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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!
---------------------------------------------

I.M. Lonea, sectorul III
I.M. Lupeni

DE LA MINUS 1800 DE TONE 
ÎN 6 FEBRUARIE, 

LA PLUS 415 TONE 
LA SFÎRSITUL LUNII

A

săptămînă deîn prima 
lucru a lunii februarie, 
sectorul III de la I.M. Lo
nea înregistra la produc
ția fizică un minus de 
1000 tone de cărbune. O- 
dată cu trecerea la pro
gramul de lucru în trei 
schimburi a 8 ore, produc
ția extrasă zilnic a cres
cut de la 800 de tone la 
1000 tone. Minusul a în
ceput să scadă simțitor, 
ajungînd ca la 
lunii februarie, 
vul de mineri din 
sector să raporteze depă
șirea planului pe luna fe
bruarie cu 415 tone 
cărbune. Creșterea 

’ ducției de cărbune 
realizat prin repartiza
rea mai bună a minerilor 
pe cele 3 schimburi, prin- 
tr-o aprovizionare mai 
bună a fiecărui loc de 
muncă cu materialele ne
cesare și prin reducerea 
deselor întreruperi la 
frontul de cărbune prin 
schimbarea prea deasă a 
șuturilor. Toate acestea 
au dus la creșterea pro
ductivității muncii pe (Continuare in pag. a 2-a)
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sfîrșitul 
colecti- 

acest

de 
pro- 

s-a

sector cu 500 kg pe post, 
iar în abataje cu aproa
pe 2 tone pe post.

Noul program de lucru 
a adus multă încredere 
în cadrul acestui colectiv 
care de mult timp nu a 
mai reușit să-și realizeze 
sarcinile de plan, sector 
care numai în luna ia
nuarie a acestui an a în
registrat un minus de 
peste 6700 tone de cărbu
ne. Dar iată cîteva opi
nii din rîndurile celor ca
re își desfășoară activi
tatea în acest colectiv.

CAROL REPAȘ, miner 
șef de brigadă : „Abata
jul frontal pe care îl 
exploatăm arc o lungime 
de 
3,5 
ție 
tiv 
în 
program de 
dacă realizam 5- 
pe post. în noile condiții, 
nu este zi să nu realizăm

Gheorghe BOȚEA

50 m și o înălțime de 
metri, dînd o produc- 
zilnică de aproxima- 
400 tone de cărbune, 
condițiile vechiului 

lucru abia 
■6 tone

Adunări generale
ale reprezentanților oamenilor muncii

Colectivul I.C. Vulcan
Onorarea

a sarcinilor
destinată

o singură voință 
exemplară 
la producția 
exportului

Cărbune
cocsif ierbii

peste
sarcini

• 8 200 tone extracție 
intr-o singură zi.
• Toate sectoarele 

portează depășiri.
• Productivități de pes

te 16 tone/post în abata
jele cu complexe mecani
zate.

Pentru a treia zi conse
cutiv colectivul celei mai 
puternice întreprinderi mi
niere din bazin, I.M. -Lu
peni, a menținut cota 
vredniciei la cel mai 
înalt nivel pe Vale, reali
zed într-o singură zi, 3 
martie, 8200 tone de căr
bune cocsificabil, cu 770 
de tone peste 
Toate sectoarele 
ve ale minei 
de la începutul 
pășirea planului 
plusuri între 57 
tone.' Acest din 
zultat aparține 
lui sectorului III, care 
preluat astfel 
și în realizarea celor mai 
înalte cote ale productivi
tății muncii in abatajele 
dotate cu complexe meca
nizate de susținere și tăie
re — de peste 16 tone/post.

ge- 
cu.

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de Ia întreprinde
rea de confecții Vulcan a 
analizat cu exigență, cu 
înaltă răspundere, în spi
ritul orientărilor și indica
țiilor tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu. secretarul 
neral al partidului,
prinse in Raportul la Con
ferința Națională a parti
dului, activitatea și rezul
tatele obținute în anul 
1982. Principalele preocu
pări ale consiliului oame
nilor muncii, ale întregu
lui colectiv, în frunte cu 
comuniștii — s-a subliniat 
în adunare —, au fost creș
terea continuă a eficienței 
economice, reducerea chel
tuielilor materiale și a

consumului de combusti
bil, folosirea judicioasă a 
mijloaceici materiale și a 
forței de muncă, în scopul 
realizării sarcinilor de 
plan la producția internă 
și, îndeosebi, cca destina
tă exportului.

Bilanțul activității, așa 
cum a rezultat din darea
de seamă, din dezbaterile 
adunării generale, a de
monstrat că oamenii mun
cii din întreprindere, conș- 
tienți de neîmplinirile din 
primul semestru al anului 
trecut, au acționat cu fer
mitate pentru rezolvarea 
cu competență și operati
vitate a problemelor ivite 
în procesul de producție. 
Efortul depus a condus la 
realizarea și depășirea pla-.

Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
comandantul suprem al for
țelor noastre armate, a 
participat, vineri, la con
vocarea-bilanț a activului 
cadrelor de bază ale ar
matei, care a analizat pre
gătirea strategică, operativă, 
de luptă și politică a ar
matei.

Au luat parte tovarășii 
Constantin Dăscălescu, E- 
mil Bobu, Ion Coman, pre
cum și George I-Iomoștean, 
ministrul de interne, și 
Tudor Postelnicu, minis
tru secretar de stat la Mi
nisterul de Interne, șeful

Departamentului Securi
tății Statului.

La sosire, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a fost 
în timpi nat de general-colo
nel Constantin Olteanu, 
ministrul apărării națio
nale, de adjuncți ai minis
trului.

O gardă militară a pre
zentat onorul. S-a intonat 
Imnul de Stat al Republi
cii Socialiste România.

In fața Academiei mi
litare, tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu i s-a făcut o 
caldă și entuziastă primire 
de numeroși ofițeri. Ei au 
ovaționat și aclamat înde
lung, au scandat cu pute
re „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul 1",

„Stima noastră și mindria 
— Ceaușescu — România!", 
Tineri ofițeri, reprezentînd 
toate armele și elevi, au 
oferit comandantului su
prem buchete de flori.

în holul Academiei a 
fost prezentată o expoziție, 
cuprinzînd realizări din 
creația tehnico-științifică 
a cadrelor, ofițerilor-elevi 
și elevilor acestei instituții 
de învățămînt.

La intrarea în aulă, un
de s-au desfășurat lucrări
le convocârii-bilanț, tovară. 
șui Nicoiae Ceaușescu a 
fost primit cu puternice 
aplauze și urale. Cei pre- 
zenți au dat expresie sen-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Aspect de muncă 
la întreprinderea 
confecții Vulcan, 
din unitățile economi
ce fruntașe ale munici
piului nostru.

a pri-

institu-
orașului — reșe- 
a municipiului, 

cadrul simpozio- 
au luat cuvîntul

în întîmpinarea zilei de 8 Martie

LA PETRILA

educative
cadrul acțiunilor

după-amiază, a
Petroșani, 

Comi- 
al fe. 
mani- 
acțiu- 
apro-

cu
prevederi, 
producti- 

raportează 
lunii 
fizic, 
și 1246 de 
urmă re- 
colcctivu.

a 
conducerea

Ieri, 
avut loc la 
în organizarea 
telului municipal 
meilor, o primă 
testare din seria 
nilor prilejuite de
piața zi dedicată sărbă
toririi femeilor, simpo
zionul pe tema „FEME
IA — PREZENȚA AC. 
TIVA IN VIAȚA ECO- 

ANOMICO-SOCIALA 
MUNICIPIULUI".

Au luat parte membre 
ale Comitetului munici
pal al femeilor, iar ca 
invitate femei eviden
țiate in activitatea pro
fesională, social-politi- 
că și obștească din în
treprinderile și 
țiile 
dința

în 
nului 
tovarășele Maria Pătrui- 
că, Ileana Hamz, Rodica 
Ardeleanu, Elena Su
ciți, Ana Iaconi, Elena 
llîndorcanu, Zoia Gon-

teanu. Cornelia Iloiu,
Maria Negruț. Laura
Barb. Geta Cristea, Ro
diră Stoicliițoiu. 
V ăduva, Maria 
Ghizela Iuga.

Simpozionul
lejuit un amplu dialog 
prin care s-a evidențiat 
participarea activă a 
femeilor la îndeplini
rea sarcinilor econo
mice și sociale, de dez
voltare în profil terito
rial a municipiului, la 
activitatea profesiona
lă și cultural-educativă, 
in formarea tinerei ge
nerații, în intensificarea 
acțiunilor obștești pen
tru buna gospodărire și 
înfrumusețare a cartie
relor.

în încheiere au vorbit 
tovarășa Felicia Necșa, 
secretar al Comitetului 
municipal de partid, și 
tovarășa Voichița Mi- 
cheș, președinta Comi
tetului municipal al 
femeilor.

*
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9 
formațiile 

corale
în etapa 

județeană
Casa de cultură din 

Petroșani, ieri, la orele 
dimineții. Un zvon me
lodios de glasuri impre
sionează auzul vizita
torilor nepreveniți. Pe 
scenă repetă conștiin
cios grupul coral came
ral „Armonia". Așteaptă 
Ia rind corul tineretu
lui de la I.U.M. Petro
șani.- Cu siguranță și 
in celelalte lăcașe de 
cultură din Valea Jiului 
era aceeași zarvă. For
mațiile corale făceau 
ultimele retușări, sta
bileau amplasamentul 
scenic, pentru a se pre
zenta cit mai onorabil 
în faza județeană a 
Festivalului național 
„Cintarea României".

Intensitatea eforturi-

Serile ziarului

Reușite acțiuni 
cultural

nului pe semestrul II, pe 
întregul an 1982. La reali
zarea principalilor indi
catori de plan — valoarea 
producției nete 104 la su
tă, a producției marfă 
102,7 la sută, producția 
pentru export 104 la sută, 
reducerea cheltuielilor to
tale la 1000 lei producție 
marfă cu 17,20 lei și un be
neficiu de 2,3 milioane lei 

— au contribuit la omogeni-

zarea formațiilor de lucru, 
întărirea disciplinei teh
nologice și a muncii, răs
punderea fiecărei munci
toare pentru calitatea pro
ducției realizate și, în spe
cial, cea destinată partene
rilor externi. Pentru hăr
nicia lor au fost evidenția-

Teotîor RUSU

(Continuare in pag. a 2-a)
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■ Ca în fiecare an, în 
genericul „Serile ziarului „Steagul roșu", cele 
reușite s-au desfășurat la Clubul sindicatelor 
Lonea. Aceiași oameni inimoși ne-au sprijinit 
ganizarea unei seri minunate, bogată în conținut 
atractivă. Au participat tinerj, elevi ai Liceului 
dustrial din localitate, de la minele Petrila și Lonea.

Știe, •

PAROȘENIMINERII
ferm hotărîți să revină în elita 3>reslei vredniciei

(Pagina a 3-a)
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mai 
din 
or- 

și 
in-

I
I•
II 
I

și i
t surprinși de J- 
După epuizarea I 

-'■or nouă J 
pregătire 

a primilor trei clasați (Samuil Soare, Rom- Butnariu, (1 
Peres Agnes) i-a situat totuși doar la cîte\ a puncte 
de ceilalți concurenți (Nicplae Tirintică, Mi ■- a Rusu, 
Virgil Stratulat, Tudorita Curccheriu, Galei-, :a Co io-51

la

Programul a debutat cu un concurs „Cine 
cîștigă" pe tema „Valea Jiului, vatră de cărbune 
istorie", la care, organizatorii au fost surprinși 
nun arul mare al participanților. I 
celor 10 întrebări obligatorii, departajarea celor nouă !■ 
concureuți a f< st destul de dificilă. Buna [I•

Io
I• . o -
| caru și Georgeta Danci), Din partea Comitetului oră-(
i șencsc Petrila' al U.T.C., tuturor concurc-ntilor le-au •
I ___________________ I
* (Continuare in pag. a 2-a) J



2 Steagul roju SÎMBATĂ, 5 MARTIE 1983

< ’---------------------------------
Din activitatea organizației U.T.C.
• Comitelui U.T.C. de la mina Vul

can, îndrumat și sprijinit de organizația 
de partid, pune în centrul preocupărilor 
pregătirea profesională a tinerilor.- Este 
un merit al comitetului U.T.C. de a fi 
reușit să îndrume și să cuprindă în 
cursurile de calificare organizate de
l.M. Vulcan pentru meseriile de mecanic 
mașini și utilaje, electrician de mină 
102 tineri. Tot aici, 15 tineri care au 
calificare de ajutori mineri s-au înscris 
la cursurile de calificare pentru mese
ria de miner.

• în aceste zile, la depozitul de lemne 
al minei au avut loc ample acțiuni dc 
muncă patriotică. S-au descărcat vagoa
ne C.F.R. cu balastru, s-a încărcat lemn 
pentru aprovizionarea brigăzilor din 
subteran, s-au colectat 2 tone fier vechi. 
La aceste acțiuni au participat peste 100 
de tineri, intre care amintim pe Paul 
Bornea. Gică Steclaru, Cristina Bugar-

schi, Vasilc Mierlușcă, Flori Oaidă, loan 
Constantin și alții.

• Tinerii din organizația U.T.C. nr. 1 
au inițial săptâmina trecută o acțiune 
de muncă voluntar-patriotică având 
drept scop descongestionarea galeriei 
dc ia puțul Procop piuă la nr. 2. La ac
țiune au participat 35 de tineri din ca
drul sectorului.

• Preocupat de petrecerea in mod 
plăcut și util a timpului liber al tineri
lor care locuiesc Ja căminul de nefami- 
liști nr. 3, comitetul U.T.C. a acționat 
pentru dotarea' bibliotecii căminului cu 
noi cărți dc beletristică și tehnice a 
căror valoare se ridică la peste 1800 lei. 
Tinerii de aiei mai beneficiază de o sa
lă de tenis de masă, șah. televizor. în 
prezent, comitetul U.T.C. depune stră
danii pentru a pune in funcțiune și sta
ția de radio-amplificare.

Cornel BUZESCU

Serile ziarului „Steagul roșu
-Urmare dtn pag iÂ

tistice ale minei Petrila și

I

ț
ț

fost înmînate frumoase premii (stilouri, albume de 
artă, cărți). A urmat un foarte bogat program artis
tic, susținut de grupul folk și cenaclul literar „Venus" 
ale Liceului industrial din localitate, de brigăzile ar- 

preparației.

Seara ziarului „Steagul 
roșu" s-a transformat în- 
tr-o sărbătoare tinereas
că, în exprimarea liberă 
a idealurilor și năzuințe
lor caracteristice vîrstei 
participanților. Discote
ca a fost, de asemenea, 
la înălțime. Acțiunea, în
cepută la ora 17, s-a ter
minat. eu părere de rău 
pentru partieipanti, după 
ora 22.

Pentru modul ireproșa
bil în care a fost orga-

LA LUPENI
■ Și la Lupeni, in cadrul „Serilor ziarului „Stea- 

ț gul roșu" a avut Ioc joi seara o întîlnire a tinerilor 
, eu reprezentanți ai formației locale „Salvamont". La 
i întîlnire au participat și alți iubitori ai sporturilor 
ț de iarnă și ai drumețiilor montane. Sub genericul 
t „Anotimpuri**, cei prezenți au vizionat o suită de 
? imagini de diapozitive din munții Retezat, Paring, 
ț și din alte zone ale pitoreștilor împrejurimi ale Văii 
ț jiului, precum și din lîucegi. Diapozitivele, aparți- \ 
» nind binecunoscutului artist al penelului, losif Tel- 
’ Imanii, au surprins peisaje de o deosebită frumusețe, 
L de iarnă, primăvară, vară și toamnă, unele din ele 
ț premiate la finala pe țară a ultimei ediții. Acțiunea 
’ s-a bucurat de aprecieri unanime din partea publi- 
ț cuini. (M. BUJORESCU, V. STRAI Ț)
l

(Urmare din pag 1) 

8 tone pe post și chiar mai 
mult. Am reușit să recu
perăm in ultimele trei 
săptămîni ale lunii fe
bruarie minusul înregis
trat în condițiile vechiului 
program de lucru și să ne 
realizăm sarcinile lunare 
de plan. Pînă la finele a- 
cestui an sîntem hotărîți 
să realizăm cel puțin 100U 
de tone peste sarcinile 
de plan pe care le avem".

COZMA, 
brigadă : 
încheiem 

cu un plus

GHEORGHE 
miner șef de 
„Am reușit să 
juna februarie
de 231 tone de cărbune, iar 
productivitatea muncii a 
fost depășită cu 13 la sută. 
Condițiile în care lucrăm 
sînt mai grele decit la ce
lelalte locuri de muncă, 
dar printr-o împărțire mai 
bună a celor 20 de oa
meni din brigadă pe cele 
trei schimburi, printr-o a- 
provizionare mai bună, 

U

nizată acțiunea aducem 
mulțumiri tovarășilor Ion 
Carvațchi, prim-seeretar 
al Comitetului orășenesc 
U.T.C., Aurel lllușcu, 
directorul clubului și 
prof. Eugenia 
de la Liceul
tuturor acelora 
ne-au sprijinit să 
formăm 
noastră 
sărbătoare a 
culturii.

Niculcs; u. 
industrial, 

ca re 
trans- 

manifestarea 
intr-o r-i jrată 

educației și

* 
I

ț

ț 
ț 
ț

ț 
ț
i

vom putea să ne realizăm 
în continuare sarcinile de 
pian pe care le avem. 
Noul program de lucru 
îmi permite mie ca șef de 
brigadă să mă întîlnesc cu 
toate schimburile și să co
ordonez mai bine munca 

DE LA MINUS 1000 DE TONE 
LA PLUS 41b TOUE

fiecăruia. Nu mai poale 
să-mi scape nici un schimb 
așa cum se intimpla cu 
schimbul III în condițiile 
programului de lucru pe 
patru schimburi a șase 
ore".

ION GÎTLAN, miner 
sef de schimb : „Brigada 
în care lucrez (cea con
dusă de Vasile Rusul a 
fost și este o brigadă bu

lmpiegații coordona
tori Andronic Muntea- 
nu și Mărcuț Deatc as
cultă indicațiile instruc
torului Glieorghc Stama- 
toiu in fața pupitrului 
de dispecerizare, din 
turnul de control al 
stației C.I'.R. Petroșani, 

l'oto : Șt. NEMECSEK 

nă, ne-am realizat aproape 
tot timpul sarcinile de 
plan, dar in condițiile nou
lui program de lucru am 
realizat o productivitate 
de peste 8 tone pe post, cu 
1500 kg mai mult clocit în 
vechiul program dc lucru.

Bineînțeles, și câștigurile 
au crescut, realizînd in 
luna februarie 279 de lei 
pe post. Totodată, noul 
program de lucru ne per
mite să lucrăm mai bine 
și să respectăm întocmai 
normele de tehnica secu
rității”.

TEODOR DOLHA, se
cretar al comitetului de 
partid pe sector : „Progra

Onorarea 
a sarcinilor 

des tina tâ
(Urmare din pag. 1)

te formațiile conduse de 
Eugen Narița, Victoria 
Ene, Elena Mandia, Ioana 
Dîrlca.

Cu toate că planul a 
fost realizat și depășit, co
lectivul a întimpinat și o 
serie de greutăți care au 
fost scoase în evidență în 
cuvîntul lor de către Vic
toria Ene, llinca Vătafu, 
Elena Florea, Angela Sîrb, 
Olivia lnte. Eugen Narița, 
Catalina Blok, Doina Mo- 
nai, Traian Chispal, Cons
tantin Bădulescu. Discuți
ile și propunerile ce le-au 
însoțit în cadrul dezbateri
lor au vizat luarea de mă
suri pentru desfășurarea 
corespunzătoare a procesu
lui tehnologie.-întărirea or
dinii și disciplinei, pentru 
rezolvarea tuturor proble
melor de care depinde bu
nul mers al producției in 
anul 1983.

Producția destinată ex
portului a constituit un o- 
biectiv central în darea de 

mul de 8 ore a fost foarte 
bine venit. Oamenii pot 
să-și refacă forțele în zile
le de odihnă .și lucrează 
mai relaxat la frontul de 
lucru, fn aceste condiții, 
se asigură o aprovizionare 
mai bună a tuturor locuri
lor de muncă. Maiștrii din 
sector pot să acopere mai 
bine locurile de muncă. 
Totodată partea electrome
canică a minei este împăr
țită judicios pc fiecare loc 
de muncă și pe fiecare 
schimb, puțind asigura a- 
sistență tehnică imediat a- 
colo unde este nevoie. Noul 
program a redus plimbă
rile prin mină cu și fără 
treabă".

Opiniile celor care lu
crează în abatajele acestui 
sector au acoperire in fap
te — toate cele .șase bri
găzi și-au realizat sarcini
le de plan in luna februa
rie și au debutat cu re
zultate bune și in lima 
martie.

exemplara 
la producția 
exportului
seamă, in cadrul dezbate
rilor vorbitorii arătind că 
Ca a fost realizată și expe
diată numai de bună cali
tate. S-a menționat insă 
că întreprinderea a intim
pinat și unele greutăți din 
partea unor furnizori de 
materii prime prin n.eres- 
pectarea termenului de li
vrare și calitatea firului. 
Numai prin eforturi deose
bite colectivul a izbutit — 
în aceste condiții — să se 
achite de sarcinile încre
dințate.

Dezbătînd și aprobînd 
indicatorii de plan pentru 
anul 1983, plan de produc
ție din care aproape jumă
tate este destinat exportu
lui, s-a desprins hotărîrea 
fermă a tînărului și harni
cului colectiv de la LC. 
Vulcan de a-și onora e- 
xemplar sarcinile la pro
ducția internă și cca des
tinată partenerilor externi. 
Pentru aceasta. consiliul 
oamenilor muncii, întregul 
colectiv, condus de- organi
zația de partid, cu spriji
nul centralei de resort, 
trebuie să găsească cele 
mai bune soluții tehnice, 

■ de mecanizare a unor o- 
perații, crearea de noi dis
pozitive cit și aplicarea de 
măsuri organizatorice care 
să conducă la creșterea 
gradului de tehnicitate, la 
realizarea producției pla
nificate. Faptele de mum ă, 
realizările obținute in pri
mele două luni din acest 
an confirmă hărnicia co
lectivului. capacitatea iui 
de a se mobiliza și a-și 
onora in anul 1983 sarcini
le la producția destinată 
partenerilor externi și pen
tru piața internă la un ni
vel ridicat de competitivi
tate, de calitate și eficien
ță economică.

A „CIȘTIGAT** 
O AMENDĂ DE 2(100 LEI

Amator de cîștig 
venit, șoferul 
Poroșniuc de pe
basculanta nr. 35-B-6184 
din dotarea Lotului Pe
troșani al I.U.G.-C.C.C.F., 
a fost identificat de a- 
genții de circulație pe 
strada Independenței, • e. 
fectuînd un transport dc 
cărămidă fără a avea acte 
în regulă. atît pentru 
material cît și pentru 
transport. Așa că, în loc 
de un „ciubuc" gras, a 
..câștigat" o amendă de 
2 000 lei și reținerea per
misului în vederea susți
nerii unui nou examen 
de circulație. Aviz și 
pentru șoferii care au a- 
coperit marginile dru
mului spre cabana Buși
și Jieț cu grămezi de mo
loz.

Formațiile 
corale 

(Urmare din pag. IJ 

lor depuse piuă acum. 
In etapa de masă a Fes
tivalului, va ieși la i- 
veală astăzi. incepînd 
cu ora 17, cind pe sce
na Casei dc cultură din 
Petroșani are toc faza 
județeană Lista cuprin
zătoare a reprezentan
telor municipiului nos
tru este punctată de co
rul feminin al sindica
tului invățămînt Petro
șani — Petrila, corul 
bărbătesc „Freamătul 
adincului" al l.M. Petri
la, corul mixt al tinere
tului de la l.U.M. Pe
troșani, grupul coral 
cameral „Armonia" al 
Casei de cultură din 
Petroșani, corul mixt 
și corul in limba ma
ghiară ale clubului sin
dicatelor din Vulcan și 
corul mixt al sindicatu
lui învățâmînt din Lu
pani.

Tradiția corală a văii 
Jiului, întreținută vre
me îndelungată de co
rurile din Lonea, Petri
la, Vulcan, se bucură, 
deci, in continuare, de 
existența unor elemente 
de valoare. Corul fe
minin al sindicatului în- 
vățămint Petroșani — 
Petrila și corul bărbă
tesc „Freamătul adin
cului" au cucerit. nu 
mai departe dec.it in e- 
diția precedentă. laurii 
locului I în faza pe ța
ră. De asemenea, topul 
fruntașelor din etapa re
publicană a ediției tre
cute include grupul co
ral cameral „Armonia" 
(locul III) și coiul mixt 
al clubului din Vulcan 
(locul IV). Lor și tutu
ror celorlalte le dorim 
acum un marș triumfal 
spre etapa imediat su
perioară a actualei edi
lii.

îiecu-
Victor hai Jaba și Petre 
auto- Sîntem datori

BAHICA
După cum au constatat 

agenții de circulație, in 
ultima perioadă au intrat 
în tagma lui Baehus 
și conducătorii auto Pe- 
trișor Viorel Fudulu, Mi- 

Zlate.
să le spu

nem că ultima aparte
nență este în contradic
ție cu calitatea for de 
conducători auto.

★
Duminică, 0 martie a.c„ 

au drept de circulație au
toturismele proprietate 
personală. înmatriculate 
cu număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

lz,linTARE
CARTE. Biblioteca sindi
cală a Casei de cultură 
Petroșani realizează astăzi, 
la ora 14, prezentarea vo
lumului „Nicolae Ceaușcscu 
— Creșterea rolului femeii 
în viața economică și so- 
cial-politică a României". 
Acțiunea se adresează U- 
nor colective de muncă de 
la întreprinderea de trico
taje Petroșani. (î.L.)

a

® REPROGRAMARE. 
Pentru a cuprinde cît mai 
mulți partieipanti ai schiu
lui de performanță, „Cupa 
Minerul", ajunsă la cea 
dc-a XVl-a ediție, 
reprogramată și va
loc in zilele de 12—13 mar
tie a.c. la cabana „Straja" 
Lupeni. In ziua de 12 se 
vor desfășura probele dc 
fond la toate categoriile, 
iar în 13 martie probele 
alpine. (V.S.)
• ÎN CINSTEA ZILEI 

FEMEII. Clubul muncito
resc Lonea organizează, în 
această seară, o suită de

manifestări dedicate zilei 
de 8 Martie. Din program: 
tombolă, un spectacol de 
muzică ușoară susținut de 
formația „Corola", mo
mente vesele cu Alexandru 
David, dans. (l.L.)

© DOTĂRI. Avînd 
reu în atenție crearea 
condiții tot mai bune 
locuit in căminele de 
familiști, I.A.C.C.V.J.
dotat recent toate cămine
le cu 400 de dulapuri. Noi
le dotări vor completa ca
merele de locuit ale tine
rilor mineri ncfamiliști, 
sporind condițiile de Can

mc.
de
dc

ne-
a

fort ale căminelor. (I.D.)
® COLOCVII DE ISTO

RIE. Muzeul mineritului, 
in colaborare cu Casa de 
cultură Petroșani, a orga
nizat ieri, două dezbateri 
pe tema „38 dc ani dc Ia 
instaurarea guvernului re
voluționar democratic con
dus de dr. Petru Groza". 
Dezbaterile s-au desfășu
rat la l.U.M. Petroșani și 
la l.M. Dîlia. (T.L.)
• LA ADRESA NOUA. 

Pentru cei ce nu știu încă, 
facem cunoscut că partea 
de materiale de construcții 
— țevi, tablă, fier cornier,

ute. — aparținătoare ma
gazinului „Lacătul", a fost 
mulată ia depozitul de ma
teriale de construcții din 
strada Fricderich Engels, 
lingă depozitele I.C.R.M., 
unde există condiții optime 
de depozitare a mărfurilor. 
Unitatea este 
zioriată. (T.Ț.)

© ÎNCEPE 
DIVIZIEI „A” 
BAL 1 Astăzi, 
de la ora 15 (in deschide
re. de la ora 13, meciul e- 
chipelor de tineret), sta
dionul „Jiul" găzduiește 
prima partidă a returului.

bine aprovi-

RETURUL 
LA FOT- 

cu începere

divizionara noastră A pri
mind vizita băieților lui 
Icn Oblemenco din zăvoiul 
vilcean. Deci un „Jiul" — 
„Chimia" pentru care, sub 
impulsul lui „Haide, Jiul!", 
pronosticul poate fi unul 
singur : victoria gazdelor. 
(A.T.)

Rubrică realizată de 
Ioan LASCU
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Argument

I

MINERII DIN PAROȘENI 
ferm hotar îți să revină în elita 

breslei vredniciei
„AM CONVINGEREA CA OAMENII MUNCII DIN SECTOARE

LE MINIERE, DIN TOATE DOMENIILE VOR ACȚIONA CU ÎN
TREAGA RĂSPUNDERE SI CA APLICAREA ACESTOR MASURI 
VA ASIGURA REALIZAREA PROGRAMELOR STABILITE, VA 
CREA POSIBILITATEA CA MINERII SA-SI ÎNDEPLINEASCĂ ÎN 
BUNE CONDIȚII SARCINILE MARI PE CARE LE AU SI VA DU
CE SI LA CREȘTEREA 1N CONTINUARE A VENITURILOR, A 
BUNĂSTĂRII LOR MATERIALE, ODATA CU CREȘTEREA GE
NERALA A VENITURILOR ÎNTREGII TARI *.

NICOLAE CEAUSESCU

Depășirea 
cit mai yiabnică 

a impasului
ntat în urma Cons
ul P.C.R. cu cadre 
muncitori din in- 

demonstrat deja 
unor producții 

potențialului forței 
su- 

către mineri. Succesele repurtate de

N oul program de lucru, adoț: 
fâtuirii de lucru de la C.C. 
de condu.ee> e, specialiști și 

dustria minieră și geologie și-a 
valențele superioare în obținerea 
sporite de cărbune și rejacerea L 
de muncă, in condițiile realizării unor venituri 
plimenlare de 
multe colective din Vale stau mărturie în acest sens. 
■Si totuși, minerii Paroșeniului, cunoscuți pionieri 
ai mecanizării lucrărilor din subteran, cu puțini 
ani în urmă fruntași pe ramură, nu au deocamdată 
motive să se mindrească cu rezultatele lor. Dimpo
trivă. după primele două luni ale anului, ei au ră
mas datori economici naționale cu peste 12 000 tone 
de cărbune, planul lucrărilor de investiții și pregă

tiri înregistrind un minus de mai multe sute de metri.
— Noul program asigură și la noi obținerea u- 

noi producții superioare, inaugurează dialogul nos- 
tru inginerul șef al minei. Ion Dăbuleanu. Din pă
cate, in exploatai ea strgteloi de la Paroșeni nu s-a 
avut în vedere perspectiva ; impasul în care am 
intrat a demoralizat o vreme colectivele sectoarelor. 
La începutul anului a trebuit să transferăm brigăzi 
pentru executarea unor lucrări de întreținere, lăr
girea căilor de acces presionate, spre unele abataje. 
Am înregistrat, de asemenea, greutăți în transport, 
alteori abatajele și utilajele n-au intrat in funcțiune 
în termenul stabilit. Restanțele mari la „capitolul" 
pregătiri grevează asupra producției de cărbune ; 
in plus traversăm zone de falii, lucrări vechi (blocul 
II b). In stratul 5, exploatarea se execută cu inter- 
calația stratului „paprica“. Numai in ianuarie . am 
consumat 1540 cuțite pentru combine. Vechiul pro
gram nu a asiguiat condiții de realizare a unor 
productivități mari, în plus absențele nemotivate 
deveniseră o adevărată plagă. Numai anul trecut 
am desfăcut contractele de muncă la 47 de absento- 
mani inveterați...

reutățile obiective, dai și indisciplina au des
cumpănit o vreme colectivul. Organizația de 
partid a tras insă semnalul de alarmă. In adu

nările comuniștilor, ale celorlalte organizații de ma- 
săOși obștești, în consiliul oamenilor muncii, s-au 
analizat deficiențele inttlnite, oamenii au lost mobi
lizați pentru înlăturarea lor. Analiza competentă, la 
obiect, a evidențiat numeroase propuneri în al uită
rile reprezentanților oamenilor muncii. Ne lămurește 
în acest sens președintele comitetului sindicatului 
pe mină. Constantin Matei.

— P''°punerile privind îmbunătățirea or
ganizării muncii și întărirea disciplinei amintesc : 
reorganizarea unor magazii de materiale și scule 
în sublet an. înființarea unor brigăzi de avansare 
rapidă, optimizarea transportului; asigurarea unor 
revizii și reparații prompte, de calitate; stimularea 
moi ala a fruntașilor prin mijloacele propagandei 
vizuale și auditive ; întărirea rolului opiniei publice, 
plin hotaririle completului democratic al „judecății 
muncitorești", revitalizarea inițiativelor muncitorești.

Și colectivul a pornit astfel, cu hotărîre, acțiu
nea de redresare.

lntr-un răstimp record, 
sectorul 111 transport a de
venit de nerecunoscut. Co
lectivul a demonstrat con
vingător că ia parte activă 
la acțiunea de redresare.

— In primele două luni, 
ni se destăinuie cu mindrie 
sing Ladislau Habina, șe
ful de sector, fluxul nos
tru de benzi n-a înregistrat 
stagnări. Pe lingă o mai 
bună aprovizionare a mun
cii și a unor măsuri con
crete de îmbunătățire a 
transportului personalului 
(amenajarea coliviilor), lă
cătușii și electricienii noș
tri folosesc cu mai multă 
eficiență programul de 
ore. Se știe, dacă stă 
bandă, stă un sector,

banda nu poate 
gol. între cei 
meseriași aș a- 
lăcătușii Cona-

8 
o 

de
asemenea 
merge în 
mai buni 
alinii pe 
îantin Moldava». și lanoș

zonă de 
ei înving 
greutățile, 
schimbul

Primele masuri, primele roade

Deși ortacii lui Gavri- 
lă Meszaroș. de la sec
torul I al I.M. Paroșeni, 
traversează o 
lucrări vechi, 
cu dîrzenie 
în imagine
condus de minerul Voi- 
cu Florea.

Fertilele
concluzii

— Debutul primăve
rii s-a dovedit <le bun 
augur, pentru colecti 
vul nostru, continuă 
dialogul-dezhatere mais
trul Ion Grigorescu. cu
noscut prin perfornmn 
(ele realizate ca șef •! ■ 

l ’? 
ie 

am întreprins 
energice pentru 
înșine, adică 
între fruntași, 
să punem capăt 
care ne-a cu-

brigadă. Beneficiem 
un program optim 
lucru, 
măsuri 
a fi noi 
frun tași 
Trebuie 
blazării 
prins.

— Colectivul nostru, 
concluzionează Alexan
dru Bucea, secretarul 
comitetului de partid pe 
mină, acționează 
fermitate pentru 
perarca restanțelor. Dez
baterile desfășurate in 
forurile democrației 
muncitorești (adunări

cu 
recu-

I i

J

Demeter, dulgherul de puț 
Florea Gheorghc, electri
cianul Aure] Crișan, șeful 
de echipă Virgil Dumitres
cu.

Alte măsuri vizează for
marea unei echipe pentru

Certitudini

Consens
Pledoarie

• ba nivelul sectorului 
ne lămurește ing. He- 

mus Beeuș, colectivele 
conduse de Dumitru Cara
bă și Petru Kadar au de
venit brigăzi de avansare 
rapidă. Cu condiția asigu
rării unei aprovizionări rit
mice cu materiale, ortacii 
s-au angajat să execute 
lunar lucrări de pregătire 
măsurînd cite 100 ml, in 
vederea conturării mai 
devreme a abatajului fron
tal din panoul I, stratul 
18, bloc 1, ceea ce înseam
nă cel puțin 350 tone de 
cărbune pe zi.

— S-au obținut vreoda
tă asemenea avansări in 
stratul 18 ?

— Niciodată, mai ales 
că armarea se face la 0,5 
m. llotărîrea minerilor este 
însă nestrămutată. în a- 
cest sens, am decis ca 
adjunctul șefului de sector 
Ion Dumitrescu „să-și mu
te biroul" în blocul I, iar 
inginerii stagiari să răs
pundă, pe Ungă sarcinile 
obișnuite, de cîte o briga
dă.

De curînd, in blocul II b 
a fost pornit frontalul 
lui Nicolae Brutu ; de 
fapt ortacii săi l-au pre
gătit. de acum ei mizează 
pe producție record, care 
sâ-i relanseze între frun
tași. în condițiile vechiului 
program, producțiile dacă

atingeau 900 tone pe zi, a 
cum mina realizează 
1200, se speră ca ele 
crească considerabil, 
brigada lui Constantin 
bănoiu va depăși zona 
liată. Alături de 
măsuri întreprinse.
țarea unor echipe de apro
vizionare pe brigăzi sau 
grupuri de brigăzi și-a a- 
rătat de curînd roadele și la 
celelalte sectoare.

— Din prima zi a lunii 
martie, intervine sing. Ilici 
Garaliu, șeful sectorului 
1. am început să ne facem 
planul. Dacă în lunile pre
cedente ne-a afectat întâr
zierea constructorilor de 
utilaje în livrarea comple
xului cu care a fost dotată 
brigada lui Francisc Faza- 
kaș, acum în abataje 
simte un tonus 
tant. 
Cum 
ne-a 
tone

. a- 
și 
să 

cind 
Cio- 

fa- 
celelalte 

înfiin-

importantă lucrare 
abatajul mecanizat 
de Francisc Faza- 

vom realiza un 
cap.

introdus acordul indirect 
pentru scmnaliștii de la 
benzi, ei fiind retribuiți în 
funcție de cărbunele trans
portat.

— Măsurile organizato
rice întreprinse, rcintro-

Imperativele redresării
repararea parcului de va- 
gonete și cărucioare, ame
najarea unor ateliere de 
reparații la suprafață, po
zarea unui tub de colec
tare a nămolului, dar re
marcabil fapt — pentru a 
cointeresa personalul din 
activitățile auxiliare — «-a 

’ . 1 ■' ' 't i

narea disciplinei 
concluzionează 
minei, ing. 
fac posibilă

ferme, 
directorul 

Iosif Bocan, 
intensificarea 

activității de mecanizare a
lucrărilor din subteran, do
meniu în care colectivul 
nostru și-a creat un pres
tigiu deosebit. Pentru a li
chidă restanțele acumulate 
' -yp lb; Z> ■ I ■ .

se 
reconfor- 

de angajare continuă, 
spuneam, „mărțișorul" 
adus primele 150 de 
peste plan.
Noi cei de la investi

ții, îl continuă șeful de 
brigadă Alexandru Lasz.lo, 
ne dăm seama de impor
tanța mundii noastre. Spo
rind cu două brigăzi, co
lectivul sectorului IV și-a 
realizat în ianuarie și fe
bruarie sarcinile de plan. 
Cu ortacii lui Ion Daniel, 
V.asile Cerceja sau Mihai 
Bakos ne aflăm intr-o per
manentă -întrecere. Execu-

tăm o 
pentru 
condus 
kaș. apoi 
suitor la galeria de 
îmbunătățind condițiile de 
muncă și siguranța exploa
tării, asigurăm saltul ca
litativ in activitatea fron- 
taliștilor. O zi mai devre
me în investiții înseamnă 
sute, chiar mii de tone de 
cărbune în plus.

— Colectivul sectorului 
TV, concluzionează sing. 
Ion Rățulescu, se angajea
ză să depășească planul tri
mestrului 1 cu cel puțin 
100 ml.

— Brigada noastră, 
susține Mihai Bakos, 
premia cu ortacii lui 
Daniel va asigura 
puugerca noii căi 
pentru sectorul 1 
martie.

Așadar, faptele 
tuie argumentul 
al pledoariei pentru redre
sare.

de 
la

îl 
îm- 
Ion 

stră- 
acraj

20

c&nsti- 
concret I

partid, sindicat, 
U.T.C., O.D.U.S.. ale re
prezentanților oameni
lor muncii, „Judecata 
muncitorească") au cvi 
dențiat pregnant hotă- 
rirea unanimă de a se 
acționa pentru onora
rea exemplară a sarci
nilor de plan și angaja 
mentelor 
trecerea 
folosirea 
fondului 
parității

a

asumate în în- 
socialistă. Prin 
eficientă a 
de timp, a ca- 
forței de mun

că și a utilajelor, vom 
învinge greutățile pe 
care le întimpinăm. Mi
nerii nu se dau în lă
turi de la greu, iar noi. 
cei din Paroșeni nu ui 
tăm că în 1977 ani 
recunoscu ți ca fiind 
mai buni mineri 
țară.

Cu siguranță că 
itoarele lor 
faptele de 
muncitorească vor pune 
în valoare concluziile 
desprinse de acest ma
tur colectiv 
Ne facem o 
onoare în a 
na la vremea potrivită.

fost 
cei 
din

i

vi- 
rezultatc 
abnegație

de muncă, 
datorie de
le consent

în primele două luni, 
executarea lucrărilor 
pregătiri vom apela 
două combine. Pentru 
ciștiga timp și a elimina 
lucrările duble de pregă
tire intr-o felie. în stra
tul 5, strat de grosime me
die, nc-am propus să ape
lăm la noul complex ro
mânesc CMA-5 IT, cu înăl
țime mare de deschidere. 
Productivitatea muncii 
strat va spori de la 4,9 
7,7 tone pe post. De 
menea, ne vom strădui ca 
actualele vîrfuri de perfor
manțe ale utilajelor din 
dotare să intre în obișnuin
ță, adică să le folosim la 
întreaga capacitate.

lată, așadar, că impera
tivele redresării, printr-o 
bună activitate ■■'ganiza- 
torică, continuînd acțiu
nea de mecanizare, devin 
fapte.

PAGINA REDACTATA 
DE ION VULPE

Instantaneu din tim
pul desfășurării unei tes
tări in cabinetul de pro-' 
tecție a muncii de la 
I.M. Paroșeni. Foto :

ȘTEFAN NEMECSEK

condu.ee
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timentelor de nețărmurită 
dragoste, profund devota
ment și recunoștință fier
binte pe care oștirea țării 
le nutrește față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului, 
arhitect inspirat și clarvă
zător al noii Românii, e- 
minentul conducător al 
partidului și statului, co
mandantul suprem al for
țelor noastre armate.

In deschiderea ședinței, 
a uat cuvintul ministrul 
apărării naționale.

Dezbaterile în plen și pe 
grupe, desfășurate intr-o 
atmosferă de lucru, s-au 
caracterizat printr-o răs
pundere partinică, aducind 
sugestii și propuneri me

Convocarea-bilanț a activului 
cadrelor de bază ale armatei

nite să contribuie la înde
plinirea exemplară a hotă- 
rîrilor de partid, a Direc
tivei comandantului su
prem.

Primit cu vii și puterni
ce urale, a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
comandantul suprem al 
Forțelor noastre armate.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, docu
ment de inestimabilă va
loare teoretică și practică, 
a fost urmărită cu deosebi
tă atenție, cu legitimă mîn- 
drie patriotică, fiind subli
niată în repetate rînduri 
cu puternice aplauze și 
ovații. Participanții la con

vocare au aclamat < înde
lung pe conducătorul parti
dului și statului nostru, 
comandantul suprem al 
forțelor armate, reafir- 
mîndu-și astfel hotărîrea 
fermă de a-și consacra 
toate eforturile pentru în. 
tărirea continuă a capaci
tății combative a trupelor, 
de a fi totdeauna la înăl
țimea încrederii acordate 
de patrie, popor și partid.

în încheierea lucrărilor 
a luat cuvintul ministrul 
apărării naționale.

Convocarea-bilanț a ac
tivului cadrelor de bază 
ale armatei a luat sfîrșit 
într-o atmosferă de puter
nic entuziasm. Participan. 
ții au făcut din nou tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
la plecare, o emoționantă 

manifestare de dragoste și 
prețuire. Ei au scandat în
delung, cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R. 1“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
reafirmînd aleasa prețui
re a întregii armate față 
de comandantul său su
prem, adeziunea totală a 
ostașilor la politica internă 
și externă a partidului și 
statului, la elaborarea și 
înfăptuirea căreia un rol 
determinant îl are tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ho
tărîrea nestrămutată de 
a-și face cu credință și o- 
noare datoria, de a sluji cu 
bărbăție și devotament in
teresele supreme ale popo
rului, ale patriei noastre 
libere, independente și 
prospere, Republica Socia
listă România.

FILME
18,35 

PETROȘANI — 7 No- 18,50 
iembrie : Năpasta ; Uni- 19,00 
rea : Atunci i-am con- 19,20 
damnat pe toți la moarte.

LONEA : Provocarea
dragonului.

ANINOASA : întilni-
rea- 19,30

VULCAN — Luceafărul: 20 00 
Pădurea nebună. 20 30

LUPENI — Cultural :
în spațiu. 91 .

URICANI : Ultimul car- ’
tuș. 22,15

TV 22,25

11,00 Telex.
11,05 Cultivarea limbii 

și literaturii româ
ne în școală.

j
11,25 Desene animate: Mi-

, cuța Nell.
11,50 Ora de . muzică.
12,40 Noi în anul 2000.
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mînă (I).
Săptămîna politică. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (II).

— Arc peste timp. 6 
martie 1945 — 6 mar
tie 1983.
Teleenciclopedia. 
Mondovision.
Film serial. Pasăre 
de pradă. Episodul 2. 
Varietăți., cu dedi
cație.
Telejurnal.
Romanțe și cîntece 
de voie bună.

memento

/acruziLiTxirezi în lu/mc
Schimb de mesaje intre 
președintele României 

și președintele Filipinelor
MANILA 4 (Agcrpres). 

La Manila a avut loc un 
schimb de mesaje între 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Ferdinand Marcos.

Din partea tovarășului 
Ni o.ae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia- 
'■stt România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, au 
, >«t transmise președin
telui Republicii Filipine, 
Ferdinand Marcos, și doam
nei Imelda Romualdez 
Marcos un călduros mesaj 
de salut și cele mai bune 
urări de sănătate și ferici
re personaiă, de progres și 
bunăstare pentru poporul 
filipinez prieten.

Mulțumind in mod deo

SP&RT 0 SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT 0 SPORT

Grupul studențesc „Mpo“,
Iubito: ii munților și al naturii s-au 

intilnit... nu pe cărări carpatine... ci la 
„Lira cai patină", cenaclu al drumeților, 
afial la cea de-a treia ediție a sa, orga
nizat de grupul „Vînturarița" din Rm. 
Vîlcea.

Grupul studențesc „Alpo" din Petro
șani și alături de el, „Argesis" din Ar
geș, „Pelendava" din Craiova, „Salt" din 
Cluj-Napoca, „Mecan-Turist" clin Galați 
și altele, și-a „acordat lira" pentru par
ticiparea la acest concurs.

Ore bune din timpul lor liber, studen
ții de la „Alpo" le-au sacrificat pentru 
a realiza un program variat și plăcut 
care sa reflecteze posibilitățile și talen
tul ce-i caracterizează.

„Alpo" a fost așteptat cu nerăbdare și 
pi imit cu căldură, intîmpinat cu into
narea imnului „Lirei carpatine":

la „Lira carpatină"
„Și ținînd in mină cupa
Buna gazdă le șopti :
— Cei ce vor cinta mai bine
Astă cupă vor primi".
Studenții s-au prezentat „la înălțime", 

reușind să aducă zîmbetele și voia bună 
pe fețele spectatorilor. Am fo„t apreciați 
și răsplătiți cu... aplauze prelungite și 
două premii : cupa și „cea mai populară 
diplomă pentru cel mai popular grup", 
și diploma pentru cea mai bună inter
pretare artistică.

Atit pe scenă cit și în timpul întîlnirii i 
cu drumeții munților, studenții din Pe- I 
troșani au creat o atmosferă de veselie 
tinerească.

Aura ȘTEFAN, 
studentă

Tenis de masă
Sala de sport din Arad 

a găzduit sâptămîna tre
cuta. prima etapă a Cam
pionatului diviziei A la 
tenis de masă pe anul 
1983, la care au participat 
toate echipele de senioare 
(masculine și feminine).

Participind în grupa a 
Il-a valorică, echipa C.F.R. 
—C.S.Ș. Petroșani (antre
nor, Marius Rozenfeld) a 
reușit să obțină trei vic
torii în cele trei întîlniri 
susținute și toate la ace
lași scor ; 5—3. Printre e- 
ciiipele învinse se numără: 
C.S.M. lași, Constructorul 
Tg. Mureș și Metalul — 
C.S.M. Rm. Vîlcea. în for
mația noastră au evoluat 
Daniela Păduraru, Ildiko 
Gvongyosj și Anișoara Măr_ 
' uș.

S. BALOI 

sebit pentru mesajul adre
sat, președintele Filipine
lor a rugat, în numele său 
și al doamnei Imelda Ro
mualdez Marcos, să se 
transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu un 
călduros mesaj de salut, 
sincere urări de sănătate 
și fericire personală, pre
cum și urări de prosperi
tate și succes poporului 
român prieten.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele Re
publicii Filipine a delega
ției parlamentare române 
conduse de tovarășul Ni
colae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

’firm rut'

Lupte
Prima etapă a ediției 

secunde a concursului de 
lupte libere „Memorialul 
Covaci", inițiat în aminti
rea cunoscutului antrenor 
hunedorean, s-a desfășurat, 
recent în sala 
asociației sportive pe- 
trilene Jiul. Pentru a sti
mula rodarea in întreceri 
a cadeților și școlarilor, 
eele patru secții hunedo- 
rene de lupte au aliniat în 
competiția pe echipe cîte 
20 de sportivi între cate
goriile de 30 și + 81 kg. 
Garnitura C.S.Ș. Petroșani, 
ciștigătoare a primei ediții, 
s-a impus și de această 
dată, acumulînd 3,5 punc
te (14—6 cu C.S.Ș. Deva, 
12—8 cu Constructorul Hu
nedoara și 10—10 cu Jiul 
Petrila). Pe locurile urmă-

ASOCIAȚIA DE PRIE
TENIE FINLANDA — 
ROMANIA a organizat în 
orașul Kuopio o seară cul
turală dedicată țării noas
tre. Membri ai conducerii 
asociației au înfățișat suc
cesele obținute de poporul 
român în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, în
deosebi în ultimele două 
decenii, precum și direcți
ile principale ale politicii 
externe românești.

ÎN ACEASTA SĂPTĂ- 
MtNĂ IN TOATE UNI
VERSITĂȚILE DIN BEL
GIA SE DESFĂȘOARĂ 
„ZILELE PĂCII" — ma
nifestare care, după cum

Jibere
tea re s-au clasat Cons
tructorul și Jiul. Din for
mația liderului s-au deta
șat : Eugen Văcăreanu (32), 
Nicolae Ilondrea (34), Du
mitru Dclu (38), Florin 
Văcăreanu (40), Marius 
Văcăreanu (46), Gabriel Ți- 
găeriu (48), Viorel Cîlcel 
.51), Grigore Mereuță (66), 
Kalman Matyus (77) și So
rin Ciobanu (+ 81), care 
au adiționat numai victorii. 
De la gazde, cei mai buni 
s-au dovedit: Ion Doroș 
(54), Nicușor Marmaliuc 
(58), Romeo Săpînțan (62) 
și Ovidiu Munteanu (81).

în funcție de calendarul 
oficial, următoarele trei 
etape vor fi găzduite, pe 
rînd, de celelalte asociații 
sportive. (Sever NOIAN) 

scrie ziarul „Cite“, a deve
nit tradițională, reflectînd 
preocuparea cadrelor di
dactice și a studențimii 
belgiene pentru elimina
rea pericolului unei con
flagrații mondiale și pentru 
salvgardarea păcii.

FORȚELE ARMATE RE
VOLUȚIONARE DIN CO
LUMBIA (FARC) — miș
care insurgență care se 
pronunță pentru o res
tructurare radicală a vieții 
politice interne columbiene 
— au adresat președinte
lui țării, Belisario Be- 
tancour, un mesaj în care 
se propune inițierea unui 
dialog direct între FARC 
și puterea executivă, „în 
vederea găsirii unei soluții 
democratice reale pentru 
situația internă" — trans
mite agenția Prensa Latina.

llaiilhlllllillliimuamlllniimuui.

Institutul de mine 
Petroșani

ÎNCADREAZĂ DIRECT
SAU PRIN TRANSFER :

■ 1 fochist
■ 2 timplari
■ 2 instalatori sanitari
■ 1 electrician
■ 1 strungar (categoria II—IV)
■ 1 lăcătuș mecanic
Condițiile de încadrare și retribuire s>nt 

conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57^1974 
— republicată.

Cererile de încadrare se pot depune zilnic 
la Biroul plan-retribuire, personal, unde se pot 
obține și relații suplimentare. Telefon 42580 
interior 151.

Șah
începînd de la 1 mar

tie, sala clubului I.U.M.P. 
găzduiește optimile de 
finală ale Campionatului 
republican individual de 
seniori la șah. La grupa 
din Petroșani participă 14 
jucători legitimați, de la 
asociațiile sportive „Utila
jul" și „Hidromin" din lo
calitate.

Competiția va lua sfîrșit 
în jurul datei de 10 aprilie 
a.c.

întreprinderea construcții 
căi ferate Timișoara

ANUNȚA:
se închide circulația mijloacelor auto pe dru
mul județean 666 B Iscroni — Aninoasa, la 
pasaj nivel stația Iscroni, în zilele de 7 și 14 
martie 1983, între orele 9—13, pentru lucrări 
de linii C.F.

TELEX • TELEX
Astăzi se vor desfășura 

meciurile primei etape a 
returului campionatului di
viziei A la fotbal. în Ca
pitală sînt programate do
uă partide care se vor ju
ca pe stadioane diferite : 
Steaua — Politehnica Iași 
(stadion Steaua) și Dina
mo — F.C.M. Brașov (sta
dion Dinamo). Iată întîlni- 
rile din țară : Jiul Petro
șani — Chimia Rm. Vîlcea; 
F.C. Argeș — Politehnica 
Timișoara ; A.S.A. Tg. Mu
reș — F.C. Bihor ; C.S. 
Tirgoviște — Sportul stu
dențesc ; S.C. Bacău — 
F.C. Olt și Corvinul Hu
nedoara — Pe.trolui Plo
iești.

Meciul F.C. Constanța 
— Universitatea Craiova 
a fost amînat.

Toate întîlnirile încep la 
ora 15.

Posturile noastre de ra
dio vor transmite alterna
tiv aspecte de la aceste 
jocuri pe programul 1.

(AGERPRES)

în atenția abonaților Ia serviciul telefonic 
din localitățile • Petroșani, Lupeni, Petrila, Lo- 
nea. Uricani, Vulcan și Aninoasa.

Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații 

Hunedoara-Deva
an u n ț ă :

In vederea trecerii la prelucrarea automată 
pe calculator a facturii telefonice, începînd cu 
luna martie 1983 termenul de achitare a avi
zelor de plată este ultima zi lucrătoare piuă la 
data de 20 inclusiv a fiecărei luni.

După această dată se vor percepe majorări 
legale prevăzute de tarifele P.T.T.R.

Abonații sînt rugați să achite din timp ta
xele pentru evitarea oricăror nemulțumiri.

Mica publicitate
ANUNȚ DE FAMILIE

COLEGII de grupă sînt alături de colegul lor 
Wili Antfais la durerea grea pricinuită de încetarea 
din viată a tatălui său

ANTFAIS PETRU
Sincere condoleanțe. (260)
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