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Sarcina preparatorilor — cărbunele extras, valorificat integra! I

La Preparațla Petrila
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li MARȚI, 24 FEBRUARIE 1981 30 bani

r Azi — a treia convorbire pe tema strădaniilor 
preparatorilor pentru valorificarea maximă a masei 
combustibile din cărbunele extras din subteranul Văii 
Jiului de data aceasta vizînd preparatorii din Pe- 
trila, colectiv căruia, începînd din acest an, îi revine 
ca sarcină principală creșterea extracției în cărbunele 
special pentru semicocs. Despre implicațiile acestei 
sarcini, despre măsurile întreprinse în vederea reali- 

Victor CHIABURU, șeful■ zării ei ne-a vorbit ing. 
preparației :

■— Anul 1981 ne pune 
in față, intr-adevăr, sar- 
cir i dificile din două 
puncte de vedere. Primul: 
se prevede o.. recuperare 
industrială de 94,6 la sută 
față de abia 85,3 la sută 
cit a fost anul trecut. 
Sarcina \a fi posibil de 
realizat. intrurît mixtele 
se vor livra cu oJ putere 
calorică de 2900 kcal/kg, 
deci cu 300 kcal/kg mai 
mică decît în 1980- în ia
nuarie, indicatorul de re
cuperare a atins 99,8 la 
sută, deci mult mai ma- 

rre decît cel prevăzut. Este 
un rezultat pozitiv 
se datorește și unei 
juncturj favorabile :

^avut un cărbune^

care 
con- 
am 

brut

Gospodăria anexă 
are încă mari posibilități 

de dezvoltare
Pe tema posibilități

lor de sporire a nu
mărului de capete de por
cine al gospodăriei anexe 
de pe lingă cantina minei 
Lonea, ce aparține de 
I.A.C.C.V.J., am avut o dis
cuție cu tovarășii Sabin 
Bunescu, administratorul 
cantinei și Alexandru Sca- 
tariu, șeful biroului ad
ministrativ al minei.

— După cum este cunos
cut, cu ani to urmă numă
rul porcilor din gospodăria 
anexă se ridica la 60—70 
capete. Nu șe poate ajunge 
și in prezent cel puțin ia 
același număr?

Sabin BUNESCU, admi
nistratorul cantinei: „Avem 
condiții și posibilități ca 
numărul lor să ajungă la 
80—100 capete și aceasta 
din resurse proprii. Cînd 
spun din resurse proprii, 
mă gîndesc că avem ‘ în 
gospodăria anexă 12 scroa
fe bune de prăsilă, așa că 
pentru sporirea numărului 
de porci nu vom fi ne- 
voiți să cheltuim bani pen
tru cumpărarea lor“.

Alexandru SCAFAEIU, 
administratorul minei: „De
și. gospodăria anexă de creș
tere a porcinelor nu ne a- 
parține, sin tem interesați

mai bun, adică cu o ce
nușă apropiată de nor
mă. A doua cerință, și 
cea mai importantă, este 
realizarea une; extracții 

’ îh cărbune special pen
tru semicocs de 18 la su
tă, ceea ce reprezintă un 

, adevărat salt față de toa
te performanțele din 1980 
cînd am atins 15,8 la su
tă. în luna ianuarie am 
realizat o recuperare de 
16,1 la sută. E ceva, dar 
e încă departe de ceea ce 
trebuie să realizăm. ■ ?

— Să socotim, totuși, 
că e vorba de un în
ceput promițător. Dar 
în ce „constau străda
niile pentru a ajunge 

/ la recuperarea prevă- 

în mod direct de dezvolta
rea ei. Aceasta pentru 
a asigura minerilor,'o ma
să cit mai consistentă. Se 
pot crește, intr-adevăr, 80 
—100 de porci cu restu
rile de la cantină. în plus, 
masa verde constituie și 
ea o sursă 4e furajare— a 
porcinelor".

Sabin BUNESCU: „Da, 
sursă de furaje sînt și bu
ruienile din grădina de le
gume și zarzavaturi. Va 
trebui încă de pe acum 
să procurăm și să împrăș- 
tiem îngrășăminte naturale 
și azotat de amoniu. A_ 
ceasta pentru a obține re
colte cit maj mari de le
gume și zarzavaturi". ■ ■

Alexandra SCĂFARIU 
„încă din primăvară grădl
na va trebui bine pregătită, 
să fie cultivată cu rădăci- 
noase și ceapă.. Grădina 
dispune deja de instalații 
de apă pentru 
Nu este 
podăria 
copere cantitatea 
ne, 
necesare cantinei, dar prin 

(Continual e in pag c

z.ută și care sînt even
tualele cerințe ce Ie 
implică ?

— Totul e să asigurăm 
producția de mixte și să 
reducem pierderile la 
haldă. Satisfacem această 
cerință în funcție de va
goanele disponibile pen
tru încărcare, dat fiind 
dezechilibrul intervenit 
între sorturi, și nu dis
punem de silozuri sufici
ente. La atingerea indica
torului de 18 la sută. im
portant e să-l realizăm 
prin hidrociclonare din 
sortul granulometric de 
0.5—3 mm și ca toată ins
talația ; să funcționeze la 
parametri optimi. Greu
tăți putem avea doar da
că mina Petrila nu_și rea
lizează ritmic planul, a- 
rcasta pentru că huila de 
Petrila. dat fiind carac
teristicile sale superioare' 
față de cele de la cele-

Ioan DU BEK
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> Nou în stilul și 
metodele muncii de 
partid - Pregătirea 
profesională, pe a- 
genda de lucru a, 
organizației de 
partid

• Va informăm

D CRIȘAN

udat, 
vorba ca gos- 

anexă să ti
de 'car

legume sau fructe

(Continuare in pag, a 2-a>
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Delegația Partidului Comunist
Român, condusă de tovarășul
Nicolae Ceaușescu„ care va 

participa la lucrările celui de-al 
XXVI-lea Congres al P.C.U.S., 

a plecat, duminică, la Moscova
Delegația Partidului Co

munist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene- 
ral'^d'-t’artidului Comunist 

. RomâîM care va participa 
la lucrările celui de-al 
XXVI/lea Congres al Parti- 
dulu/ Comunist al Uniu
nii Sovietice, a plecat, du
minică dimineață, la Mos
cova.

MOSCOVA 23 (Ager- 
pres). — Delegația Parti
dului Comunist Român, 
condusă de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, care va 
participa la lucrările celui 
de-al XXVI-lea Congres 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a sosit, 
în după-amiaza zilei de 
22 februarie, la Moscova, Delegația Partidului Co

Brigada condusă de Simian Tic, de la sectorul XI al IM Lupeni.

Lupeniul—în fața unor 
perspective fără precedentI I I

!

I

oarta de intrare în înspre vestul orașului se 
t r naște practic un nou o-

raș. Un oraș care va 
găzdui în următorii 5—6 
ani o populație cu 11 000

g'i oarta de intrai
fă orașul Lupeni mai 
’ lasă vederii, deo

camdată, un șir de case 
vechi, de colonie, care 
peste puțin timp vor dis
pare cu desăvîrșire. încă 
de pe acum, pe locul o- 
cupat de acele case, ca
re au găzduit generații de 
mineri, începe să se con
tureze un parc. Intr-o 
perspectivă nu prea în
depărtată, poarta de in
trare in Lupeni va fi un 
vast parc, o zonă verde 
cu alei și pomi ernamen- 
tali. Fiindcă în această 
zonă, în adine, se află 
importante rezerve de 
cărbune, care , vor fi pu
se în valoare.

In schimb. în replică,

SERBĂRILE

Din delegație fac parte 
tovarășii Nicplae Constan
tin, membru al Comitetu
lui Politie Executiv al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Tralăn Du- 
daș, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Romă - 
niei Ia Moscova.

Ceremonia plecării a a- 
vut loc pe aeroportul Oto-

La aeroportul Vnukovo, 
delegația a fost întîmpina- 
tă de D. F. Ustinov, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., V. I„ 
Drozdenko, V.E. Dimșiț, 
membri ai C.C. al P.C.U.S., 
F.I. Mocialin, membru al 
Comisiei Centrale de re
vizie a P.C.U.S., O,A. Ciu- 
kanov, adjunct de șef de 
secție la C.C. al l’.C.U.S,

Sosirea la Moscova

însemnări de reporter

locuitori mai mare decît 
cea din prezent. Necesa
rul de locuințe pentru a- 
cest .spor de populație se 
află, deocamdată, în ma
re măsură in faza de 
proiect. Dincolo de pî- 
rîul Brăița a început în
să să se contureze de pe 
acum zona viitorului cen
tru civic al orașului/ ( 

peni. Pe frontispiciul aero
gării se aflau drapelele 
partidului și statului, care 
încadrau portretul tovară
șului Nicolae Ceauș-'scu.

La plecare, secretarul 
general al partidului a fose, 
salutat de tovarășa Elena 
Ceausescu, de tovarăș ui 
llie Verde t, de a~)'.i tova
răși din conducerea de 
partid.

a'iți

munist Român condusă d<» 
tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, secretar gene
ral al partidului'Comunist 
Român, care participă la 
lucrările Congresului al 
XXVI-lea al Partidului Co
munist al Uniunii .Sovie
tice. a depus, în după a- 
miaza zilei de 22 februarie, 
o coroană de flori la Mau
soleul lui V.!. Lenin, din 
Piața Roșie.

Eșalonat pe două etape, 
in următorii 5—6 ani vor 
fi construite în Lupeni a- 
proape 6000 de aparta
mente. Actualele centre 
demografice, din Braia șt 
Vîscoza vor fi legate de 
altele, care vor forma un 
ansamblu armonios, de 
o frumusețe arhitectoni
că de invidiat. In prima 
etapă, pe dealul de dea
supra rezervorului, pînă 
la valea Brăii vor fi ata
cate blocuri însumlnd 1 000 
de Apartamente, multe 
din acestea evitiil a. 
coperișul în două ape, cu 
țiglă. Actualele locuințe

Viorel STRĂUȚ

Relatări de la con
cursurile desfășurate 
duminică..
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Pregătirea profesională, pe agenda de lucru
I
I Lupeniul-în fața unor

a organizației de partid
I

I perspective, fără precedent
Mina Lonea dispune la 

ora actuală de o bună 
dotare tehnică. Introdu- 

' cerea. întreținerea și re
pararea utilajelor moder
ne implică din partea fie
cărui om al muncii o te
meinică pregătire tehnico. 
profesională. Iată de ce 
comitetul de partid, con
siliul oamenilor muncii 

au elaborat „Programul de 
organizare și desfășurare 
a cursurilor de calificare 
și perfecționare a pregăti
rii profesionale a perso
nalului muncitor". Acest 
program este, de fapt, re
zultatul unei acțiuni largi 
de analiză amănunțită pe 
brigăzi, sectoare, com
partimente de lucru prin 
care ne_am propus să 
dăm o nouă orientare în
tregii activități destinate 
îmbunătățirii pregătirii 
profesionale. Cu acest pri
lej s-au stabilit formele 
de pregătire, și s-au fă
cut înscrieri la cursuri, în 
funcție de dorințele fiecă
rui om al muncii. Urma
rea ? în 1980 s-au califi
cat în meseriile de mi
ner. electrician, lăcătuș, 
sudor 246 de muncitori, 
28 de electrolăcătuși au 
absolvit cursurile de me
canici mașini de extrac- 

_ție. iar 68 de mineri au 
devenit și electricieni.

Comitetul de 
luat măsurile 
pentru crearea, 
an a condițiilor 
și didactice 
tor bunei desfășurări a

procesului de învățămint 
profesional. în acest sens 
s-au stabilit responsabili
tăți și s-au selecționat 
lectori dintre cele mai bu
ne cadre tehnico-ingine- 
rești. Aș aminti'doar pe 
ing. Andrej Loy. sing. 
Ioan Kulcsear, sing. Petru

to. Nicolae Golea, Ion 
Cojocariu, Dragoș Telea
gă, Gheorghe Poienaru și 
mulți alții. Este de ase
menea, de consemnat că 
majoritatea dintre mem
brii acestor brigăzi au o 
dublă calificare — sint 
mineri și electrolăcătuși.

NOU în stilul și'metodele 
muncii de partid

partid a 
n ecesare 
în acest 

materiale 
corespunză-

Cenușe, ing. Vasile Si- 
mion. Apoi am luat mă
suri de asigurare a să
lilor de clasă, machete, 
am editat o broșură care 
cuprinde caracteristicile 
tehnice, reguli de exploa
tare, de depanare a prin
cipalelor defecte și posi
bilități de reparare a uti
lajelor din dotare. Deci; 
oamenii muncii care ur
mează în prezent cursuri
le de mineri, electricieni 
și lăcătuși au creat toa
te condițiile pentru a-și 
îmbunătăți pregătirea pro
fesională. în 1981 numai 
la cursurile de calificare . .
sînt cuprinși peste 260 tone de cărbune, 
muncitori.

Avînd în vedere sarci
nile de plan care sînt des
tul de mobilizatoare, or
ganizația noastră de 
partid, conducerea minei 
au pus în fruntea brigă
zilor oameni temeinic 
pregătiți, policalificați, co
muniști de nădejde cum 
ar fi: Petru Corobea, Ca
rol Repaș, Gherasim Fii-

Alături de celelalte forme 
ale muncii politice (învă- 
țămînt de partid, anali
ze în adunările generale, 
mese rotunde, propagan
dă vizuală), calificarea și 
policalificarea au condus 
la reducerea duratei și nu
mărului defecțiunilor e_ 
lectromecanice, la stăpî- 
nirea de către toți mem
brii brigăzii a utilajelor 
din dotare și, de ce nu, la 
sporirea producției de 
cărbune. De 
sectoarele IV. I și II au 
depășit în această lună, 
la zi, sarcinile de plan cu 
1500, 500 și, respectiv, 50

Acționînd în lumina 
hotărârilor Congresului al 
XII-lea al partidului, a 
indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
la plenarele C.C. al P.C.R. 
din octombrie și decem
brie 1980. comitetul de 
partid, c.o.m. au luat mă
suri de cuprindere în- 
tr_o formă de învățămint 
a tuturor categoriilor de

oameni ai muncii de la 
mina noastră. Astfel, am 
avut în vedere să fie în
scriși cu precădere la , 
cursuri muncitori, maiștri, 
tehnicieni, de la locurile 
de muncă dotate cu uti
laje de mare tehnicitate 
și randament. Organiza
ția de partid a orientat 
tematica programelor de 
pregătire în așa fel incit 
asimilarea noilor tehno
logii de extracție, redu
cerea consumurilor ener
getice. utilizarea raționa
lă a resurselor materiale 
să ocupe Un loc central. 
De asemenea, Co
mitetul de partid, c.o.m., 
continuă să sprijine și să 
îndrume desfășurarea în 
bune condiții a prevede
rilor programului de pre
gătire profesională, să 
controleze modul în care 
sînt folosite condițiile 
create, prezența la cursuri. 
Stilul și metodele de 

âxemplu, muncă adoptate de comi
tetul de partid, de birouri
le organizațiilor de bază, 
de comitetul de sindicat 
sînt menite să determine 
în mod hotărâtor crește
rea pregătirii profesiona
le, cunoașterea de către 
fiecare om al muncii a 
utilajelor din dotare, 
sporirea producției 
cărbune.

Ilie PĂDUCEL, 
secretarul comitetului 

partid al I.M. Lonea

(Urmare din pag. I)
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plex de alimentație publi
că și o nouă piață agro- 

geci de noi 
_' de 

prestări de servicii că
tre populație vor com.

. pleta dotările noilor car
tiere.

Pentru anul 1981, în 
Lupeni sint prevăzute să 
se construiască 1304 a- 

coasta" munte"uCvolumul parlamente, _ ceea^ ce re- 
cel mai important de a_ 
parlamente este amplasat 
în zona Zănoaga — Da
mian. Dincolo de firul 
Jiului, paralel cu centrul 
civic Bărbateni, pe dealul 
Zăhoaga Damien vor 
fi construite alte 2000 de 
apartamente, în blocuri 
din panouri prefabricate. 
Un drum cu patru benzi, 
cu numeroase ramificații 
înspre vechile și viitoare
le cartiere de blocuri, va 
străbate întregul oraș, 
prelungindu-se pînă în e- 
rașul Uricani. Actuala 
gară a C.F.R. va dispare. 
O nouă gară îi va lua 
locul la 'vărsarea piriului 
Mierleasa în Jiul de Vest.

Un magazin universal, 
noi școli și grădinițe, ,tutuu
platforma industrială Vis- pe coordonatele luminoa- 
coza care va cuprinde ins
talația de lire și ț 
ria de mătase, un corn.

din zonă, în cea mai mare alimentară, 
parte vor fi păstrate, in- unități comerciale și 
tegrate armonios în sis- - -•
temui de dotări al viito
rului cartier care va ur
ca pînă în apropierea ac
tualei zone de agrement. 
Albia piriului Brăița va 
fi regularizată pînă lingă

prezintă mai mult de ju
mătate din volumul de a- 
partamente prevăzut pen
tru toate celelalte locali
tăți ale municipiului Pe
troșani. Dincolo de vi
sele îndrăznețe și fru
moase ale proiectanților, 
se întrezărește de pe a- 
cum realitatea prezentu
lui Cu fiecare zi, cu fie
care lună, zestrea urba
nistică a orașului se îm
bogățește, întreprinderile 
miniere Lupeni și Bărbă- 
teni se dezvoltă, își spo
resc capacitățile de pro
ducție. Țesătoria de mă
tase în care vor lucra cî- 
teva sute de soții și fiice 
de mineri va intra în cu- 
rînd în funcțiune, călită- ' 
tea vieții oamenilor se 
va ridica pe noi culmi,

I I
I

I 
I

se ele viitorului luminos, 
țesato- prefigurat în programul 
— partidului.

kăspundem cititorilor
• DUMITRU APOSTOL, Petroșani: Abonamen

tul dv. era valabil, mai cu seamă, pentru autobuzele 
de pe traseele Piața Victoriei (Petroșani) — Lonea și 
Piața Victoriei — Aeroport. Dar, dacă tot v-ați pier
dut încrederea în no; și, în plus, ne și avertizați că-vă 
veți adresa „redacției superioare" (expresia vă apar
ține), de ce nu o faceți, că nu vă oprește nimeni.

• UN GRUP DE COOPERATOARE DE LA „UNI
REA", Petroșani: La conducerea cooperativei există 
evidența celor care au contribuit benevol la organiza
rea pomului de iarnă. Dacă doriți, vă puteți prezenta 
pentru lămuriri la conducerea cooperativei.

• N. TARAȘESCU, Petroșani. Nu dorim să parti
cipăm la gîlceava pe care dv. vreți s-o întrețineți cu 
vecinul de bloc. Ar fi recomandabil să vă aveți ca 
bum vecini. Trăiți doar sub același acoperiș.

te IOSIF FIERARU, Lupeni : In final, solicitarea 
v_a fosh rezolvată favorabil. împreună cu dv„ mulțu
mim E.G.C.L. Lupeni. ..

• IO5.N ROȘCA, Petroșani : Nu sînteți obligat să 
plătiți apă caldă, dacă, într_adevăr, nu primiți. (T.V.)

o
La 

tă în 
modernă' cantină, prima 
dintr-o serie de trei a_ 
semenea unități pe care 
I.A.C.C.V.J, le va cons
trui în Valea Jiului. No
ua unitate dispune de u- 
Ulaj special pentru 
pregătire’a * alimentelor 
și prepararea meniuri
lor, care ușurează mult 
munca colectivului con
dus de maistrul bucătar 
Gheorghe Enache, șeful 
noii cantine, și asigură 
pregătirea a 8000 de 
mese, în sortimente di
ferite, pe zi. (T.V.)

Vulcan a fost da- 
folosință o nouă și

noua cantina

Comunista Florica Isă- 
cilă, soție de miner, 
mamă a doi copii, se 
numără printre frunta
șele I.T. Petroșani.

Pe magistrala 
termoficării

Sub coordonarea slng. 
Lucian Lazăr și a mais
trului Ioa,n Bondoc, Pe 
șantierul termoficării au 
fost reluate și se desfă
șoară în ritm alert lu
crările de construcții— 
montaj din zona Petro
șani — Livezeni. Prin
tre constructorii care 
s-au evidențiat lucrînd 
în condiții dificile, în 
zone cu puternice in
filtrații de apă, se nu
mără cei din brigăzile 
conduse de Slmion Gli- 
ga, Vasile Cocheri și 
Gică Luchian. Pentru a 
spori volumul de lu
crări de construcții-mon- 
taj, conducerea șan-'5 
flerului a trimis încă o 
brigadă de constructori 
îți frunte cu Mlhai Fie- 
rescu. (V.S.)

u

(Urmare din pag. I)

Gospodăria anexă are încă mari 
posmilitati de dezvoltare

îUrmare din pag. I)

aceasta se reduc substan
țial cantitățile ce le pri
mim de ia fondul centra
lizat și aceasta este deo
sebit de important".

— îngrijirea purceilor ri
dică destule probleme...

Sabin BUNESCU: „In
tr-adevăr, așa este. Avem 
o încălzire improvizată, 
care nu dă rezultate prea 
bune. Așa se și explică 
faptul că o parte din pur
cei n-au supraviețuit**.

Alexandru SC AFARÎU: 
„O să dăm o mînă de a- 
jutor în rezolvarea acestei

probleme. Vom introduce în 
boxele scroafelor de prăsilă 
încălzire centrală și insta
lație pentru spălarea pur
ceilor. Tot în vară inten
ționăm să amenajăm o 
secție specială pentru por
cii puși Ia îngrășat".

După cum se vede exis
tă încă mari posibilități 
de dezvoltare a gospodă
riei de aici- Sugerăm jdeea 
ca livada să fie semănată 
cu lucernă sau trifoi, ceea 
ce ar asigura porcilor ma
să verde din primăvară 
pînă toamna, aceasta dacă 
va fi cosită în mod ra
țional.

lalte mine furnizoare, 
este hotărâtoare pentru 
realizarea specialului pen
tru semicocs.

— In cadrul prepara- 
ției prin ce măsuri se 
acționează pentru creș
terea recuperării în 
cărbunele special ?

— Sîntem preocupați să 
ne perfecționăm tehnologia 
pentru sortul 0,5—3 mm 
pentru a scoate cît mai 
mult semicocs și a cîștiga 
astfel și experiența nece
sară pentru noua instalație. 
Urmărim, mai ales, creș
terea siguranței în funcți
onarea instalației, iar, în 
acest scop, îmbunătățirea 
întreținerii și reparării u- 
tilajelor. reducerea pierde
rilor tehnologice- în reali

zarea planului anual la 
semicocs. este hotărâtoare 
și contăm, deci, pe noua 
instalație de preparare a- 
flată în construcție și care 
va intra în funcțiune din

impune cu stringență ur
gentarea lucrărilor de cons
trucții montaj din etapa I 
a obiectivului, mai ales Că 
sînt întîrzieri în execuția 
spălătoriei, flotației și a

Realizarea specialului 
pentru semicocs

trimestrul IV. Odată cu a- 
ceasta. vom elimina sor
tul spălat norma] în fa
voarea specialului pentru 
semicocs care va reprezen
ta aproape 50 la sută din 
producția netă a prepara- 
ției, față de 16,1 la sută 
în prezent. Cu noua ins
talație va trebui să atingem 
o recuperare în cărbune spe
cial de 42 la ’sută față de 
18. Dar, pentru aceasta, șe

silozurilor perithu produse 
spălate, întîrzieri ce tre
buie recuperate ca și cele 
în achiziționarea ultimelor 
utilaje.

în ce constă spriji
nul ce-1 acordați cons
tructorilor în acest 
scop ?

— In ceea ce ne priveș
te, vom realiza în termen 
obiectivele ce se execută în 
regie proprie și vom parti
cipa cu echipe speciale

pentru a ajuta șantierul 
I.C.M.M., mai ales la lu
crările de montaj. Dar, și 
șantierul trebuie să facă 
mai mult pentru urgenta
rea lucrărilor. Adevărul e 
că pe această temă se dis
cută mult, dar se face mai 
puțin, adică se lucrează 
încă lent. Urgentarea lu
crărilor este necesară pen
tru a putea începe probele 
tehnologice. Concomitent a- 
vem în atenție pregătirea 
și perfecționarea persona
lului care va exploata 
noua- instalație. In acest 
scop se ' pregătesc, pentru 
a deveni muncitori specia
liști la noile utilaje, 265 de 
oameni cuprinși în cursuri 
de perfecționare atît la noi, 
cît și la celelalte preparații.

Pri» toate pregătirile ce 
Ie facem, sînt sigur că 
vom reuși să ne onorăm 
sarcinile calitativ sporite 
ce ne stau în față începînd 
din acest an.

• DOTARE. Spitalul o- 
rășenesc Lupeni a fost 
dotat recent cu aparatură 
medicală modernă în va- 

Iloare de 400 000 lei. Intre 
noile achiziții se numără 

t un aparat Roentgen pentru 
I secția pediatrie, un defibri- 
I lator cardiac. un aparat 
l pentru respirație artificial

• ANIVERSARE. La Ca
sa pensionarilor din Pe- 
■ _ _ __ 1 _ -‘"■’•î, cU
prilejul împlinirii a 3° de 
arii de la înființare, o fes
tivitate aniversară. Va fi 
prezentată; o expunere ur
mată de un program artis
tic la care își vor da con
cursul artiști amatori, pre
cum și fanfara orașului Pe
troșani.

« RECUPERARE MEDI
CALA. Constructorii șan
tierului din Petroșani al

lă asistată și un aparat 
pentru aerosol. __ ,

• IN ATENȚIA SPOR- troșani, are loc astăzi, 
TIVILOR ȘI A COLEC- - ’ * * 4 *~..........
ȚIONARILOR DE INSIG
NE. In preajma ediției a 
VII-a a Cupei ziarului 
„Steagul roșu" la schi, re
dacția pune la dispoziția 
colecționarilor și sportivilor 
insigna „Cupa ziarului Stea
gul roșu la schi". Pentru 
.procurarea insignei, dorito
rii se pot prezenta la re
dacție.

T.C.H. au început finisajul 
unui important obiectiv sa
nitar care se construiește 
pe lingă spitalul vechi — 
secția de recuperare medi
cală. Printre altele, sec
ția va cuprinde bazine pen
tru hidroterapie și kino- 
terapie.

• RISUL... ÎNSEAMNĂ 
SANATATE PE JUMĂ
TATE" — este genericul 
spectacolului muzical-dis_ 
tractiv pe care-1 prezintă 
joi. 26 februarie (ora 19),

Teatrul maghiar de stat 
din Timișoara pe scena Ca
sei de cultură din Petro
șani. In program: arii din 
operete, cîntece de petre
cere. șlagăre, muzică dis
co. scenete vesele etc.
• MOTELUL „VALEA 

DE PEȘTI" a devenit o 
gazdă bună pentru grupu
rile de excursioniști din 
Vale și din județele limi
trofe județului Hunedoara. 
Pentru cunoașterea mal 
bună a frumuseților acestor

meleaguri. excursioniștii 
organizează drumeții prin 
împrejurimi. Beneficiari ai 
acestor frumuseți inegala
bile au fost în ultimele zile 
un grup de siderurgiști de 
la Hunedoara și alt 
de oameni ai muncii 
județul Gorj.

Rubrică redactată 
Toma TâtArCA

grup
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99 în Valea Jiului
Un semnificativ debut în ce-a de-a Vil-a ediție 
A CUPEI ZIARULUI „STEAGUL ROȘU" LA SCHI 

Participare masivă, entuziastă, a tineretului
Veritabil festival la ,,Pasu Vîlcan“

Duminică, așa după cum am maj anunțat, în 
toate localitățile Văii Jiului, în această zi de debut a 
„Serbărilor, zăpezii", s-a dat .startul unor ample în
treceri sportive de masă specifice iernii în cadrul ce
lei d«-a VILa ediții a CUPEI ZIARULUI „STEAGUL 
ROȘU" LA SCHI. La Vulcan, Lupeni, Petrila, Petro
șani, Aninoasa, pîrtiile de pe dealurile din apropie
rea localităților- — ca și cele de la cabanele Pasu 
Vîlcan și Straja—Lupeni, — au cunoscut o animație 
neobișnuită, de concurs, de exuberanță și voie bună, 
prin prezența masivă a tineretului la startul popu
larei competiții. Ne face plăcere, sinceră bucurie, 
să consemnăm că acțiunea sportivă „Serbările ză
pezii" a atras în fiecare loc de concurs, zeci și sute 
de elevi de la școli generale și licee și părinți ai 
acestora, numeroși alți tineri și oameni ai muncii 
care au beneficiat astfel de cîteva ore de bună dis
poziție, deconectare, petrecute în aer curat, jar acesta 
este un mare cîștig pentru toți, pentru sănătatea fie
căruia — de fapt, de ce să n-o spunem încă o dată, 
este SCOPUL DECLARAT al întregii competiții or
ganizate de ziarul nostru. In reportajele, cronicile și 
comentariile sportive ce urmează — aspecte de pe 
pîrtiile de concurs.»

PETROȘANI

„Ghioceii" pîrtiiior de pe dealul
Institutului

Duminică dimineața. 
Pîrtiile de pe dealul Insti
tutului de mine, din jurul 
cabanei „Brădet“ ȘaflU în
suflețit de larma micilor 
sportivi, elevi ai școlilor 
din Petroșani. Se fac pri
mele probe de pistă. Orga
nizatorii sînt mulțumiți, 
copiii fericiți așteaptă ne
răbdători începerea con
cursului. S-a dat startul. 
După fiecare manșă con- 
curențiî sînt numai ochi 
și urechi așteptînd plini 
de emoție hotărîrile crono- 
metroriior, ale profesori
lor de sport care vegheau 
ca totul să se desfășoare 
în cea mai deplină ordine, 
în respectul cuvenit unor 
competiții sportive. Desfă
șurat la sanie și schi, con
cursul de duminică și-ă 
desemnat cîștigătorii — toți 
partieipanții „Ghiocei" ai 
pîrtiiior de pe dealul Ins

Meciul restanță disputat 
duminică a strîns pe sta
dionul Jiul în jur de 6 000 
de spectatori, care în po
fida frigului n-au ple
cat nemulțumiți. Fotbaliștii 
noștri au dovedit o capa
citate de mobilizare exem
plară, întregul „angrenaj" 
a funcționat ireproșabil pe 
tot parcursul celor 90 de 
minute. „Morișca" lui yio- 
rel Mateianu n-a avut șan
se în fața unei echipe dîr- 
ze, hotărîte. Miza mare a 
meciului, terenul greu n-au 
împiedicat însă buna des
fășurare a partidei, care 
s-ă ridicat la un nivel ca
litativ deosebit.

Imediat după fluierul de 
începere, în min. 2, Sălă- 
gean șutează, balonul se 
oprește în noroi și Șumu- 
lanschi nu iartă : 1—0. Du
pă numai 3 minute o altă 
ocazie, dar mingea centra
tă de Sălăgean se „plimbă" 
prin fața porții băimăreni
lor. Giuchiei driblează spre 
satisfacția tribunelor (cam 
tăcute, duminică 1) iar Șu
mulanschi, în formă de zi
le mari ratează două mari 
ocazii (min. 30, 39). In 
min. 43, același Șumulan- 
schi driblează cîțiva ad
versari și pasează ideal 
pentru Stoichiță care în
scrie de aproape : 2—0. In 
Următorul minut Giuchiei 
scapă singur, dar Condruc 
îl oprește prin fault, lovi
tură executată frumos, dar 
nefructificată (Grîgore tre- 

titutului dintre care s-au 
remarcat finaliști ai „Da- 
ciadei" din Cupa Pionie
rului la sanie — Lucian 
Boța și Carmen Lazăr, iar 
la schi Ramona Beke și 
Claudiu Moga, Sana Beke, 
Aurel Bota. Ei s-au re
marcat dar de evidențiat 

’s-au evidențiat, toți parli- 
cipanții.

O mențiune aparte fa
cem pentru cei care au 
asigurat, prin grija lor 
părintească, ordinea și dis
ciplina: profesorul 
de schi Zoltan Toth de la 
Școala sportivă din Pe
troșani, Eleonora Madaraș, 
profesoară de sport la 
Școala generală nr. 6, de 
unde au fost cei mai multi 
concurenți, instructorul vo
luntar al C.M.E.F.S. Va- 
sile Argint și neobositul 
Aurel Slăbii, vicepreședin
tele C.M.E.F.S. Petroșani.

Fotbal, divizia ft: J1UL-F.C. Baia Mare 4-1 (2-0)
Un meci de nota 10

buia să șuteze dintr-o bu
cată, cum face la antre
nament).

In a doua parte a jocu
lui „balanța" înclină spre 
băimăreni. In min. 52 trei 
șuturi consecutive ne-au 
făcut emoții, dar Caval 
respinge prlntr-un reflex 
neașteptat și apărarea se 
descurcă. Jucătorii Jiului 
mai ratează cîteva ocazii 
min. (60 Schmidt, 63 — Stoi
ca, 68 — Giuchiei). La o 
învălmășeală în careul 
oaspeților (min. 69) cînd 
nimeni nu se aștepta să 
„iese" ceva, Giuchiei îl pă
călește pe Windt și în
scrie : 3—0. Numai după 
un minut Windt (care se 
pare că a moștenit de la 
Răducanu să joace la «0 
m de poartă) este prins de
parte de postul său și Șu- 
mulanschi 11 „învinge" i 
4—0. Echipa merge exce
lent, dar în min. 75, bucu- 
reșteanul Buzea le „oferă" 
băimărenilor un „penalty" 
(Vasiliu nici măcar nu l-a 
atins pe Pamfil). înscrie 
Koller: 4—1. In min. 85 
Sălăgean scapă singur si 
de la 6 m trage în portar.

Cam acestea au fost fap
tele. Jiul a călcat cu drep
tul în noul sezon, ceea 
ce este îmbucurător. Se a-

La cabana Pasu Vîlcan, 
încă de sîmbătă seara, clnd 
ea a devenit neîncăpătoa
re fluxului de iubitori ai 
schiului și muntelui, at
mosfera trăda apropierea 
unui îndrăgit. concurs. Cu
pa U.T.C. a I.M. Vulcan și 
preliminariile Cupei zia
rului „Steagul roșu" s-au 
desfășurat concomitent. 
Au cîștigat cei mai 
buni. Fetelor, pe lingă pla
chete și diplome, organi
zatorii le-au acordat și în
semnele apropiatei primă
veri — mărțișoarcle. Mire- 
la Asandei. Ingrid llof- 

Luminița Trandafir, pri
ma sportivă a Văii Jiului 
la naționalele de schi fond 
ce se vor desfășura la 
sfîrșitul acestei luni.

rată deja roadele pregă
tirii fizice din vacanță, o 
mai bună omogenizare a 
compartimentelor de joc 
și, parcă — parcă, băieții 
noștri sînt puși pe treabă. 
Așa să fie! In apărare nu 
sînt probleme prea mari. 
Revenirea lui Rusu a. fost 
de bun augur, Vasiliu „stă 
bine pe picioare", P. Gri- 
gore și Miculescu par mai 
maturi. Linia mediană a 

Fază din meciul restanță de fotbal, Jiul — F.C. Bala Mare.

fman, Maria Bogdan și 
Frusina Călin s-au situat 
pe primele . locuri. Băieții, 
mai numeroși, au oferit 
un veritabil spectacol, cu 
cel mai scurt timp în
cheind manșele Alexandru 
Vass — de cinci ani — 
Alexandru Gruia, Profirei 
Todeilă, Pompiliu Florea, 
Teofil Baczai, Alexandru 
Vass și Ladislau Kraus. 
Au mai fost premiați Cris
tian Șipoș, cel mai tînăr 
schior din cabană, și Da
cian Rizoti, la categoria 
sub cinci ani, alături de 
veteranul Petru Stoica.

BRAlȚA, — LUPENI

Pasionanta 
pe pîrtia

In tovărășia săniuțelor, 
peste 100 de copii, elevi ai 
școlilor generale din o- 
rașul Lupeni, însoțiți de 
cadre didactice s-au în
dreptat, în orele dimine
ții, sp.re locul de agrement 
Brăița. Aici, ca și la ca
bana Straja, tineretul Lu- 
peniului și-a disputat mă
iestria sportivă într-o pa
sionantă întrecere de sa
nie; La luarea startului, în 
decorul de iarnă tîrzie, e- 
xuberanța tinereții, voia 
bună și dorința de afirma
re sportivă au pus stăpîni- 
re pe pîrtie, iâr ecourile 
glasurilor cristaline ale 
copiilor din galeria supor
terilor ce-și încurajau fre
netic favoriții se răspîn- 
deau pînă în îndepărtarea 
pădurilor din împrejurimi. 
Dar iată cîștigătorii pro
bei de sanie : fete: clasele 
I-IV: I. Lăcrimioara Mu- 
cea, II. Sorina Silvan, HI 
Melinda Szegedi (toate de 
la Școala generală nr. I). 
Băieți : clasele I—IV :
I Florin Pălănceanu, II 
Imre Stoica, III Marian 
Miu (toți de la Școala ge- 

fost completată cu Schmidt, 
muncitor, perseverent (mai 
multă atenție Ia marcaj !) 
In atac, Țiți Șumulanschi 
a făcut, ieri, un joc fără 
greșeli și a combinat bine 
cu Sălăgean, Stoichiță și 
Giuchiei. Meciul de dumi
nică a cîștigat în dina
mism și datorită prestației 
băimărenilor cu a lor tac
tică „toți în apărare, toți 
de atac", ceea ce i-a obli

Demn'de evidențiat a fost 
sprijinul larg care ne-a 
fost acordat de către loan 
Călin și Ludovic Deac, 
maistru și, respectiv, e- 
lectrician la I.M. Vulcan, 
de profesorii Stoica Leon 
Petru și Durnea Dumitru-, 
care au antrenat elevii 
școlilor orașului Vulcan la 
concurs, .de către Bella 
Nevezy și pensionarul Vic
tor Iliescu. La cabana Pa
su Vîlcan s-a desfășurat 
astfel, fără lipsă de mo
destie spus, un adevărat 
festival al zăpezii.

T. CAMPIANU

întrecere
de sanie

nerală nr. I). Fete: clase
le V-VI: I Domnița Stoi
ca, II Eugenia Rus (Școa
la generală nr. 3). Băieți, 
clasele V-VI : I Daniel 
Banaru, II Cristian Bojin 
(Școala generală nr. 3). 
Fete : clasele VII-VIII: 
I Marinela Boca (Școala 
generală nr. 3), II Liliana 
Nagy (Școala generală nr. 
2). Băieți: clasele VII- 
VIII: I Cristian Stane iu și 
Daniel Băltaru, II Nicolae 
Someșan (toți de la Școala 
generală nr. 3).

Cu multă însuflețire și 
bucurie a intrat în posesia 
Diplomei de cel mai tînăr 
participant la concurs ofe
rită de ziar, elevul de 7 
ani Vasile Preotu de la 
Școala generală nr. 1. Un 
cuvînt de prețuire se cu
vine pentru profesorii de 
educație fizică Romulus 
Vasiu și Dorel Zamfira de 
la Școala generală nr. 3 și 
Cornel Păcurariu de la 
Casa pionierilor Lupeni 
care au asigurat buna des
fășurare a întrecerii spor
tive. (I.B.) 

gat pe băieții noștri la un 
mare efort.

Iată echipa care într-un 
meci de nota 10 a infirmat 
declarațiile lui Viorel Ma
teianu : Caval, P. Grîgore, 
Vasiliu, Miculescu, Rusu, 
Șumulanschi, Sălăgean, 
Schmidt, Stoica, Stoichiță, 
Giuchiei.

Mircea BUJORESCU

Concursul de schi șl 
săniuțe desfășurat du
minică la Aninoasa a 
demarat cu ecourile 
marșului intonat de 
membrii fanfarei sindi
catului minier din loca
litate. Vestea, care pînă 
în acel moment era răs_ 
pîndită de la om la om 
or; de la colectiv la co
lectiv, a devenit în cîte
va minute, cunoscută de 
întreaga comună, 'fapt 
ce a făcut ca rîndurile 
coloanei celor peste 150 
de concurenți, organiza
tori și susținători să 

crească continuu pe mă
sura înaintării pe vale 
în sus pînă la pîrtia de 
pe versantul nordic în
clinat spre valea Ani- 
noasei, denumit Șes, un
de a avut loc concursul, 
înscris în. șirul de ac
țiuni avînd drept scop 
antrenarea unui număr 
cît mai mare de tineri 
la practicarea sporturi
lor de iarnă, îndeosebi 
a schiului, concursul de 
la Aninoasa s-a trans
format într-o adevărată 
sărbătoare, completînd 
în mod fericit „Serbări
le zăpezii", care inau
gurează cea de-a VII_n 
ediție a Cupei ziarului

0 adevărată 
sărbătoare

„Steagul roș‘u“ la schi.
Participarea numeroa

să, cadrul natural ima
culat, deosebit de plă

cut, au făcut ca voia 
bună și spiritul de în
trecere să fie dominan
tele acestei excelente 
acțiuni sportive de ma
să.

La organizarea și des
fășurarea în condiții op
time a concursului au 
contribuit profesorii E_ 
lena Bolboceanu și Teo
dor Trifa, învățătoarele 
Eufrosina Banyayi, Ele
na Maracu și Daniela 
Pașca, Doru Tănăsescu, 
secretar adjunct op pro
blemele de propagandă 
al comitetului comunal 
de partid, schiorii vete
rani Alexandru Hege- 
duș șl Ion Sîrbu.

In ordinea categoriilor 
de vîrstă, cîștigătorii 
concursului la proba de 
sanie sînt următorii : 
5—7 ani, băieți — Fran- 
cisc Pușcarin și Florin 
Pîrvulescu; 8—10 ani, 
fele — Simona Giurgea 
și Monica Midea; bă
ieți — Petru Corlan, Pe
tru Bîrlea, Neluțu Ho
țea ; 11—22 ani, fete
— Tatiana Tancău, A- 
nișoara Cohal, Maria 
Berei; băieți — Dănuț 
Amărinei. Viorel Ha- 
bian și Florin Nicoleea; 
13—14 ani, fete — Vio
rica Șteț, Doina Covaci, 
Gabriela Malea; băieți 
—- Francîsc Suhan. Va
lentin Rus, Nicolae 
Donca ; La proba de 
schi, locurile I-III ău 
fost cîștigate de următo
rii concurenți: 7—8 ani, 
băieți: Traian lane, Mi- 
ha; Puncs; 11—12 ani
— Marius Costihaș. Ion
Hoțea. Cornel Tăcu și 
loan Burlec, ultimii doi 
cu același timp; 13—14 
ani — loan Olaru. Nico
lae Dunca și Mihai Co_ 
hal. \ <

Tuturor concurenți- : 
Ior situați pe locurile I, 
II și III le-au fost îrimî- 
nat» diwlotș» partea 
redacției. (T.Ț.)

Alte relatări în nu
merele viitoare.
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Deschiderea lucrărilor celui de-al XXVI-lea 

Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
MOSCOVA 23 — De la 

trimisul Agerpres, I. Du, 
mitrașcu : In dimineața zi
lei de 23 februarie, s-au 
deschis la Palatul Congre
selor din Kremlin, lucrări
le: celui de-al XXVI-lea 
Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovieti
ce,

La congres participă 5 002 
delegați. > reprezentîndu-i 
pe cei 17,5 milioane de 
comuniști sovietici. Ei au 
fost/ăleși la conferințele de 
pațlid orășenești, regionale 
și de ținut, la congresele 
de partid din republicile u- 
nionâle.

Pentru a participa la 
congres, au sosit la Mos
cova 123 de delegații ale 
partidelor comuniste și 
muncitorești și ale altor 
partide și organizații din 
109 țări ale lumii.

In prezidiul > congresului 
au luat loc membrii Birou
lui Politic al C.C. al 
P.C.U.S.

Alături de conducătorii 
celorlalte delegații de pes
te hotare. în prezidiu a 
luat loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân.

In sală, împreună cu 
membrii delegațiilor străi
ne, se aflau tovarășii Nico
lae Constantin, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv, al C.C. al P-C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., și 
Traiap Dudaș, membru al 
C.C. al P.C.R.. ambasadorul 
României în_ Uniunea So
vietică.

PRIMUL MINISTRU 
al Portugaliei, Pinto Bal- 
semao, a fost confirmat, 
duminică, în calitate de 
președinte al Partidului So
cial-Democrat din Portu
galia. Această hotărîre a 
fost luată de către Con
gresul partidului respec
tiv în ultima zi a lucrări
lor sale. ........

GHANA ȘI SENEGALUL 
se pronunță cu hotărîre în fa
voarea eliberării definitive 
și totale a continentului a- 
frican de sub colonialism 
și rasism — se arată în 
comunicatul comun sene- 
galezo-ghanez, publicat la 
încheierea vizitei la Da
kar a președintelui Gfia- 
nei, Hilla Limann. Cele 
două țări — relevă docu
mentul — vor continua să 
sprijine lupta popoarelor 
din Namibia și R.S.A. îm
potriva dominației colonia
le, rasismului și politicii 
de apartheid promovată 
de Pretoria.
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Doriți să participați cu succes la Cupa ziarului «Steagul roșu»" ?

Invățați să practicați schiul

Tot despre tehnicile 
ocolirii 

'Ocolirea spre vale cu 
schiurile paralele

Această tehnică reprezin
tă cea mai’ simplă formă 
’de execuție a unei ocoliri. 
Cum procedăm ? Alegem

Lucrările celui de-al 
XXVI-lea Congres al 
P.C.U.S. au fost deschise 
de L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice.

In numele delegaților, al 
tuturor comuniștilor sovie
tici. M. A. Suslov, membru 
al Biroului Politic, Secre
tar al C.C. al P.C.U.S., a 
salutat călduros delegațiile 
străine care iam parte la 
congres. .

Cei prezenți au păstrat 
un moment de reculegere 
în memoria unor militanți 
ai P. C. U. S., ai miș
cării comuniste și 
muncitorești internaționa
le care au încetat din via
tă în nerioada de la con
gresul precedent al P.C.U.S.

Delegații au ales apoi

MADRID 23 (Agerpres)., 
— Corespondență de la 
Radu Adrian: Incepînd de 
luni, lucrările reuniunii de 
la Madrid a țărilor parti
cipante la Conferința pen
tru securitate și cooperare 
în Europa se concentrează 
asupra problemelor legate 
de redactarea documentul ui 
final al reuniunii.

Grupul de lucru care 
dezbate problemele coope
rării în domeniul umanitar, 
al informației, culturii și 
educației a discutat în ul
timele zile propuneri pri
vind contactele între per
soane. In ultima ședință a 
acestui grup, care, potri

ȚĂRILE MEMBRE ale 
N.A.T.O. trebuie să se 
consulte înainte de a adop
ta o hotărîre în legătură 
cu creșterea cheltuielilor 
militare, cerată de Statele 
Unite — a declarat minis
trul vest-german al apă
rării, Hans Apel, intr-un 
interviu acordat postului 
de rădio din Munchen. „Si
tuația din cadrul Alianței 
nord-atlantice — a adău
gat el — nu este de natu
ră ca unul dintre parte
neri să ceară ceva, iar altul 
să suporte cheltuielile",,

OLOF PALME, trimis 
special al secretarului ge
neral al O.N.U., a decla
rat, la Teheran, în cadrul 
unei conferințe de presă, 
la încheierea unei noi mi

o pantă oferită de movi
lă pentru a ușura învăța

rea tehnicii ocolirii spre va
le. Se pleacă din coborire 
oblică ; în momentul tn 
care ajungem pe vîrful 
movilei executăm un ba
lans pe verticală spriji- 
nindu-ne pe bățul din va
le. Trecem apoi greutatea 
pe schiul din deal, după 
care strecurăm ușor înain
te schiul din vale, ne ghe- 
muim, împingem genun
chii în direcția ocolirii.

Foarte important în a- 
ceastă execuție este balan
sul pe verticală care duce 
la descărcarea schiurilor, 
fără de care trecerea gre

organele de lucru ale con
gresului și au adoptat ur
mătoarea ordine de zi :

—- Raportul. Comitetului 
Central al P.C.U.S. și sar
cinile partidului în dome
niul politicii interne și 
externe — raportor tovară
șul L, I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.;

— Raportul comisiei Cen
trale de revizie a P.C.U.S. 
—- raportor tovarășul G. F. 
Sizov, președintele comi
siei ;

— Raportul „Principale
le direcții ale dezvoltării e- 
conomice și-sociale a 
U.R.S.Ș. în anii 1981—1985 
și în perioada pînă în 
1990" — raportor tovară
șul N. A. Tihonov, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. ;

— Alegerea organelor 

Reuniunea de la Madrid
vit principiului rotației, 
s-a desfășurat sub preșe
dinția reprezentantului ro
mân, a fost examinată 
propunerea țării noastre cu 
privire la promovarea în 
rîndurile tineretului a ide
alurilor de pace, de prie
tenie și respect între po
poare, la dezvoltarea co
laborării și schimburilor din
tre tineri. Numeroase de
legații care au. luat cuvîn
tul au apreciat pozitiv pre
vederile propunerii țării 
noastre.

Intervenind în ședința 
plenară de luni, reprezen
tantul Elveției a evidențiat 
importanța pe care țara 

siuni de bune oficii; că e- 
forturile urmărind înceta
rea conflictului armat din
tre Iran și Irak sînt „a- 
nevoioase și dificile". Pier
derile și sacrificiile enor
me cerute de continuarea 
conflictului dintre Irak și 
Iran — a subliniat Olof 
Palme — fac tot mai ne
cesară găsirea unei soluții 
diplomatice acestui con
flict — transmite agenția 
Reuter.

PRIMARII orașelor 
Nablus și Ramallah, din 
Cisiordania, au lansat un 
apel populației din secto
rul arab al Ierusalimului 
cerîndu-i să-și intensifice 
opoziția față de ocupația 
israeliană — relatează agen
ția France Presse. Luînd 
cuvîntul la o întrunire po
litică. primarul din Ra
mallah a reafirmat nece
sitatea creării unui stat pa
lestinian, sub conducerea 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei.

utății pe celălalt schiu nu 
este posibilă. Tțebuie evi
tată. deci, o poziție rigidă 
și ră minerea pe spate in 
momentul trecerii pe vîr
ful movilei. Acest proce
deu se va repeta în mai 
multe lecții pînă la o exe
cuție corectă după care 
se trece la executarea de 
ocoliri legate.

Aceasta ar fi o succe
siune de exerciții și pro
cedee tehnice cu care e bi
ne să înceapă oricine vrea 
să învețe să schieze. . Ele 
se pot repeta mai mult sau 
mai puțin, în funcție de 
posibilitățile proprii de a- 
similare. Este bine ca „tim

centrale ale partidului.
Luînd cuvîntul la primul 

punct de pe ordinea de zi, 
L. I. Brejnev a expus Ra
portul Comitetului Central 
Ia cel de.al XXVI-lea Con
gres al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și 
sarcinile partidului în do
meniul politicii interne și 
externe.

Raportul a fost subliniat 
în repetate rînduri cu a- 
plauze.

In ședința de după-a- 
miază, G. F. Sizov, pre
ședintele Comisiei Centrale 
de Revizie a P.C.U.S,, a 
prezentat raportul comisiei.

Tot în cursul după_amîe- 
zii. au început dezbaterile 
asupra rapoartelor prezen
tate,

Lucrările congresului 
continuă.

sa o acordă transpunerii 
stricte în viață a princi
piului reglementării pașni
ce a diferendelor, aplica
rea unui sistem general 
acceptabil de reglementare 
pașnică a diferendelor — 
a arătat el — ar fi de na
tură să contribuie la de
pășirea stărilor de încor
dare existente în lume, la 
înseninarea atmosferei in
ternaționale. ..

Reprezentantul Maltei a 
evidențiat necesitatea larg 
resimțită în opinia publi
că internațională. ca reu
niunea de la Madrid să se 
încheie cu rezultate de 
substanță, de natură â .sti
mula traducerea efectivă 
în viață a* prevederilor Ac
tului final, continuarea 
procesului inițiat de Con
ferința de la Helsinki.

JRepercusiunile 
perioadei coloniale

ACCRA 23 (Agerpres). 
— Intr-o declarație făcută 
recent, președintele Ghanei, 
Hilla Limann, a arătat .că 
perioada colonială are în
că repercusiuni nefavora
bile asupra situației eco
nomice actuale a țării. Mo- 
nocultura practicată de 
străini face ca economia 
noastră să fie dependentă 
numai de cacao. In vede
rea remedierii acestei si
tuații a arătat șeful sta
tului ghanez, vă fi aplicat 
un program pe, cinci ani 
care are ca scop principal 
diversificarea ramurilor e~ 
conomiei.

pul de. lucru pe schiuri*, 
fără pauză, să nu depă
șească o oră — o oră și 
jumătate.

Colectivul de cadre di
dactice de la Clubul spor
tiv școlar Petroșani vă u- 
rează succes în învățarea ‘ 
schiului, cu dorința de a 
ne vedea cît de curînd „la 
lucru" la întrecerile „Cu
pei ziarului „Steagul ro
șu", pe pîrtiile din Paring, 
sau la competițiile ce se 
vor organiza în masivul 
Straja, Lupcni. .

Prof. Virginia PETERFI

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Ultimul re
velion ; Republica: Nu 

vreau să aud nimic; Uni
rea : O lacrimă de fată. 
' PETRILA: Pilotul.

LONEA : Șaua de ar
gint.

AN1NOASA : i întoar
cerea fiului.

VULCAN — Luceafă
rul: Solo Sunny.

LUPENI — Cultural» 
A doua primăvară: 
Muncitoresc: O casă sub 
soarele fiebinte.

A

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

strada Republicii nr. 1 telefon 42820-42821 

.■ z-''încadrează

- traducător (absolvent cu studii supe
rioare) din limbile germană și engleză

încadrarea se face in conformitate cu 
Legea nr. 4/1974. Informații suplimentare 
se pot obține la biroul personal din între
prindere./

MARȚ1ȘOARE, MÂRȚIȘOARE
PENTRU FIECARE!

Cu prilejul lui MĂRȚIȘOR ’81, oferiți 
celor dragi daruri plăcute și utile !

NU UITAȚI I

Un bun sfătuitor în alegerea celui mai 
potrivit cadou veți găsi în personalul ce vă 
stă ta dispoziție in magazinele specializate 
și in marile magazine universale ale comer
țului de stat.

Și încă un amănunt: :

LUNA FEBRUARIE ARE NUMAI 28 DE 
ZILE I

Mica publicitate
? VIND garsonieră liberă 

Deva. Informații după ora 
16, telefon 15136 Deva. (164)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nedelcu 
Gheorghe, eliberată de în
treprinderea de tricotaje 
Petroșani. Se declară nulă. 
(167)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sjabo 
Magdalena, eliberată de 
Fabrica de tricotaje Petro
șani. Se declară nulă. (168)

PIERDUT certificat ca
lificare gradul I electri
cian, eliberat de Electro-

TV
9,00 Tcleșcoală. 11.00 

In vizită la muzeu. 11,15 
Călătorie prin *Univers. 

.12,15 Telex. 16,00 Tele® 
16,05 Teleșcoală. 16,30 
Volei feminin: Dinamo 
București — C.S.U. Ga
lați. 17,50 Destinul Unor 
mituri. (III) 18,20 îndru
mări pentru lucrătorii 
din agricultură. 18,50 
1001 de seri. 19,00 Tele
jurnal. 19,25 Actualita
tea economică. 19,45 
Fapte de ero; ai muncii 
si vieții socialiste. 20,05 
Seară de teatru. Trage
dia optimistă. Premieră 
TV. 22,30 Telejurnal.

mohtaj București, certificat 
absolvire a 8 clase, elibe
rat de comuna Pădurehi, 
județul Vaslui pe numele 
Ciorbă Toader. Se declară 
nule. (171 )

PIERDUT cățelușă pechi
nez. Adresați Obreja An- 
toaneta, strada Aviatorilor 
bloc 6. ap. 22, după ora 
15. Găsitorului recompen
să. (170)

GĂSIT cîine pechinez. 
Informații strada Șt. O. Io
sif, bloc Bl. ap. .10, cartier 
Hermes Petroșani, după p- 
ra 18. (169) - m

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii tir. 90, telefoane 1 16 62 (secretarial), 42164 (Secții).
—. ......... I ..,.1 .. ........... .......................... II j,i nu !■.
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