod deosebit in cadrul e- 

. chipei de reparat vagone
te tinerii Petru Muntean, 
Doru Nistor, - Vasile Szo- 
loszy, Marcel Blăjan, iar de 
la grupul care a încărcat 
și evacuat fierul vechi, ti
nerii Nicolae Corlan, Tati
ana Atănăsoaei, Maria 
Scînteie și Adrian Drăghici. 
<D.G.) ,

lui Național Democrat 
' avut loc în. Valea

Evocări

au
Jiului 

numeroase manifestații în 
care populația a cerut de
mocratizarea vieții politi
ce, înlăturarea elementelor 
reacționare din aparatul de 
stat și din conducerea în
treprinderilor. în cadrul u- 
nei astfel de manifestații, 
la 15 octombrie 1944, mi
nerii din Lupenj au protes
tat împotriva terorii men
ținute în Valea Jiului de 
elemente fasciste, demas- 
cînd incapacitatea guver
nului de a îmbunătăți si
tuația oamenilor muncii, 
au cerut instaurarea unui 
„guvern larg democratic 
care să se preocupe de in
teresele muncitorimii". Mai 
tîrziu, Ia 22 și 24 octom
brie, la Petroșani și Lu-

în vederea grupării for
țelor revoluționare, Parti
dul Comunist Român a mi
litat și acționat în toam
na anului 1944 pentru în
făptuirea Frontului Națio
nal Democrat, Această lar
gă organizație cuprindea 
Partidul Comunist Român, 
Partidul Social-Democrat, 
Sindicatele unice, Uniunea
patrioților. Frontul Piuga- peni, au avut loc manifes- 
rilor, Madosz, reunite prin- 
tr-o platformă care stab'- Prof. X asile IONAȘ, 
lea sarcinile esențiale ale Arhivele statului Deva 
mișcării democratice. ———„.,, , ___ ___ i_.

Sub conducerea Frontu- (Continuare în pag. a 2-a)

rășii Ion Mondoca, mais
tru minier la I.M. Lupeni, 
Cornel Bololoi, maistru e- 
leetromecanic la I.M. Uri- 
cani și Vasile Nemeș, 
maistru minier la I.M. 
Paroșeni, candidați de de- 

' putați pentru circumscrip
ția electorală respectivă, 
iar alături de ei ceilalți 
candidați din circumscrip
țiile electorale județene, 
municipale, orășenești și 
comunale. Și cu acest pri
lej a fost exprimată ade
ziunea deplină față de po
litica internă și externă 
promovată de partidul și 
statul nostru, voința una
nimă a cetățenilor de a-i 
vota pe candidații F.D.U.S., 
fiind convinși că prin a- 
ceasta contribuie la dez
voltarea armonioasă și în
florirea orașelor lor, a în
tregii Văi a Jiului.

în cuvîntul lor alegăto
rii Dumitru Făiniș, Nico- 
lae Gomoiu, Victor' Brașo- 

. veanu Oliviu Florea. - Du
mitru Borhoiu, Paul Lucu- 
lescu, Vasile Pupăzan, Ni-1 
colae Aldica, Oliviu Crîs- 
nic, Constantin Adămuț, 
Alexandru Plic, Vasile 
Bercaru, Constantin Buțu- 
lescu șl Dumitru Velică au 
rbliefat preocupările 
lectivelor de oameni
muncii, ale cetățenilor pen-

tru realizarea neabătută a 
sarcinilor trasate de Con
gresul al Xll-lea al parti
dului în scopuldului în scopul creșterii 
nivelului de trai material 

s p i r i t u a 1 al
a- 

ul-

00-
ai

I

V

și 
oamenilor muncii. S-a 
rătat faptul că în 
tiwiii ani, în orașele Uri- 
câni, Lupenj, Vulcan și co
muna Aninoasă, urmare a 
grijii pe care partidul și 
statul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, o 
manifestă față de minerii 
Văii Jiului, au fost înfăp
tuite numeroase obiective 
economico-sociâle care con
tribuie la sporirea bună
stării oamenilor muncii. 
Printre propunerile formula
te sînt: urgentarea lu
crărilor pentru introduce
rea termoficării în orașul 
Lupeni, completarea ame
najărilor la baza de agre
ment Brăița, efectuarea la 
timp a lucrărilor pentru 
construirea unui teleseaun, 
a unei case de cultură, o- 
ficiu P.T.T., policlinică, 
piață, etc., toate în orașul 
Lupeni precum și a altor 
obiective social-culturale în 
celelalte localități din ca
drul circumscripției electo
rale. O bună parte dintre

(Continuare în pag. a 2-a)
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oamenii înfăptuiesc j
Cimpu lui Neag, loca- ților culturale ce se des- ț . 

litate componentă a ora- ,'î-—~ ~~ --- '—-":i
■ șului Uricani, are rădă

cini adinei în istoria pa
triei.

Oamenii hotărăsc,

fășoard aici' se cer lucrări i 
de extindere a clubului ț 
cultural. Venind în intim-J 
pinarea acestei dorințe aț

i

Locuilorii din Cimpu lui 
Neag își au și ei realiză
rile lor dobîndite de la a- 
legerile anterioare și plnă 
acum, realizări cu care se 
mîndresc pe bună drep
tate. Să amintim doar cîte- 
va dintre ele. Mai acum ___
vreo doi ani locuitorii din executa lucrări de finisa- ț 
Cimpu lui Neag au ajuns t
la concluzia cum că pen- D. CRIȘAN >
tru asigurarea- unor con- ----------------------- ț
diții și mai bune aclivilă- (Continuare în pag. a 2-a) ț

locuitorilor, s-au alocat a-1 
cestui scop circa 100 0001 
lei. Dar cetățenii au par-î 
ticipat prin muncă patria-\ 
țică și contribuție în bani i 
la extinderea căminului. Ini 
acest an, lucrarea va li i 
terminată complet. Se vor ;

A „răsărit-* un nou cartier în viilorul centru civic al Petroșaniului. Polo: I. LEONARD
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Premiera Teatrului de stat „Valea Jiului"

.Bulevardul împăcării** * *«l Baranga
Vudind o temeinică an

corare în viața social-poli- 
tică a țării, colecțivul Tea
trului din. Petroșani întîna- 
pină alegerile de la 9 
martie cu premiera come
diei 
rii“, 
ranga, 
urmă, 
scene, 
titlul 
vînt“. 
d e le ie
Uirgra _ ..... _ .
tor Eftnnîu, autorul a pre
zentat un inventar al mo
ravurilor electorale din 
vremea societății burghe- 
zo-moșierești. Comicul de 
limbaj, desele răsturnări 
de situații, șarja desconspi- 
rării reciproce a persona- 

- jelor concretizează un su
culent pamflet la adresa 
fostelor partide , istorice".

Viziunea regizorală pro- 
. pusă, de Marcel- Șoma, 

completată de fidela sce
nografie semnată dc, Elena 
Buzdugan, slujește mesa
jului piesei — înfierarea 
unor defuncte practici po
liticianiste — acțiunea se 
petrece intr-uri „manej", în 
funcție de caruselul elec
toral. se schlnibă „dreso
rul" și „reprezentația". Din 
distribuție, asigurată de 

. veteranii teatrului, se dis- 
. tinge Dumitru Drăcea. care 

se integrează bine în ro
lul ministrului, dirijor al 
grupului total negativ de 
personaje, mai ales în mo
mentele parodiei de can-

„Bulevardul împăcă- 
scrisă de Aurel Ba- 

cu trei decenii în 
jucată pe diferite 

chiar ecranizată sub 
„Bulevardul fluieră- 
Pornind—de Ia no- 
eiasice din drama- 
lui Caragiale și Vic-

can sau dresură cabalină. 
Participarea de grup a im
pus totuși o bună indivi
dualizare artistică, rod al 
fructuoasei colaborări a 
regizorului cu actorii, un 
moment simbol, omagierea 
memoriei anonimului bă
tăuș electoral este demn de 
antologie, fiindcă inspiră o 
metaforă plastică — chibri
turile aprinse, ca niște lu
minări, în jurul țigării mi
nistrului. Replicile lui 
Mircea Zabalon (Vasile 
Bonghici), Dumitru Petres-. ■ 
cu (președintele tribunalu
lui) și mai ales ticurile 
verbale prezentate de Al. 
Codreanu (colonelul) sînt 
bine condimentate gestic, 
la împlinirea grotescului 
contribuie Al- Anghelescu 
(dr. Panu), Felix Anton 
Rizea- (arhitect Berechet), 
și Rozmarin Deliea, ulti
mul, de nerecunoscut, în 
sensul bun al cuvîntului, 
sub masca profesorului 
Iordănescu-Cicero. De a- 
semenea, tînărul Gheorghe 
Dobre, aflat la al doilea 
rol (Victor Vangheliu), im
presionează prin gradarea 
tirajului psihologic al șe
fului opoziției. în fine, de 
remarcat expresivitatea 
Pauline, Codreanu,. aflată 
într-un rol dificil (Cleo), 
o coană Joîțică din dece
niile de după primul război 
mondial, capricioasă, fri
volă, în viața conjugală și 
extra, dar fermă în afaceri.

Realizarea satirică a 
„rotativei" guvern — opo
ziție burgheză îndeamnă,

cum am mai spus, spre 
șarjă, pe alocuri însă gro
tescul se degradează în 
trivial gestic-, care nu poa
te fi catalogat ca .mijloc 
de realizare artistică. Pri
vit în ansamblu, spectaco
lul cucerește publicul, a- 
mator de comedie, — sîn- 
tem siguri de succesul lui 
de casă — ar fi de dorit 
insă o derulare mai rapi
dă a scenelor, pentru a 
crea impresia de epocă a- 
pusă, condamnată de rîsul 
spectatorului, se știe, efi
cient mijloc de diagnosti
care și terapeutică socială. 
Cu convingerea și satis
facția că am asistat la o 
premieră reușită, consem
năm îmbogățirea palmare
sului artistic al Teatrului 
de stat Valea Jiului cu un 
spectacol, care încununea
ză obțiunea repertorială și 
talentul acestui colectiv ar
tistic. Ne mărturisim însă 
nedumerirea în fața afișa- 
jului precar, deci o slabă 
propagandă vizuală făcută 
piesei și a lipsei progra
mului de sală.

Ion VUEPE

Oamenii hotărăsc
Urmare din pagina I) ror valoare se ridică la 

circa 500 00Q lei, au fost 
efectuate șl la Motelul de: re a căror valoare, potri

vit devizului, se ridjeă ia la Valea de Pești. An de 
50 000 lei, sumă realizată an a devenit mai Irumaa- 
priii contribuția bănească 
a cetățenilor. Cît privește 
nisipul și balastul, se vor 
scoate din albia Jiului și 
transporta prin munca vo- 
luntar-pati iotică a locui
torilor. De asemenea, vor 
contribui prin muncă și la 
efectuarea lucrărilor. Cirul 
se va face inaugurarea 
noii construcții, Măria Mo
joatcă, Ioan Glăvan și al'i 
cetățeni iși vor. spune cu 
satisfacție că și ei și-au a- 
duș contribuția la extin
derea lăcașului lor -de cul
tură.

Altul trecut s-au făcut 
Înnoiri importante și In 
școala generală din Cimpu 
iui Neag. Tencuieli, repa
rații, zugrăveli, vopsitorii, 
geamuri. totul a fost pus 
la punct pentru ca odras-

■ iele locuitorilor /din Cimpu 
, iui Neag să aibă condiții
■ optime de Învățătură. Mul- 
. tă preocupare și suflet în 
t aceasta direcție au pus di- 
. rectorul. școlii Pompiliu

Caragea cadrele didactice, 
i dar și părinții și copiii.

Dacă e vorba de reali
zări mai recente nu putem 
să nu amintim de punerea 
Ia punct a cabanei But a 
din masivul muntos al Re
tezatului. Renovările și re
parațiile efectuate aici în 
anul trecut au transfor
mat cabana Intr-un lăcaș 
primitor și ospitalier pen-, 
tru toți, turiștii, Lucrări 
demne de subliniat, a că-

I 
ț 

f-
■ Ț

1
(Urinare di® pag. 1/

să, mai ospitalieră și ta
băra unde-și petrec o par
te din vacanță elevii 
pionierii din toate 
le țării.

In Cimpu lui 
nu s-au înălțat 
blocuri. Dar 8 familii și-au 
durat case trainice, cu gea
muri mari și luminoase și 
acareturile necesare unei 
bune gospodării. Ioan Pa
vel, Maria Mojoatcă, Si
mian Manolescu, Ștefan 
Mojoatcă sînt doar câțiva 
dintre aceștia.

Pentru înfrumusețarea 
locaiilății au fost curățite 
șanțurile, s-au aliniat gar
duri, s-.au plantat . arbori 
ornamentali iar în grădini 
pomi fructiferi. Exemple 
in această direcție amin
tim pe Iosif Baia, Sever 
Ionică, dar ar mai fi încă 
mulți.

Trecîncl în revistă în
făptuirile de la alegerile 
anterioare și pînă ih pre
zent, acum clnd au mai 
rămas doar cîteva zile pî
nă cînd și cetățenii din 
această așezare se vor 
prezenta în fața urnelor 
pentru a-și da votul candi
daților Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, locuitorii se gîndesc la 
obiectivele de viitor, o- 
biective ce vor ti înfăptui
te de ci și care vor da noi 
valențe ale frumosului, a- 
șezării în care trăiesc și 
muncesc.

Și 
colțuri-

Neag 
recent

(Urmare din pagina 1)

miniere

fiindcă este vorba despre 
cifre, trebuie amintit și câș
tigul mediu lunar al oame
nilor din brigadă — 6000 —• 
7000 lei...

I

Un om și

den biroul șefului 
sector, am pus cite - 
va întrebări la care 

răspunsurile au fost prom
pte, scurte, muncitorești, 
sincere.

— Care este cheia suc
ceselor brigăzii lui Dines- 
cu ?

Ing. C. Ioncscu: Omoge-

nitatea.
N. Dinescu : Ortacii și în

crederea lor în mine;
— Cîți oameni s-au cali

ficat sau policalificat la sec
tor și în brigadă ?

C.I. : In 1979 — 
meseriile de miner, 
miner, electrician, 
de mină.

N.D.La noi toți cei 
13 oameni sînt calificați sau 
policalificați.

56, în 
ajutor 

lăcătuș

tivitatea muncii, producția 
realizată în abatajele dota
te cu complexe mecanizate 
de la mina Aninoasa au 
fost mai mici decît în pe
rioada corespunzătoare a a- 
riului 1978. Cauza neajun
surilor : întreținerea și ex
ploatarea necorespunzătoa
re a acestor utilaje, neasi- 
guia-rea pieselor de schimb 
în cantitatea și la timpul 
oportun de care se fac vi
novate și compartimentele 
de resort din combinat — 
nerespectarea geometriei a- 
batajului, a parametrilor a- 
cestora, întîrziereâ lucrări
lor de pregătiri la nivelul 
feliilor, funcționarea defec
tuoasă a fluxului de trans
port și. în fine, interesul 
încă scăzut al unor formații 
de lucru pentru noile uti
laje, nu s-a asigurat condu
cerea corespunzătoare a a- 
cestor brigăzi. Asemenea 
neajunsuri au fost constata
te și la I.M Lonea, unde 
se mai pot adăuga și alte 
deficiențe : existența în-
tr-un abataj mecanizat a

Adunarea cetățenească
’ ■ J-pLupeni

(Urmare din pagina l)

propuneri s-au referit la 
extinderea șj modernizarea 
spațiilor comerciale, diver
sificarea prestărilor de ser
vicii pentru a satisface ce
rințele cetățenilor. Mai 
multă atente, au sublimai, 
participanții la discuții, 
trebuie acordată dezvoltă
rii rețelei școlare în ora
șele Lupeni șî Uricani prin 
construirea și dotarea co
respunzătoare a atelierelor 
școală, crearea mior con-- 
diții optime pentru pregă
tirea tinerei generații.

In numele candidaților 
de deputați pgntru circum
scripția electorală nr. 7 
Lupeni a M.A.N. a luat cu- 
vîntul tovarășul Ioan Mon- 
doca, secretarul eomitetu- 
luf'de partid de la mina 
Lupeni, care a înfățișat pe 
larg perspectivele de dez
voltare ale Văii Jiului în

- acest an și în viitorul cin
cinal, necesitatea ca toți 
cetățenii să-și aducă con

tribuția la înfăptuirea a- 
cestora. Mulțumind pentru 
încrederea pe < .>-„■ cetățe
nii din această circumscrip
ție electorală o manifestă 
față de candidații F.D.U.S., 
ș-a angajat să nu precupe
țească nici un efort pentru , 
a traduce neabătut în via
ță sarcinile trasate de Con
gresul al Xll-lea al parti
dului. Răspunzînd întrebă
rilor puse de cetățeni, to
varășul Horia Toma, prim- 
secretar al Comitetului o- 
răș.enese de partid, prima
rul orașului Lupeni, și-a 
exprimat convingerea de
plină că prin contribuția 
candidaților F.D.U.S., ' cu 
sprijinul larg al cetățenilor, 
programul de dezvol
tare în profil teritorial a 
localităților va deveni re
alitate.

Adunarea ’ cetățenească- 
s-a încheiat- cu un frumos 
program artistic prezentat 
de formațiile de amatori 
ale clubului sindicatelor 
din Lupeni.

trei feluri de susținere: nivelul C.M.V.J. s-au inițiat,
lemn la culcuș, 45 m cu J *
complex mecanizat și stîlpi 
individuali la coperiș. Iată 
din ce motive și indicii 
de exploatare intensivă la 
aceste unități sînt mici, nu 
depășesc tehnologia clasică 
cu susținere individuală și 
tăiere cu pușcare. Adevărul 
e că în ultimele zile, și bri
găzile abatajelor mecanizate 
de la minele Aninoasa și 
Lonea au înregistrat re
zultate superioare în spori
rea productivității muncii, 
în exploatarea cu eficiență 
sporită a utilajelor. Iată o 
dovadă că atunci cînd se 
acționează cu stăruință și 
fermitate pentru eliminarea 
neajunsurilor, pentru per
fecționarea organizării pro
ducției și a muncii pe mă
sura cerințelor noilor teh
nologii, rezultatele nu în- 
tîrzie.

Pentru realizarea, indicato
rilor de mecanizare planifi
cați, conducerea combinatu
lui a luat o serie de mă
suri menite, să crească indi
cii de folosire extensivă la 
complexe de la 60 la 66 la 
sută, la combinele de înain
tare în cărbune de la 56 la 
73 la sută, iar la combinele 
de înaintare în steril de la 
50 la 73 la sută. In ceea ce 
pirvește folosirea intensivă, 
producția extrasă cu com
plexe, avansarea . și pro
ductivitatea muncii urmează 
să crească cu 10 la sută, 
iar la combinele de înain
tare să se depășească vi
tezele de 4 m/zi în cărbune 
și 3 m/zi în steril, față de 
3,2. și, respectiv, 2,5 realizați 
în anul 1979. In vederea a- 
tingerii acestor parametri, 
in cadrul C.M.V.J. au fost 
constituite colective care 
urmăresc pe utilaje tehno
logice, prin intermediul u- 
nor grafice, modul de func
ționare al acestora, intro
ducerea și scoaterea lor de 
la fronturile de lucru, tim
pul afectat pentru revizii și 
reparații etc. In cadrul în
treprinderilor au fost numi
te, de asemenea, 
specialiști care să 
direct de aceste 
Dar, conducerile 
derilor trebuie șă 
cerință de mare importanță: 
să nu lase urmărirea utila
jelor numai pe seama aces
tor persoane, ci să acțio
neze permanent pentru asi
gurarea funcționării utilaje
lor cu eficiență maximă. La

cadre de 
se ocupe 
probleme, 
întreprin- 
rețină o

de asemenea, măsuri pen
tru asigurarea pieselor de 
schimb, rămîne ca factorii 
răspunzători să urgenteze 
aprovizionarea unităților 
pentru a crea astfel condi
țiile necesare continuității 
în funcționarea noilor 
utilaje. Va trebui să mai 
rezolvării însă cîteva pro
bleme. Echipelor „service” 
să li se dea responsabili
tăți mai mari pentru pune-* 
rea la punct a utilajelor ; 
să se urmărească cu m^i 
multă fermitate depistarea 
deficiențelor de exploatare 
și întreținere, tragerea la 
răspundere a celor vino- 
vați. Să extindem tehnolo
giile noi de lucru și să a- 
plicăm cu mai multă încre
dere acele tehnologii care 
nu sînt mari consumatoare 
de forță de muncă. Este 
vorba, m,ai ales de extinde
rea tavanului de rezistență 
în zona complexelor de la 
mina. Lonea, atît la culcuș 
cît și la coperiș, pentru a 
se asigura condiții asemă
nătoare de-a lungul liniei de 
front; trecerea de la abata
jele cameră la abataj cu 
preabataj tubular îngropat. 
Este adevărat, pentru a- 
ceastă avem nevoie de do
tare, iar, odată rezolvată și 
această problemă, 
le nu vor întîrzia 
rate.

Iată doar cîteva 
prioritare care ne 
față și care, prin 
rența colectivelor 
miniere, a conducerilor 
cestora, pot fi rezolvate, de- 
terminînd folosirea cu efi
ciență sporită a utilajelor 
moderne, a tehnologiilor a- 
vansate și, drept consecin
ță, realizarea 
stabilit de 
C.M.V.J. de a atinge 
Vale o producție de 
tone/schimb. Va fi un pas 
hotărîtor pe calea realizării 
creșterilor mari prevăzute 
la producția de cărbune pe 
1980 și viitorul cincinal, un 
răspuns elocvent la chema
rea secretarului general al 
partidului cu prilejul recen
tei consfătuiri de lucru de 
la C.C. al P.C.R., adresată 
industriei extractive pentru 
realizarea integrală a sar
cinilor de plan pe ace»*^an 
și încheierea cu succes' >
actualului cincinal, jjentru 
creșterea continuă a pro
ducției de cărbune.

rezult ale
să se a-

sarcini 
stau în 
perseve- 
noastre 

a-

obiectivului 
conducerea 

pe 
8000
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Minerii Văii Jiului în lupta pentru

un guvern democratic
(Urmare din pagina I)

tațij. impresionante la ca
re au participat peste 
20 000 de oameni. Cu aces
te prilejuri s-a cerut de
misia imediată a guvernu
lui reacționar și instaura
rea unui guvern democra
tic.

Sub conducerea partidu
lui comunist, populația de 
la orașe și sate s-a anga
jat în lupta împotriva re- 
acțiunii, peptru alungarea 
prefecților și primarilor re
acționari și aleg.erea în lo
cul lor a unor clemente de
mocratice, provenite din 
rîndul poporului. La Petro-

șani.Jn urma unui miting 
organizat de partidul co
munist, în ziua de 4 octom
brie 1944, au fost înlătu
rați primarul și ajutorul 
de primar reacționar, iar 
în locul lor au fost aleși 
doj reprezentanți ai Fron
tului Democratic Național. 
Peste două zile, la Lupeni, 
în cadrul unei adunări a 
io st ales. în funcția, de pri
mar un reprezentant al 
partidului comunist, iar ca 
ajutor de primar un mem
bru al grupărilor politice 
din F.N.D.

Prunele săptămîni ale a- 
nului 1945 sînt marcate în 
întreaga țară de ample ac-

ortacii iui
— Ce aprectetți kt oame

nii pe
C.I.:
N.D.

rența.

carer i conduceți ? 
Tenacitatea.
Curajul și perseve-

— Cine sînteți dv„ 
fapt?

C.I. : Sînt un om care 
face datoria de 11 ani; 
inginer, la mina Petrila.

N.D.: Iar eu de 26 
ani muncesc aici, am 46 
acum

de

l'?r
ca

maf mare satisfacție din via
ța mea: mi s-a născut un 
copil, Alina Nicoleta, pe 
care-1 așteptam de IO ani.

upă baie, Nicolae Di- 
nescu și ortacii beau 
citric la bufetul 

din incintă. Eftimîe Mesa- 
roș și ceilalți șefi de schimb 
— Ion Boghiu, . Ludovic 
Kiss, Gheorghe Elekeș — 
sînt ajutoarele prețioase ale 
șefului de brigadă Dines- 
cu. Cu toții mă pirvesc aș- 
teptînd înntrebări, dar Con
sider că nu mai sînt nece-

de
și

7 ani am avut cea sare și o de Înțeles de ce.

ți uni împotriva politicii 
guvernuluj condus de ge
neralul Rădeseu. Mari a- 
dunări și demonstrații de 
stradă au fost organizate 
și în Valea Jiului, partici
panții cerind venirea la pu
tere a unui guvern demo
cratic. Pe pancartele pur
tate de demonstranți în 15 
februarie la Petroșani, Lu
peni, Vulcan, Petrila se pu
tea uiți 
Rădeseu'
F.N.D.".

In. a doua jumătate a lu
nii februarie reacțiunea iși 
Intensifică acțiunile tero
riste împotriva oamenilor 
muncii. La Petroșani, gru
puri de huligani devastea
ză sediile U.T.C. și P.C.R., 
trăgînd focuri de armă și 
aruneînd grenade. Poliția 
din Petroșani atacă cu 
focuri de armă și grenade 
lacrimogene manifestația 
celor 5 000 de oameni ai- 
muncii din toată Valea Jiu
lui care demonstrau pen
tru un guvern democratic.

Actele teroriste ale apa
ratului represiv s-au lovit 
de împotrivirea ni unei teri
lor, care, în 24 februarie, 
cu prilejul unei noi mani
festații la. Petroșani, au vo
tat 0 moțiune cerînd pe
depsirea elementelor fas

„Jos guvernul 
„Vrem guvern

ciste și reacționare vino- 
' vate de provocări împotri
va forțelor democrate. In 
moțiune era exprimată 
hotărîrea clasei muncitoa
re de a lupta prin toate 
mijloacele pentru înlătura
rea elementelor reacționare 
din guvernul prezidat de 
Rădeseu și instalarea unui 
guvern democrat.

In fața torentului revo
luționar condus de Parti
dul Comunist Român, la 
28 februarie 1945 guvernul 
generalului Rădeseu a fost 
silit să demisioneze. La 6 
martie s-a instaurat gu
vernul de largă concentra
re democratică condus de 
dr. Petru Groza, în care 
F.N.D. avea poziții prepon
derente și clasa muncitoa
re deținea rolul conducă
tor. Această importantă cu
cerire a mișcării democra
tice din țara noastră a 
deschis calea unor pro
funde transformări revo
luționare în viața econo
mică și socială a României 
permițînd 
de stat în 
formărilor 
tru care
român, condus de partidul 
comunist.

folosirea puterii 
interesul trans- 
structurale pen-1 
lupta poporul
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La confluența ai două legislaturi

P i: t iR 18 1L A
străveche vatră de neam și de cărbune 

pășește ferm pe calea progresului și civilizației
1I 1

„In înseși orașele dumneavoastră puteți constata cum se schimbă înfățișarea j 
localităților patriei, cum se îmbunătățesc condlțlunlle de viață ale oamenilor j 
muncii". NICOLAE CEAUȘESCU [

Dezvoltare economică
Ritmuri impetuoase 

în domeniul

multilaterală social-cultural

Petrila, străveche vatră 
de neam românesc — lo
calitate, atestată docu
mentar la finele secolului 
al XV-lea — și de căr
bune — orașul a sărbă
torit în 1968 un secol de 
extracție industrială a 
cărbunelui — se dezvol
tă impetuos pe coordo
natele noului, modernu
lui și progresului socia
list. Producția globală a 
orașului a crescut an de 
an — de la 670 milioane 
lei în 1975 la 740 milioa
ne lei în ’80 și va atinge 
la finele cincinalului vi
itor 1 miliard lei. Baza 
producției fizice, huila, a 
crescut cu 300 000 tone 
între 1975 și 1980 și va 
spori în următorii cinci 
ani cu alte 450 000 tone 
cărbune. Celor două 
treprinderi miniere 
ternice care extrag, 
preună, în acest
2 400 000 tone cărbune — 
în cincinalul următor li 
se va alătura un nou 
cîmp minier — Răscoala. 
Prin fondurile de inves
tiții — peste 400 000 000 
lei — alocate 
demizarea 
Petrila — cel 
tant .obiectiv 
realizat in 
cinai 
ție de cărbune a minelor 
de pe raza orașului va 
fi preparată in scopuri 
siderurgice, realizîndu-se 
1.2. milioane tone cărbu
ne pentru cocs și semi-' 
cocs pe an în cincinalul 
următor. Sectorul fores
tier al orașului, aflat, de 
asemenea, într-o continuă 
dezvoltare livrează în 
1980, economiei naționa
le, 15 000 mc masă lem
noasă, volum care va 
spori în 1985 la 22 000- ine.

Expresie a dezvoltării 
multilaterale a localității,

a fost pusă în funcțiune 
la Petrila noua fabrică 
de mobilă. Deși a inti-at 
recent în circuitul econo
mic, unitatea va produce 
în acest an cca. 6 000 
garnituri de mobilă, iar 
în 1985- — 11 400 garni
turi pentru holuri, dormi
toare, sufragerii. Ca o 
semnificativă premieră 

■ în lărgirea și diversifi
carea sarcinilor economi
ce, in viilor. produsele 
fabrici^ v»r fi exportate. 

Toate aceste înfăptuiri 
reflectă grija și spriji
nul nemijlocit acordat de 
conducerea superioară de 
partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, per
sonal. pentru propășirea 
localităților Văii Jiului, 
pentru munca și bunăsta- 

in- rea puterniclulu; detașa- 
pu- 
îm-
an,

pentru mo- 
preparației, 
mai impof- 

ec on om ic
actualul cin- 

între-aga produc-

meii)- muncitoresc, mine
rii, ale cărui tradiționale 
trăsături de hărnicie și 
pricepere sînt recunoscu
te. La Petrila, în scopul 
realizării de noi obiective 
industriale și sociale. în 
cincirîalul . ' 1976—1980,
s-au investit .600 000 000 
lei. în cincinalul viitor 
se vor materializa inves
tiții în valoare de 1,5 
miliarde lei- Ponderea 
fondurilor de investiții 
este destinată și în con
tinuare dezvoltării indus
triei ininiere, Pe seama 
acestor creșteri se 
menține capacitățile 
n iere productive, clar, 
ales, se va îmbogăți 
moderniza baza tehnică 
de utilaje a întreprinde
rilor. Valoarea producti
vității muncii, calculată 
pe locuitor în funcție de 
producția netă, evidenția
ză elocvent acest fapt : 
ea crește Ide la 45 600 lei/ 
locuitor în 1980 la 61 100 
lei pe locuitor în 1985.

vor 
mi
mai 

și

Pași uriași pe coordonatele modernizării și bunăstării înre
gistrează la Petrila activitatea social-culturală. Baza materia
lă în aceste domenii s-a îmbogățit în actualul cincinal prin 
construcția a 450 apartamente noi și 315 garsoniere pen
tru forța de muncă tinără care lucrează în subteran. S-au 
dat în folosință 16 săli de clasă și se realizează 180 locuri 
in atelierele școală. Se construiește in satul Cimpa un că
min cultural cu 400 locuri.

; Petrila devine un ansamblu urban cu arhitectură nouă, 
modernă. Se va cristalizți în viitorul cincinal noul centru 
civic al orașului prin construcția în zonă a 500 aparta
mente noi, cu spații comerciale la parter. Va ti dată în 
iolosință o centrală telefonică automată. Se vor construi 
o nouă școală, 200 locuri in grădinițe, un cinematograf, o 
sală de gimnastică, un magazin universal șl se va încheia 
termoficarea orașului. Aceste obiective social-culturale si 
gospodărești corespund pe deplin exigențelor noii calități 
a vieții oamenilor muncii.

+ Prin punerea In 
fucțiune a noilor obiecti
ve, producția globală a 
orașului va spori în 
1985, comparativ cu 1975. 
cu 50 la sută.

Crește producția 
animalieră

Localitățile rurale aparținătoare Petrilei vor livra 
în acest an la fondul centralizat al statului 178 tone 
carne. In 1985 această sarcină este de 300 tone. Efecti
vul de ovine va crește în 1985 față de 1980 cu 1 500 
capete, iar cel de bovine cu 600 capete. Cantitatea de 
lapte livrată de gospodării va crește în aceeași pe
rioadă de la 345 hi la 500 hl. Cifrele prezentate cons
tituie o vie expresie a modului în care sint valorifi
cate resursele proprii în creșterea animalelor.
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BOGATĂ activitate 
CULTURAL-ARTIȘTI CA

+ In cadrul ediției a 
II-a a Festivalului națio
nal „Cîntarea României'' 
mai multe formații au 
obținut titlul de laureat : 
corul „Freamătul adîncu- 
lui“ al I.M. Petrila, es
trada pionierească a șco
lii generale nr. 6, estra
da Liceului industrial și 
creatorul de artă mine
rească Ladislau Schmidt.

+ Formațiile cluburi
lor miniere "Petrila și 
Lonea se remarcă prin 
activitatea cultural-edu- 
cativă desfășurată pen
tru oamenii muncii.

In oraș activează 
70 de formații artistice 
de amatori, cu peste 2 000 
participanți. 44 formații, 
cu peste 1 500 pionieri și 
școlari, aparțin unități
lor de lnvățămînt.

Argumentele bunăstării I
. ....... I

și fericirii omului
Comerțul și serviciile 

către populație, expresii 
ale sporirii nivelului de 
trai al oamenilor mun
cii, se dezvoltă impetuos. 
Desfacerea de mărfuri 
prin comerțul socialist a 
crescut de la 6 300 lei/ 
locuitor în 1975 la 7 400 
lei’locuitor în 1980, ur- 
mînd să ajungă, în 1985, 
la 9 500 lei/locuitor, res
pectiv desfacerea la ni
velul orașului a unor

produse în valoare de 
250 000 000 lei. Prestările 
de servicii către populație 
au urcat de la 16 milioa
ne pe an în 1975, la 21 
milioane pe an în 1980, 
și se vor dubla în viito- 
rul cincinal. In primii 
ani ai cincinalului se va 
construi un magazin uni
versal eu 4 000 mp spa
ții comerciale, iar la par
terul noilor blocuri se 
vor realiza alte 2 000 
mp spații.

Tovarășe și tovarăși!
Cetățene și cetățeni!

Frontul Democrației și Unității Socia
liste vă cheamă să votați pentru viitorul so
cialist al patriei, pentru făurirea unei socie
tăți al cărei țel suprem este omul, bunăsta
rea lui materială și spirituală, afirmarea 
plenară a personalității umane.

(Din Manifestul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste)
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Schimb de mesaje între tovarășul
Nicolae Ceaușescu și Sad am Hussein

BAGDAD 4 (Agerpres), 
Intre secretarul general al 
Partidului Comunist Român 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, si secre
tarul general a! Partidului 
Baas Arab Socialist, din I- 
rak președintele- Republicii 
Irak. Sad am Hussein, a 
avut loc un schimb de me
saje cu prilejul primirii de 
către șeful statului irakian 
a to va răș ului Va si le Pu ngan, 
ministru secretar de stat, 
trimis special a1 secretaru
lui general al Partidului Co
munist Român și președinte

Noul guvern canpdian
alOTTAWA 4 (Agerpres). 

Liderul Partidului Liberal 
din Canada, Pierre-Elliot 
Trudeau învingător în re
centele alegeri anticipate 
desfășurate în această ța
ră, a depus jurămîntul în 
calitate de prim-miriistru, 
inattgurînd astfel al patru
lea mandat de premier du
pă relativ scurta întreru
pere survenită ca rezultat

Rezultatele alegerilor din Rhodesia
SALISBURY 4 Agerpres). 

— La Salisbury au lost date 
publicității rezultatele ofi
ciale ale alegerilor generate 
desfășurate în Rhodesia în 
perioada 27—29 februarie, 
la care a participat popu
lația africană. Au fost de
semnați cei 80 de deputați 
care urmează să o reprezin
te în viitorul parlament al 
țării, care are 100 de locuri. 
După cum se știe, 20 de 
mandate revin, conform a- 
cordurilor de la Londra, de

al Republicii Socialiste 
România.

A fost, exprimată dorința 
de a se menține contacte 
permanente, de a 
se proceda la consultări ori 
de cile ori este nevoie. în 
problemele dezvoltării ra
porturilor bilaterale, ca și 
în unele probleme ale vie
ții internaționale în • spi
ritul raporturilor de priete
nie existente între cele două 
țări și popoare, al preocupă
rilor lor comune pentru 
cauza păcii înțelegerii șî 
conlucrării în întreaga lume.

pierderii alegerilor din 
primăvara anului trecut.

P r i n t r e membrii 
noului guvern se numără 
Allan Mmeachcn. vicepre- 
mier șj ministru al finan
țelor, Mark Macguigan, mi
nistrul de externe. Marc 
Lalonde, ministrul energiei, 
minelor și resurselor na
turale.

pu taților aleși, Ia 14 fe
bruarie, de electoratul alb 
rhodesian.

Uniunea Națională Afri
cană Zimbabwe (ZANU— 
FP), condusă de Robert Mu
gabe, a obținut 62,9 Ia su
tă din totalul de 2,6 milioa
ne de voturi validate. In 
acest fel, ZANU—FP va dis
pune de 57 de mandate în 
parlament, ceea, ce asigură 
partidului său majoritatea 
absolută.

Pe locul al doilea ca 
număr de voturi se situea

MINISTRUL INDUSTRIEI 
al Emiratelor Arabe Unite, 
Mana Said AI-Oteiba, a 
declarat că rezervele țării 
sale de petrol și gaze natu
rale sînt mult mai mari de 
cit s-a considerat pînă a- 
cum, relatează agenția de 
presă a emiratelor. EAIJ„ca-, 
re produc 1.85 milioane ba 
rili de țiței, pe zi. continuă 
prospecțiunile pentru eva
luarea rezervelor din subsol.

Pe
PREZENT IN CAPITALA 

PERETANĂ’pentru a partici
pa la lucrările miniștrilor 
industriei șî dezvoltării din 
țările Pactului ANDIN, Juan 
Carlos Na va jos, ministrul
industriei și comerțului din 
Bolivia, a declarat că țara 
sa se află angrenată în 
procesul final care va con
duce la alegeri generale, 
convocate pentru 29 iunie 
a.c. Recenta remaniere gu
vernamentală, a spus el, 
chiar dacă nu a satisfăcut 
toate grupările politice a 
demonstrat totuși în mod 
clar că guvernul, președinte
lui Lidia Gueiler Tejada 
este hotărîț să realizeze a 
legeri „absolut imparțiale11.

ză Uniunea, Poporului Afri
can Zimbabwe (ZAPU—FP), 
condusă de Joshua Nkomo, 
care, a obținut 24,1 la sută 
din voturile validate, ur- 
mînd să dețină 20 de man
date în parlament. Cele 
două partide — ZANU—FP 
și ZAPU—FP — care au 
constituit Frontul Patriotic 
ce a condus lupta de elibe
rare a poporului Zimbabwe, 
obțin astfel 77 mandate din 
totalul de 80, care revin 
populației africane. ,

FILME
I PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie : Pline cu nuci; 
I Republica : Frumoasa si

bestia ; Unirea : Răzbu-

1 narea panterei roz.
PETRILA : Speranța. 
LONEA : Șperiați-1 pe 

I compozitor.
ANINOASA : Agen

tul liniștit.
.VULCAN — Luceafă
rul : Domnul Miliard ; 
Muncitoresc : Poveste de 
dragoste și onoare,

LUPENI — Cultural:
Cazul Gorgonova, seriile 
I-II; Muncitoresc : Sfîrși- 

. tul împăratului din Tai- 
I ga-

I* URIC ANI : Camera cu
fereastră spre mare.

TV

16.00 Telex. 16,05 Te- 
leșcoală. 16,25 Curs de 

I limbă rusă. 16,45 Curs
de limbă germană. 17,05 i 

(Profiluri sonore. 17,20 |
Tragerea pronoexpres. ■ 
17,30 Corespondenții ju- I 
dețeni transmit... 17,45 . 
Itinerare turistice. 18,05 I 
Program de muzică ușoa- ’ 
ră românească. 18,30 Fo- I 
rum cetățenesc. 18,50 • 
1001 de seri. 19,00 Tele
jurnal. 19,20 In actuali
tate : alegerile de la 9 
martie 1 19,30 Arc pește 
timp. 6 martie '45 — 6 
martie '80. 19,55 La ordi
nea zilei în economie. 
20,05-Telecinemateca. Ci
clul : „Mari actori11.
„Gentelman Jim". Pre
mieră TV. Producție a 
studiourilor americane. 
21,50 Telejurnal.

Oficiul de îmbunătățiri funciare și 
proiectare în construcții agricole Deva 

încadrează de urgență 
pentru Lotul nr. 5 Petroșani : -

w — • zidari
— dulgheri

/ — tractoriști rutieri

pentru lucrările de combatere a eroziunilor 
solului Jiul de Est, regularizare a Jiului de 
Est și Jietului si construcții agroindustriale 
(depozitele I.CR.A., I.C.R.T.I., I.C.R.M. și 
C.L.F.).

încadrarea și retribuirea se fac în con
formitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 
și Legii nr. 54/1974.

Informații zilnic între orele 7—15 ia se
diul lotului, strada Stadionului, Lonea, tele
fon 173 sau la O.I.F.P.C.A. Deva, strada De
pozitelor nr. 6, telefon 15991 — 17171; bi
roul personal-plan-retribuire.

Mica publicitate
V1ND casă Cinci încăperi, 

strada Karl'Marx nr. 1 Pe
troșani. (199)

V1ND mobilă nouă de bu
cătărie, preț convenabil. 
Informații. Tipografia Petro
șani.

PIERDUT geantă maro cu 
cartea de muncă și alte o- 
biecte de valoare în auto
buzul Timișoara — Petro
șani. Adresați Luca Marcel. 
Petrila, strada Traian Vuia 
nr 50. (190)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Voina 
Viorel, eliberată de I.M. Lu
peni. . Se declară nulă. (188)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bejena- 
ru Constantin,;’ eliberată de 
l.M. Vulcan. Se declară nu
lă. (187)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szekely 
Dominic, eliberată de I.M.

Lupani. Se declară nulă. 
(202):

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ștefă- 
nescu Gheorghe, eliberata de 
E.T. Petroșani. Se declară 
nulă. (203) '

VESER Sandor, mulțumeș
te doctorului loan Balint, a- 
sistentului Mircea Ureche, 
pregum și surorilor pentru 
onienia și competența : cu 
care l-au îngrijit în perioa
da spitalizării. Le urăm 
multă sănătate și fericire. 
(201)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gruia 
Petru, eliberată de Revizia 
de vagoane Petroșani. Se 
declară nulă. (204) ’

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cons
tantin Vasile, eliberată -le 
I.M. Petrila. Se declară nu
lă. (205)

Sport • Sport • Sport » Sport • Sport • Sport • Spctr^j

în toate localitățile mu
nicipiului, consiliile orășe
nești pentru, educație fizi
că și sport au organizat 
competiții omagiale dedica
te zile; de 8 Martie. Iată 
cîteva rezultate pe locali
tăți.

PETRILA. S-au organi
zat întreceri de cros și te
nis de masă la care au 
participat peste 350 ‘de ele
ve aparținînd școlilor din 
localitate. Cîștigătoarele la 
cros ; clasa a V-a, Mariana 
Crișan (Șc. gen. nr. 6). clâ- 
sa a VI-a Melania Iorda- 
clie (Șc. gen. nr. 5), clasa a 
Vll-a, Maria Neagoe (Șc. 
gen. nr. 2), clasa a VIII-a, 
Iuliana Ilarie (Șc. gen. 
nr. 6). La tesiis dc masă 
competiția a fost cîștigată 
de Ileana Ladi (Șc. gen. 
nr.l).

LUPENI. Sala de sport 
a.. asociației sportive Mi

eriii a găzduit întrecerile 
'■'ate cu „Cupa 8 Martie"

Fotbal. Partide amicale
ȘTIINȚA PETROȘANI — 

EXPLORĂRI DEVA 4—1 
(2—0). După dubla întîlni- 
re cu C.F.R. Simeria (0—1 
și 2—0), studenții au amga- 
jat o nouă partidă amica
lă, în compania colegilor 
lor din seria a Villa a di
viziei C, fotbaliștii de la 
Explorări Deva. Victoria a 
revenit pe merit gazdelor, 
Seceanschi și Cisma.ș s-au 
arătat într-o deosebită ver- 

Voicu (min, 22) și Dosan l?e. Șrit, înscriind cîte
două goluri.

MINERUL LUPENI — 
MINERUL PAROȘENI 
2—0 (2-—0). în ciuda tere
nului greu, meciul de du
minică a. plăcut prin rit
mul antrenant, oaspeții1, 
deși dintr-un eșalon in
ferior, au luptat cu mult 
curaj în fața divizionari
lor C. Soarta partidei a 
fost hotărîtă încă din pri
ma repriză, cînd minerii 
din Lupeni, superiori în 
cîmp, au punctat prin- 

(30).

fete și băieți, la 
participat concurenți de la 
toate școlile din oraș. Pe 
primele 3 locuri s-au cla
sat în ordine la fete șco
lile generale nr. 3, 2 și 1. 
Băieți: școlile generale nr. 
1, 3 și 2.

PETROȘANI. Sălile de 
antrenament ale C.S.Ș. Pe
troșani au găzduit întrece
rile de tenis de . masă și 
șah la care au participat 
cele mai bune jucătoare de 
la școlile generale nr. 2, 
4, 5, 6, 1, precum și re
prezentantele Liceului eco
nomic și Liceului indus
trial din localitate. Atît 
întrecerile de șah cît și 
cele de tenis de masă s-au 
desfășurat Pe două catego
rii (10—14 și 15—19 ani). 
Iată primele trei clasate: 
Șah : Cristina Bădulescu 
(Șc. gen. nr. 6), Adriana 
David (Șc. gen. nr. 2), Jea- 
na Dalidis (Șc. gen. nr. 4) 
și respectiv, Aurelia Cîșla- 

riu (Liceul economic). A- 
driana Matei (Liceul indus
trial) și Ileana Martin (Li
ceul economic). Tenis de 
masă : Minodora Băieș (Șc. 
gen. ’ nr. 4), Elisa Cioacă 
(Șc. gen. nr. 6), Liliana 
Ciucă (Șc. gen. nr. 4), Ana 
Ciorbă 
Ileana 
trial).

(Liceul economic) și 
Daj (Liceul indus-

Aurel SLABII

„Cupa 9 martie
a cuprins 

la Liceul
Petroșani, 

. întreceri 
9 martie"

Paleta manifestărilor spor
tive de masă desfășurate sub 
egida „Daciadei11 
în ultimele zile, 
industrial minier 
noi și atractive 
dotate cu „Cupa

La întreceri au fost an
grenați 164 elevi reprezen
tanți ai tuturor claselor din 
liceu.

Sala de sport a liceului a 
găzduit, timp de 3 zile, com
petiția de minifotbal la ca
re au participat 5 echipe 
(14—15 ani). Trofeul a re
venit echipei clasei a IX-a 
E, cîștigătoare a tuturor 
partidelor, urmată de echi
pele claselor a IX-a C și a 
IX-a D.

Cu record de participanți 
(46 băieți), întrecerile de 
tenis de masă au dat cîștig 
de cauză lui Florin Roșu, 
cl. XII B, urmat de Romică 
Dumitrescu, cl. XH B și Du
mitru Belciu, el. IX L.

La turneul de handbal 
(B) au participat 6 reprezen
tative ale claselor și a fost

Tenis de masă
sala de sport a 

Institutului de mine 
a avut loc faza finală a 
competiției de tenis dc ma
să dotată cu „Cupa Con
gresului al XI-lea al 
U.T.C.". In această etapă 
s-au calificat 32 jucători, 
cei mai buni de la ambele 
facultăți. In optimi, unul 
dintre candidații la locu
rile fruntașe, Bogdan A- 
lexandru (anul V, MIM) 

C4

cîștigat de clasa a X-a F cu 
6 puncte,, urmată de clasa 
a X-a E cu 4 puncte și clasa 
a X-a B cu 3 puncte!

Ca de obicei întrecerile 
de șah s-au desfășurat pe 3 
serii a cite 7. concgrenți, iar 
după disputarea turneului 
final au fost desemnați ur-. 
mătorii câștigători : Mihai 
Panțiru, cl. XII B, Ion Cismă 
cl. XI B și Ladislau Sandor, 
cl. X B.

Cele . mai bune rezultXe 
la turneul de volei au fefit 
înregistrate de echipa cla
sei a Xll-a F cu 4 puncte, 
tirmată de echipa clasei a 
Xll-a D cu 2-puncte. In cla
samentul general, primul 
loc a revenit elevilor clasei 
a Xll-a B, urmată dc ele
vii clasei a Xl-a și, respec
tiv, clasei a X-a B, cărora 
organizatorii competiției 
le-au înmînat diplome. Cu
pa a fost atribuită clasei a 
X-a B, care s-a prezentat 
cu cel mai mare număr de 
concurenți. ' •
Prof. Dorel VLADISLAV

de
Sferturile

este scos din luptă 
Arpad Daubner.
de finală ne dau satisfac
ția unor partide foarte 
disputate și de un bun ni
vel competitiv. Toți cei 
prezenți au văzut în par
tida dintre Rusu Mircea 
(anuf V, MIM) și Remete 
Aron (anul I, MIM), o ade
vărată finală. Cîștigă Ru
su Mircea cu 2—1. O altă 
partidă de interes, în cadrul 
sferturilor : Daubner es-

CRONICA MUNTELUI
Stratul subțire, imaculat, 

de zăpadă proaspătă, pre
cum și primele două ore în
sorite ale dimineții de du
minică au atras din nou 
spre culmi sute de oameni 
dornici de recreere la aer 
curat. Telescaunul din Pa
ring a fost intens solicitat 
în tot cursul zilei, deși îns
pre prînz, la altitudine s-a 
instalat... ninsoarea viscoli
tă, Singura instalație de 
baby-schi pusă în funcțiu
ne a fost, din păcate, cea 
patronată de I.R.l.U.M.P. de 
la Troiță. Aceasta însă cu 
greu a putut face față soli
citărilor. Stăruie întrebarea 
— în interesul celor mulți 
care practică schiul — de 
ce nu sînt puse în funcțiu
ne și celelalte instalații ? 
Este vorba mai ales de cea 
dc sub telescaun și cea din 
fața cabanei Î.E.F.S. care ar 
putea să ofere cinip mai 
larg pentru practicarea 

te învins do loan Coridor 
(anul I, mine). Ceilalți doi 
seirii.fi naliștl; Nicdlfe 
Condrea (gr. 146, minejjși 
Polcz Karol (anul I, mine). 
Finala i-a adus față în față 
pe Mircea Rusu și Karol 
Polcz — singurii neînvinși 
(Polcz n-a pierdut nici un 
set). Polcz cîștigă net 
acest meci 3—0. După 
rezultate ordinea ’n 
sament este : ' 1. 
Karol; 2. Mircea 
3. Nicolae Coridrea; 
loan Condor.

. Jozef PILDNER 

Și 
aceste 

cla- 
Polcz 
Rusu;

4.

alt fapt s-a repetai în 
supărător, în a doua 
a zilei. Autobuzele și

schiului. Oare nu se pot 
găsi cîțiva mecanici inimoși 
pentru punerea în funcțiu
ne și supravegherea-acestor 
instalații și care să fie e- 
ventual retribuiți din înca
sările de la cei ce urcă pe 
pîrlie folosindu-se dc baby- 
schi?

Un 
mod 
parte 
alte mijloace de transport 
n-au putut să urce pînă la 
Telescaun, rămînind bloca
te pe traseu din cauză că 
nimerii nu s-a îngrijit să aș
tearnă pe drum, peste zăpa
da moale, cîteva lopeți cu 
zgură sau nisip. Mulți din 
cei ce au urcat la munte, 
au fost nevoiți să coboare 
,,perpedes“. pînă seara 
Ziu, Să sperăm că nu 
întilni acest neajuns 
minica viitoare...

tîr-
vom
du-

V. strauț î
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