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Rezultatele cantitative 
înregistrate de colectivul 
oamenilor muncii de la 
I.M. Livezeni pe primele 
două luni din acest an, 
pot crea, la început, im
presia că sînt rodul unei 
întîmplări, avînd în vede
re rezultatele 
slabe obți
nute în anul 
trecut.

Dar aceste 
succese nu
sînt rodul întîmplării, ci 
ele au la bază d gîn- 
dire de înaltă ținută pro
fesională, o spun realiză
rile indicatorilor de cali
tate, respectiv conținutul 
în cenușă și umiditate.

Studiile făcute au sta
bilit pentru indicatorul 
de calitate un grad ad
mis de cenușă de 44 la 
sută și 8 la sută pentru 
umiditate.

Cu toate măsurile lua
te. anul trecut conținutul 
în cenușă s-a ’ menținut (Continuare in pag. a 2-a)

Constructorii din cadrul 
Trustului ‘ de construcții 
Hunedoara au atacat pelin 
front larg 
locuințe

noi blocuri de 
în cel mai tînăr 

cartier din .reședința de 
municipiu — cartierul Pe- 
troșăni-Nord. Este vorba

La I.M. Lonea Continuă căutarea pentru 
punerea în valoare a noi resurse

Economisirea de ener
gie electrică a devenit o 
acțiune de prim ordin în 
întreprinderile miniere 
din Valea Jiului și la toți 
ceilalți mari consumatori, 
în colectivele acestor uni
tăți economice se acțio
nează cu toată hotărîrea 
pentru reducerea .consu
murilor și pentru înca
drarea strictă în țiormele 
de consum.

în ziarul de astăzi vă 
prezentăm preocupările 
colectivului de oameni ai 
muncii de la I.M. Lonea, 
pentru încadrarea în con
sumul zilnic de energie 
electrică planificat. 

peste limitele admise. 
Pentru cele 6 puncte de
pășire la cenușă, mina a 
fost penalizată cu 26 843 
tone de cărbune. Greută
țile întîmpinate în cei
lalți ani i-au determinat 
pe oamenii muncii de aici

fiind depășit în luna ia
nuarie cu 2 procente, iar 
în februarie cu 1,5 pro
cente, fapt pentru care 
mina a fost penalizată cu 
3 000 tone. Scăderea cu 4 
procente a conținutului de 
cenușă demonstrează că 

la I.M. Live- 
:zeni au exis

tat preocupări 
majore din 
partea tutu- 
ror factorilor 

să gîndească mai matur, (sub conducerea comîte-

[ g/dwSdwgg de con^tujița inÎHeteaAca\

astfel ca efortul lor fizic și tului de partid), pentru 
intelectual să nu fie lip
sit de eficiență. Discuția 
purtată cu ing. Emilia 
Pintea, șefa comparti
mentului programare și 
urmărire a producției a 
scos în evidență preocu
pările care ștau în fața 
acestui colectiv. Este ade
vărat că nici în perioada 
scursă de la începutul a- 
nului și pînă în prezent, 
mina nu s-a încadrat în 
indicatorul de calitate, el

, In luna ianuarie mine
rii de la Lonea au eco
nom isit -91 000 ■ kWh ener
gie electrică si aceasta 

ca urmare a reducerii con
sumului zilnic cu peste 
4000 kW. Trebuie subli
niat însâ faptul că aceas
tă economie de energie e- 
lectrieâ nu s-a realizat în 
detrimentul producției, 

a îmbunătăți calitatea 
cărbunelui livrat prepa
ratorilor. Că la mina Li
vezeni există preocupări 
pe . linia. îmbunătăprii 
calității cărbunelui livrat, 
o spune și cantitatea de 
steril claubată la puțul 
cu schip pe unde se ex- 

Gh. SPÎNU

planul la producția fizi
că de cărbune fiind de
pășit în lună respectivă 
eu peste 300 tone. Peste

30 000 kWh au fost econo
misiți și în prima jumăta
te a lunii februarie și a- 
ceăsta tot ca urmare a în
cadrării cu strictețe în 
norma de consum pe tona 
de cărbune extras — de

Sectorul IV de la I.M. 
Lupeni, cel mai mare și 
mai mecanizat din bazin, 
a reușit să dea de la în
ceputul anului o cantitate 
suplimentară de 11 433 to
ne de cărbune.

Un succes la care și-au 
adus contribuția toate cele 
patru brigăzi ce lucrează 
cu complexe mecanizate, 
în fruntea lor se află bri
gada condusă de comunis
tul Aurel Mândă care, la 
zi, are un plus de 6 573 
tone. .

Producție suplimentară
Cu cele 3 293 tone de cărbune extras suplimen

tar față de preliminarul zileț de' 4 martie, colectivele 
de mineri, ingineri și;tehnicieni din bazinul carboni
fer Valea Jiului au răspuns exemplar la chemarea 
partidului de a da țării cît mai mult cărbune.

Un aport deosebit la obținerea acestor rezultate 
l-au avut colectivele întreprinderilor miniere Petrila
— plus 380 tone, Dîlja —- plus 554 tone, Livezeni — 
plus 439 tone, Aninoasa -- plus 256-tone, Vulcan?— 
plus 1 205 tone. Paroșeni — plus 769 tone și Uricani
— plus 393., tone.

35,5 kWh. Cu. energia e- 
conomisită de la începutul 
anului, mina Lonea poate 
să funcționeze , aproape 10 
zile și să extragă peste 
35 000 tone de cărbune. în 
orele de vîrf ale zilei nu 
funcționează ‘cele 7 puțuri 
oarbe. De asemenea, este 
oprită stația de pompe de 
la orizontul 400 și un com
presor de la stația princi
pală. Prin oprirea acesto
ra, mina a reușit ca în fie
care zi să nu atingă sar-

Gh. BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu planul îndeplinit
Colectivul de oameni ai muncii din cadrul Oco

lului silvic Petroșani a reușit ca în > primele două 
luni din acest an să îndeplinească 
ție de 102 la sută. Numai pentru 
suplimentar pînă în prezent 25. mc 
metri steri celuloză mesteacăn.

Acest harnic colectiv depune strădanii și pentru 
asigurarea unor cantități de carne prin contract cu 
statul. De la începutul anului au fost predați către 
stat 6 tăurași însumînd 2,5 tone de carne. Au fost 
predate și 100 kg. carne de vînat.

<

I

in

Dialog mineresc în
tre componenții echipei 
de întreținere transport 
a sectorului XII de la 
mina Lupeni, condusă 
de Dionisie Andrași,

Foto : Șt. NEMECSEK

Semnificațiile educative , 
ale unui loc fruntaș

Caracterizată prin mari 
idealuri, dinamism și re
ceptivitate Ia toate schim
bările înnoitoare ale vieții 
din societatea noastră so
cialistă, tînăra generație 

.este un important factor 
al progresului, fiindu-f pro
prie angajarea, cu toată e- 
nergia și capacitatea crea
toare, în primele rînduri 
ale luptei necontenite a 
poporului român pentru 
progresul societății.

în vederea întăririi răs
punderii politice a fiecărui 
elev pentru o temeinică 
pregătire profesională, teo
retică și practică, o pîr- 
ghie specifică organizațiilor 
U.T.C. din școli este între
cerea uteciștă „Cea mai 
bună școală1*, integrată în 
„Tineretul — factor activ in 

planul în propor- 
export s-au livrat 
bile manele, 61,3 

de trei blocuri cu magazi
ne și spații comerciale la 
parter amplasate în peri
metrul dintre Piața Victo- : 
rîei și clădirea I.C.PM.C. 
pe traseul ■ bulevardului 
Victoriei. Pînă în prezent 
au fost săpate fundațiile, 
și urinează să "înceapă tur
narea betoanelor. Toate a- 
cestff blocuri de locuințe 
sînt prevăzute în plan să 
fie terminate în cursul a- 
nului 1984. (V.S.) 

realizarea obiectivelor de- ! 
centului științei, tehnicii, j 

calității și eficienței**. Am I. 
fost mereu stimulați în pre-; 
ocupările noastre de către; 
organizația de partid i 
din ș c o a 1 ă pentru i 
a urma exemplul cli- I 
matului vredniciei mine-; 
rești manifestată în ampla' 
întrecere socialistă care se: 
dezvoltă calitativ în întrea
ga țară pentru îndeplini- j 
rea sarcinilor economico-ț 
sociale din acest an liotă- 
rîtor al cincinalului. d

Mihaela KELEMEN, 
? Maria VOINA, 

Cristina KBACHTUS, 
eleve la Liceul j 

de matematică-fizică 
Petroșani |

(Cantinuare în pag. a
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Primul guvern revoluționar-, 
democrat din istoria României
„Prin componența și programul său, guvernul de

la 6 martie a fost un guvern revoluționar-democratic 
cu pronunțat caracter muncitoresc-țărănesc. Prin in- 
staurarea acestui guvern, procesul revoluționar din 

' România a intrat într-o nouă etapă, al cărei otiiectiv 
era încheierea procesului de desăvîrșire a revoluției 
burghe/o democratice, înfăptuirea unor transformări 
social-politice profunde in societatea românească".

NICOLAE CEAUȘESCU

’ Astăzi se împlinesc, 39 
/ de ani, de cînd.... sub pre- 
V sitinea' manifestării de 

voința .a maselor popii- crat (F.N.D.), care va fi 
‘ lare, a lost instaurat la constituit oficial la 12 oc- 
conducerea țării guvernul 1 ....

/de largă concentrare de- munist, social-democrat, 
.Vmocratică, propus de că- 
f tre [Frontul Național De
mocrat, care avea în frun- trioților, Sindicatele Uni
te o eminentă personali
tate politică, dr. Petru 
Groza. Era primul gu
vern reyoluționar-demo-

' cratic din istoria Români- 
■ ei, . avînd un pronunțat 

caracter muncitoresc-ță- 
răneșe și reprezenta în 
acest fel puterea revolu
ționar democratică a cla
sei muncitoare și țărăni
mii.

Instaurarea guvernului 
revoluționar-democrat la 
6 martie 1945 reprezintă 
o etapă a amplului pro
ces revoluționar început 
la 23 August 1944, odată 
cu declanșarea Revoluți
ei de eliberare socială și 
națională, antifasciste și 
ăntiimperialiste a poporu
lui român.

în contextul întăririi și 
consolidării forțelor de
mocratice, la 25 septem
brie 1944, Comitelui Cen-

_______________________

CU PRILEJUL ZILEI

DE 8 MARTIE '

Adunare festivă
Nu numai cantitate* 

ci și calitate
de- 
Ră-

în favoarea forțelor 
mocratice, guvernul 
deseu devine exponentul 
forțelor ostile democrati
zării țării; ;

La 24 februarie 1945 
în întreaga țară au avut 
loc mari manifestații 
populare în cadrul căro
ra s-a cerut formarea u- 
nui guvern al F.N.D.

’■ Principalele obiective 
al urmărite de noul guvern 

priveau apărarea și lăr
girea cuceririlor obținute 
de masele, populare. A- 
paratul de stat a fost cu
rățat de elementele reac
ționare, în funcția de pre-

trai al P.C.R. publică pro
iectul de platformă i ’ 
Frontului Național Demo-

constituit oficial la 12 oc
tombrie din partidele co-

Frontul Plugarilor, Socia- ționare> în funcția de pre- 
list-Țărăneșc, Uniunea.Pa- fecți fiind numite perso-

Comitetul municipal Pe
troșani al femeilor organi
zează mîine, 7 martie, la 
ora 14,. în sala Teatrului 
de stat „Valea Jiului" din 
Petroșani, adunarea festi
vă dedicată sărbătoririi zi
lei de 8 Martie, Ziua in
ternațională a femeii. A- 
dunarea festivă va fi ur
mată de un spectacol cu 
piesa „Steaua fără nume" 
prezentat de actori ai 
teatrului gazdă.

rea tehnologiei de lucru 
la complexele mecanizate, 
de la pas înainte — la 
pas înapoi, a redus mult ’ 
numărul Surpărilor, A-

te, Uniunea Populară Ma
ghiară (Madoszf, P.N.Ț., 
și P.N.L. refuzînd să a- 
dere, fapt care va duce la 
14 octombrie'la desfiin
țarea Blocului Național 
Democrat constituit la 20 
iunie 1944. Este aceasta 
expresia nemulțumirii de
terminate de modul;, în 
care primele guverne con
stituite lă 23 August 1944 
și pînă în februarie 1945 
au manifestat tărăgănea- 
lă în soluționarea proble
melor țării, aceasta cu 
toate insistențele miniștri
lor democrați, în înfăp
tuirea celor mai importan
te reforme, cerute de 
mase, în principal demo
cratizarea vieții politice 
și reforma agrară. în fața 
amplelor manifestații ale 
maselor, în condițiile pre
figurării apropiatei schim
bări a raportului de forțe

; nalități cu vederi demo
cratice. S-a legiferat la 
23 martie 1945 reforma 
agrară, a cărei înfăptui-
re este începută de mase 
încă din toamna anului 
1944. Au fost luate o se
rie de măsuri privind 
reconstrucția întreprin
derilor avariate, reduce
rea și punerea în funcți
une a celor dispersate in 
urma războiului, crearea 
de economaîe în între
prinderi pentru aprovizi
onarea salariaților, pe
depsirea celor ce se fă
ceau vinovați de speculă 
și sabotaj. S-au creat în 
acest fel condiții pentru 
ducerea pînă la capăt a 
transformărilor cu carac
ter burghezo-democratic, 
în vederea trecerii la re
voluția socialistă.

Prof. Mircea BARON

Expozițîe culinară
Cu prilejul zilei de 8 

Martie, Comitetul munici
pal al femeilor și comisia 
de femei din cadrul 
I.C.S.A.-A.P. invită femeile 
din Petroșani să degusteze 
preparatele culinare și pro
dusele de patiserie și co
fetărie prezentate mîine, în- 
cepînd de la ora 13, într-o 
aspectoasă expoziție cu 
vîn/are organizată în ho
lul teatrului de stat.

(Urmare din pag. I)

trage întreaga cantitate 
de cărbune din subteran 
la suprafață. Dacă în pri
mele două luni din anul ceastă schimbare de teh- 
trecut cantitatea de steril nologie creează posibilita- 
claubată a fost de 5 560 tea pășirii secțiilor ime- 
tone, în aceeași perioadă diat ce se taie cu com- 
din anul acesta este de bina, fără ca .ti’anȘpOrto- 
12100 tone. Și precizăm rul să fie ripai.. La mina

• faptul că producția ex- Livezeni au fost zile, Ih j 
trasă pe puțul cu șchip luna februarie, cînd s-a 
din incinta principală nu livrat cărbune cu un con- 
s-a dublat față de anul ținut de cenușă mai mic 
trecut. Aici, în punctul dccît cel admis. Deci a- 
forte, a fost plasat cîte . . . , .
un om în plus pe fieca- tunci Clnd cxista preocu' 
re schimb, iar în schimbul P^ri și respect pentru ca' 
I, cei de la vulcanizare litatea propriei munci.

. merg și ajută pe ortacii rezultatele nu se lasă aș- . 
lor cîte 3 ore. Schimba- teptate.

■ REAMENAJARI. La / lui și băij care vor oferi 
Uzina de preparare a căr- condiții superioare în via- 
bunelul din Lupeni se va ■ ța socială a întreprinderii, 
încheia mîine o acțiune într-o perspectivă aprOpiă- 
complexă de amenajare și tă va fi renovată și baia 
redimensionare a vestiaru- pentru femei. (T.S.)

Continuă căutarea pentru punerea 
în valoare a noi resuiss

(Urmare din pag f Pentru reducerea cu 
la sută a consumului^ 
energie electrică în blocul 
administrativ, 
le, . 
au fost reduse 
de iluminat. De 
este interzisă 
încăperilor cu 
și alte aparate. _. . .
în sala de apel, ; băi, cori
doare și birouri se permi
te iluminatul artificial

50 
de

einile stabilite pentru ore
le de vârf, ba mâi mult, 
zilnic s-au economisit 
peste. 10 MWh,.'iar consu
mul de . energie electrică 
pe tona de cărbune extra
să s-a redus față de ni
velul înregistrat.; anul tre
cut cu apoape 8 kW.

l'e lingă aceste măsuri
care vizează reducerea „   ..
consumului de energie, în numai la intrarea și ieși-,
orele de vîrf, s-a prelu
crat cu tot personalul din 
subteran obligația ce-i re
vine de a opri cîte o oră 
între schimburi transpor
toarele cu raclete cit și 
cele cu covor de cauciuc 
pentru executarea de re
vizii și reparații. De ase
menea, cei care deservesc 
puțurile pentru transport 
de personal au fost instru- 
iți ca în schimbul II să 
nu efectueze asemenea 
transporturi. Pentru re
ducerea consumului de e- 
nergie electrică a început 
înlocuirea compresoare- 
lor. cu randament scăzut 
cu co: opresoare L 100 care 
au putere și randament 
mult mai mare.

ateliere, ha- 
precum și în incintă 

corpurile
; asemenea 
încălzirea 
radiatoare 
electrice.

Instantaneu de muncă 
din cadrul atelierului 
de montaj a pompelor 
A.C.H. 40x200, de la 
S.S. Vulcan.

Foto : Cristian ȘTEFAN

(Urmare din pag. 1)
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rea schimburilor și numai 
atunci cînd iluminatul 
natural nu este suficient.

Pentru a reduce în. con
tinuare consumul zilnic 
de energie electrică 
vor înlocui furtunele 
tip PSI pentru aer 
primat cu conducte de 75 
iar 10 ventilatoare pneu
matice vor fi înlocuite cu 
ventilatoare elect ropneu-
matice. Măsurile aplicate, 
ca și cele care urmează, să 
se aplice în continuare â- 
rată că minerii de. la Lo- 
nea < au înțeles apelul 
conducerii de partid și de 
stat pentru economisirea 
de energie electrică.

se 
de 

com-

De mai mulți ani urtnă- 
i'im în cele mai mici deta
lii obiectivele stabilite în
trecerii noastre : întărirea 
răspunderii politice a bi
rourilor U.T.C. pe clasă, â 
fiecărui elev pentru o te
meinică pregătire profesio
nală, teoretică și practică, 
înarmarea lor cu cele mai 
înalte cuceriri ale științei, 
tehnicii și culturii în vede
rea integrării rapide în 
producție, stimularea gîn- 
dirii creatoare, educarea 
comunistă, revoluționară a 
elevilor și formarea lor în 
spiritul unor înalte trăsă
turi moral-eetățenești. Ast
fel s-a asigurat un climat 
capabil să stimuleze înde
plinirea exemplară a sar
cinilor, fiecare organizație 
să acționeze ca un colectiv 
imit, exigent și combativ, 
în toate împrejurările, să 

; dovedească inițiativă tine
rească. Iar răsplata bine
meritată este obținerea lo

problema învățăturii, a dis- mentului economic, reali- 
ciplinei, a realizării tutu- zarea unui număr irnpOr- 
ror sarcinilor ce' le revin. tant 'de acțiuni din progra- 

Alături de acestea, medi
tațiile și consultațiile, ac
tivitatea în cercuFi și pre
gătirea pentru concursuri
le școlare șl pe meserii, 
precum și altele, s-au con-

Semnificațiile educative 
ale unui ioc fruntaș

sti t u it într-un sistem cu 
caracter social-profesional 
pe care organizația U.T.C., 
în colaborare cu consiliul 
de Conducere al școlii, și- 
au bazat munca, La crite-

■/ cului I pe județ în cadrul 
concursului „T.F.A. — Cea 
mai bună .școală".

Pentru noi acest succes 
are semnificații deosebite. 
La începutul fiecărui an 
școlar, al fiecărui trimestru 
în cadrul adunărilor gene
rale U.T.C. s-atl stabilit o-

biective concrete. Urmărind 
evoluția situației la învă
țătură se evidențiază 
pregnant măsurile ce se 
impun pentru creșterea 
preocupărilor utec iști lor
pentru o atitudine tot mai riîle concursului am obți- 
înaintată față de muncă. nut rezultate' apreciate ca'
Acea a menținut în per- fiind cele mai bune în ju-
mancii.a un climat de se-, . . , ,
riozitate în care majorita- de*Â Promovabditate. - !
tea covîrșitoare a elevilor la sută, realizarea planului rolul Școlii
liceului nostru abordează de producție și a augaja- noastră.

mul unitar al muncii edii- /; 
cative etc. Dintre cele 11 
organizații U.T.C. din școa
lă a fost declarată fruntașă 
clasa a XI-a A (diriginte 
prof. Cherciu Nicolae/

Succesul obținut este, la 
nivelul tradiției învățămîn- 
tului din Valea Jiului, și îl 
închinăm părinților noștri, 
mulți dintre ei oameni; de 
muncă și faptă minereas
că. Ne propunem să ne a- 
părăm titlul, să muncim' 
pe viitor cu mai multă ar
doare pentru a îndeplini /. 
sarcinile pe care le aveni; 
Ne vom implica și mai 
mult în procesul de însu
șire și aplicare a concepți
ei revoluționare a secreta
rului general al partidului,- 
tovarășul N i co lap

’Ceaușescu, marele prieten 
97 al tineretului, cu privire la 

i în societatea

premii „Recunoașteți mas- nierilor a organizat faza pe Q FOTO-RAID. O expre- 
municipiu a tradiționalelor sivă formulă are ediția ac- 
concursuri pionierești „Sa
nitarii pricepuți" și „Cea 
mai bună patrulă școlară 
de circulație". Au cîștigat 
echipajele școlilor genera
le nr. 2 din Lupeni și, res
pectiv, din Uricani. în a- 
ceastă șăpțămînă, cu spri
jinul instituțiilor de profil» 
același for municipal pio
nieresc patronează faza, mu
nicipală a memorialului de 
șah „Carol Drozd" (vineri) diferite materiale. (Gh.S.) 
și faza orășdneăseă ă con
cursului „Prietenii pompi-r 
erilor".

ca", pe bază de buletine 
de participare. Reprezenta
țiile au loc în. sala mare 
a casei de cultură, de la 
orele 17,30 și 201 (T.T.) ,

■ GHIOCEII TINERE
ȚII. Săptămîna aceasta, 
consiliul orășenesc al pio
nierilor din Uricani desfă-

IH SPECTACOL DE VA
RIETĂȚI. Teatrul de stat
„Valea Jiului" și Casa de 
cultură ,a sindicatelor din .
Petroșani prezintă, în ziua
de 8 martie mc., un spec- ^oard manifestările educa-; 
tac°l de vanetaț, „Cu mas- ,țjve ș- cultural-artistice sub 
ca, fără mască , cu parti- . gerieidcuj Ghioceii tinere- 
ciparea unor cunoscuți ac- ” n j ,..
tori de comedie și soliști ’ ' ■ ' , ’ ;
de muzică populară , din/ V CONCURSURI. în șăp-

- București. în spectacol es- tămîna trecută, Consiliul 
te inclus și concursul cu municipal al organizație pio-j

nunțat tovarășul loan Mar- 
cu, președintele Cooopera- 
tivei meșteșugărești „Uni
rea", .în Petroșani, bulevar- 

___ ___ dul Republicii, blocul IA, 
fotografii, cu explicațiile în același' spațiu în care 

funcționează atelierul de

tuală a gazetei de perete 
„Foto-raid P.S.I." de la 
I.M. Livezeni. Sînt expuse

cuveilite, care relevă, aten
ția Ce se acordă. acestui reparat și încărcat briche- 
important domeniu. Un sin
gur exemplu : la depozitul 
de lemne, majoritatea hi- 
dranților exteriori nu sînt 
întreținuți conform norme
lor P.S.I., fiind blocați cjl

te, a început o activitate I 
nouă — cea de tocilărie. , 
Se execută ascuțiri de us
tensile medicale, cuțite de 
bucătărie, pentru mașinije •• 
de tocat carne, foarfeci etc.

■ „LOGODNICUL A-
■ UNITATE DE TOCI- MERICANU Vineri, 9 niar- 

LAR1E. Așa cum ne-a a- tie, , casa de cultură din

Petroșani găzduiește trupa 
Teatrului maghiar de stat 
din Timișoara care va pre
zenta spectacolul cu piesa 
„Logodnicul’ american". 
Spectacolele au loc la ore
le 17 și 20. Elevii și stu
denții beneficiază de bile
te de intrare cu preț 
dus. (T.Ț.)

Rubrică realizată de 
Toma țAtARCâ

I
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i exemplu, la Ion Sin și Du- 

mitru Bîrlida, clasați pe Io- 
I curile următoare la cate- 
| goria băieți peste 25

II
I

Despre cîștigăforii perseverent! și admirabilii susținătri-i 
ai unei îndrăgite competiții ae masă
rea medalie prevăzută de 
regulament',' „Premiul spe
ranței" a fost acordat ele
vei Cristina Fildan. Meda- 

,,Tinerețe fără bătrî"

în sfîrȘit, la capătul unei 
competiții maraton, după 
desfășurarea combinatei al
pine „coborîre — slalom ..., 
special" pe o pîrtie cu un lia ...............
apreciabil grad de dificul- nețe" a intrat tot în posesia 
tate, cunoaștem câștigătorii 
ediției jubiliare a Cupei 
ziarului „Steagul • roșu" la 
schi. Cupa mare ă fost cîș- 
tigată de Gheorghe Bucur, 
care a realizat cel mai bun 
timp; detașîndu-se cu 4” 
de următorul clasat la ca
tegoria peste 25 ani. Cele
lalte două cupe au fost 
cîștjgate de Nelinda (Vel
ciov) Bucur, la fete, 
categoria 19-25 
Răzvan Marica, 
15-18 ani. La 
rea trofeelor, organizatorii 
au trăit o clipă de emoție 
pentru succesul soților 
Bucur (Gheorghe este meca
nic auto la Autoservice „Da
cia" Paroșerii, iar Nelinda 
profesoară de .sport la Școa
la generală nr. 5 din Petro
șani) precum și pentru per
formanța tînărului Răzvan 
Marica, mai perseverent ca 
niciodată, sigur și ferm pe 
toată durata evoluției. Cei 
trei eîștigători s-au dove
dit a fi mai buni Intr-o 
competiție în care nu au 
dus lipsă de parteneri de 
întrecere la fel de bine 
pregătiți. Ne referim, de 

mitru Bîrlida, clasați pe lo-

A I 
: Mihai Dărăbană, A- i 
Cîmpean, Gheorghe ,. 
15-18 ani: Răzvan ' 
19-25 ani : Florian 

Școlii sportive din Petro- Filip ; băieți, sportiv1 nele- i 
șani precum și... redacției gitimați, pînă la 6 arii Lu- ' 
noastre. cian Bolog, Adrian David,

Și acum, iată cîștigățbrii Marius Hațapuc ; 7-12 an1: 
pe categorii de vîrstă : fete, Florin Cazan,. Cătălin Cris- 
spprtive legitimate, Copile tescu, Cristian Onețiu ; 13- 
I: Cristina Fildan, Came- J M ani • Sorin Corpadea, 
lia Szigyarto, Angelica Vra- Tiberiu Tofalvy ; 15-18 ani: 

boratori constanți, ca de pil- ja ; copile II: Melinda Ni- Răzvan Marica, Siegfrid 
dă „Sălvamontul", echipă Velt ; 7"12 ani: Ecaterina Bota, Robert Slovensky ; 
de la telescaun condusă de Dinicu, Simona Podină, . 19-25 ani : Dumitru Lazăr, 
— i x, Aristică Popescu, Iosif Hu-

roagă, Gheorghe Budai, Ga- 
vrilescu Emil, Veturia Mo- 
doi, cpt. Ilie Rus, Victor 
Moraru, Virginia Peterffy, 
Gheorghe David, a cadrelor 
didactice universitare de 
la I.E.F.S. București, a ca
drelor Școlii sportive din 
Petroșani și colectivului de 
arbitri de schi ai C.M.E.F.S.

tre 12-58 ani, în fninte cu 
neobositul Victor Maier), 
„Pionierul" Lupeni (in
structor Angela Manole),

12 ani 
driân 
Bitu ; 
Pop ;

veteranului Constantin Ba-; 
linca, în vîrstă de 65 ani, 
nelipsit' duminică de du
minică din Paring. „Fami- -----
lia cu cei mai rriulți par- condus de Andrei Anger, 
țicipanți în concurs" s-a ............ “
dovedit a fi cea a ingine
rului miner Anton Hoff
man.

Două medalii rețin în 
mod deosebit atenția. Pen
tru sprijinul acordat dez
voltării sporturilor de iar
nă în Valea Jiului, avînd 
în atenție îndeosebi fazele 
de masă, tovarășului Petru 
Barb, președintele Consi
liului municipal ăl sindi
catelor i-a fost acordată 
medalia „Cel mai activ sus
ținător", însumînd unani
mitatea de vederi a mem
brilor juriului. „Premiul 
pentru sportivitate" a fost 
acordat profesorului Eugen 
Peterffy, directorul Școlii 
sportive din Petroșani, ca
re .de muiți ani este ală
turi de organizatorii tutu
ror competițiilor sportive 
de amatori desfășurate în 
Valea Jiului. Pentru asi
gurarea obiectivitătii în a- 
precierea rezultatelor teh
nice, Eugen Peterffy a 
la dispoziția actualei edi
ții, a ..cupei noastre instala; 
ț ia de cronometraj electro
nic, o realizare de concep
ție și execuție personală, 
pentru care a primit me
ritate elogii din partea mul
tor specialiști. Le primește, 
cu acest prilej, și

. tea redacției.
Și cu acest prilej, orga

nizatorii competiției au 
simțit , din plin sprijinul 
organelor locale de partid 
și de. stat, precum și al 
unor conducători de între
prinderi și instituții real 
interesați ca. oamenii mun- 

ales, 
să întrunească calitățile fi
zice, psihice și morale pe 
care sporturile alpine le 
dezvoltă cu prisosință în 
rîndul celor care le prac
tică. Ne facem datoria să 
mărturisim că este mai u- 
șor să organizezi desfășu
rarea unei competiții cînd 

ales după căutări îndelun- beneficiezi de colaborarea 
gate. Cristina Lupa, în vîr- - - ■ -
stă de 4 ani, este fericita 
posesoare a medaliei „Pre
miul ghiocelului". Următoa-

Nu-i uităm pe ceilalți cola-

fete, 
ani și 

băieți 
înmîna-

...... > anl’ 
eîștigători ai unor ediții 
precedente ale cupei noas
tre, la Alexandru Dobay, 
Alexandru Acs, "Iosif Huda, 
Iosif..Zlăgneanu și mulți al
ții care prin prezența, lor în 
concurs au pus și mai bine 
în lumină calitățile celor 
trei eîștigători. Mitu Bîr
lida, șeful echipei „Salva- 
mont", rămîne pe mai- de
parte preferatul spectato
rilor pe pîrtiile drn Paring, 
pentru stilul său ~ de bun 
coborîtor care l-a ajutat 
.dealtfel, să cîștige de'4 ori cii, .. tineretul mai
consecutiv cupa mare a- 
cordată de redacția noas
tră. :■■■■

l înainte de prezentarea 
celorlalți câștigători, pe ca
tegorii de vîrstă, cîteva cu
vinte despre medaliații 
competiției. Frumosul „ghi
ocel" al Parîngului a fost

1 r i r v
/ilidVKa rupr^.u, nu- J
da,; peste 25 ani: Gheorghe ț 
Bucur, loan Sîn, Dumitru i 
Rî„i:aa

I
*

i i

14 ani: Sorin Corpadea,

7-12 ani : Ecaterina Boța, Robert Șlovensky ;

Constantin Marcău, colec- Heiga Boda ; 15-18 ani :
tivul cabanei Rusu (Nicolae Simona Costinaș, Lianativul cabanei Rusu (Nicolae simona Costinaș, _ ____
Popescu, șef de unitate, A- Grosu, Mihaelâ Hiciu ; fe- 
lexandru Ghiura, Stela OT te, sportive nelegitimate pî- 
coș, Camelia Radu, Con- *
stantin Pocitanie).

Din partea

nă la 6 ani : Alina Nache, 
Mihaela Divr-iceanu ; 7-10

Din partea Asociației ani : Greta Valache, Feli- 
spoftive „Hidromin" (pre- cia Ghiura, Daniela Ghiu- 
ședinte Anton Bacu) au fost 
înmînate cupe asociațiilor 
sportive „Voința" Deva 
(prezentă la concursul nos
tru cu 15 participant* în

ra ; 13-14 ani: Juja Hor
vath ; 19-25 ani: Nelinda 
(Velciov) Bucur, Rozalia 
Ecsely, Maria Mayer 
ieți, sportivi 1 ...legitimați,

bă-
10-

Bîrlida. ...— ,
La revedere tuturor, pen

tru următoarea ediție a 
Cupei ziarului „Steagul ro
șu" la schi, care va avea 
loc în prima duminică a 
lunii martie,' în anul 1985 .

Fericitul cîștigător 
Cupei mari a celei de-a* 
X-a ediții a Cupei zia-- 
rului „Steagul roșu"; 
Gheorghe Bucur.

•. Ion MUSTAȚA .

Premiera 
unui temerar

• uiior cadre cum sînt tova- 
i rășii Iosif Kelemen, Anton 
■ Bacu, Alexandru Toilor,
• Caro! Fazekaș, Ionel Boto-

Un punct de mare atrac
ție, care , a atras atenția 
tuturor participanților l-a 
constituit evoluția deltapla- 
nului pilotat de un om de 
mare curaj — instructorul 
Remus Roșia. în premieră 
pe țară, grupul deltaplaniș- 
tilor a transportat „aripa 
zburătoare" pînă sub creas
ta Parîngului Mic. După o 
minuțioasă verificare, del- 
taplanul și-a luat zborul. 
Pentru cîteva clipe, sub 
cupola cerului senin, sute 
de oameni au admirat cu 
răsuflare;i tăiată de emoție, 
măiestria unui temerar, ca
re a sfidat legile gravitați
ei, conducînd cu siguranță, 
în zbor planat la cîteva 
zeci de metri deasupra pîr- 
tiei de schi deltaplanul. 
Este pentru prima dată 
cînd un astfel de zbor s-a 

pe timp de iar- 
în Vale. Este o 
curajului și in- 
prin care omul 

dovedit încă o dată 
superioritatea față de for
țele naturii. Sincere felici
tări lui Remus Roșia și 
entuziaștilor deltaplan iști 
de la „Jiul" Petrila, pentru, 
frumoasa evoluție și măies
tria dovedită atît în zbor 
cît și la «/'mizarea la punct 
fix. (V.S.)

desfășurat 
nă la noi 
victorie a 
teJigenței, 
și-a

în timpul desfășurării concursului ne-a 
atras atenția un ‘ om cu părul argintiu, 
care nu-șij putea ascunde bucuria de spec
tator, aplaudînd frenetic atunci cînd pe 
pîrtie au evoluat spectaculos tinerele spe
ranțe ale schiului din Valea Jiului; Am 
făcut cunoștință. Se numește Ioan Colda, 
Este un veteran al schiului și a venit din 
București pentru a schia în Paring în a- 
ceastă săptămână „cu scopul de. a reintra 
în formă pînă sînibăta. viitoare, eînd- va 
avea loc tradiționala întîlnire a veterani
lor schiori". Iată ce ne-a declarat. prin-

tre altele: „este deosebit de satisfăcător 
să constat că, de pe vremea cînd eraiți 
tînăr și J am trăit și am muncit ca mai
stru în Petroșani în urmă cu circa 30 de 
ani, nivelul competițiilor de schi din Văr 
lea Jiului a făcut un adevărat salt cali
tativ. Impresionează îndeosebi numărul, 
mare de copii, care au dovedit o adevă
rată măiestrie sportivă. Felicitări organfr1 
zatorilor pentru această reușită acțiune. 
Pentru mine ziua de duminică 4 martie 
este o zi de neuitat, cu 'impresii plăcuțe 
și multe satisfacții".

| Cei mai buni dintre cei buni sînt distinși cu diplome, cupe și medalii,
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Poziția României, concepția și considerentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu, prezentate la întîlnirea femeilor 

pentru securitate și cooperare in Europa
Ai-;

■ HELSINKI 5 (Agerpres).
— In zilele de 3 și 4 mar
tie 1984 s-au desfășurat.

ziunea deplină a femeilor 
din România la întreaga 
politică de pace și colabo
rare a partidului și statu
lui nostru au fost eviden
țiate în cuvîntul rostit la, 
reuniune de către repre
zentanta Consiliului Națio
nal al Femeilor din Româ
nia.

A fost scoasă în eviden
ță activitatea remarcabilă 
a Comitetului național ro
mân „Oamenii de știință 
și pacea", condus de tova
rășa academician doctor 

Ceaușescu, 
personalitate proeminentă 
a vieții politice și științi-

. ia Helsinki, lucrările întîl-
’ nării femeilor pentru secu

ritate și cooperare în Eu
ropa; organizată de Comi
tetul finlandez al femeilor.

Au fost reprezentate 43 de 
organizații de femei din 
17 state semnatare ale ac
tului final al C.S.B.E.

Poziția României, con-
: cepția și considerentele pre- 
ps ședintelui Nicolae 
g Ceaușescu privind măsuri 
f 'de încredere și securitate inginer .Elena 
. $ț pentru dezarmare în Eu

ropa, atașamentul și ade-

fice, care acționează ferm 
pentru unirea eforturilor 
oamenilor de știință din 
lumea întreagă, pentru ca 
știința să fie pusă exclusiv 
în slujba păcii, progresu
lui și bunăstării popoarelor.

Reuniunea femeilor de' 
la Helsinki a adreast un 
apel Conferinței de la 
Stockholm pentru măsuri 
de încredere și securitate 
•și pentru dezarmare în Eu
ropa prin care a chemat 
statele participante să de
pună toate eforturile pentru 
identificarea șl adoptarea 
Unor măsuri concrete vi- 
zînd reluarea cursului spre

destindere, oprirea cursei 
înarmărilor, eliberarea în
tregului continent de arme 
nucleare. A fost adoptat, 
de asemenea, un apel a- 
d resat tuturor femeilor și 
organizațiilor de femei din 
țările participante la Con
ferința pentru Securitate și 
Cooperare în Europa, în 
care se subliniază răspun
derea ce revine femeilor 
în întărirea păcii și a co- ' 
laborării în realizarea de
zarmării, în . educarea ti
nerei generații în spiritul 
prieteniei și înțelegerii în" 
tre popoare.

I
I
I
I
I pentru
J VULCAN — Luceafă" 
j rol: Competiția.

școlii. 15,35 Karino (co
lor). 16,00 Ghana pe dru
mul dezvoltării. Docu
mentar. 16,15 Agrozooteh- 
nia pe înțelesul tuturor. . 
20,00 Telejurnal (p.c.). J 
20,20 Actualitatea în e- I 
conomie. 20,30 împliniri I 
și perspective. 20,50 Re- I 
publicii un imn de slavă. | 
21,00 Teatru TV : „Cei ce ! 
rămîn mcreu tineri* de I 
I.D. Șerban. 22,00 Melodii ’

LUPENI — Cultural î »creație - de mxizicd iișoaȚH
Viață particulară. românească . (Selecțiuni ?
; LjJJRICANI ; împușcat în din prima zi). 22,20 Tele- i 
spate. , ,

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Revanșa ; Uni
rea : întoarcerea pe front; 
Paringul: Fructe de pă
dure.,

ANINOASA: CînteC
i o rîndunică.

VULCAN

Știri din țările socialiste
BELGRAD 5 (Agerpres).

— întreprinderile iugoslave 
specializate în utilaj agri- 

/ col vor livra în acest an 
beneficiarilor din țară și 
de peste hotare circa 61 000 
de tractoare. Din acest to
tal 3 800 vor reprezenta 
tractoarele grele, 11090 
cele de putere medie 
47 090 mașinile ușoare.

★

BERLIN 5 (Agerpres).
Membrii Uniunii Tinere
tului Liber German au 
strîns, în cursul anului tre
cut, peste 100 000 de tone 
de maculatură și jumătate 
milion de tone de fier vechi 
în cadrul campaniei repu
blicane pentru recuperarea 
materiilor prime și mate
rialelor «folosibile.

Și

economii în valoare de 
peste 900 milioane de leva, 
în anul 1983, pe această 
bază s-au economisit ma
teriale, materii prime și e- 
nergie în valoare de apro
ximativ 593 milioane ieva- 
în economia națională s-au 
economisit între altele, 
230 000 de tone de cărbune 
și peste 300 000 de tone de 
combustibil lichid, relatea
ză agenția BTA. -

HANOI 5 (Agerpres). — 
în Vietnam se desfășoară 
din plin campania agricolă 
de primăvară. în pofida 
condițiilor meteorologice 
mai puțin prielnice, lucră
torii de la sate respectă 
graficul lucrărilor. în acest 
an. în comparație eu J983, 
suprafețele însămînțate cu 
legume, cartofi, plante teh-

O noua acțiune de mediere 
intre Iran și Irak

ABU DHABI 5 (Ager
pres). — Liga Arabă pre
conizează să întreprindă o 
nouă acțiune de mediere 
între Iran și Irak prin in
termediul unor țări arabe 
agreate de ambele părți, 
cum sînt Emiratele Arabe 
Unite, Kuweitul și Alge
ria, a declarat Chadli Kli
bi, secretar general al Li
gii Arabe. Pe de altă par-

te, el a informat că se are 
în vedere și o încercare de 
mediere pe linie islamică, 
intenționîndu-se să se so
licite sprijinul unor per
soane din Egipt, Tunisia, 
Maroc, India și Pakistan. 
Chadli Klibi a subliniat că 
o mediere de acest tip tre
buie dublată de o mediere 
politică, relatează agenția 
France Presse.

Consumul de alcool 
în R.F. Germania

SOFIA 5 (Agerpres). — nice cresc cu' aproximativ 
în urma eforturilor în vede- 12 la sută. Principala aton- 

ție se acordă în aceste zile
• de 

însămînțare a orezului.

rea reducerii consumurilor 
de materii prime, materia-
ie și energie, în anul 1982 finalizării lucrărilor 
în Bulgaria s-au obținut

BONN 5 (Agerpres). — 
Peste 17 000 de persoane 
mor anual în RE'. Germa
nia datorită unor cauze le
gate direct sau indirect de 
consumul de alcool. Potri
vit opiniei exprimate de 
sociologul Andreas Lah- 
mann, directorul unei or
ganizații de luptă împotriva rilor in rindul alcoolicilor.

ț

w ■

Erupția vulcanului Kilauea
W ASHINGTON 5 (Ager- 

pres). — Un val de lavă 
topită, înalt de 7,6 metri, 
lat de 274 metri șj lung 
de 5,6 kilometri^ care se re
varsă din craterul vulca
nului Kilauea, se îndrepta, 
luni dimineața, spre o zo
nă cu cîteva așezări uma
ne, s-a anunțat la Hono
lulu. Erupția declanșată

sîmbătă continua luni, din 
craterul vulcanului fiind 
aruncate mari cantități de 
Vapori, lavă incandescentă 
și cenușă. Potrivit specia
liștilor americani, aceasta 
este cea de-a 16-a erupție 
a vulcanului de la începe
rea actualului ciclu, în ia
nuarie 1983.

! CALENDAR

încadrează prin transfer sau la cerere, 
pentru depozitul Iscroni

•— un instalator sanitar categoria MV 
încadrarea se face conform Legii nr. 12 

și Legii nr. 57/1974.

Institutul de mine Petroșani
încadrează direct sau prin transfer

doi timnlari

un zidar

i

ș

alcoolismului, peste două 
milioane de cetățeni vest- 
germani se pst considera 
bolnavi cronici din cauza 
acestui viciu, iar alte 4 
milioane sînt pe cale de a 
intra în categoria acesto
ra. Sociologul vest-german 
a constatat, totodată, o 
creștere a numărului tine-

SEUL. In mai multe -in
stituții de învățămînt su
perior din Coreea de Sud 
au avut loc :• manifestații 
ale studenților, în cadrul 
cărora participanții au Ce- 

: rut autorităților reprimirea 
în facultăți a colegilor lor 
exmatriculați pe motiv că 
și-au exprimat nemulțumi-

SlPTĂMÎNAL

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974, 1 
republicate. ■1

Cererile se pot depune zilnic la biroul plan- 
retribuire, personal unde se pot obține și relații * 
suplimentare, telefon 42580 interior 151. |

■>

I 
I
I
i 
I
* 
I

'MARȚI, 6 MARTIE

— Sărbătoarea națională a Republicii Ghana — 
proclamarea, în 1957, a independenței.

Vizita în Egipt a ministrului de externe al 
Italiei, Giulio Andreotti.

-Ț- A fost creat, în 1921, Partidul Comunist Por
tughez. )

— Hans-Dietrich Genscher, ministrul de externe 
al R.F. Germania, face o vizită oficială în Turcia.

— Au Ioc alegeri prezidențiale în Republica 
x Vanuatu. : j -

JOI. « MARTIE

--„ziua internațională a femeii" (instituită în 
1910).

— „Ziua Revoluției" în Republica Arabă Siria
nă (aniversarea preluării puterii ■— Ia martie 1963 
— de către Partidul Baas). '

— Visata oficială a președintelui R.P. Chineze, 
Li Xiannian, în Iordania (8-13 III).

— Primul ministru al Finlandei, Kalevî Sorsa,

rea față de politica dicta
torială a regimului de Ia 
Seul. ■ /L' . ■ '? .. .■■■'

BONN. Potrivit statisti-
. cilor oficiale publicate la 1 

Bonn, la sfîrșitul lunii fe
bruarie anul acesta în R.F. 
Germania existau • 2 357 000 
șomeri. Datele furnizate de 
Direcția pentru problemele 
muncii relevă că în pre
zent aproximativ 10,2 la) 
sută dia întreaga populație 
activă a țării este în cău
tarea unui loc de muncă.

I
Mario |

V

ÎNTREPRINDEREA MINIERA 
VALEA DE BRAZI

eu sediul în orașul tJricani, strada Trandafirilor 
nr. 6 încadrează direct sau prin transfer:
— 2 zidari

1 zugrav .
— 2 instalatori tehnieo-sanitari
— 1 electrician suprafața
— 1 tîmplar
— 1 sudor (autogen și electric) autorizat 
Retribuția conform Legii nr. 57/1974.

face o vizită oficială in Tunisia (8-9 III).
-— Conferință de două zile a partidelor,.socia

liste din Europa (Luxemburg),
VINERI, 9 MARTIE
— Reuniunea ministerială a OPEC (Viena).
— S-a născut Iuri Gagarin, primul cosmonaut 

din lume (m. 27 HI 1968) (50 de ani).

SlMBĂTĂ, 10 MARTIE
— Vizita primului ministru portughez, 

Soares, la Washington (10-18 III),

DUMINICĂ, 11 MARTIE

<■— începe Conferința națională a Partidului Co
munist Luxemburghez.

— A apărut, în 1951, prunul număr ăl ___
„Nhan Dan", organ central al C.C. al P.C. din Vi-

— Se deschide Tîrgul de primăvară 
Leipzig.

ziarului

de la

i

Mica publicitate
Stilouri — brichete, re

par și încarc urgent — Kiss 
Francisc, lingă Oficial 
P.T.T.R. Petroșani. (336)

SCHIMB apartament do
uă camere, stare foarte 
bună. Vulcan, B-dul Vic
toriei bloc 18 sc. B ap. 16 
(deasupra magazin „Unic") 
cu similar Petroșani. (340)

ANUNȚ DE

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Arman 
Ernest, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă.

- (mp) 
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Lum
perdean Asidor, eliberată 

de I.M. Lupeni. O declar 
nulă. (mp)
FAMILIE

FIICELE Varvara, Ana și Ghizela, nepoții Io
sif, Maria și Margareta, pe veci îndurerați, anunță 
împlinirea a 4 ani de la decesul scumpei lor ma
mă și bunică

CRISTIAN MARIA
Nu te vom uita niciodată. (mp)
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