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In intimpinarea alegerilor de deputați
Republicii
e Româ-

Nicolae 
colonelul

întîlniri ale candidaților
F.D.U.S., cu alegătorii 

din circumscripțiile 
electorale

vederi în-
Nicolae 

colonelul 
în

L u p e n i
Profund interes pentru 

soluționarea tuturor problemelor 
ce privesc

Lupeni. Un oraș de pri
mă mărime, cu o comple
xitate de probleme izvorî- 
te tocmai din procesul dez, 
voltării sale. Cuprinde 6 
Circumscripții electorale 
județene al căror nivel de 
importanță ne este suge
rat de mai mulți parame
tri economici, sociali, e- 
dilitar-gospodărești, ai 
vieții culturale. In perime
trul său se află două mari 
întreprinderi extractive — 
minele Lupeni și Bărbă- 
teni — care asigură zilnic 
împreună aproape 9000 to
ne cărbune cocsificabil. 
Uzina de preparare 
noscut mai multe 
de modernizare, la 
tul cărora dispune 
de un flux tehnologic 
posibilități de preluare 
producțiilor tuturor 
nelor din estul municipiu
lui. Lîngă o unitate „de 
tradiție" — I.F.A. „Vîscoza" 
a luat ființă în această le
gislatură Țesătoria de mă
tase, pentru a lărgi căile 
de valorificare a forței de 
muncă feminină. In ace
lași timp și întreprinderea 
de fire artificiale a benefi
ciat de însemnate investi
ții pentru dezvoltarea ca
pacității de producție. 
Tot de legislatura în care 
ne aflăm sînt legate și al
te puneri în funcțiune sau 
realizări edilitare: fabri
ca de pîine, oficiul P.T.T.,

dezvoltarea
cantina restaurant, com
plexul de alimentație pu
blică, o școală generală cu 
24 săli de clasă, spații co
merciale însumînd peste 
4 000 mp, telescaunul în
spre „Straja", o seamă de 
alte amenajări pun în evi
dență preocuparea pentru 
ca orașul să dobîndească 
mereu noi coordonate soci
ale optime: termoficareă’, 
îmbunătățirea alimentării 
cu apă, modernizarea u- 
nor artere de circulație, 
alte lucrări aflate încă pe 
agenda edililor.

localității
In actuala legislatură 

zestrea locativă a orașului 
Lupeni a crescut cu aproa
pe 2000 apartamente. Se 
poate spune că de cîțiva 
ani Lupeniul a părăsit ve
chiul centru și s-a extins 
într-un perimetru nou, 
mai larg și adecvat unei 
organizări edilitare su
perioare. Toate aceste re
alizări au fost obținute pe 
fondul unor preocupări 
deosebite în activitatea 
de bază a orașului pentru

Președintele 
Socialist 
nia, tovarășul 
Ceaușescu, și 
Moammer El-Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, au 
continuat, marți, . convor
birile oficiale.

Schimbul de 
tre președintele 
Ceaușescu și
Moammer El-Geddafi, 
cadrul celor două zile de 
convorbiri, a cuprins o sfe
ră largă de probleme ale 
relațiilor româno-libiene, 
precum și ale vieții inter
naționale actuale.

Examințnd stadiul 
perspectivele colaborării 
bilaterale, cei doi șefi de 
stat au relevat cu satis
facție bunele raporturi
statornicite între România 
și Jamahiria Arabă Libia
nă Populară Socialistă și 
evoluția lor pozitivă, con-

Și

tinuu ascendentă, mani- 
festind liotărîrea de a ri
dica conlucrarea româno* 
libiană pe un plan superior 
convenind în acest scop o 
seric de înțelegeri în con
cordanță cu posibilitățile 
mari de cooperare exis
tente în diferite domenii, 
cu aspirațiile de progres 
ale celor două țări și po
poare.

Abordînd o serie de as
pecte principale ale vie
ții internaționale actuale, 
președintele Nicolae
Ceaușescu și colonelul Mo- 
ammer El-Geddafi au acor
dat o atenție deosebită pro
blemelor opririi cursei înar
mărilor și trecerii la de
zarmare, în primul rînd la 
dezarmare nucleară. In a- 
cest context, s-a apreciat 
pozitiv acordul privind 
începerea negocierilor so- 
vieto-americane de la Ge
neva și s_a relevat necesi
tatea intensificării efor
turilor și participării tu_

turor popoarelor, a tuturor 
țărilor, în primul rînd a 
celor nealiniate, în curs de 
dezvoltare, la consolidarea 
climatului de pace și sta
bilitate în relațiile inter
naționale și la înlăturarea 
pericolului de război. S-a 
exprimat hotărîrea celor 
două țări de a conlucra și 
a contribui, în acest fel, a- 
lături de alte țări mici și 
mijlocii, de state 
te și în curs de 
re, la eliberarea 
de pericolul unei 
tari nucleare, la consolida
rea păcii și colaborării in
ternaționale.

In timpul convorbirilor 
s-a subliniat necesitatea 
lichidării subdezvoltării, a 
sprijinirii de către statele 
industrializate a țărilor- în 
curs de dezvoltare în efor
tul lor pentru depășirea di
ficultăților cu care se con
fruntă, generate de criza

nealinia- 
dezvolta- 
omenirii 
confrun-

(Continuare în pag. a 4-a)
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întreprinderea de 
utilaj minier Petroșani

UN HARNIC 
COLECTIV 

CE CONTRIBUIE LA 
CREȘTEREA PRODUCȚIEI 

DE CĂRBUNE

(In pagina a 3-a)
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capă- 
astăzi

Adunările cetățenești—adevărate tribune 
noastre socialiste

Luni, au continuat să se desfășoare, 
în localitățile Văii Jiului, noi întîlniri 
ale candidaților de deputați cu alegă* 
torii. întîlniri cu un pronunțat caracter 
de lucru ce au constituit elpcvente ex
presii ale participării directe a oamenilor 
muncii la activitatea de conducere a 
vieții economico-sociale, în cadrul celui 
mai larg și mai reprezentativ organism al 
democrației socialiste — F.D.IJ.S. In a- 
cest sens, s-a desfășurat o nouă suită de 
întîlniri cu alegătorii din Aninoasa, Lu
peni și Uricani, candidații pentru cir
cumscripția electorală nr. 7 a M.A.N., 
ing. Iulian Costescu, directorul general 
al Combinatului minier Valea Jiului 
și ing. Gheorghe Marcliiș, directorul în
treprinderii miniere Lupeni, purtînd un

viu dialog de lucru cu minerii, lăcătușii, 
electricienii, cu ceilalți oameni ai mun
cii, prez.enți în număr mare la cele 
patru adunări cetățenești.

In cadrul celor patru adunări desfă
șurate la I.M. Aninoasa, I.M. Lupeni, 
I.F.A. Vîscoza și I.M. Uricani, tovarășul 
Romuluț Dragoș, secretar al Comitetu
lui municipal de partid, președintele 
Consiliului municipal al F.D.U.S. a evi
dențiat rolul deosebit al acestor intil- 
niri ale candidaților de deputați cu a- 
legătorii, semnificația lor politică, in* ■_ 
resul larg pe care-1 suscită pe linia im
plicării tot mai largi a oamenilor mun
cii în soluționarea problemelor dezvol
tării economico-sociale in profil terito
rial.

Patru decenii de la formarea guvernului

revoluționar-democratic de la 6 Martie 1945

Un act de însemnătate istnrică 
pentru înscrierea țării noastre 
pe coordonatele democrației 

sî socialismului c* *

Aninoasa
al

mare

Aspect din adunarea 
cetățenească de la Lu
peni.

Deschizînd calea înfăp
tuirii idealurilor de liber
tate și dreptate socială 
pentru care au luptat se
cole de-a rîndul forțele ce
le mai înaintate ale popo
rului român, victoria re
voluției de eliberare soci
ală și națională, antifas
cistă și antiimperialistă 
din august 1944 a însem
nat începutul unei 
istorice 
prin cele 
transformări 
re petrecute ] 
patriei noastre.

In această nouă etapă 
au revenit responsabilități 
deosebite poporului român: 
lupta cu arma în mînă, pe 
front, pentru înfrîngerea 
definitivă a Germaniei na
ziste; asigurarea producți
ei și a celor necesare du
cerii războiului 
rist; înfăptuirea 
lor democratice; 
rea puterii populare, 
acest context Partidul Co
munist Român s-a orien
tat către realizarea unei 
coaliții de foițe atoteuprin-

epoci
noi, caracterizată 

mai profunde 
revoluționa- 
pe pămîntul

antihitle- 
reforme- 
instaura- 

In

zătoare, care să aibă ta 
baza activității un program 
nou, menit să asigure dez
voltarea ascendentă a 
României pe calea progre
sului social și 
ției. 
brie 
tății 
mă
Democrat din țară, elabo
rat de C.C. al P.C.R. și 
propus tuturor forțelor de
mocratice („Scînteia" nr. 
6 din 26 sept. 1944). Prac
tic în țară, la începutul 
primăverii anului 1945, e- 
xista o singură forță poli
tică ale cărei directive e- 
rau puse cu fermitate în 
aplicare de mase: Frontul 
Național Democrat, în ca
drul căruia 
rolul preponderent, 
fost organizate la 
națională numeroase 
guri și demonstrații, 
le bătălii

Astfel, la 
1944 s-a 
Proiectul 

a Frontului

a democra-
26 

dat 
de

septem- 
publici- 
platfor- 

Național

P.C.R. avea
Au 

scară 
mitin- 
mari- 

politice pentru
D. PELIGRAD

(Continuare în pag. a 2-a)

Pentru ca munca
să fie tot mai

minerilor
rodnică

In atelierul mecanic 
I.M. Aninoasa un 
număr de oameni ai mun
cii și cetățeni ai comunei 
au luat parte |a întîlnirea 
cu candidații de deputați

pentru M.A.N. și cu cei
lalți candidați de deputați 
pentru circumscripțiile e- 
lectorale de pe teritoriul 
comunei Aninoasa. Au luat 
cuvîntul Teofil Blag, 
froS'ina Banyoi, Gh. 
cea, Dumitru Moraru 
au ridicat o serie de

Eu-
Ran-
care
pro-

bleme vizînd 
rea și 
munei, 
dițiilcr 
cuitori,

sistematiza- 
înfrumusețarea co- 
îmbunătățirea con- 
sociale pentru lo- 

modcrnizarea șo-

Gh. CHIRVASA

(Continuare în pag. a 2-a)

Asprimea acestei 
a creat greutăți în 
te sectoare ale economiei 
noastre naționale, afec
tând bineînțeles și acti
vitatea I.U.M. Petroșani. 
Cu toate acestea colecti
vul nostru a găsit resur
se pentru o mobilizare 
de excepție, reușind prin 
realizările sale 
să vină în spriji
nul minerilor și al ener- 
geticienilor cărora le-au 
fost livrate în ritmul ne
cesar utilaje și piese de 
schimb. Astfel, în aceas
tă perioadă am executat 
și livrat ritmic la termo
centrala Mintia ciocane 
pentru mori. Aceasta a 
fost o comandă specială

ierni 
mul-

o 
de 
în

și în același timp 
sarcină suplimentară 
cate ne-am achitat 
mod onorabil.

Ne-am orientat preocu
pările și spre asigurarea 
întreprinderilor 
cu utilajele, 
schimb și 
necesare 
ducției de 
tras, a' 
muncii.

Am realizat și livrat la 
Uricani un complex me
canizat de tip SMA-PH 2 
modificat, adaptat la 
condițiile de zăcămînt ale 
minei, pentru înclinări 
de peste 35 de grade. Tot 
pentru această întreprin
dere mai avem în lucru

miniere 
piesele de 

subansamblele 
creșterii pro- 
cărbune ex- 
productivității

un astfel de complex me
canizat. La mina Live- 

zeni am livrat un complex 
mecanizat de tip SMA-2
și tot un SMA-2 — cu 
îmbunătățiri — adaptat 
la tavan artificial — exe
cutăm pentru mina Lu
peni. De două zile am 
început livrarea secțiilor. 
Atît pentru complexul 
de/la Livezeni cît și pen
tru cel de la Uricani am 
executat ramele de bază 
pentru ghidarea combi
nei, și am început să le 
fabricăm și pentru cel

Ing. Iosif KELEMEN, 
director al I.U.M.

Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)
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întâlniri ale candidaților F.D.U.S,, 
cu alegătorii din circumscripțiile

(Urmare din peg. I)

acreșterea continuă 
producției de cărbune.

In fața unei asemenea 
complexități de probleme 
s-a dovedit de pe acum o- 
portună orientarea Consi
liului județean al F.D.U.S. 
de a propune drept candi
dat de deputat intr-una din 
marile circumscripții ju
dețene de pe raza orașului 
pe tovarășul Viorel Faur, 
prim-secretar al Comite
tului municipal Petroșani 
al P.C.R. primarul muni
cipiului.

Manifestînd un real in
teres față de această pro
punere — care a venit de
altfel în întîmpinarea do
rinței unanime a locuito
rilor din Lupeni — nume
roși alegători au fost pre- 
zențl ieri la 
schimbului I la 
electorală cu

terminarea 
întîlnirea 

candidatul

(Urmare din pag. I> 

selei spre Petroșani, cons
truirea unor noi obiective 
sociale de larg interes, op
timizarea transportului în 
comun, etc.

Lupeni
In aceeași notă de res

ponsabilitate și pronunțat 
caracter de lucru s-a des
fășurat și adunarea cetă
țenească de la I.M. Lu
peni, minerii întreprinde
rii, cei de la I.M. Bărbă
teni, ceilalți oameni ai 
muncii prezenți în număr 
mare, formulînd propu
neri deosebit de importan
te pentru viitorul 
prinderilor și al 
Lupeni.

In cuvîntul lor
Aldica, directorul 
lui orășenesc Lupeni, Stan 
Iureș, Dumitru 
lescu, directorul 
al I.M. Lupeni, 
Mitri, ing. loan 
Ion Pupăză au 
puneri bine 
pentru dezvoltarea și în
florirea orașului Lupeni.

S-au formulat propuneri 
pentru modernizarea rețe-

între- 
orașului

Nicolae 
spitalu-

Dănciu- 
adjunct 

ing. Aurel 
Gîf Deak, 

făcut pro- 
întemeiate

LUPENI
• SECȚIA DE VOTARE NR. 108 —

CLUBUL SINDICATELOR, cuprinde 
străzile: Vasile Alecsandri, 6 August, 23 
August, de la nr. 1 la 35 și de la nr. 2 
la 40, Berzei, Brazilor, Cărbunelui, Cer
bului, Ciocîrliei, Codului, George Coșbuc, 
Cucului, Dealu Roșu, Dilmei, Eroilor, A- 
vram lancu, Lungu, 1 Mai, 6 Martie, 
Mierlei, Muncii, Mureșului, Pandurilor, 
Ilie Pintilie, l’îrîu Roșia, Porumbului, 
Retezatului, Rîndunicii, Tudor Vladimi- 
rescu, de la nr. 2 la 34, Vulcanului, Vul
turului;

• SECȚIA DE VOTARE NR. 109 — 
ȘCOALA GENERALA NR. 1, 
străzile; Bucura, Parîngului, de 
18—42 și nr. 13—25, Gheorghe 
Steagul roșu.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 
CINEMATOGRAFUL CULTURAL, cu
prinde străzile: Apaductului. Ardealului, 
Argeș, Cernei, Spiru llaret, de la nr. 5 
la 9, Lăpușneanu, Mărășești, Mărăști, 
Plevnei, Pomilor, Tudor Vladimirescu, 
de la nr. 1—41 și nr. 36—108;

• SECȚIA DE VOTARE NR. 111 — 
FABRICA DE MĂTASE, cuprinde stră
zile: 
1—5, 
1—9, 
1—7,

• SECȚIA DE VOTARE NR. 112 —
ȘCOALA GENERALĂ NR. 3, cuprinde 
străzile: Castanilor, Liliacului, de la 
nr, 2—8 și nr. 1 — 11, Calea Brăii, Gri- 
vița, Morii, Straja.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 113 —

Gorunului, de la nr. 2—6 și 
Narciselor, de la nr. 2—10 și 
Plopilor, de la nr. 2—10 și
Viscozei, de la nr. 2—6 și nr. 1

viitoa- 
Intîlnirea 
de la ora 

cinematograful 
dar, practic, ea 

cu mult înainte, 
centrale și car- 
dens populate, 
economice ce se

cu
Viorel Faur,

de deputat pentru 
rea legislatură, 
s-a desfășurat 
14,00 la 
„Cultural" 
a început 
în locuri 
tiere mai 
în unități 
confruntă cu probleme deo
sebite, în zonele aflate în
că în faza de sistematiza
re urbană. împreună 
tovarășul 
candidatul de deputat pen
tru circumscripția electo
rală județeană nr. 77 s-au 
aflat tovarășul loan Resiga, 
primarul orașului Lupeni, 
candidat de deputat pen
tru circumscripția electo
rală . municipală nr. 31, 
minerii șefi de brigadă 
Constantin Popa și Teodor 
Boncalo; Eroi ai Muncii 
socialiste, candidați de 

Adunările cetățenești
lei de asistență sanitară 
a orașului, pentru extinde
rea și modernizarea obiec
tivelor sociale din cadrul 
întreprinderii miniere, ur
gentarea unor construcții 
de larg interes social, îm
bunătățirea transportului 
în comun prin prelungi
rea liniei de autobuze pî
nă la I M. Bărbăteni, pre
cum și alte propuneri me
nite să ducă la creșterea 
nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor 
muncii din Lupeni.

La l.F.A. Vîscoza, adu
narea cetățenească desfă
șurată a reliefat succesele 
înregistrate în dezvoltarea 
industriei ușoare din ora
șul Lupeni. Totodată, s-au 
scos în evidență probleme 
strîns legate de înfăptui
rea prevederilor plarlului 
economic al întreprinderii 
Vîscoza și Țesătoriei de 
mătase. Marin Corpeliu, 
Silvian Matei, Dionisie 
Munteanu, Narcisa Cris- 
tescu — directoarea Țesă
toriei de mătase, alți vor
bitori au formulat propu
neri ce vizează realizarea 
planului de producție la 
cele două întreprinderi, a- 
plicarea unor soluții teh
nice care să ducă la mo
dernizarea 
producție, dar 
timp și o serie 
neri de interes

procesului de 
în același 
de propu- 

social cum

Delimitarea teritorială
a secțiilor

9
de votare

cuprinde 
la nr. 
Șincai,

110

nr.
nr.
nr. 

—7. 

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR. 5, cuprin
de străzile; 7 Noiembrie, de la nr. 2—14 
și nr. 1—13, Viitorului, nr. 1, 3, 5. 9, 11, 
12, 18, 20, 28 și nr. 13.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 114 — 
LICEUL INDUSTRIAL NR. 2, cuprinde 
Bulevardul Păcii, de la nr. 1 la 5 
zile: Viitorului, nr. 0, 8, 10, 14, 
24, 26, de la nr. 3—46 și nr. 19, 
Zănoaga.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 
ȘCOALA GENERALĂ NR. 5, cuprinde 
străzile: Arinilor, nr. 1, 2 și 4, Bărbă- 
leni, nr. II, 13; de la nr. 151—171; de 
la nr. 14—228; de la nr. 24—106, Crini
lor, nr. 2—6 și nr. 1, Gării, Mierleasa, 
Orhideelor, nr. 1, 2 și 4, Policlinicii, nr. 
1, 2, 4, Tusu, Vînătorilor, Bulevardul 
Păcii, de la nr. 12—22 și nr. 17—35.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 116 —
ȘCOALA GENERALA NR. 2, cuprinde 
Bulevardul Păcii, nr. 2, 10, 4 și 9, 
străzile: Bărbăteni, de la nr. 2—8 și nr. 
3, Trandafirilor, de la nr. 2—10.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 117 — 
PALATUL CULTURAL, cuprinde stră
zile: Andreoni, Ion Luca Caragiale, Ca- 
raiman, Căpriorului, Cimpoiului, Daci
lor, Decebal, 30 Decembrie, Doinei, Fa
gului, Fluierului, Fraternității, Frumoa
sa, Funicularului, Vitoș Gavrilă, Ghio
celului, Independenței, înfrățirii, Liber
tății, Luminii, Minerilor, Moș Roată, 
Negoiului, Pandurilor, Pompierilor de la 
nr. 2—20 și nr. 1—37, Progresului, Mihail 
Sadoveanu, Salcîmilor, Scurtă, Stadionu
lui, Teiului, Traian, Ursului, Victoria, 
Aurel Vlaicu.

deputați pentru circum
scripția electorală muni
cipală nr. 32 și alți candi
dați de deputați pentru 
circumscripțiile orășenești.

Discuțiile purtate în 
cursul dimineții în cartie
re și întreprinderi au fost 
dominate de o cerință pri
oritară. Dezvoltarea în 
continuare a Lupeniului 
este organic legată de în
deplinirea planului în pro
fil teritorial, îndeosebi la 
cărbunele cocsificabil. In 
continuare la cinematogra
ful „Cultural" a reieșit a 
doua cerință majoră a o- 
rașului, înscrisă în dome
niul vieții sociale. In a_ 
cest domeniu numeroși a- 
legători 
Vasile 
Zamfir, 
Suba, 
loan Nemeș, eleva Gabrie
la Juveloiu, Vasile Coroi, 
Otto Tomșa, Augustin 

care 
Vasile 

loan

— printre 
Peșteleu, 

Ion Pupăză, 
Vasile Pometescu,

sînt îmbunătățirea trans
portului în comun, contura
rea centrului civic al o- 
rașului etc.

Uricani
La I.M. Uricani, mine

rii întreprinderii, alți oa
meni ai muncii de la ex
ploatarea de cuarț, de la 
mina Valea de Brazi, din 
comerț, invățămînt, 
din alte sectoare de acti
vitate au participat în nu
măr mare la întîlnirea cu 
candidații pentru alegeri
le de deputați în M.A.N. 
exprimîndu-și convinge
rea că propunerile lor vor 
fi susținute în cel mai larg 
for legislativ al țării, de 
candidatul care va întruni 
sufragiile alegătorilor. Cor- 
neliu Bololoi, primarul o- 
rașului, a prezentat în 
fața candidaților o sinteză 
a propunerilor formulate 
de cetățenii orașului în a- 
dunările cetățenești, desfă
șurate în circumscripțiile 
electorale de pe teritoriul 
Uricaniului.

De asemenea, propuneri 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor sociale pentru mi
nerii de la Uricani, dez
voltarea și modernizarea 
sistemului de învățămînt, a 
celui de asistență sanita
ră, alte propuneri de larg 
interes social au formulat 
Ioan Macavei, Veronica

și stră- 
16, 22, 
9 Mai,

electorale
Zborovschi și alții — au 
făcut propuneri privind 
întreținerea fondului lo
cativ, gospodărirea ener
giei electrice și termice, 
îmbunătățirea alimentării 
cu apă, dezvoltarea baze
lor sportive, continuarea 
procesului de modernizare 
rutieră, îmbunătățirea ca
litativă a reparațiilor efec
tuate în apartamente și 
edificii publice.

Pornind de la problema
tica unei circumscripții 
electorale județene, 
nirea de la Lupeni 
înscris așadar, într-o 
ră de interes mult mai 
punînd în lumină
rința comună a alegători
lor și candidaților de de- 
deputați de a contribui îm
preună la soluționarea tu
turor problemelor aflate 
pe agenda economică și so
cială a localității.

întîl- 
s-a 

sfe- 
larg, 

do-

Decebal, Petru Culda, Mi
ron Fluieraș, Mircea Ber
na, loan Popescu, loan 
Mischie, Petru Chingă, alți 
oameni ai muncii.

In cuvîntul lor candida
te pentru alegerile de de- 
putați în circumscripția e- 
lectorală nr. 7 a M.A.N., 
ing. Iulian Costescu și ing. 
Gheorghe Marchiș au asi
gurat alegătorii că propu
nerile formulate în cadrul 
adunărilor au fost reținu
te și că ele vor fi susținute 
pentru a se materializa in 
cel mai scurt timp, pen
tru bunăstarea și fericirea 
oamenilor care trăiesc și 
muncesc în Valea Jiului.

lin act de însemnătate istorică
(Urmare din pag. 1)

transformarea societății, 
pentiu înnoirea democra
tică a țării desfășurate de 
masele largi populare fi
ind strălucit încununate de 

6 
instaura- 

revoluțio- 
Președin- 
de Mi- 

dr. Petru

victoria istorică de la 
Martie 1945 prin 
rea guvernului 
nar-democratic. 
te al Consiliului 
niștri a devenit
Groza (1884—1958), fiu
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Lucrează la mașina de croit Constanța Hîrîian 

și Marta Bucea de la întreprinderea de confecții Vul
can. Foto: Robert TAVIAN

COLOCVIU DE ISTO-

IRIE. Astăzi, la I.U.M. Pe
troșani, la ora 13, in or-

I ganizarea Muzeului mi-
• neritului, în colaborare 
I cu Biblioteca municipală 
' și Casa de cultură a sin- 
I dicatelor din Petroșani, 
Iare loc un interesant co

locviu de istoi ie, înscris

Isub genericul „Patru de
cenii de la instaurarea 
guvernului revoluționar 
democratic de la 6 mar
tie 1945“. (D.P.)

ANGAJAMENT. De
ciși ca pină la Congresul 

^al XII-lea al U.T.C. să-și

Festivalul național „Cîntarea României"

Formații de elevi și studenfi 
in faza republicană a festivalului

In perioada 19—23 februarie s-a desfășurat eta
pa județeană a Festivalului național „Cîntarea 
Romanici" pentru elevii din școlile generale și licee. 
In aceeași perioadă a avut loc la Timișoara faza 
zonală a aceluiași concurs destinată studenților, 
urma deliberărilor juriilor, au fost calificate 
etapa republicană următoarele formații.-

in 
in

PIONIERI — Grup co
ral cameral — Școala 
generală nr. 1 Petroșani; 
Formație instrumentală 
de muzică ușoară — 
Școala generală nr. 1 Lu
peni; Soliști instrumen
tiști muzică clasică: Da
niel Brînzea, Alina Be- 
jenaru — Școala genera
lă nr. 1 — Petroșani, 
Cristina Zavera — Școa
la gdnerală nr. 1 Vul
can; Dans popular mixt
— Școala generală nr. 2 
Petrila; Dans tematic — 
Școala generală nr. 2 Lu
peni; Dans clasic — Școa
la generală nr. 1 Petro
șani; Dans modern — 
Școala generală nr. 2 
(cl. II—IV) Lupeni; Dans 
de societate: 
nerală nr. I 
Ansamblu 
și dansuri — Școala ge
nerală nr. 3 Lupeni; Co.ție foto 
lectiv de satiră și umor
— C.P.Ș.P. (Școala ge
nerală nr. 5) Petrila: Tea
tru — Școala generală nr. 
6 Petroșani; Montaj — 
Școala generală nr. 6 Pe
trila; Brigadă artistică — 
Școala generală nr. 6 
Petroșani.

LICEE: Cor de cameră
— Liceul de matematică- 
fizică Petroșani; Fanfa
ră — Liceul nr. 1 Lupeni;

: Școala ge-
5 Petroșani; 
de cîntece

hunedorene, 
proeminen- 
democratice

meleagurilor- 
personalitate 
tă a mișcării 
antifasciste din țara noas
tră, patriot înflăcărat. Re- 
levînd semnificația istori
că a victoriei de la 6 Mar- 
rie 1945, de la car e se îm
plinesc patru decenii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia: „Victoria de la 
6 Martie nu a venit de la 
sine și nici nu a fost adu
să din afară, ea a fost cîș- 

pînă 
dată numeroa- 
de muncă pa- 
căror valoare 

însumează

îndeplinească integral an
gajamentul asumat — 
realizarea a peste 70 la 
sută din planul anual la 
acțiunile de muncă pa
triotică finanțată — ute- 
ciștii de la I.M. Aninoa- 
sa și-au intensificat efor
turile, raportând 
la această 
se acțiuni 
triotică, a 
economică 
peste 40 mii lei. (G.C.)

CANTINA PENTRU 
CONSTRUCTORI. In Pe
troșani, la sediul Antre
prizei de construcții căi 
ferate a fost pusă în 
funcțiune o cantină. No
ua cantină asigură servi
rea hranei calde de trei

u-

vocat- 
niu/i-

nr.

Orchestră de muzică 
șoară — Liceul nr. 1 Lu
peni; Formație 
instrumentală de 
că ușoară — Liceul 
2 — Lupeni, Spectacol de 
muzică și poezie — Li
ceul nr. 1 Lupeni; Solist 
dans clasic — Gabriela 
Fodor — Liceul industrial 
Petroșani; Soliști muzica 
clasică: Huszerl Amalia, 
Liceul industrial Petro
șani, Dan Prișcă — Li
ceul de matematică-fizi- 
că Petroșani; Duet chita
ră: Dan Prișcă și Ovidiu 
Drăgan — Liceul de ma_ 
tematică-f izică Petroșani. 
STUDENȚI

Formația de dansuri 
populare, corul bărbă
tesc, corul mixt de came
ră, formația 
ușoară, 
formația 

de muzică 
grupul satiric, 

de teatru, crea- 
— 6 lucrări :

cinematograficacreație
— un film, creație plas
tică — 1 lucrare.

☆
ETAPA REPUBLICA

NA a concursului elevi
lor va avea loc la DEVA, 
în perioada 7—9 aprilie 
a.c. Studenții vor avea 
concursul republican, pe 
genuri artistice, în toate 
centrele universitare, în 
lunile noiembrie — de
cembrie 1985.

tigată prin luptă, prin 
jertfe grele date de forțe
le revoluționare și demo
cratice din România".

Documentele hunedore- 
ne ale vremii consemnea
ză, intre altele, atitudinea 
frățească a muncitorilor 
mineri din Valea Jiului 
(Lupeni, Aninoasa) față de 
țăranii din județul Hune
doara (l-Iațeg de exemplu) 
expiimată în mod activ 
prin ajutorul acordat a- 
cestora la împărțirea pă- 
mîntului în contextul re
formei agrare democrati
ce din martie 1945 („Zori 
noi", nr. 33 din 31 martie 
1945).

Actul de la 6
1945 a intrat în istorie nu 
ca o simplă schimbare de 
guvern, ci ca instaurare in 
fapt a regimului revoluțio
nar democratic al Clasei 
muncitoare, al țărănimii, 
al tuturor, forțelor sociale 
interesate în prefaceri re
voluționare, a constituit un 
moment deosebit de impor
tant în eroica operă a po
porului nostru, sub condu
cerea partidului, de edifi
care cu succes a noii orin- 
duiri, socialiste, în țara 
noastră.

Martie

ori pe zi penti u construc
torii din cadrul Antre
prizei, avînd o capacita
te de 120 de locuri. (V.S.)

DACA SOLICITAȚI 
SERVICIILE UNITĂȚII 
DE COAFURA de pe stra
da N. Bălcescu, nu uitați 
să faceți în prealabil pu
țin antrenament; in po
ziție cu mîinile în sus. 
De ce ? Simplu; pentru 
a putea susține spâlă- 
toarea care este desprin
să din sistemul ce face 
legătura cu vana. Oare 
cooperativa „Unirea" nu 
dispune de meseriași pen
tru o astfel de reparație? 
(G.S.)

Rubrică realizată de 
Gh. CHIRVAȘA
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întreprinderea de utilaj minier Petroșani

UN HARNKToJLECTW CE CONTRIBUIE LA 
CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE

—

Preocuparea comuniștilor—ridicarea 
calificării și perfecționarea cadrelor

necontenită 
produselor

Ridicarea 
a calității 
constituie una dintre cele 
mai importante sarcini 

trasate de conducerea par
tidului nostru, 
de tovarășul 
Ceaușescu, tuturor colec
tivelor 
muncii 
noastră socialistă, 
goric, această sarcină ne 
revine și nouă, construc
torilor de mașini și uti
laje miniere, o sarcină pe 
care ne-am asumat-o cu 
întreaga răspundere, fiind 
conștienți pe deplin că 
de calitatea produselor 
noastre depfhde eficiența 
muncii minerilor. Comi
tetul de partid al între
prinderii, consiliul oame
nilor muncii și-au orien
tat statornic preocupă
rile spre îndeplinirea a- 
cestei sarcini, acționînd 
în mod deosebit pe calea 
calificării și perfecționă
rii personalului munci
tor, a recalificării aces
tuia în meseriile defici
tare sau mai mult solici
tate de complexitatea lu
crărilor executate, a sar
cinilor mereu crescînde 

ne revin. Astfel, în 
1934 au fost califi- 

198 muncitori, cu 76 
mult decît aveam

personal 
Nicolae

de oameni ai 
din industria 

Cate-

re au fost meseriile de 
care aveam nevoie, cum 
sint cele de turnători-for- 
matori, prelucrători prin 
așchiere, sudori și meca
nici pentru mașini și u- 
tilaje. La cursurile de per
fecționare a 
profesionale, 
perioadă, au 
prinși 743 
meni ai
care 208 la locul de. mun
că, iar 438 prin 
de perfecționare 
zate în cadrul întreprin
derii.

In cadrul acelorași ac
țiuni trebuie să 
preocupările
lui de partid, ale 
Jiului oamenilor 
pentru dirijarea 
lor spre instituțiile 
vățămîrit superior,
avem deja peste 150 
viitori ingineri, și sub- 
ingineri, cît despre nu
mărul celor care urmează 
cursurile liceelor de 
cialitate acesta este 
mult mai mare. Ne 
duim să asigurăm 
tru toți cele mai
condiții de pregătire, 
facem atît în interesul lor 
cît și al 
care este în 
voltare, iar
tea mașinilor și utilajelor

pregătirii 
în aceeași 
fost 
de

muncii

cu-
oa-
din

cursuri 
organi-

amintim 
comitetu- 

consi- 
muncii 
tineri- 
de in

unde 
de

spe- 
cu 

stră- 
pen- 
bune

O

fabricate de noi crește 
necontenit.

Aceeași atenție o acor
dăm și tinerilor care sînt 
absolvenți ai liceelor in
dustriale și institutelor 
de învățămint superior. 
Numai in 1984 am pri
mit 40 de absolvenți din 
institute de învățămint 
superior, din care o bu
nă parte s-au integrat 
perfect în procesul de 
producție.

Am punctat preocupă
rile noastre privind ca
lificarea și perfecționa
rea personalului munci
tor pentru că acestea 
constituie principalele 
căi de creștere neconte
nită a calității produse
lor noastre, a mășinilor 
și utilajelor miniere, ca
litate pe care o urmărim 
în 
în 
ție 
ce.
pet, pentru 
conștienți că de calitatea 
utilajelor noastre depin
de eficienta muncii gi
nerilor, a ortacilor noș
tri din subteran.

Diversificarea conti
nuă a produselor cu 
marca întreprinderii, 
realizarea unei game toi 
mai largi de utilaje mi
niere cu parametri teh
nico funcționali inalți 
— constituie trăsătura 
definitorie a preocupă
rilor constructorilor do 
mașini din toate secți
ile de fabricație ale 
uzinei. Moderna insta
lație minieră de perfo
rai (in fotografie) se în
scrie nemijlocit ca un 
rezultat Semnificativ al 
acestei orientări de e- 
sență calitativă in colec
tivul I.U.M.P.

Deosebit de important - siguranța omului

întreprindei ii 
continuă dez- 

complexita.

eare 
anul 
câți 
mai
sarcina de plan. Priorita-

O singură secție,
cu o gamă foarte largă 

de produse
Sintem numai o secție 

• in cadrul întreprinderii 
de utilaj minier Petroșani, 
dar executăm o gamă foar
te largă de produse, toate 
în strînsă legătură cu ac
tivitatea subterană, fie că 
este vorba de lucrări de 
investiții sau de activitate 
direct productivă. In secția 
noastră se 
genurile 
canizată, 
complex 
SMA 2, 
SMA-PH 2 
sânte și poduri mobile pen
tru săparea puțurilor de 
mină, transportoare cu ra_ 
clete TR 2, vase de ex
tracție, dispozitive de di
ferite game pentru legat 
cabluri și grinzi articula
te.

In
aliștii 
hiere, 
drept 
te la 
cările 
sele realizate așa cum s-a 
întimplat la complexele 
de tipul SMA-PII 2 desti
nate întreprinderii minie
re Uricani la care s-a mo
dificat sistemul do anco- 

. rare între grinzi și tălpi 
pentru a-i da posibilitatea

realizează toate 
de susținere me- 
toate tipurile de 

— ca de exemplu 
SMA-PH 1 sau 

cofraje gh

colaborare cu speci- 
întreprinderilor mi- 

cu beneficiarii de 
ai utilajelor fabrica- 
noi aducem modifi- 
solicitate la produ-

procesul de producție, 
activitatea de extrac- 
prin formațiile servi
și toate acestea, re- 

că sîntem

Ion PREDO1, 
secretarul comitetului de 

partid

Un domeniu de activita
te căruia i se acordă o 
deosebită importanță la 
Întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani îl consti
tuie protecția muncii, si
guranța omului în pro
cesul de producție. Cabi
netul de protecție a mun
cii bine dotat, utilat cu tot 
ceea ce este necesar des
fășurării unei activități 
eficiente, joacă un rol deo
sebit de important în pre
gătirea pe meserii a per

sonalului încadrat, pe li
nia protecției muncii. O 
atenție deosebită am a- 
cordat respectării norme
lor de protecție și igienă a 
muncii în cadrul noii tur
nătorii care se ridică la 
nivelul celor mai înalte 
cote de exigență. De aseme
nea, s-au intensificat pre
ocupările privind instru
irea personalului munci
tor, examinarea și reexa
minarea acestuia, crește
rii rolului propagandei vi
zuale de protecție a mun

cii. In condițiile în care 
se desfășoară în paralel lu
crări de investiții și de 
construcții-montaj cu ac
tivitatea productivă, în 
cadrul acelorași spații 
s-au luat măsuri de pro
tecție atît a constructori
lor cît și a personalului 
întreprinderii de utilaj mi
nier din Petroșani.

Acestea sînt doar cîteva 
din preocupările conduce
rii I.U.M.P. pentru a asi
gura omului și muncii sa
le o deplină securitate.

să fie folosit și la înclinări 
mai mari de, 35 de grade. 
Am adus modificări la 
grinda glisantă de la SMA 2 
căreia i-am mărit astfel și 
gabaritul și portanța.

Am spus foarte des „am 
făcut” 
mă gîn- 

colectiv

adus", „am 
pentru că 
deam la întregul 
al secției de prelucrări la 
rece, la cei peste 350 de 
membri ai colectivului, toți 
calificați, din rînd.ul căro
ra evidențiez în mod deo
sebit pe lăcătușii Constan
tin Rovența și Vasile Lupu- 
lescu, sudorii loan Dobr'e 
și Nicolae Tudor, lăcătușii 
montori Ion Simon, Ioan 
Gagy și Ioan Călin a că
ror activitate — și mă refer 
nu numai la ei, ci la toți 
cei 350 de muncitori — 
este coordonată de maiștrii 
și subinginerii Gheorghe 
Barna, Gheorghe Ionică, 
Joan.Saviuc și Dumitru 
Lupu. Am evidențiat doar 
cîțiva pentru că este greu 
să-i nominalizăm pe toți 
membrii colectivului, pe a- 
cei oameni care nu pre
cupețesc nici un efort pen
tru. a spori rodnicia mun
cii minerilor.

Gheorghe CIOARCĂ, 
maistru în cadrul secției 

prelucrări la rece

Pagină realizată de :
Dorin GHEȚA 

Foto: Alexandru TATAR

montaj 
locul unde 

final U- 
destinat 

operațiunii 
cărbunelui 
abatajelor, 

de 
tehni-

Atelierul 
combine — 
prinde contur 
tilajul minier 
mecanizării < 
de tăiere a 
in frontul 
Efortul de gîndire, 
muncă și creație 
că al constructorilor de 
mașini din acest atelier, 

ca dealtfel din toate 
secțiile întreprinderii, 
se constituie intr-un 
substanțial sprijin dat 
minerilor.

(Urmare dm pag. 1)

aceasta 
supl i- 

colecti- 
pe care 
șovăire 

convinși

de la Lupeni. $i 
este- o activitate 
mentară pentru 
vul nostru, dar 
am făcut-o fără 
pentru că eram
că în felul acesta venim 
in sprijinul minerilor, 
al celor care asigură căr
bunele necesar industri
ei. In aceeași perioadă 
am livrat 4 combine de 
abataj unităților minie
re din bazinul' carbonifer 
a) Olteniei.

Am răspuns cu promp
titudine și solicitărilor 
venite din partea colecti
velor de preparatori că
rora leuam livrat piesele 
de schimb necesare pen
tru 
cupe pentru 
roți 
pentru ciururi, 
în același 
pieselor 
vreau să 
teva 
pentru 
miniere și anume 
de schimb pentru combi-

pompele de șlant, 
elevatoare, 

elemenți 
Rămînînd 

domeniu al 
de schimb 

nominalizez cî- 
repere executate 

întreprinderile 
piese

dințate,

Pentru ca munca 
minerilor să fie 
tot mai rodnică

ne, elemente do hidrauli
cii, piese de schimb pen
tru transportoarele eu 
raclele de tip TR-2 și 
TR-3. De fapt in această 
perioadă ne-am intensi
ficat eforturile pentru a- 
similarea pieselor de 
schimb și a unor suban - 
samble necesare utilaje
lor de import. Am asimi
lat piese de schimb pen
tru transportoarele cu ra
clate de mare capacita
te, pentru combinele de 
îpaintâri — pe care le 
și reparăm — și în în
tregime piesele de schimb 
mecanice pentru combi
nele de abataj.

In perspectivă, pentru 
a răspunde mai eficient 
necesităților din minorit,

vom executa „tunuri” 
pentru desfundai silo
zurile și subanșamble 
penti u excavatoare de 
mare capacitate cum sînt 
cele din bazinul Olteniei

Pentru toate acestea a 
trebuit să ne organizăm 
mai bine activitatea in 
uzină. Noua turnătorie a 
intrat în funcțiune cu 85 
la sută din capacitate, iar 
în cursul acestui an vom 
atinge capacitatea nomi
nală. In felul acesta vom 
turna piese de gabarite 
și complexitate mai mare. 
In luna ianuai ie am por
nit atelierul de acoperiri 
metalice din cadrul sec
ției de hidraulică ceea 
ce ne dă posibilitatea să 
realizăm în întregime 
echipamentul hidraulic

de comandă în cadrul în
treprinderii. Sîntem in 
faza de finalizare a ate
lierului de tratament ter
mic eu cuptoare moder
ne in care operațiunea se 
execută în atmosferă con
trolată, care va conferi o 
calitate superioaiă piese
lor realizate. Am reame- 
najat secțiile de produc
ție, finalizînd fluxurile 
de fabricație. Spre exem
plu debitarea este centra
lizată cu- mașini de taie
re, cu fotocelulâ pentru 
tablă și lot centralizată 
este și debitarea profi- 
lelor.

Totodată, pregătim 
condițiile necesare rea
lizării exemplare , a sar
cinilor la export. Pentru 
a realiza obiectivele pe 
cale ni le-am propus și 
a ne' îndeplini sarcinile 
ce ne revin, colectivul 
întreprinderii noastre, în 
întregime calificat, nu va 
precupeți nici un efort, 
se va mobiliza în mod 
exemplar în muncă.
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUSESCU 
in Jamahiria Arabă Libiana 

Populară Socialistă

Popice, divizia A, seria „Nord**

Continuarea convorbirilor oficiale
• Urmare din pag, 1)

economică mondială, de 
povara datoriilor și a do- 
bînzilor ridicate.
1 Un loc deosebit în ca
drul convorbirilor l-au 
ocupat stările conflictuale 
din lume, a căror rezolvare, 
în concordanță cu aspirați
ile de pace și dezvoltare 
liberă ale popoarelor, im
pune calea tratativelor, a 
soluționării politice.

1 S-a subliniat, încă o da
tă, imperativul ca relați
ile internaționale să se ba- 
eeze pe deplina egalitate, 
pe respectul independen
ței și suveranității, pe ne
amestecul în treburile in-

Depunerea unei
TRIPOLI 5 (Agerpres). 

— Marți dimineața, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus o co
roană de flori la Monu
mentul martirilor de la 
Hani, care evocă eroismul 
luptelor din octombrie 1911

terne, pe dreptul fiecărui 
popor de a decide în de
plină libertate calea dez
voltării proprii.

Președintele . Nicolae 
Ceaușescu și colonelul Moz 
ammer El-Geddafi și-au 
exprimat convingerea că 
aspirațiile care unesc cele 
două țări și popoare vor 
conduce la întărirea con
lucrării lor în viața inter
națională, la sporirea con
tribuției acestora la pro
movarea politicii de pace 
și colaborare pe plan mon
dial.

Convorbirile s-au desfă
șurat sub semnul stimei, 
într-o atmosferă priete
nească.

coroane de flori
împotriva armatelor ita
liene coloniale.

La sosire, o gardă mili
tară a prezentat onorul.

După depunerea coroa
nei de flori s-a păstrat un 
moment de reculegere.

Au fost intonate imnuri
le de stat ale Republicii 
Socialiste România și Ja- 
mahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a vizitat vestigiile feniciene 
și greco-romane ale orașului 

antic Sabratha
Tovarășa Elena Ceaușescu 

a vizitat, în cursul dimine
ții de marți, vestigiile fe
niciene și greco-romane a- 
le orașului antic Sabratha.

Gazdele, în frunte cu 
inspectorul general al 
monumentelor arheologi
ce, au exprimat cu căldu
ră tovarășei Elena 
Ceaușescu sentimentele de 
gratitudine pentru onoarea 
ce li s-a făcut prin aceas
tă vizită.

Au fost prezentate cu a-

cest prilej vestigiile de la 
Sabratha — unele datînd 
din secolul al V_lea î.e.n. 
— mărturii strălucite ale 
unei străvechi civilizații.
Tovarășa Elena 

Ceaușescu a avut, la în
cheierea vizitei, cuvinte 
de apreciere față de efor
turile depuse de autorită
țile și oamenii de știință 
libieni pentru ocrotirea 
acestor mari valori istorice 

de pe cuprinsul orașului an
tic Sabratha.

Victorie
JIUL PETRILA — ME

TALUL HUNEDORA 5142- 
5029 p.d. Reluarea campio
natului primei divizii a 
prilejuit popicarilor din 
Petrila satisfacția unei vic
torii prețioase, cu atît mai 
mult cu cit cealaltă com
batantă hunedoreană mi
za pe aportul unor sportivi 
cu experiență, precum Mi
hai Torok. Victoria a a- 
parținut, așadar, formației 
mai omogene, liderii săi 
valorici fiind Constantin 
Dobrică (876) și jucătorul- 
antrenor Victor Miclca 
(875). Punctajul gazdelor 
(remarcăm și asistența re
cord în arenă) putea fi

prețioasă
mai substanțial dacă un alt 
titular, Ion Scorțea, n-ar fi 
evoluat accidentat.

In cea de-a doua etapă 
a returului, Jiul va evolua 
în arena ceferiștilor ti
mișoreni, cele două punc
te puse în joc îi interesea
ză în mod deosebit pe oas
peți, în cazul unei victorii 
vor aborda, de la zero 
puncte în clasamentul a- 
devărului, următoarea în- 
tîlnire pe teren propriu 
cu campioana națională 
Aurul Baia Mare, în rîn- 
durile căreia evoluează 
campionul mondial Iuliu 
Bice. (I.V.)

Sanie

0 tradiție care merită luată în seamă

Dineu în onoarea 
înalților oaspeți români

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s_au reîntîlnit 
marți cu colonelul Moam- 
mer El-Geddafi și doamna 
Safia Farkash, în cadrul 
unui dineu intim oferit de

gazde în onoarea înalți - 
lor oaspeți români.

Dineul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă 
prietenie, sub semnul că

reia au avut loc întreaga vi
zită, dialogul la nivel înalt 
româno-libian.

Ieri dimneața, pe adre
sa redacției noastre a so
sit o vedere din Vatra Dor- 
nei, din partea profesoru
lui de educație fizică și 
sport, Dan Cocor. Entuzi
astul animator al turis
mului montan și sporturi
lor albe a însoțit, în cali
tate de specialist, echipa
jele de sanie ale Școlii ge
nerale nr. 1 din Petrila, 
care au luat startul în e- 
tapa finală a Festivalului 
pionieresc al sporturilor de 
iarnă. După prima manșă, 
la băieți, reprezentantul 
nostru Oliver Mînzat ocu
pa locul I, iar colega sa 
Irina Sekei realizase al 
cincilea timp. Riscînd în 
manșa secundă, pioniera

Școlii generale nr. 1 din 
Petrila s-a răsturnat, du
pă adiționarea timpilor s-a 
clasat pe poziția XI—XII, 
dar, la băieți Oliver Mîn- 
zat a rezistat tuturor ten
tativelor adversafllor săi, 
după cele patru manșe 
salutîndu-i de pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumu
lui de premiere. Cum și 
anul trecut pionerii din 
Petrila au înregistrat un 
succes similar la fete, a- 
cest lucru constituie o do
vadă în plus că tradiția 
la sanie a școlilor do aici 
merită luată în seamă de 
secțiile de profil ale 
C.S.Ș.P. și ale Utilajului 
Petroșani. (I.V.)

Tenis de masă

Lucrările Conferinței pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 6, (Agerpres). 

— Conferința pentru de
zarmare de la Geneva își 
concentrează atenția asu
pra problemei prevenirii 
cursei înarmărilor în spa
țiul extraatmosferic.

Luînd cuvîntul în cadrul 
lucrărilor conferinței, șe
ful delegației române a 
relevat faptul că utilizări
le tot mai largi, cu carac
ter militar, ale tehnicilor 
Spațiale dovedesc că aces
tea au început să fie în
globate în sistemele de ar
me convenționale și nucle
are ale marilor-puteri.

In abordarea probleme
lor spațiului extraatmos

feric, a arătat vorbitorul, 
trebuie să se pornească —■ 
în concepția României — 
de la principiul că acesta 
constituie un patrimoniu 
comun al întregii umani
tăți rezervat exclusiv U- 
tilizărilor pașnice. 
Obiectivul funda
mental al tuturor efortu
rilor internaționale trebu
ie să fie acela de a se pu
ne capăt cursei înarmări
lor, de a se trece la redu
cerea armelor nucleare și 
a celorlalte armamente și, 
în acest cadru, la oprirea 
oricăror acțiuni de utili
zare a Cosmosului în sco

puri militare și la demili
tarizarea sa completă.

Au fost îndeosebi subli
niate propunerile concrete 
avansate de președintele 
Nicolae Ceaușescu privind 
necesitatea ca Organizația 
Națiunilor Unite să-și a- 
sume răspunderea pentru 
realizarea unui tratat in
ternațional pe tema spațiu
lui extraatmosferic, pre
cum și cu privire la orga
nizarea unei conferințe 
mondiale în acest domeniu 
și, eventual, la crearea u- 
nui organism specializat 
al O.N.U. consacrat apără
rii spațiului cosmic.

întrunirea Consiliului 
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 5 
(Agerpres). — Consiliul de 
Securitate al Națiunilor U- 
nite s-a întrunit luni pen
tru a analiza raportul mi
siunii speciale a. O.N.U. 
care a vizitat luna trecută 
tabere de război din Irak 
și Iran.

Intr-Un memoriu care 
a însoțit raportul echipei 
O.N.U., secretarul gene
ral Javier Perez de Cuellar 
a subliniat — relatează a- 
genția TASS — necesita
tea încetării acestui con
flict distrugător,

Etapa din iarnă a com
petițiilor sportive destina
te tineretului școlar (14-19 
ani) și desfășurate sub ge
nericul „Daciadei", se în
cheie în acest sezon cu con
cursul de tenis de masă, 
care este programat 
miercuri, 6 martie, înce-

pînd de la ora 15, în sala 
Clubului sportiv școlar 
din Petroșani. Așadar, a- 
matorii de tenis de masă 
sînt invitați să-și etaleze 
talentul și dîrzenia, să in
tre în posesia trofeelor 
fazei municipale. (Teodo
ra MESAROȘ).

Mica publicitate
VIND aparat foto „Ze

nit E“, telefon 41945, Pe
troșani. (3374)

VIND Dacia 1300, neri
dicată, strada V. Roaită 
11/47, Petroșani. (3376)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Sto- 
ian Natalia Tarnara, elibe
rată de Fabrica de moră-

rit și panificație Petroșani. 
O declar nulă. (3381)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Torbk 
Mihai, eliberată de I.M. Pe
trila. O declar nulă. (3377)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice), pe 
numele Păcurar Ion, eli
berată de Institutul de mi
ne Petroșani. O declar nu
lă. (3373)

20,20

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Emisia conti
nuă; Unirea: Clopotele 
roșii, I—II; Parîngul: A- 
cordați circumstanțe a- 
tenuante ?

LONEA: Salamandra.
ANINOASA: Aventuri 

la Marea Neagră, I—II.
VULCAN — Luceafă

rul: Prindeți și neutrali
zați.

LUPENI —’ Cultural: 
Spanioli de modă veche.

URIC ANI: Răfuieli
personale.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" PE
TROȘANI — Lupeni: 
„Motanul încălțat 
lionarul sărac".

20,00 Telejurnal.
— Agendă electorală.

6 Martie 1945 
moment istoric 
epopeea revoluți
ei și construcției 
socialiste.
Afiș liric electoral 
— emisiune de ver
suri.
Salonul TV al ar
telor plastice.
Din

Frontului 
crației și 
Socialiste.
Film serial
„Tineri in luptă".
Telej urnal.

20,35

20,45

21,00 Manifestul 
Demo. 

Unității
I

21,05

21,50

A

întreprinderea minieră 
Aninoasa

încadrează urgent pensionari limită de virstă, 
apți pentru subteran, avînd calificarea de 
maiștrii, ingineri sau subingineri, ca instruc
tori pentru instruirea noilor încadrați în 
muncă.

încadrarea conform Decretului 445/ 
1978 și retribuirea conform Legii 57/1974 și 
Decretului 335/1983.

Informații suplimentare la biroul 
O.P.I.R. al întreprinderii.

ANUNȚURI de familie

SOȚUL Ion, fiicele Elena și Emilia, fiii Candin 
și Gheorghe, nurorile Nina și Neta, ginerele Petre, 
nepoții Camil, Călin, Teodora, Erszi și Mihaela cu 
adîncă durere anunță încetarea din viață în ziua de 
5 martie 1985 a celei care a fost o devotată soție, 
mamă și bunică

IANCU MARIA (în virstă de 77 ani)
înmoi mintarea are loc în ziua de 7 martie 1985, 

ora 14 la Lonea.
Ii vom păstra o veșnică amintire.

Colectivul de oameni ai muncii din cadrul Ate
lierului chimic U.E. Paroșeni sînt alături de fami
lia greu încercată prin pierderea celei care a fost 
o bună colegă

IRODE DANA MARIA
Sincere condoleanțe. (3380)

A trecut un an de cînd a încetat să mai bată 
inima dragului nostru soț și tată

CORNEL TOMA
(3378)
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