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ÎN Întimpinarea alegerilor

Cronică, electorală

Cum votăm?Miine în zori, la deschiderea secțiilor do votare, vom păși în fața urnelor pentru a ne exercita un drept electoral, garantat de Constituția țării, acela de a alege și a fi aleși — expresie a manifestării puterii unice și suverane a poporului, în frunte cu clasa muncitoare, a participării nemijlocite a cetățenilor la conducerea statului. Cum vom vota ? Este o întrebare firească pe care și-o pun alegătorii, știind că în multe din circumscripțiile electorale, pentru un singur loc de deputat și-au depus candidaturile cite 2-‘-3 candidați F.D.U.S. Despre tehnica votării am avut o convorbire cu tovarășul Ion Mischie, secretarul Comitetului Executiv al Consiliului popular- municipal.
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drept la vot români care virsta de 18 toți au ani. egal,
— Cine poate vota la 9 

martie ?— Au cetățeni împlinitVotul este universal, direct și secret.Nu au dreptul de a sau de a fi aleși și debilii mintali, și persoanele aflate în detențiune care sint lipsite de 
ch este drepturi pe durata stabilită de hotărîrea judecătorească.

— Cum ajunge a’egătorul 
în posesia buletinelor de 
vot ?— Potrivit Legii electorale, fiecare alegător se prezintă personal în fața co-- misiei electorale a secției de votare. Secretarul comisiei sau alt membru al acesteia înmînează alegătorului buletinele de vot, pe baza buletinului de identitate, după ce se constată că este

alege alienați! precum

trecut pe listele de alegători.Tinerii care votează pentru prima dată, trebuie să facă dovada împlinirii vîrs- tei de 18 ani lot pe baza buletinului de idealitate.
—■ Dacă, din anumite mo

tive, alegă !o ru 1 na 
supra sa buletinul 
titate ?— In asemenea

are »• 
de iden-împrejurări. alegătorul trebuie să prezinte oricare alte dovezi prin care se poate stabili identitatea lui, după ce se constată că este trecut pe listele de alegători, sau prezintă adeverință privind e- xercițarea dreptului de a alege. Adeverința respectivă se reține de către comisia electorală a votare. .

— Practic, cite 
de vot primește
cum și unde votează ?— Aș vrea să fac preci-

Adunare festivă
consacrată sărbătoririi zilei de 8 Martie

an

La Casa de cultură din Petroșani a avut loc ieri, a- dunarea festivă consacrată sărbătoririi Zilei internaționale a femeii. Au participat numeroase femei clin întreprinderile economice, instituții, școli și din cartierele localității.La adunarea festit’ăfost prezenți tovarășii Petru 
Barb, pri i secretar ai Comitetului .municipal de partid, președintele Consiliului popular municipal, 
Florea Măciucă. Nicolae 
Haneș și Felicia Necșa, secretari ai Comitetului municipal de partid.Despre semnificația și importanța zilei de 8 Martie a vorbit tovarășa Voichița 
Micheș, președinta comitetului municipal al femeilor.In numele biroului Comitetului municipal de .partid și al Comitetului Executiv al Consiliului popular municipal, tovarășul Petru Barb a adresat felicitări participantelor la adunare, tuturor femeilor din Petroșani și din Valea Jiului pentru activitatea desfășurată în e- conomie, învățămînt, știință și cultură, în creșterea și formarea tinerei generații, în toate celelalte dome-» nii ale vieții sociale.Intr-o atmosferă însuflețt- toare participantele la a- dunarea festivă au adoptat textul unei telegrame adresate conducerii de partid și de sfat, personal tovarășului

zarea că cetățenii din Petroșani, la secțiile de votare, vor primi trei buletine de vot : pentru M.A.N.. pentru consiliul popular județean și pentru consiliul popular municipal. In orașele Luperii, Petrila, Vulcan vor treiși Uricani, alegătorii primi, pe lingă cele
Interviu realizat 
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Femei de la orașe și sate 1
VOTING CANDIDAȚI! FRONTULUI DE

MOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE, VO
TAȚI PENTRU VIAȚA VOASTRĂ NOUĂ, SO
CIALISTĂ, PENTRU PROGRAMUL PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN DE AFIRMA
RE TOT MAI PUTERNICĂ A FEMEILOR IN 
TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE, IN 
CONDUCEREA SOCIETĂȚII NOASTRE, 
PENTRU FERICIREA FAMILIILOR SI VIITO
RUL LUMINOS AL COPIILOR VOȘTRI, 
PENTRU PROSPERITATEA ROMÂNIEI SO
CIALISTE I

ne

*
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Răspuns prin fapte chemărilor secretarului general al partidului 

Două întreprinderi miniere au realizat de ia începutul anului 
24000 TONE DE CĂRBUNE PESTE PLAN

Acum, cî'nd întreaga țară trăiește efervescența marelui eveniment politic 
ce va avea loc miine, 9 martie, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni 
de Ia două întreprinderi miniere — Lupeni și Bărbăteni — răspund prin fapte 
chemărilor secretarului general al partidului, adresate întregului popor Ia ma
rea adunare populară din Capitală, depășindu-și sarcinile planificate cu 24 001) 
tone cărbune. în condițiile realizării unor înalte productivități a muncii în 
abataje.

• I. M. LUPENIColectivul cetei mai mari întreprinderi miniere din Valea Jiului, a obținut, de la începutul anului, o producție suplimentară -de cărbune cocsificabil de 13 400 tone. în fruntea clasamentului hărniciei continuă să se afle sectorul IV, cu o depășire a producției, pe luna martie, de 1 220 tone de cărbune. Brigăzile conduse de cunoscu- ții mineri Constantin Lupulescu, Ioan Sălăgean, Valentin Tofană și Teodor Boncalo obțin productivități, în cărbune, superioare sarcinilor cu jOOO kg/post.

secției de
buletine 

alegătorul.

Vom la- vom celei Vom

(Continuare in pag. a 2-a)
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am rade reu- așter-

aerului. Ca- lucrurile par.în clește- fragede, se-

Nicolae Ceaușescu, prin care au exprimat hotărîrea de a acționa neabătut pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al Xll-Iea al partidului, pentru continua ^înflorire a societății noastre șiJcialiste.

Lumina se boltește mai mult peste noapte. Diminețile sînt cîmpii de lumină, albe dar aspre. Adeseori ne trezim cuferestrele geruite și cu fulgi reci alunecînd pe toboganul lendăristic clare, sînteni în primăvară, dar înghețurile încă mai string le lor tulpinile împiedicând urcarea velor. . 'Cu toate acestea văzut primii ghiocei săriți — neînchipuit plăpînzi — care au șit să străpungă nutul înghețat al pămin- tului. I-am strîns în căușul palmei, parcă pentru a-î ocroti, a le da mai multă viață, apoi i-am o- ferit celei dragi — soție, mamă, soră sau prietenă. Mărțișorul nu este numai un dar ca toarte darurile, ci este un simbol, un semn al 'vieții renăscute, al tinereții și

trăiniciei. care ne face mai buni mai demni.Astăzi, de Ziua femeii, vom face la fel. strînge bob cu bob crima dimineții și o pune în privirile pe care o iubim, scoate de sub zăpezi spic de grîu înflorit și-l vom așeza in. inima ei caldă și bună. Este gestul cel mai firesc, dar ne spus de fițumos, care în trece orice metaforă.Astăzi, ne gîndim la EA respectîndu-i iubirea, prietenia și înțelegerea, sărbătorind-o. Este gîndul cel mai curat spre această primăvară care se naște în inima fiecărei femei — mamă sau soră — prezență activă în toate domeniile de activitate, de la muncitor la director sau ministru, tulpină neclintită în imensa grădină roditoare a țării.
Valeriu COANDRAȘ

® i. m. bărbăteniMina Bărbăteni, fruntașa din acest an. a Văii Jiului , continuă seria succeselor pe frontul cărbunelui. De la începutul anului, întreprinderea înregistrează un plus de 10 600 tone de căr-, bune. Sectorul I, unui din sectoarele cele rnai constante în realizarea sarcinilor de plan, a obținut în această lună un plus de 1 200 tone cărbune, brigăzile conduse de Glreorghe Onofrei și Mihai Kovacs depășind planul productivității muncii în abataje cu 4 tone pe post.
La mina care a lansat chemarea la întrecere 

pentru mai mult cărbune 

Acțiuni stăruitoare pentru 
creșterea ritmurilor 

de extracțieDupă primele două luni ale anului, mina Petrila care a chemat la întrecere pe anul 1980 toți minerii din Vale și din țară, raportează o producție suplimentară de aproape 3500 tone de cărbune. Este dovada unui demaraj promițător, expresia ho- tărîrii ferme a acestui colectiv de a,fi la înălțimea angajamentelor pe care și le-a asumat în cadrul chemării |a întrecere.— Din primele zile ale anului, ne-a declarat to-

varășul Androne Mărcii, secretarul comitetului de partid și președintele c.o.m. al minei, organizațiile noastre de partid au stăruit prin, mijloace'nful- tiple pentru dezvoltarea . unuj climat de puternică» angajare, urmărind ca fiecare brigadă, fiecare om să-și cunoască sarcinile, să persevereze pentru făptuirea acestora, avut în atenție, mai
I. DUBEK

în- Am ales,
i

(Continuare în pag. a 2-a)

j Opt mărțișoare, pentru

Liftul oprește lin Ia eta
jul opt. Aici, în vînzolea- 
la tamburului de acționa
re, a cablurilor, ne întî/n- 
pină o oază de frumusețe ; 
cabina mecanicului de la 
mașina de extracție, o chi
lie aninată în vîriul pu
țului nou al minei Vulcan, 
Împodobită cu flori, cu 
ștergare multicolore, cu 
tablouri cu rame pil agra
vate. Mină de femeie. Pri
vești spre munți, dacă taci 
abstracție de tehnica în
conjurătoare îți închipui 
pridvorul unei colibe din 
Vîlcan. Mă frec la ochi, un
pupitru cu indicatoare au- Inginerul 
tomate, aparate de măsu- directorhl tehnic al 
ră, comutatoare, butoane, nei, și-a 
un tel de manete de vi- să se calitice femei pentru 
teze ele. Mașinistul, ce 
n-am mai văzut la vreo 
mină din Vale, poate nici 
în țară, o tînără femeie, 
Rozalia Popa, Ailu de la 
inginerul Petru Costinaș o 
întîmplare inedită pentru 
mineritul românesc. 11

opt
de 8 Martie

completează din cînd în 
cînd, maistrul minier Au
rel Babei.

■— Noi, bărbații, iși adu
ce aminte inginerul Coș- 
tinaș, Ia început n-am 
prea avut încredere în 
femei. Ne-au dovedit însă 
într-un răstimp record că 
sînt mai capabile decît 
mulți bărbați.

In ucaiă ca vreo doi ani care musai să ai grija. Nu se punea problema trinu- s-au dat însă bătute, au 
terii unui număr cît mai descifrat tainele tehnicii, 
mare de mecanici și iacă- Act de curaj s-a numit hotă- 
tuși în subteran. De unde 
să-i ia ? De la puțuri. Și 
pe cine să lase în loc 1

Nicolae. Radu.
rhi-

dat cu părerea.

munca de mașiniști.
Așa s-a calificat și Ro

zalia Popa, din manipu- 
lantă ia transportoarele cu 
"benzi, a devenit, după opt 
luni de școală, mașinistă 
Tot astfel, colegele ei mai

vlrstnice Elisabeta Stark, 
Paraschiva Pacea și Ma
ria Costin cu care asigură 
scoaterea ia lumină a 5000 
tone de cărbune zilnic, ro
dul muncii bărbaților, a- 
colo jos, în inima pămîn- 
tului. Le-a fost destul de 
greu. Toate-s măritate, toa
te au cite doi-trei copii 
(In at aiă de Rozalia), de

rîrea de a trimite cele pa
tru femei să servească pu
țul cu schip. Acum numai 
vorbe de laudă Se 
despre ele.

Maistrul Babei mă 
lă la puțul 8 să-mi 
ceva anume. Pricep 
nevra", cînd dau cu 
de Ioana Carabă, care dă

audinvî- arafe „iiict- 
ochii

Ion VULPE

^Continuare in pag. a 3-a)
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SÂMBĂTĂ, 8 MARTIE 1980men

Cum votăm?
(Urmare din pag- 1)buletine, în plus un buletin pentru consiîiul popular os rășenesc.In comunele Banița și A- ninoasa. alegătorii vor primi 

în plus un buletin de vot pentru consiliul popular al comunei respective.Alegătorul votează în ca- me;ra •• s au cabina de vot.Ei lasă-. neșters p(i buletinul:ctervoț numele c<jndidatuluiErenitul ui.. Depiocr;ației și 1.1-.nitiiții. Socialiste pe <are-lvot oaza .■ și .■ șterge cu o linieori;zontiilă numele» candida-tub.ii: pc- care nu-1 votează. Incazut în caro alegătorul lasă neșierse numele Tuturor candidaților înscriși în buletinul de vot, se conside
ră vot pentru acela din!re candidați în favoarea căruia 
a votat ce] mai maro număr 
de alegători din circumscripție.După ce și-a exercitat opțiunea în cabina de vot, a- Icg.itorul. împăturește buletinul de voi cu ștampila de control in afară și il introduce în urnă.

— Poate fi aiutal un ale
gător să voteze ?— Sînt si astfel de situații. Alegătorul care din cauza Unui defect fizic sau dinlr-ipi alt motiv a cărui temeinicie e.ste constatată il, n-^sodintele comisiei c- lecl orale a secției de votare,
Despre particularitățile 

buletinelor de votLa 9 martie, pășind în fața urnelor, comisia electorală a secției de votare ne va inmîna buletinele de yot. Cutii le vom putea deosebi unele de altele ? Ce particularități. ce semne distinctive au buletinele de vot pentru alegerea deputaților in Marea Adunare Națională ? Dar cele pentru ategerea deputaților în consiliile populare județean, municipal, orășenesc p-1 comunal ?Răspunsul la aceste întrebări 11 primim consultând modelul buletinelor de Vot' (anexele 2—8 din Buletinul Oficial nr. 5 din. 23 ianuarie 198(1). model stabilit prin Decretul Consiliului de Stat. Facem cunoscut cititorilor noștri, in cele co urmează, particularitățile buletinelor de vot :
• Buletinul de vot pen

tru alegerea deputaților 
în M area Aduna
re Națională, este imprimat simplu, (alb, cum s-ar aice) fără a avea dungă diagonală color pe colț sau alt semn distinct-

® Buletinul de vot pen
tru alegerea deputaților în 
Consiliul popular județean, poartă ca semn distinctiv 
o dungă diagonală de 
CULOARE ROȘIE, pe colțul din dreapta sus al imprimatului.

• Buletinul de voi pen
tru alegerea deputaților în 
Consiliul popular munici
pal se recunoaște, după dunga diagonală de CU- 

car- fosttrasat amplasamentul u-

nu poate să voteze singur, are deptul de a chema în scopul de a-1 ajuta, în’cabi- na de votare, pe oricare alt alegător.
— Cum se procedează în 

cazul unui alegator a cărui 
stare' de sănătate nu-i per
mite să se deplaseze la sec
ția de votare ?— Pentru alegătorii- 'netransportabili, din cauză de boala sau invaliditate, la <" r rda < elor oftat' în a- ceastă situație, sau la cererea organelor de conducere a instituției sanitare sau de ocrotire socială în care cei netransportabili se a- flă internați, președintele comisiei electorale a secției de votare desemnează, din cadrul comisiei, un număr de membri care se deplasează cu o urnă volantă si cu buletinele de vot la locul unde se află alegatorul in- cauză pentru ca el să poată vota.

— O ultimă întrebare: 
cînd începe votarea și cînd 
se lei mină ?, — Votarea începe Ia ora fi in dimineața zilei de 9 martie și se termină la ora 21. "\Pentru a veni în ajutorul comisiilor electorale ale secțiilor do votare, facem >jn apel călduros la alegători pentru n-și exercita dreptul la vot in primele ore ale dimineții de 9 martie.

LOARE GALBENA, pe care o poartă imprimatul in colțul din dreapta sus.
• Buletinul de vot pen

tru alegorea deputaților în 
Consiliul popular orășe

nesc, il deosebim după dunga de CULOARE ALBAS
TRA, trasată diagonal peste colțul din dreapta sus al imprimatului. .'

O Buletinul de voi pen
tru alegerea deputaților în 
Consiliul popular comuna:, 
il rxiiiiti'ș'.cin dintre ccle- 
lalțe dană rlungu diagona
lă lt CULOARE MARO eu 
: are o marcat .oltul din 
'Jrcnplu mis al imprimat!!- 
lui.

(ET.AlT.NE si CETĂ
ȚENI, ALEGATORI — A- 
< ORDAȚI ATENȚIA CU
VENI i'A BULETINELOR 
DE VOT!

Acțiuni politico-educative• Muzeul mineritului a prezentat, la I. M. Livezeni, expunerea „Importanța istorică a instaurării primului guvern democrat ic-revoluționar cu pronunțat caracter muncitoresc in istoria . României, prezidat de dr. Petru Groza".• Comedia „Bulevardul împăcării**  a fost prezentată la clubul muncitoresc din Lonea, de colectivul actorilor Teatrului Valea Jiului. Aceeași piesă .este programată la a ș e z ă m i n t e 1 e culturale din Lupeni și, 
I • Azi, cu prilejul Zi- I lej internaționale a femeii, la întreprinderea Ide confecții Vulcan se organizează un recital de poezie și muzică dedicat ! harnicelor lucrătoare ale| acestei tinere unități e-■ conoinice (M. Alexandru)• La Lupeni, în tierul ,,Vîscoza“ a

o contribuție deosebită la obținerea acestui rezultat și-au adus-o Ileana Sichitiu, Gizela Nagy, Ana Dăvîncă, Maria .Tar- cea, Ana Vulpe și alții.• Joi, ansamblul „Ha- țegana* al Consiliului județean al sindicatelor a prezentat în sala de apel a I.M. Lupeni un program artistic dedicat minerilor.• Filiala din Petroșani . a A.G.V.P;S. se va muta din strada Repu

niij complex de alimentație publică. El va cuprinde restaurant, braserie, cofetărie — patiserie, terasă, cu o suprafață . de 2700 mp.• După 41 de ani la volanul mașinii, timp în care a parcurs peste 5 milioane kilometri, veteranul șoferilor de la S.T.R.A. Lupeni, Traian Lazia, a ieșit la pensie. Colegii, iar alături de ei grupa de copii de la Casa pionierilor și șoimi

Creșterea ritmurilor de extracție
(Urmare din pagina I)îmbunătățirea funcționa-rii utilajelor, exploatareaacestora la parametriluaximi. Prin îmbunală-tivea asistJeji l.ci tehnide, astructurii ■forțe■i He-că, a disc iplimrini creșterea continuă a productivității- muncii, a realizărilor, îu general, în I.ei are brigadă.Despre aceste strădanii, la nivelul formațiilor de lucru, ne-au vorbit și cițiva șefi de brigadă,— Minerii sectorului nostru sini animați de dorința de" ad susține " prin fapte angajamentele minei —, ne-a declarat brigadierul Leon Deac, din sectorul IV, sector care a realizat cea mai substanțială depășire de la începutul anului — 6282 de tone. Prin îmbunătățirea întreținerii utilajelor și folosirea din plin a timpului de lucru, stăruim maj ales pe creșterea vitezelor de avansare, a randamentelor și, pe această cale, pe sporirea producției. Aceste preocupări le-au relevat și brigadierii Constantin Alexe, din sectorul 1, Alexandru La- zov, de la TI, sectoare care datorită unor întreruperi în procesul de extracție, datorate realizări] programului de nivelare a fronturilor de lucru și schimbării sensului de avansare <i abatajelor, au rămas sub plan în primele două luni ale anului. Ceea ce e important, însă, ■ dificultățile au fost depășite, și, așa cum ne-au asigurat interlocutorii, în 

respectiv, Uricani, ur- mîndj.'a în ziua de 9 martie să fie prezentată alegătorilor care vor vota la sediul .teatrului. (I. Vul- pe).• Clubul muncitoresc din Vulcan a găzduit un montaj litcrar-arlistic prezentat de formația I.M. Paro- șeni, grupul folk al cenaclului „Orfeu", șoimii patriei de la Grădinița nr. 4 și taraful de muzică populară al clubului. Programul artistic a fost dedicat alegerilor de la 9 martie șj Zilei internaționale a femeii.lor patriei din Lupeni i-au urat, în cadru sărbătoresc, sănătate, fericire și viață lungă! (Al. Tătar).• La concursul județean, „Școala noastră, casa noastră“ colectivul profesoral și elevii Școlii generale din Aninoa- sa au obținut o binemeritată mențiune. După cum ne informa -Eu- frosjna Banyai, secretara organizației de bază. 

fiecare brigadă se face totul pentru a asigura creșterea producției, realizarea sarcinilor chiar din această lună. Ceea ce cer minerii este îmbunătățirea aprovizionării cu piese de schimb pentru transportoare, -a - calității stîlpilor' i individuali' fabricați la S.S.H. și, pe cit posibil, apropierea, materialelor • de fronturile ■ de lucru, ca brigăzile să piardă , cit mai. puțin timp "cu aprovizionarea.Cea mai mare răraîriere în urmă, peste 3000 tone a înregistrat-o pe primele două luni, sectorul III, „o situație ce nu ne caracterizează și de aceea acționăm în consecință...* 1 *, ne spunea șeful sectorului, ing. Ion Gheorghe. Sectorul a avut două frontale oprite din cauza denivelărilor ; unul a fost deja deschis, urmează peste cî- teva zile al doilea, ceea ce Va determina creșterea producției 'zilnice, aistfel ea pînă la sfirșitul lunii sectorul să extragă în plus cel puțin 2000 tone cărbune, iar în aprilie să recupereze minusul. In sectoi- s-a elaborat un program concret de revizii ș] reparații. Dar, pentru e- vitarea întreruperilor în funcționarea utilajelor și acest sector întîmpină, 'greutăți din lipsa pieselor de schimb, din cauza scurgerii emulsiei la stîl- pii S.V.J.. De asemenea, sectorul nu dispune de suficiente transportoare și armături TH pentru lucrările de pregătiri.Direcția principală de acțiune a întregului co

Profitînd de cele cileva zile mai călduțe ale aces- 
lui capricios sfirșit de februarie, micuții fii de miner] 
din grupa marc de Ia creșa nr. 1 din Vulcan, au ieșit, 
i'n.oliți de educatoare. Ia plimbare.

loto: N. STEI AN

PROGRAMUL
Universității politice și de conducere — filiala 

PetroșaniȘTIINȚA CONDUCERII, anul II grupele A, B, C, D, b. m ziua de luni, 10 martie, ora Î7 la sala mică a Casei de cultură (grupa A) și Școala generală" hr. I (gupele B, C, D, E)UNIVERSITATEA POLIIICA Șl DE CONDUCERE, anii 1,11 și III, în ziua de marți, 11 martie, ora 17 la Școala generală nr. 1.

lectiv pentru creșterea volumului . ’ de extracție este, mecanizarea. In primele*'  două luni cele trei abataje dotate cu complexe mecanizate au realizat o producție suplimentară de aproape 4000 tone cărbune. In; prezent, un alt frontal este ini Curs .de echipare. Măsurile întreprinse pentru îmbunătățirea reviziei $1 întreținerii ut.lajelor; a benzilor .care au preluat în mare parte transportul' producției pe galerii, satis- facerea cerințelor de piese de seif mb, ajutorarea sectoarelor rămase în urmă, a' brigăzilor în a- provizionarea locurilor de muncă, prin întărirea a- sistenlei tehnice se al'lă în centrul preocupărilor conducerii minei. „To.ilc aceste măsuri vor crea premise — nr-a declarat ing. Aurel Brînduș, directorul întreprinderii — pentru realizarea din a- eeastă lună, a sarcinilor de plan de '.litre toate sectoarele și atingerea unor depășiri lunare de 1500- 2000 tone, astfel ca angajamentul minei să fio realizat integral și colectivul minei să se situeze pe un loc de cinste în întrecerea pe care a . declanșat-o între colectivele miniere pe acest an".Previziuni optimiste, ce se vor confirma cu condiția concentrării eforturilor conducerii minei pe sprijinirea tuturor sectoarelor și brigăzilor. îndeosebi a celor care au avut și mai au rămîneri în urmă în redresarea producției și realizarea ritmică a planului, importantă rezervă in activitatea minei.

blicii nr. 38 în localul în care a funcționat pînă nu demult magazinul de încălțăminte pentru copii „Motanul" încălțat**.  In prezent ș.e lucrează la amenajarea noului sediu.• In cadrul Filialei B.T.T. din Petroșani se fac înscrieri pentru cursul de ghizi care își va înce-. Pe activitatea în ziua de 15 martie.• Bine aprovizionată cu produse de sezon, ,u- nitatea nr- 4!5,,C.L.F. Vul-

DIN PARTEA 
CONSILIULUI DE STAT

LJPSA DE 
"RECEPTIVITATE ?

C O M U N l C A T 
in leg ăl u ici cu folosii ea 

autoturismelor în ziua 
de 9 martie 1980

In ziua de duminică 9 
martie 1980, autotuiisme- 
Ie proprietate de stai și 
obștească, stabilite de 
consiliile populare jude
țene și al municipiului 
București, pot circula cu 
respectarea dispozițiilor 
legale, pentru zile e lu
crătoare, iar autoturis
mele proprietate persona
lă, pot circula indiferent 
de numărul de înmatricu
lare, cu soț sau fără soț, 
al autoturișmluui.

î Deși am mai semnalat : i că. în toate localitățile ■ i Văii. Jiului pe partea ca- î i rosabilă au apărut multe î : gropi și denivelări care i Ț îngreunează circulația : : autovehiculelor, în Pe- • ; trila, Vftlcan și: Lupeni j : nu s-a întreprins nici ? î o lucrare de ■ reparație. | ; Cu o singură încărcătură i î de criblură si doi-trei ; i oameni intr-un autoca- ,■ : mion ar putea fi . astupa- ; i te aceste denivelări. Este ; : greu de înțeles de ce dau : ; dovadă de atita lipsă de « î receptivitate la semnale- 1 ; le critice gospodarii lo- : : calilăților... j
; LA DOMICILIU... :; Autofurgoneta 31—B— i ; 4079 condusă de Ion : : Slroie poate fi văzută, i ; adeseori, parcată de sea- i : ra pînă dimineața, în ; i fața blocului K1 pe stra- i ; da Viitorului din Lu- i i peni. Ignorind dispoziți- : ț ile legale în vigoare cu ; țpricire la uti’izarea ra- i : tională a autovehiculelor \ ; și reducerea consumului : ; do carburanți, conducă- i ; torul autofurgonetei vine : i la domiciliu și pleacă ; : spre sen iciu cu mașina i■ stalului. Oare conducerea ? i șantierului Energocons- ț ,: truc fia Minlia-Deva, în j; a cărui dotare se aflti : i aufofurgonela, este de a- ; : cord să risipească benzi- : : na pentru transportul i ; șoferului la domiciliu ? ; : Ori<nm, cineva trebuie : î să plătească benzina I i

OPRIȚI RISIPA I \ '■ Intr-una din zilele lre- ț ;. cute, de-alungul Petro- • : șaniului de la podul pes- 1. ; te Maleia pînă în cartie- L ; ru 1 Aeroport, pe strada : i principală s-a răspîndit î ( ciment și pietriș. O au- Ț i Țobasculantă, . improprie f : pentru astfel de trans- j î porturi, a circulat încăr- : j cată cu beton pentru șan- ș : tierele din Petroșani ale 1 î T.C.H.,... Pe lingă faptul ț că s-e ir<>sit < u a el pri- i b * : bet n, pi<: de pe carosabil a provo- I ; cat mici accidentări ale j : pietonilor. Ar fi de dorit s I să nu mai fie permis de l ț către constructori, trans- I î portui betonului cu ca- f 1 mioane ca... ciurul. ș 
Gheor- depășit sarcinile reaîliză-

can, responsabil ghe Floroiu, și-a și în acest an, de plan. Media rilor zilnice depășește 15 000 lei. Caracteristica acestei unități este soli- citydiriea vînzătorilor față de cumpărători. (C.G.)
Rubrică realizată de 

Anton HOFFMAN
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Steagul roșu

OMAGIU
On rol dinamlo în construcția 

socia’-sconomică

tovarășelor noastre
de mujncă^ ș[ viață

. Pentru înfăptuirea exemplară a istoricelor ■ hotărâri ale Congresului al Xll-lea al partidului, împreună cu toți oămenii muncii, femeile își consacră toate eforturile, indiferent de domeniul lor de activitate. In calitatea lor de oameni ai' muncii, dar și de gospodine și mame, femeile răspund prin fapte grijii pe care, partidul. și statul nostru Ie-o poartă, își pun în ya-^ loare inteligența, fiind demne de rolul mereu crescînd ce le este asigurat în viața politică și social-economi- < ă a țării, lată în ai est sens opiniile cîtorvn femei din municipiul nostru.
Fimia Băloi, conducătoa

re de formație la X.F.A. 
„Vîscoza" Lupeni : „Fac parte dintr-un colectiv în care se manifestă o permanentă grijă pdntrvi promovarea femeii. Așa am a- juns ca în prezent șă conduc o formație dc 52 de femei, formație care 'lună 
de lună își depășește sarcinile de plan. îndeplinesc și unele sarcini obștești — în consiliul oamenilor muncii și în biroul organizației de partid pe secție".

Viorica Hobeanu, maca- 
ragistă, șantierul II Petro
șani al T.C.H- : „F sețea meseriei, mele tă tocmai în bărbăția Chiar dacă, nu demult, practicau doar bărbații, astăzi tot mai multe femei lucrează pe macara. Și lucrează bine. Satisfacții ? Sînt mari. Am lucrat la ridicarea termocentralei de la Rogojelu, iar acum împreună cu soțul meu, cel de pe macaraua de alături, ridic blocuri pentru minerii din Valea Jiului. Aceasta îmi dă o mare încredere în munca mea, în forțele mele".

Elena Lăsat, diriginta 
farmaciei Spitalului Petro
șani : „Conduc Un colectiv mic, dar cu oameni foarte pricepuți. De aici se tra
ge și prestigiul pe care ni l-am cîștigat în cadrul spitalului. Am fost învestită în funcția de secretar adjunct al comitetului partid. Este o. mare pundere, dar'și o apre

,Frumu-i cons- ei. o

de răș- , . - Jere.împreună cu colegele pu- 'riem întreaga noastră capacitate în slujba sănătății oamenilor".

Ing. Rodica F’laidăr, di
rectoarea Liceului indus
trial Vulcan : „Nu întim- plător astăzi tot mai multe femei dețin funcții de răspundere. Ele reprezintă o foȘță uriașă în societatea noastră. în ce mă privește, am început prin a fi inginer la mina Vulcan. Cererea mare ele cadre tehnice în învățămînt mi-a' schimbat profesia. Acum conduc un liceu care deja și-a cîș- tigat un prestigiu. Sarcina mea și a colegilor Atei este, deci, să-l păstrăm și să-1 îmbunătățim. Am luptat pentru a ne crea o bază materială bună în școală și de cadre didactice foarte apreciate. Dacă are merite mari femeia — director ? Da. A imprimat un stil de muncă adecvat profilului actual al liceului, exigența, inițiativa, disciplina".

Valentina Cerchez, pri
marul comunei Ani'noasa : „Indiferent de funcția pe care o ocupă, femeia-con- ducător știe să fie exigentă, să imprime muncii sale acea notă de conștiinciozitate, bucurîndu-se de încredere și apreciere. Acolo unde sînt puse să munceas-. că demonstrează că știu..să se angajeze puternic în rezolvarea sarcinilor majore pe care le ridică conduce^ rea noii, societăți în România. Conducerea destinelor unei comune ____din partea femeii-conducă-, tor și îmbinarea perfectă a calității de pm politic cu cea de soție și mamă".

I.a pupitrul de
mecanicul Rozalia

comandă al puțului cu schip Vulcan, 
Popa. loto: I. ItCllI

O floare în dar
La ceasul cînd se-nfruntă
Cu iarna, primăvara
Un imn vă dărui vouă '
Femei dim toată țara

Colege si părtașe
In muncă și în viață
Voi întrupați răbdarea

1 Voi ne redați speranța

în voi e mama blîndă 
Soția zîmbitoaro 
Bunica c-o poveste s. 
Cu zmei și vrăjitoare

' Cu voi pătrunde-n casă 
Ca raza cea de soare 
Căldura sufletească 
Iubire și candoare

Vouă, mame și vouă, fiice
Iubite sau consoarte 
Vă dăruim o 
In cinstea lui

floare
8 Martie.

CH1RCULESCU,Nicolae 
membru al cenaclului 

„Orfeu“ Vulcan

I
I 
I
I
I
I
i

*
i
i<
i 
i
i

i

vpere i
„.Anchetă realizată de 

C. IOVANESCU

(Urmare din pagina I) minină, că va împlini 
de ani; doi copii 
căsătorit, are deja 
nepoți. 14 ani a lucrat la partidului, 
mfnă, la compresoare, ven
tilatoare și pompe. Maria 
Cgstin a răspuns vreo 
două decenii de un troliu 
mai mare, lor Ie-a fost

46 că ne gîndim că între ele 
s-au doar Ioana Carabă nu 

cinci încadrată inîn primire serviciul Elenei 
Șengher. Bineînțeles, tot 
mașinistă, însă utilajele de 
aici nu sînt automatizate, 
maneta devine prelungi
rea mîinii care introduce 
lemn și fier în mină, care 
dirijează colivia cu orta
cii, Ioana Carabă, soția 
minerului Nicolae Carabă, 
îți învinge emoția.

— Lucram la cantină, 
vroiam să fiu și eu caliii- 
cată. Aici mi-a plăcut mai 
mult. Deși nu avem auto
matizare ca la puțul nou 
și munca noastră se chea
mă tot 
cînd ne 
coborîm 
mineri.

Vorbește și în numele 
Măriei Mihar și Iboîkăi 
Cărășel. Media lor de 
yîrstă trage, mai greu de- 
cit a fetelor Celorlalte, 
Au. și de dbuă ori mai cele opt femei a sporit și siei lor în mineritul 
mulți copii -- 12. I" ___ _
Șeiicher mărturisește, cu te. Responsabili'tgte, 
cunoscuta cochetărie

Op t 
mărțișoare

"e 
rindurile

responsabilitate, 
glndim că noi 
spre abataje?

II pe
.mai ușor să învețe noua 
meserie, îmi spune mais
trul „știe tot".

Să luăm aminte lă per
formanța celor opt lentei, 
care au răsturnat optica 
greșită că ele nil s-ar des
curca cu tehnica ; se gă
sesc destui care privesc 
doar spre cratlță gîndin- 
du-se la ele. Cu

Elena spiritul de responsabilita- mânesc, 
, cu 'l-

ie- tdeyărat „bărbătească", Mă- țuire.

De veghe la sănătatea
copiilor. -
Foto : Șt. NEMECSEK

Manifestări dedicate Zilei femeiiinițiativa comisiei de la I.M. Ani- colaborare cu li- comună, în cadrul a zilesocial- se ladea scos o

• Din de femei noasa, în brăria din întreprinderii minierefost deschis în aceste un stand de carte politică cu tematică ce adresează femeilor. Tot I.M. Aninoasa, gazeta perete „Minerul"ediție specială dedicată Zilei internaționale a femeii. Sînt evidențiate numele u- nor fruntașe în muncă : Maria Hoțea. Ana Halsz, San- flora Crețu, Ecaterina Sze- rey, Mariana Bălănucă, • lu- liana lies și altele. Tot la Ahinoasa, pe scena clubului

muncitoresc a avut miercuri, 5 martie, un frumos spectacol omagial dedicat zilei de 8• Corul și formația suri populare din Vulcan au scena Casei de

loc, temporană". Au prezentat expuneri pionierii Gabriel Leon țese u, -. Violeta Sima, . Veronica Bălașa, Liliana Bălașa și Aurora Ră-scolea- nu. Au participat 120 de pionieri comandanți din școlile orașului. (Cristina 
Drăghici și Eugenia Ernest, 
subredacția casei pionieri
lor și șoimilor patriei Pe- 
trila)• Șoimii patriei de la grădinița nr. o din orașul . Vulcan au prezentat ierț la amiază în fața femeilor de

Martie.maghiar de dan- maghiare evoluat pe.... ... cultură dinDeva într-un spectacol de gală (prof. Petru. Eana, Vulcan).• La casa pionierilor și șoimilor patriei din Petri*  la a avut loc vineri, 7 martie. ac., în cadrul clubului de dezbateri politice, sim- la Uzina Electrică Paroșeni pozionui cu tema : „Rolul femeii în societatea ildn- un frumos program artistic. (luiiu Popa)

Prciență activă 
în viata orașului

\ 
\ 
\ 
\ 
\
\

I
V
I

I
V

Opt femei, 
muncitoare, 
de mare 
ele strunesc „inima" 
nei, dar și bune soții 
mame care n-au pregetat 
să dovedească prin iapte- 
le lor că egalitatea lor cu 
bărbații nu trebuie să ră- 
mînă doar pe hîrție sau o declarație de complezen
ță, în ton cu Constituția 
noastră socialistă. Au în
vins unele temeri, unele 
suspiciuni, au atras alte 
femei la cursurile de cali
ficare pentru mașiniste, 
(credem că așa se va nu
mi de acum, la Vulcan, a- 
ceastă meserie). Opt fe
mei cărora, în această , zi 
de 8 Martie, le dăruim, în j 
numele colegilor lor de 
muncă, al cititorilor ziaru
lui, pentru ineditul profe- 

........._____1 ro-
opt simbolice 

mărțișoare de înaltă pre-

excelente 
, intr-un sector 
responsabilitate, 

„inima" mi-

Culori pentru un portretTreizecișitrei de mîini a- leargă deasupra șevaletului. Treizecișitrei; de priviri stau ațintite' asupra desenelor. Zeci de culori, de toate nuanțele, alcătuiesc uri joc, la pr.ma vedere Tțrcsc/ Inșistîrid însă; deis- cyperf în acest joc imaginația liberă a copiilor, sensurile noi ale vieții, viața așa cum o văd ei.Aici, ia grădinița nr. 4 din Lupeni, sub îndrumarea tinerei educatoare Mări oara Guran, se circumscrie un adevărat univers artistic, dominat de o mare atracție spre frumos. -Așezați pe trei grupe — mică, mijlocie și mare — cei mai miei artiști ai genului, priviți în liniștea dimineții, se înmănuncuează ca intr-o explozie florală, respirîn d .seninătate, frumusețe, sinceritate, pasiune. Găutînd permanent resurse, educatoarea Mărioara Guran și-a făcut din pictură o îndeletnicire zilnica, o pasiune căreia i se dedică în întregime. S-a legat cu tot ce are. ,mai bun de acești , copii, de „copiii mei", cum adesea repetă în discuția noastră, pe, care îi înțelege și-i ajută să discearnă fenomenele ce-i înconjoară, să desprindă semnificațiile lor profunde și să le aștearnă pe șevalet.— De foarte multe ori, ne mărturisește ea, efectuez cu copiii vizite în întreprinderi, la monumentul eroilor mineri din oraș sau puf și simplu facem o plimbare, timp în care încerc să-i obișnuiesc ,cu crurile, să-i fac? să le sesizeze și să Ie . rețină.- Încăperea i 11 .cu re ,-?bi

lușesc sensurile vieții este, aproape de soare- unele .în care s-au
zilnic inundatăZeci de picturi, lucru, altele — dovedit mai re

lu*
des-

ușile — se află în expoziție. Desprindem cîteva nume care, na se știe, poate vof mai fi amintite cînd- va : Mihaela Pintecan. La- urențiu Blăjan, Valeria Marinescu, Dumitru Franca și alții, câre au reprezentat cu cinste grădinița la concursurile organizate, inclusiv la București, în- cununînd munca și pasiunea educatoarei Mări oara Guran pentru pictură.Acesta este blocul nostru, aceștia sînt părinții mei, acesta este monumentul orașului, cîte și mai cîte îmi arată Mihaela Pintecan, fiica destoinicului miner de la Bărbăteni, a cărei istețime este molipsitoare.Notam gindurile acestor copii, fără a mă despărți de ideea generoasă că tot ceea ce se întîmplă ntispus de frumos aici se datorește pasiunii educatoarei Mări- oara Guran, fetița timidă de acum zece ani care părăsea Periaihul, o coniuhă pe malul Mureșului, din Banat, pentru a veni la Lupani, crescînd odată eu generațiile de copii, devenind ea însăși mamă a trei copii din care doi; spre fe
ricirea ei, sînt gemeni.Iată un-destin, cîteva linii și culori, exprimate în cuvinte care pot contura profilul unei tinere in plină afirmare pe tărîmul modelării și educării fragedelor vlăstare ale societății noastre.

V. COANDRAȘ

' Peste jumătate din populația orașului Uricani esteI formată din femei. E, deci, firesc ca pe agenda de lucru a comitetului orășenesc al femeilor să fie prevăzute acțiuni multiple în sprijinul dezvoltării localității. Cîteva din acestea s-au evidențiat în convorbirea avută varășa Georgeta vicepreședinta tului orășenesc al lor din Uricani.— Nu avem domeniu dg activitate în care alături țle bărbați să nu muncească și. femei. Ele au o importantă contribuție la buna gospodărire și înfrumusețare a localității. Comitetul orășenesc al femeilor a luat inițiativa de a îngriji și amenaja zonele verzi din fața consiliului popular și a creșei. Comiș s'iile de femei din cartiere vor mobiliza femeile la amenajarea zonelor verzi din jurul blocurilor, a spațiilor de folosință comună.— Ce forme folosiți pentru educarea civică a femeilor și, îndeosebi, a li- nefelor fețe ?— Acum, în preajma a- legerilor, comitetul orășenesc al femeilor a organizat.. întîlniri și discuții cu tinerele care vor vota pentru prima oară. Li s-a vorbit tinerelor despre mărețele înfăptuiri construirea societății cialiste multilateral voltate în patria

cu to- Văgăun, Corni te- femei-

în sedez*  noastră, desjrre dreptul la vot, expresie a largului democratism al orînduirii noastre, despre grija partidu-' lui și statului pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale femeilor. Pentru a cunoaște pe viu mărețele realizări de pe întreg cuprinsul țării fost organizate excur- iar activități cu carae-au sii, ter educativ și recreativ au cadrul clubului „______Cu prilejul .zilei de 8 Martie, Ziua internațională a femeii, vom organiza o expoziție cu lucrări de artizanat. La îritîlnirile care au loc lai club, în fiecare joi, se dezbat diferite teme de educație moral-ce- tățenească, sanitară, etc. Comisiile de femei din cartiere organizează multe activități utile . la casa de copii școlarj și creșă. ■ In cadrul' pregătirilor pentru alegerile de la 9 martie li s-a încredințat a- menajarea și pavoazarea secțiilor de votare. ’ ■
Convorbire: realizată de 

D. CRIȘAN. ț '

loc cu regularitate în „Femina".
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SituațiaI.lMA 7 (Agerpres). — Juriul National de Alegeri din Peru — organul suprem electoral din această țară a invalidat participarea la alegerile prezidențiale și parlamentare de la 18 inai a candidaților Partidului Democrat Creștin, Aceasta, datorită faptului că partidul respectiv, nereușind să depășească disensiunile interne, a prezentat două liste para’ele de candidați, re-
SPORT 0 SPORT 0 SPORT*  SPORT 9 SPORT 9 SPO.RT*  SPORT 0 SPORT SPORT

KEDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 1b 02 (secretariat), 4 24 64 (secții). TlPARvL. lipogratia Petroșani, sir. Republicii, M. 67.

Etapa a XXUa cu**.
Ștefan Racz, lăcătuș mecanic la preparația Lupeni

— După prestația în te
ren în întâlnirea cu Stea
ua, jucătorii noștri, tre
buiau să-și adjudece vic
toria. Să recunoaștem în
să că semieșecul Jiului 
se datorește în mare mă
sură arbitrulu; Ion Igna. 
Dar... ce-a fost a trecut. 
Să vedem acum părerea 
dv. asupra întîlnirilor din 
etapa de astăzi.— Punctul pierdut de Jiu], acasă, îl vă cîștiga la Rin. Vîlcea. Băieții noștri au devenit de temut în deplasare, .. mai ales că n-au uitat egalul obținut de vâlceni în tur. Chimia nu este echipa care să ne pună mari probleme, așa că înregistrarea unei remize e posibilă. Un rezultat nedecis mai văd în- registrîndu-se și în partida dintre Gloria Buzău și A.S.A< Tg. Mureș, în

alegerilor din Feru.prezentînd fracțiunile apărute : cea condusă de Mario Alzamora Valdez și cea condusă de Hector Cornejo Chavez.In urina acestei hotărîri a Juriului Național de alegeri. în competiția pentru dobindirea funcției supreme in Peru» au mai rămas 15 candidați oficiali.
★In cursul unui miting e- lectoral, candidatul Frontu- 

care buzoăenii, cu toate zbaterile lor pentru ră- mînere în A, nu cred că vor reuși să se mai salveze.
— Credeți că după eta

pa de astăzi se va produ
ce rocadă în vîrful „pira
midei" ?—- Dimpotrivă. Cred că 
Steaua, prin victoria abținută în dauna gălăterților, își va consolida poziția de lider, iar pe coechipierii lui Bălăci îi văd îngenunchiați de „șepcile roșii", pentru că altfel clujenilor le întrevăd aceiași soartă ca și buzoieni- lor.

— La Satu Mare se în- 
tUnesc două formații care 
în etapa trecută au su
ferit „dușuri" destul de 
reci. Cum vedeți dezno
dământul partidei respec
tive ? 

lui Muncitoresc Țărănesc Studențesc și Popular (F.O.C.E.P.), Genaro Ledesma, s-a pronunțat pentru un program economic guvernamental de urgentă, de natură să soluționeze operativ dificultățile acute cu care este confruntată economia națională, și pentru un program de cinci ani, menit să impulsioneze dezvoltarea în perspectivă a economiei peruane.

— Cred că dinamoviș- tii, din dorința de a nu părăsi cursa pentru cîști- garea titlului, vor reuși să-i învingă pe sătmărenii, cîștigînd ambele puncte puse-n joc. Olimpia, cu toată ambiția ce-o manifestă pentru a se salva de la retrogradare, n-o văd în stare chiar în fața propriilor suporteri, să pună probleme de nerezolvat elevilor lui Angelo Niculescu.
— O altă echipă anga

jată în cursa pentru cîș- 
tigarea titlului, F.C. Baia 
Mare, se deplasează Ia 
Timișoara pentru a întîl- 
ni, intr-un meci televizat, 
pe Politehnica din locali
tate. Ce pronostic dați ?— întrevăd un meci frumos în care gazdele vor

Pe scurt fi Pe
PREȘEDINTELE SIRIEI, Hafez Al Assad, a avut la Damasc o întrevedere cuYasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Au fost e- xaminate aspecte legate de situația din Orientul Mijlociu, îndeosebi ultimele evoluții în problema palestiniană.
TAKESHI IASIK.WA, reprezentantul guvernamental japonez pentru relațiile economico externe, va efectua, începând de la 19 martie, o.vizită în S.U.A. pentru convorbiri cu reprezentantul prezidențial a- merican pentru negocierile comerciale, Reubin Askew, asupra evoluțiilor relațiilor 

avea câștig de cauză. De altfel, avînd în vedere a- vantajul terenului propriu prevăd că tot așa se va termina și partida de la Pitești. Deci schimb de. locuri în clasament între argeșeni și băimăreni, ca și întâlnirea studențească de la București, dintre Sportul și Politehnica lași. Cu șanse de cîștig pentru gazde prevăd și meciul dintre S.C. Bacău și F.C. Olt.In altă ordine de idei, profitând de această împrejurare vreau să propun ca pentru îmbunătățirea transportului suporterilor din Uricanî, Lupenî și Vulcan, la și de la meciurile Jiului, susținute acasă, ar fi necesară înființarea unei garnituri de tren specială. Ar avea de câștigat și Jiul (numărul de spectatori ar fi mai mare) și noi, suporterii, dar și C.F.R.-ul.
Interviu realizat de 

Corvin ALEXE

scurt > Pe scurteconomice nipono-anierii a- ne, informează agenția Kyodp. <
NUMĂRUL FALIMEN

TELOR diferitelor .societăți economice belgiene *â  spo-.rit cu 11 la sută in februarie a,c. față de aeedași lună a-anului trecut, potrivit informa țiilor date ‘ publicității. la' Bruxelles de Oficiul belgian de statistică „Eurinforni". Astfel, în întreagă țară numărul societăților' care au dat faliment a fost, în februarie, de 291, față de 259 cu un an în urmă și 229 în februarie 1978. Dintre acestea, numai la Bruxelles jiumărul societăților falimentare a fost luna trecută de 102. '
Avancronică• Azi ora 9, pe terenul din Petrila are loc meciul de fotbal din cadrul campionatului republican de juniori, dintre Jiul Petroșani — Metalurgistul Cugir. In aceeași zi și la aceeași oră au Iod meciurile din cadrul „Cupei de iarnă" dintre Minerul Anânoasa — Minerul Paroșeni, E.G.C.L. Petroșani — Minerul Uri. câni (teren Lonea).• Azi, ora 16, au loc și meciurile din campionatul. municipal de tenis de masă. Se întîlnesc Minerul Paroșeni cu I.C.P.M.C. Petroșani și Preparatorul Corcești cu Minerul Lupeni.• In aceeași zi și la a- ceeași oră au loc și partidele de șah din campionatul municipal între e- chipele Constructorul minier Petroșani — Minerul Paroșeni, Preparatorul Lupeni — C.F.R. .Petroșani, Minerul Lupeni — Concepția Petroșani și Preparatorul Petrila — Utilajul Petroșani. (D.C.)

I FILME■’?' PETROȘANI — 7 No- î î iembrie : Ulzaiia, capete- | inia apașilor; Republica : | ; Certificat, de pauperitatej • i Unirea : Răzbunarea pan- i > terci roz.; LONEA ; Poveste de î î dragoste și onoare. ;Ș ĂNINOASA : Mateias : î Gîscanul. - :j- VULCAN — Luceafă- i 
i nil: O dramă la vină- •; i toare. ■î LUPENI — Cultural : \ Domnul Miliard; Munci- ț 

toresc: Aventurile lui j Mark Twain, seriile I-IT. j URICANÎ : Școala cum- ț jului.
TV 110,00 Partidului -— ini- I. ma și versul. 10,20 Tele- , cinemateca. Ciclul: „Mari j actori" „Gentleman Jim", i 12,05 Concert educativ, i 13,00 De la A la... infinit. : 15,00 Alternativ Tenis: j România —- Austria în i „Cupa Davis", Fotbal: ; Politehnica Timișoara — i F.C. Baia M. 18,35' Săptă- i mina politică. 18,50 1001 ; de seri. 19,00 Telejurnal, : 19,20 Mîine, cu toții la ; vot I 19,35 România, azi. ț 20;05 Omagiu —selecți- i- uni din spectacolul orga- ; nizat de Consiliul Națio- • nai al Femeilor cu prile- : jul Zilei de 8 Martie. ; 20,55 Film serial : „Dallas : 

— Compajiîa petrolieiă ■ 
Ewing". (28). 21,45 Tete- i jurnal. î

LOTO \
Rezultatele tragerii din j 
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Institutul de cercetări 
și proiectări miniere 

pentru cărbune Petroșani
încadrează:

— ingineri mineri
— ingineri electromecanici
— ingineri constructori de mașini
— economiști

care au o vechime minimă de 3 ani în pro
ducție.

încadrarea se face în conformitate cu 
prevederile Legii 4/1979.

Institutul oferă lucrătorilor săi gratui
tăți la chirie, încălzire și iluminat.

Informații la telefon 41460 interior 495.

Combinatul minier 
Valea Jiului 
încadrează de urgență, 

pentru perioadă determinată (4 luni) 
- DACTILOGRAF PRINCIPAL

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Le
gea nr. 54/1974.

Informații se pot obține de la serviciul 
organizare - personal - învățămînt - retribu
ire - social din cadrul C.M.V.J., zilnic, între 
orele 7-15,30, telefon 41014.

Oficiul de îmbunătățiri funciare șl 
proiectare în construcții agricole Deva 

încadrează de urgență
pentru Lotul nr. 5 Petroșani : •

— zidari
— dulgheri
“ tractoriști rutieri

pentru lucrările de combatere a eroziunilor 
solului Jiul de Est, regularizare a Jiului de 
Est și Jiețului si construcții agro-industriale 
(depozitele I.C R.A., I.C.R.T.I., I.C.R.M. si 
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 la 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.

Cooperativa de consum Hațeg 
prin agenții achizitori din zona Văii Jiului, 

cumpără:
— Cai reformă, iepuri dă casă și orice 

cantități de fin.
Recepția de cai, în luna martie a.c., 

va avea loc la data de 19 în localitățile Pe
troșani, Vulcan, Lupeni, Uricani, Banița — 
între orele 12 și 17.

Deținătorii de cai în ziua recepției vor 
prezenta acte de proprietate, certificat sa
nitar veterinar din care să rezulte că au fost 
maleinați în ultimele două săptămîni.

Mica publicitateANA Damșa, mulțumește medicilor Mihail Bănacu, Nicolae Cristescu, Petru Szubin și cadrelor sanitare din secția ortopedie a Spitalului Petroșani pentru îngrijirea acordată.’ (212)FAMILIA Nicolaescu, mulțumește colectivului de medici Mihai Farcaș, Ion Samoilă și Radu V. Radu, precum și surorilor care au îngrijit pe Șchmilar Carol —- unchi, readiicîndu-1 la viață prin solicitudine și înalta competență profesională. Le urăm multă sănătate și fericire. (216)

CU ocazia zilei de 8 Martie, membrii asociației locatarilor 3 B, Aeroport, felicită călduros tovarășele de muncă și de viață, urîndu-le fericire deplină. (203)PIERDUT legitimație * de serviciu pe numele: Cristian Gheorgha, eliberată de I.M. Paroșeni. Se declară nulă. (213): . PIERDUT legitimație ;. de serviciu pe numele Șon- tropel Tănase, și ecuson nr. 6419 eliberate de Prepara- ția Petrila. Se declară nule. (2!4)
Remiza de locomotive Petroșani 

recrutează pentru Petroșani și Simeria, lă- 
•cătuși, montori, electricieni și alți meseriași 
absolvenți ai școlii profesionale, profil metal 
sau liceu industrial, cu cel puțin un an și 
jumătate vechime în meserie, stagiul militar 
satisfăcut pentru a fi școlarizați în funcția de 

MECANICI AJUTORI LOCOMOTIVE 
DIESEL Șl ELECTRICE

Retribuția de la 1897 lei la 2254 lei, 
iar din 1 decembrie 1980 de la 2152 lei la 
2642 lei, la care se adaugă spor pentru 
serviciu de noapte, ore suplimentare, indem
nizație de parcurs și deplasare.

Se lucrează în tură 12/24 sau în turnus. 
Pentru nefamiliști se asigură cazare în 

cămin.
. De asemenea, se asigură tuturor abo

namente C.F.R., locuință gratuită și. permi
se C.F.R.

Pentru relații suplimentare vă adresați 
la compartimentul personal al remizei Pe
troșani, telefon 268 C.F.R.


