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In intîmpinarea alegerilor de deputați

întâlniri ale candidaților

F.D.U.S., cu alegătorii
din circumscripțiile

electorale
votul pentru viitoarele 
din munca și viața

\e vom da 
împliniri 

noastră, a minerilor6*
VULCAN

de 
ingineri

mineri, 
de 

uni-

A

încheierea vizitei oficiale de
prietenie a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Jamahiria Arabă Libiană

Populară Socialistă
Sosirea în

a e
Re-

Româ-

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu, președintele 
publicii Socialiste 
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a revenit, 
miercuri după-a miază, în 
Capitală, după vizita ofi
cială de prietenie efectua
tă în Jamahiria Arabă Li- 
biană Populară Socialistă 
la invitația colonelului 
Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați

Ceremonia 
plecării

Executiv al 
de alte per-

se aflau nu- 
muncii 

a-

Capitală
la sosire de membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic
C.C. al P.C.R., 
soane oficiale.

Pe aeroport
meroși oameni ai 
din Capitală, care au 
clamat îndelung pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Primirea caldă, entuzias
tă, a pus puternic în lu-

Miercuri, 6 martie, a 
luat sfîrșit vizita oficială 
de prietenie pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
efectuat-o în Jamahiria 
Arabă Libiană Populară 
Socialistă la invitația colo
nelului Moammer El Ged
dafi, conducătorul Mării 
Revoluții de la 1 Septem
brie.

(Continuare în pag. a 4-a) (Continuare in pag. a 4-a)

Semnarea unor documente româno-libiene

Colectivul 
tehnicieni și 
la mina Paroșeni 
tate economică integrată 
în ctitoriile socialiste în
făptuite în patria .noastră 
după Congresul al IX-lea 
al partidului, în, cea mai 
fertila epocă de împliniri 
— Epoca Ceaușescu — în- 
tîmpină alegerile de la 17 
martie cu frumoase rezul
tate de vrednicie muncito
rească, însuflețită de vi
brantele chemări ale Ma
nifestului FDUS. „In aceste 
prime zile din luna martie, 
ne ~
tei, 
de 
au 
de 
bune și se angajează ca în 
cinstea alegerilor de la 17 
martie să realizeze un 
plus de producție de 10 000 
tone".

In această atmosferă de 
muncă și responsabilitate 
comunistă, sute de mineri 
de la întreprinderea mi
nieră Paroșeni și energeti- 
cienî de la termocentrală 
au participat, marți, la o 
însuflețită întîlnire de lu
cru cu tovarășii ing. Iu-, 
lian Costescu, • director ge-

ing. 
direc- 
candi-

mu-
De-
So-

spunea Constantin Ma- 
secretarul comitetului 
partid, minerii noștri 
extras peSte sarcinile 
plan 1400 tone de căr-

cumscripția electorală nr. 
7 Lupeni a Marii Adunări 
Naționale, ing. Iulian Cos
tescu, directorul C.M.V.J. 
și ing. Gheorghe Marchiș, 
directorul I.M, Lupeni, a 
continuat cu oamenii mun
cii de la mina Vulcan. In 
timpul întîlnirii electorale 
au vorbit mineri șefi de 
brigadă cum sînt Constan
tin Niță, Gheorghe Buhu- 
țan, Mihai Neștian și alți 
oameni ai muncii care au 
formulat propuneri pen
tru continua perfecționa
re a vieții economice din 
întreprindere și a condiți
ilor edilitar-gospodărești, 
de viață socială și educa
tivă (necesitatea amena
jării unui telescaun la 
Vulcan, construirea unei 
case de cultură în oraș).

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și colonelul Moammer El 
Geddafi, conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Sep
tembrie al Jamahiriei Ara
be Libiene Populare Socia
liste, au semnat, miercuri, 
6 martie, în cadrul unei 
solemnități, Acordul gene
ral de cooperare economi
că. științifică și tehnică 
între Republica Socialistă 
România și Jamahiria A- 
rabă Libiană 
Socialistă.

La ceremonie 
pat tovarășa 
Ceaușescu.

După semnare, șefii de 
stat ai celor două țări și-au 
strîns mîinile cu căldură, 
s-au îmbrățișat cu priete-

Ceaușescu și a 
Moammer El 
avut loc sem- 
documente ro-

Populară

a partici- 
Elena

neral al C.M.V.J., și 
Gheorghe Marchiș, 
torul I.M. Lupeni, 
dați ai F.D.U.S. în circum
scripția electorală nr. 7 
Lupeni a Marii Adunări 
Naționale. La această ma
nifestare a democrației 
muncitorești a participat 
tovarășul Romulus Dragoș, 
secretar al Comitetului 
municipal de partid, pre
ședintele Consiliului 
nicipal al Frontului 
mocrației și Unității
cialiste. In cadrul întîlnirii 
au vorbit minerii Ștefan 
Țivlea, Constantin Mură- 
rescu și loan Bîgu care au 
făcut propuneri vizînd îm
bunătățirea transportului 
pe puțul principal, a băii 
minerilor, precum și ame
najarea mai multor spații 
de joacă pentru copiii din Minerii din Vulcan și pre

paratorii de la Coroești au 
participat la un 
program artistic 
de formațiile clubului mun
citoresc din localitate.

In încheierea celor două 
întîlniri au vorbit candida- 
ții F.D.U.S. în circumscrip
ția electorală nr. 7 a Ma
rii Adunări Naționale, e- 
vidențiind direcțiile de dez
voltare economică și socia
lă a orașului Vulcan, în-

nie, manifestîndu-și satis
facția pentru caracterul 
rodnic al dialogului la 
nivel înalt româno-libian.

In prezența președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena 
colonelului 
Geddafi, a 
narea altor
mâno-libiene.

Protocolul privind dez
voltarea cooperării econo
mice, comerciale și tehni- 
co-științifice a fost semnat 
de Vasile Pungan, minis
trul comerțului exterior și 

' cooperării economice in- 
. ternaționale și Musa Abu 

Freiwa, secretarul Comi
tetului Popular General 
pentru economie și indus
trie ușoară. A fost, de ase
menea, semnat de către

Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe și Ibra
him Al-Faqi Hassan, se
cretarul Comitetului Popu
lar pentru asigurări so
ciale, Acordul dintre cele 
două țări privind asigu
rările sociale.

încheierea acestor docu
mente 
presie 
tanței 
lui la 
libian
porturilor de 
convorbirile care au 
loc cu prilejul vizitei 
ciale de prietenie a 
ședintelui 
Ceaușescu
Elena Ceaușescu 
zînd noi perspective rela
țiilor de conlucrare dintre 
cele două țări.

a constituit o ex- 
grăitoare a impor- 
deosebite a dialogu- 
nivel înalt româno- 
în dezvoltarea ra- 

colaborare, 
avut 
ofi- 
pre- 
a eN i c o 1 

și a tovarășei 
deschi-

Femeile
operă a

parlicîpante active la întreaga 
construcției socialiste

Vulcan și Lupeni. „In a- 
cești ani de înfăptuiri fără 
seamăn, spunea 
Constantin Șargu, 
și viața noastră 
într-o continuă evoluție. La 
17 martie ne vom da vo
tul cu convingerea că vo
tăm pentru progresul 
prosperitatea patriei, pen
tru viitoarele împliniri 
socialiste".

Dialogul candidaților 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste în cir-

minerul 
munca 

au fost

frumos 
susținut

-Și

(Continuare în pag. a 2-a)

Sărbătorirea Zilei de 
Martie 
an semnificații 
In Capitala patriei 
fășoară lucrările 
rinței naționale a 
lor, prilej cu care 
pantele din întreaga 
dau o puternică < 
sentimentelor de < 
față de patrie și 
adeziunii depline 
întreaga politică a 
dului și statului, de edifi
care în patria noastră a

8 
cunoaște în acest 

deosebite, 
se des- 
Confe- 
femei- 

partici- 
țară 

expresie 
dragoste 

partid, 
față de 

parti-

Din nou între 
fruntașii Văii Jiului

Cu cele SK> de tone ex
trasa suplimentar, marți, 
5 martie, minerii de 
la Lonea cumulează de 
la începutul acestei luni 
un plus de 250 tone de 
cărbune. Depășirea sar
cinilor de plan la pro
ducția fizică de cărbu
ne are la bază o puter
nică mobilizare a în
tregului colectiv de mi
neri de la .I.onea care 
vor să întîmpine ale
gerile de la 17 martie 
cu rezultate deosebite 
în muncă. O contribu
ție deosebită ia obține
rea producției supli
mentare, prin depășirea 
ritmică a sarcinilor de 
plan, și-au adus-o mi
nerii sectoarelor II, III 
și IV, ca și cei din bri
găzile de întreținere. In 
imaginea alăturată bri
gada de întreținere con
dusă de Robert Vuk.

t

i

E
3

ț

Alegători!
Verificați înscrierea dumneavoastră și a tuturor membrilor 

familiei, care au drept de vot, pe listele de alegători I
Sesizați, în aceeași zi, eventualele omisiuni comisiilor cons

tituite în acest scop in fiecare localitate, la casele alegătorilor I
Iată sediile acestora :
PETROȘANI — Casa de cultură, șco

lile generale nr.
PETRILA

nesc, clubul
VULCAN

nesc, Școala
tural Dcalu

societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Sînt 
exprimate, de asemenea, 
gîndurile de fierbinte re
cunoștință ale tuturor fe
meilor din țara noastră fa
ță de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față 
de tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru grija cu 
care se preocupă de acce
lerarea procesului de dez
voltare și înflorire conti
nuă a națiunii, pentru 
creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a în
tregului popor.

Evenimentul care are loc 
pe plan central — Confo-

rința națională a femeilor 
— pune în lumină puter
nicul democratism al orîu- 
duirii noastre, in cadrul 
căruia femeile se afirmă 
pregnai t ca participante 
active în întreaga operă 
a construcției socialiste. Și 
Valea Jiului oferă nume
roase exemple în acest, 
sens. Pînă nu demult cu o 
economie axată in cea mai 
mare măsură pe forța de 
muncă masculină, Valea 
Jiului cuprinde în anii5 
noștri unități reprezenta
tive ale industriei ușoare

(Continuare in pag. a 2-a)

2, 5 și 
Consiliul 

muncitoresc 
— Consiliul 
generală nr. 
Babii ;

7 ;
popular orășe- 
Petrila ;

popular orășe-
3, căminul cul-

LUPENI — Casa pensionarilor, cine
matograful „Cultural", I.F.A, Vîscoza, 
bloc 43 Bărbăteni.

URICAN1 — Consiliul popular orășe
nesc, căminul cultural Cîmpu lui Neag.

ANINOASA ȘI BANIȚA — consiliile 
populare comunale.

i
i

întregul colectiv, mobilizat 
plenar pentru îndeplinirea 
pianului primului trimestru

■ Minerii de la Bărbăteni au extras su
plimentar sarcinilor planificate în primele 
două luni din acest an 3500 tone de cărbune 
pentru cocs. S Trei din cele patru sectoare de 
producție ale minei și-au depășit sarcinile 
planificate. ■ Cel mai mare plus — 2300 tone 
— l-au realizat minerii setorului IV’.

*

întregul colectiv’, fiecare 
om al muncii de la I.M. 
Bărbăteni, a depus în a- 
ceastă iarnă grea eforturi 
deosebite pentru creșterea 
producției de cărbune, a 
îndeplinirii prevederilor de 
plan și mai ales de a asi
gura condiții pentru 
Uzarea în continuare 
sarcinilor planificate,
cum, în preajma alegerilor 
de la 17 martie, întregul 
colectiv de mineri este 
puternic mobilizat pentru 
a-și depăși greutățile cu 
care s-a confruntat la iu

rea-
a

A-

ceputul acestei luni și 
crească peste sarcinile pla
nificate producția extrasă 
zilnic, 
p .Teze 
în primele zile ale 
martie. Cele peste 
tone de căi bune 
suplimentar în primele do
uă luni din acest an de
monstrează o dată în 
plus puterea de mobiliza
re a acestui colectiv care

astfel incit să recu- 
nntiusul cumulat 

lunii 
3500 

extras

Gheorghe BOȚEA
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împreună cu toate femeile patriei, mobilizate de co
mitetele și comisiile de femei, miile de muncitoare 
din întreprinderile municipiului, lucrătoarele din 
instituții de cercetare, de cultură și învățămînt, 
din unitățile comerciale, de prestații și sănătate, 
gospodinele din cartierele renăscute ale Văii Jiului 
desfășoară în aceste zile acțiuni dedicate Conferin
ței naționale a femeilor și Zilei de 8 Martie.

riale recuperate etc. Co
misiile de femei din ins
tituții și cartiere au or
ganizat colectarea unor 
materiale refolosibile din 
textile, sticlă etc. 
fondurile obținute 
acțiuni patriotice,

Din 
prin 

corni-
PENTRU REZULTATE 

ECONOMICE SUPE
RIOARE. Principalul o- 
biectiv al strădaniilor co
misiilor de femei, al tutu
ror femeilor — muncitoa
re și cadre tehnice din 
unitățile economice — o 
constituie obținerea unor 
producții sporite de bu
nă calitate. Iată de ce la 
întreprinderile de confec
ții Vulcan și de tricotaje 
Petroșani, la I.F.A. Vîs
coza Lupeni, la fabrica 
de mobilă Petrila, la 
preparațiile de cărbuni, 
unități unde femeile re
prezintă ponderea efecti
velor, zilele acestei săp- 
tămîni au fost declarate 
zile de producție record. 
Se urmărește ca din 
lorificarea superioară 
rezervelor interne, 
timpului de lucru de
tre toate femeile, să se 
obțină rezultate superioa-'

va-
a 
a 

că-

Acțiuni diverse 
pentru fruntașele 

orașuluiI

acțiuni 
pe a- 
ale co- 

ne-au 
Astfel, 

comisia

• Mai multe 
specifice înscrise 
gendele de lucru 
misiilor de femei 
reținut atenția, 
la mina Lupeni,
de femei cu sprijinul u- 
nor unități comerciale 
pregătește o expoziție de 
artă culinară. Tradițio
nalul „Bal al mărțișoru
lui" va fi organizat atît 
la căminul minei Bărbă- 
teni cît și la Casa pen
sionarilor, unde va fi 
prezentat și un spectacol 
omagial susținut de elevi. 
Sub genericul „Oamenii 
zilelor noastre" la cine
matograful „Cultural" vor 
fi prezentate documenta
rele: „ 
mea" 
turi pentru toți", 
marginea cărcra 
invitate vor susține 
dezbatere.

.România — țara 
și „România, drep- 

. pe 
femeile 

o

Gabriela ANDRAȘ, 
Lupeni

VULCAN

în întîmpinarea Conferinței 
naiionale a femeilor și a 

Zilei de 8 Martie
re la producție, producti
vitate, în îmbunătățirea 
calității produselor. Aces
te eforturi sînt conjugate 
cu multiple acțiuni pa- 
tiiotice tot în sprijinul 
producției. Femeile de la 
uzina electrică Paroșeni 
au încărcat doyă camioa
ne cu fier vechi, cele de 
la unitățile miniere 
lucrat în depozitele 
lemn, la I.C. Vulcan 
confecționat obiecte
îmbrăcăminte pentru co
piii de la creșă din mate-

au 
de 

s-au
de

siile de femei pregătesc 
diferite cadouri care vor 
fi dăruite femeilor de 8 
Martie.

PAVOAZAREA SEC
ȚIILOR DE VOTARE, 
importantă acțiune în ca
drul pregătirilor pentru 
alegerile de Ia 17 martie 
a fost preluată în între
gime de către comisiile 
de femei din municipiu. 
Deși amenajarea secțiilor 
se va realiza săptămîna 
viitoare, comisiile de fe
mei au început deja pre-

gătirea covoarelor, car
petelor, confecționarea 
materialelor de pavoaza
re pentru secțiile de vo
tare etc.

MULTIPLE ACȚIUNI 
POLITICE SI CULTU
RAL-EDUCATIVE se 
desfășoară în aceste zile 
în toate întreprinderile, 
instituțiile și cartierele. 
Clubul „Femina“ din Pe
trila a programat dezba
teri privind sarcinile or
ganizațiilor de femei, ro
lul familiei în educarea 
noii generații, politica de
mografică a partidului și 
statului nostru. La Insti
tutul de mine, s-a decla
rat „Săptămîna tinerelor 
fete", care are în 
gram consfătuiri, 
simpozion etc. La 
Livezeni și Dîlja 
programate serate
rare. In toate localitățile 
Văii Jiului 'se amenajează 
expoziții de carte, de 
produse de artizanat, iar 
în șccli și grădin-țe 
loc 
me 
cei
ror

. pro- 
un 

minele 
sînt 
lite-

au 
azi și mîine pro gr a- 
artistice dedicare de 
mici mamelor, tutu- 
femeilor.

Viitoarele
(Urinare din pag. I)

soțite, în spiritul istorice
lor documente ale Congre
sului al XIII_lea, de per
manenta grijă față de creș
terea calității muncii și 
vieții minerilor. (T. Spătaru)

PETRI EA

Cetățenii din circumscrip
țiile electorale municipale 
19, 21, 22 și orășenești 7— 
12 ale Petrilei și-au dat 
întîlnire, marți Ia clubul 
muncitoresc din Petrila, 
cu candidații de deputați. 
Dialogul fructuos purtat 
cu acest prilej, a eviden
țiat succesele și perspecti
vele în dezvoltarea Văii 
Jiului în anii construcției 
socialiste, hotărîrea oame
nilor muncii din Petrila de 
a demonstra prin fapte 
demne de laudă atașamen
tul față de cauza partidu
lui nostru. S-au făcut re
feriri la contribuția cetă
țenilor pentru îmbunătă
țirea condițiilor lor de 
muncă și viață, la înfrumu-

Delimitarea
a secțiilor

• SECȚIA DE VOTARE NR. 118 —
ȘCOALA GENERALA NR. 5, cuprinde 
străzile : Coroești, Republicii nr. 62, 64, 
65, 67, 69, 69A, 71A, B, C, D, și casele par
ticulare din jur, Seciului, Socănească, 
Valea Ungurului, Aleea Lalelelor, nr.
1 si 3.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 119 —
ȘCOALA GENERALĂ NR. 5, cuprinde 
strada Valea Lupșească, B-dul Victoriei, 
nr. 1, 3, 5, 7, 4, 6, 9, 11, 13, 15 și casele 
particulare din jur.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 120 —
LICEUL INDUSTRIAL (intrarea din 
strada Republicii), cuprinde strada : 
Mohora, Aleea Muncii, nr. 1, 3, 5 și 16, 
B-dul Victoriei, nr. 8, 10, 12, 16, 16A, 
17, 19, 21, 23, 25 și 27.

a SECȚIA DE VOTARE NR. 121 —
LICEUL INDUSTRIAL (intrarea din 
strada Preparației), cuprinde aleile : 
Muncii, nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12 și 14, Viito
rului, nr. 1, 3, 5, 7 si 9.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 122 —
ȘCOALA GENERALA NR. 6, cuprinde 
străzile : Ștefan Octavian Iosif, nr. 7, 
Viitorului, nr. 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 29 și 31.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 123 —
ȘCOALA GENERALA NR. 6, cuprinde 
străzile: Mihai Eminescu, nr. 1, 2, 3, 4, 
6 și 8, Ștefan Octavian Iosif nr. 1, 3, 5,
2 și 4.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 124 —
ȘCOALA GENERALA NR. 4, cuprinde 
străzile: Gh. Barițiu, Barierei, Crizante
melor, nr. 2, 4, 6, 8, 10 și 12, 30 De
cembrie, Florilor, Fabricii, 16 Februa
rie, Independenței, 1 Iunie, 11 Iunie,

•Femeile — 
participante active
(Urmare din pag. 1)

Și 
cerce- 

care

Te- ,
Lu

de
In-

locuri de muncă unde în
deplinesc în bune condiții 
sarcini profesionale 
plexe.

Un vast teren de 
mare a capacității și 
tăților pe care le 
îl constituie, pentru femei
le din municipiul nostru, 
și viața politică, activita
tea obștească. In organiza
țiile de partid, de sindicat 
și ale U.T.C., în comisiile 
și comitetele de femei și 
organizațiile democrației și 
unității socialiste, un mare 
număr de femei îndepli
nesc mandatul de răspun
dere încredințat de tova
rășele lor, avînd o contri
buție de seamă la cunoaș
terea și înfăptuirea politi
cii partidului, la intensifi
carea procesului educativ, 
de formare a conștiinței 
socialiste înaintate. Rolul 
educativ, formativ al fe
meilor își găsește o afir
mare pregnantă mai 
seamă 
carea 
proces 
pe în 
tinuat 
stat, domeniu unde ponde
rea în efectivul cadrelor 
didactice o dețin femeile.

Participante active, e- 
nergice și creatoare în în
treaga viață politică, eco
nomică și social-culturală 
a municipiului nostru, fe
meile din Valea Jiului ac
ționează cu înaltă răspun
dere, eu abnegație și pri
cepere la transpunerea în 
viață a hotărîrilor Congre
sului al XIII-Iea, a indica
țiilor și sarcinilor trasate 
de secretarul general al 
partidului, animate de do
rința de a contribui tot 
mai mult la dezvoltarea 
și înflorirea scumpei noas
tre patrii.

com-

afir-i 
caii- 
dețin

și alimentare, ateliere 
secții, institute de 
tare și proiectare în 
lucrează mii și mii de fe
mei. I.F.A, Vîscoza și 
sătoria de mătase din 
peni, întreprinderea 
confecții din Vulcan,
treprinderea de tricotaje 
din Petroșani, secțiile de 
mobilă de la Petrila și
Livezeni, unitățile coope
rației meșteșugărești, cele 
ale industriei alimentare, 
rețeaua deosebit de întinsă 
a comerțului, unitățile de 
învățămînt și cele spitali
cești cuprind în municipiul 
nostru un impresionant 
număr de femei. Chiar și 
în întreprinderile miniere, 
la I.U.M., IPSRUEEM, în 
secțiile de preparare, mul
te locuri de muncă sînt 
ocupate de muncitoare ca
re se dovedesc harnice și 
pricepute, avînd o impor
tantă contribuție la înde
plinirea sarcinilor de plan.

Realizările cele mai de 
seamă privind dezvolta
rea unei puternice baze 
de producție a industriei 
ușoare și alimentare 
crearea de noi locuri 
muncă pentru femei
strîns legate de activitatea 
prodigioasă a secretaru
lui general al partidului. 
Aflat de mai multe ori în 
municipiul nostru, cu pri
lejul rodnicelor vizite de 
lucru, tovarășul • Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
acționeze pentru lărgirea 
și diversificarea economiei 
municipiului, prin înfiin
țarea de no', unități 
industriei ușoare și 
mentare și extinderea
lor existente, prin promo
varea fermă a femeilor în

cu 
în creșterea și edu- 

tinerei generații, 
complex care înce- 
familie și este con- 
în învățămîntul de

Și 
de 

sînt

ale 
ali-
ce-

candidaților

transportului 
alimentării cu 
electrică și

sețarea și buna 'gospodărire 
a zestrei edilitare. In a- 
cest sens merită sublinia
te propunerile și aspectele 
Supuse atenției publice de 
Ion Carpen, Victoria To- 
mescu, Mircea Drăghia, 
Ghcorghe Drăghici și An- 
toniu Mara, vizînd spori
rea contribuției asociațiilor 
de locatari și a cetățenilor 
la asigurarea curățeniei 
cartierelor, amenajarea u_ 
nor terenuri sportive și 
spații de joacă, necesitatea 
optimizării 
în comun, a 
apă, energie 
termică etc.

In numele
de deputați au răspuns in
terpelărilor și au prezentat 
orientările de perspective 
ale dezvoltării social-eco- 
nomice ale orașului Petri
la tovarășii Aurel Nicola, 
vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal și 
Gavrilă David, președin
tele Consiliului popular 
al orașului Petrila. (I.V.)

i

teritoriala
de votare

Re-
65 A, Teiu- 
B-dul Vic-

NR. 125 —
stră-

Libertății, Vladimir Ilici Lenin, Andrei 
Mureșan, 7 Noiembrie, Platoului, Pre- 
parației, Pandurilor, Plesnitoare, 

publicii, nr. 32, 34, 36, 38 și 
lui, Tudor Vladimirescu și 
toriei nr. 18.

• SECȚIA DE VOTARE
CASA CĂSĂTORIILOR, cuprinde 
zile: Vasile Alecsandri, 23 August, Bra
zilor, Bazinului, Crișan, Carpați, Caba
nei, Crinului, Fîntînelor, Minerului, 
Morii, Plopilor, Parcul Octogon, Pinului, 
Perilor, Parîngului nr. 2, Republicii nr. 
27, Romanilor nr. 2, 3, 4, 5, 6 și 8, B-dul 
Victoriei nr. 18, 22, 24 și 26 și Aleea 
Trandafirilor nr. 1, 3 și 5.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 126 —
ȘCOALA GENERALA NR. 1, cuprinde 
străzile: 23 August, nr. 1, 2, 4, 6 și 8, 
Căprișoara, Cireșilor, Căprioara, Carai- 
man, Ion Creangă, Nicolae Bălcescu, Do
robanți, nr. 2, 4, 6, 5, 7, 9, 11 și 13, De- 
cebal, Doinei, Griviței, Gării, Morișoara, 
Merilor, Mărășe.ști, Oituz, Plevnei, Pa- 
jiștei nr. 1, 3, 5 și 7, Republicii, de la 
nr. 1 la 23 și 2 la 18, Românească nr. 1, 
B-dul Victoriei nr. 28.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 127 —
SEDIUL ÎNTREPRINDERII MINIERE 
VULCAN, cuprinde străzile : Abator, Va
lea Arsului, Buciumani, Crividia, Dea
lului, Dîmbovița, Gorunului, Izvor, Re
tezatului, Merișor și localitatea compo
nentă — Dealu Babii.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 128 —
ȘCOALA GENERALA NR. 3, cuprinde 
străzile : Valea Baleii, Liliacului, Lăcră
mioarelor, Mestecenilor, Muntelui, O- 
brejii, Piscului, Strada, Salcîmilor și lo
calitatea componentă — Jiu-Petroșani.

Frezonța Livia Fan- 
tini de Ia secția meca
nică II a I.U.M.P., una 
dintre harnicele munci
toare ale acestei secții.

Foto: loan BALOI

întregul colectiv, mobilizat
(Urmare din pag. I)

de puține oii s-a con-nu
fruntat cu greutăți create 
de vicisitudinile acestei 
ierni aspre, dar care a 
știut să le depășească și 
să se afle printre fruntașii 
Văii Jiului. Muncind cu 
dăruire și abnegație, mi
nerii sectorului III au ex
tras peste sarcinile de plan 
la zi 2341 tone de cărbune, 
răspunzînd în 
mobilizatoarelor 
aaresate de

acest fel 
chemări 

tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a 
crește producția de cărbu
ne pentru cocs atît de ne
cesar economiei naționale. 
Din cadrul acestui sector 
s-au remarcat brigăzile 
conduse de Constantin O- 
nofrei, Vasile Cotea și An- 
done Grumăzescu. însem
nate depășiri ale sarcinilor 
de plan au obținut în a- 
cest început de an și mi
nerii sectoarelor IA și 1B, 
care au aeumulat un plus 
de 503 tone și, respectiv, 
220 tone de cărbune.

— Concomitent cu preo
cupările colectivului pen
tru realizarea sarcinilor de 
plan curente, în atenția 
noastră a stat în perma
nență realizarea lucrărilor 
de deschideri și pregătiri 
în vederea asigurării liniei 
de front active pentru ur
mătoarele luni din acest' 
an. Și fiindcă tot aminteam 
despre aceste lucrări tre
buie să spun că în cîteva 
zile, mai precis în a doua 
decadă a lunii martie va 
pomi în panoul 3 din stra
tul 5, blocul XI, Un abataj 
frontal echipat cu susține-

I
I

re individuală și combină 
de tăiere. De asemenea, am 
pregătit în panoul 3 din 
stratul 3, blocul X, încă un 
abataj care va fi echipat 
cu complex de susținere 
mecanizată și combină de 
tăiere, ceea ce reprezintă 
o premieră pentru colecti
vul nostru. Lucrările de 
pregătire ale acestui pa
nou sînt în fază de finali
zare și în a doua jumătate 
a lunii martie va începe 
introducerea celor
100 de secții ale comple
xului, urmînd să 
să producă în ultima par
te a lunii aprilie. Prin pu
nerea în funcțiune a celor 
două capacități de produc
ție se asigură realizarea 
sarcinilor de plan viitoare. 
De asemenea, punem în 
continuare accent deosebit 
pe lucrările de pregătiri 
din stratul 5, blocul X, pen
tru a da în funcțiune noi 
abataje care să asigure li
nia de front activă, ne 
spunea tovarășul Gheor- 
ghe Drăgoi, inginerul șef 
al I.M. Bărbăteni.

Pentru a asigura ritmi
citate în îndeplinirea sar
cinilor de plan, s-a acțio
nat de către conducerea 
minei și organizațiile de 
partid și sindicat pentru 
întărirea ordinii și disci
plinei. In primele două 
luni din acest an numărul 
de absențe nemotivate și 
al foilor de boală a scăzut 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut, iar în prime
le zile ale lunii martie nu
mărul acestora a scăzut 
sub media primelor două 
luni ale acestui an.

au 
au 
de

în
am-

peste

înceapă

„TOTUL PENTRU CĂR
BUNE" se intitulează ac
țiunea pe care au dema
rat-o tinerii de la I.M. 
Lupeni. Pentru a vani în 
sprijinul creșterii produc
ției de cărbune, tinerii din 
toate sectoarele minei au 
organizat acțiuni de cură
țire a cărbunelui de lingă 
benzi și transportoare, 
răpit armături TH și 
descongestionat căile 
transport.

FILMĂRI. Se află 
pregătire un spectacol
piu al televiziunii române 
organizat cu participarea 
artiștilor profesioniști și 
amatori din municipiu și 
județ, participanți la eta
pele de concurs 
valului național 
rea României", 
vor avea loc în 
între 8 și 11 martie. (Al. H.j

METEOROLOGICA. în
călzirea timpului din ulti
mele zile a ridicat mercu
rul termometrelor, marți, 
5 martie, ora 14, la plus 
12 grade Celsius la Petro
șani și plus 8 grade în 
Paring. Ieri dimineața, la 
ora 8, temperatura era da 
minus 5 grade în Petro
șani și minus 3 grade în 
Paring. Stratul de zăpadă 
a scăzut la 8 cm în Petro
șani și 97 cm în Paring. 
(Gh. S.)

PLĂCUT ȘI UTIL. Zo- 
I nele verzi ale mai multor 
I municipii din țară vor a- 
I vea în locul florilor orna- 
I mentale plante medicinale. 
I Pledoaria pentru frumu

sețe se îmbină astfel feri
cit cu investiția pentru 

» sănătate. Acest exemplu 
| n-ar putea deveni... molip- 
> sitor și pentru așezările 
’ Văii Jiului ? (I.V.)

ale Festi- 
„Cînta- 

Filmările 
Petroșani,

J

Rubrică realizată de ]
Gheorghe BOȚEA J1
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Constructorii arterelor de transporturi- 
detașament de elită al făurarilor viitorului

„In vederea realizării obiecti
velor de dezvoltare economico- 
socială a țării, in cincinalul ur
mător se va realiza un vast pro
gram de investiții — de 1350— 
1400 miliarde lei. Acest impor
tant volum de investiții va fi
rientat, în primul rînd, spre lăr-

o-

girea bazei energetice și de ma
terii prime, spre înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare intensivă, 
modernizare și ridicare a nivelu
lui tehnic al industriei, a progra
mului de irigații și îmbunătățiri 
funciare în agricultură”.

NICOLAE CEAUȘESCU 
din cuvîntarea rostită Ia Congresul 
al III-lea 

și
al Frontului Democrației 
Unității Socialiste

Bilanț și perspectivă in activitatea
Antreprizei de construcții căi ferate Petroșani

punerea în funcțiu- 
km de cale ferată

Vorbind despre rolul 
constructorilor în înfăp
tuirea programului de in
vestiții al țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului 
a subliniat în cuvîntarea 
rostită de la înalta tribu
nă a Congresului al III-lea 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste: „In 
cincinalul 1981—1985 am
continuat să înfăptuim un 
vast program de investiții, 
care se ridică la circa 1200 
miliarde lei. Pe această 
bază am asigurat moder
nizarea și dezvoltarea for
țelor de producție, 
în funcțiune a 1850 
capacități 
realizare 
deosebită 
rioadă — 
ză forța 
nale și, totodată, 
capacitate de creație 
constructorilor 
lui, o constituie darea în 
folosință a Canalului Du
năre — Marea Neagră". A- 
ceastă înaltă apreciere da
tă muncii constructorilor 
de către secretarul gene
ral al partidului, cel mai 
iubit și mai stimat fiu al 
națiunii noastre, ne umple 
inimile de mîndrie. Nucleul 
de bază al Antreprizei de 
construcții căi ferate Pe
troșani îl constituie con
structorii care au partici
pat efectiv, timp de 9 ani, 
neîntrerupt, la înfăptuirea 
proiectului complex al Ca
nalului Dunăre — Marea 
Neagră. In luna iulie 1984, 
în urma terminării lucră
rilor la Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, importante 
efective de constructori au 
fost transferate în zona 
bazinelor carbonifere ale 
Văii Jiului și Gorjului, 
constituindu-se Antrepri
za de construcții căi ferate 
Petroșani. Planul de produc.

darea 
noi • 

de producție. O 
de importanță 

în această pe- 
care demonstrea- 
economiei națio- 

marea 
a 

socialismu-

*
ție al Antreprizei pentru 
anul 1984 a fost de peste 
153 milioane lei. Depășind 
din mers greutățile ine
rente ale începutului de 
activitate, de organizare de 
șantier, în a doua jumăta
te a anului 1984 s-au rea
lizat, totuși, importante 
lucrări de terasamente de 
cale ferată și drumuri, po
dețe, ziduri de sprijin. Con
structorii au -excavat în 
total 430 000 de mc de sol 
și rocă. In același 
planul producției 
triale proprii al Antrepri
zei a fost nu numai înde
plinit ci și depășit cu 14 
la sută. In ceea ee priveș
te eficiența economică este 
semnificativ faptul că prin 
reducerea cheltuielilor la 
1000 lei producție cu 31 
lei, am reușit să obținem 
beneficii în valoare totală 
de 3,5 milioane lei.

Pentru anul 1985 se pre
vede o substanțială crește
re a planului, 
comparație cu 1984 
ducția globală la 1 
Antreprizei va spori 
221,4 la sută. Sînt prevă
zute, printre altele, lucrări 
de excavații de 1,78 mi
lioane mc de pămînt și 
rocă, turnarea a 138 000 
mc betoane și 45 000 mc 
prefabricate din beton, 
construirea a 31 km supra
structuri de cale ferată. 
Sîntem conștienți de fap
tul că anul 1985 este un 
an de bază pentru înfăp
tuirea amplelor lucrări de 
investiții ’ce ne revin în 
perspectiva viitorului cin
cinal, în vederea dezvoltă
rii rețelei de transport a 
cărbunelui necesar bazei 
energetice și siderurgiei 
țării. Va trebui să facem 
totul pentru darea în ex
ploatare a liniei de cale 
ferată Lupeni — Bărbăteni, 
inclusiv stația

timp, 
indus-

a . In 
pro- 

nivelul 
cu

pentru 
ne a 7 
dublă, să creăm premisele 
finalizării căii ferate și a 
lucrărilor aferente pe tron
sonul Uricani — Valea de 
Brazi. De asemenea, pînă 
în 30 iunie a.c. va trebui 
să punem în funcțiune dru
murile modernizate nece
sare transportului de căr
bune pe tronsoanele Se- 
ciuri — Roșia de Amara- 
dia și Roșia de Amaradia- 
Prigoria din județul Gorj. 
Conștienți de marile răs
punderi care ne revin, dis- 
punînd de un colectiv de 
conducere competent, de 
oameni cu o bogată expe
riență profesională, vom 
depune toate eforturile 
pentru a înfăptui sarcinile 
care ne revin. In acest 
scop vom promova tehno
logii moderne de lucru, de 
mare productivitate, vom 
intensifica ritmul de execu
ție atunci cînd timpul o 
permite, prin generaliza
rea schimburilor prelungi
te. Va fi montată în curînd 
cea de-a doua stație de 
preparare a betoanelor la 
Baru și se vor urgenta lu
crările de punere în func
țiune a stațiilor de sortare 
de la Baru și Valea 
Brazi.

Puternic mobilizați 
îndemnurile adresate 
tiegului nostru popor 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la înalta tri
bună a Congresului al 
XIII-lea al partidului, oa
menii muncii din cadrul 
A.C.C.F. Petroșani se an
gajează să realizeze exem
plar sarcinile de plan 
le revin.-

Inteligența tehnică 
încorporată de construc
torii feroviari în insta
lațiile moderne de di
rijare automată a trans
portului asigură fluență 
traficului.

J

u

de

de 
în_
de

De peste 20 de ani multi 
dintre mecanizatorii co
ordonați astăzi de Petre 
Clinei la A.C.C.F. Petro
șani lucrează mereu îm
preună. S-au finalizat lu
crările de construcție a 
drumului de pe marginea la
cului de acumulare de la 
Bicaz și ei au plecat îm
preună la Porțile de Fier 
I. După punerea în func
țiune a căii ferate și dru
mului dintre Porțile de 
Fier I și Orșova au plecat 
la Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră. Acum sînt din 

plec 
fără

exce- 
tova- 
mais-

nou împreună. „Nu 
fără ei, nu pleacă 
mine. Sînt meseriași 
lenți și admirabili 
răși“, s-a destăinuit
trul Clinei. Sînt meseriași 
uniți pe viață, pentru a 
da viață unor obiective de 
investiții care vor dăinui 
peste ani, ca mărturii ale 
hărniciei și competenței 
profesionale a constructo
rilor.

Nodul C.F.R. Petro
șani a cunoscut în ulti
mul cincinal o dezvol
tare vertiginoasă. In ur
mătorii ani, calea fera
tă electrificată de pe 
distanța Petroșani — Si- 
meria va fi dublată de 
către constructorii An
treprizei de construcții 
căi ferate. Harnicii și 
neobosiții constructori 
vor extinde rețeaua căi
lor ferate din municipiul 
nostru dincolo de Uri- 
cam pînă la Valea de 
Brazi. In fiecare metru 
cub de beton turnat, pe 
fiecare metru linear de 
ierasament, se află în
corporate eforturile ano
nimilor constructori.

Pagină realizată de 
Viorel STRÂUȚ 

Foto: Al. TATAR

Ing. Ionel NANU, 
directorul Antreprizei 

construcții căi ferate 
PetroșaniBărbăteni,

Fruntașii anului
Prezenți pe un vast șan

tier, care se întinde de la 
Uricani la Tîrgu Jiu, de 
la Livezeni pînă la Sime- 
ria, constructorii din ca
drul A.C.C.F. Petroșani 
și-au desemnat și în anul 
1984 fruntașii, 
lectivul brigăzii 
Uricani, avîndu-1 în 
te pe ing. Gavrilă 
a cîștigat locul I pe 
trepriză, fiind secondat de 
cel al brigăzii nr. 1 Băni- 
ța. Pe' echipe, locul I l-a 
ocupat cea a liniorilor din 
subordinea lui Constantin 
Bica. Pe locul II s_au si
tuat liniorii din echipa con
dusă dc Ștefan Anghel, iar 
pe locul III podarii 
echipa lui Petre 
La individual, pe 
trei locuri s-au situat, 
ordine, dulgherii 
Cosmaniuc, Eugen 

. și Gheorghe

Co- 
nr 3 
frun- 

MantU
An-

din 
Moagă. 
primele 

in
Victor 
Varga 

Șcrbănoiu.

Oameni cu care ne mîndrim
Am întîmpinat împreu

nă ^.multe dificultăți, am 
trăit sentimente de satis
facții și bucurii, fiind zi 
de zi la datorie, pe șan
tier, în ploaie sau pe vînt, 
pe arșiță sau ger. Dar du
pă mai bine de două dece
nii de activitate pe diferi
te șantiere ale țării, de la 
Cîmpuluhg Moldovenesc 
la hidrocentrala Bicaz, 
de la Bicaz la Porțile de 
Fier I și Orșova, iar în 
ultimii 9 ani la Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, 
colectivul nostru a devenit 
o adevărată familie. Ing. 
Vintilă Bogdan s-a format 
din stagiar pe șantirul 
Dunăre — Marea Neagră, 
într-un constructor expe
rimentat și în prezent con
duce brigada nr. 1 Bănița. 
Lucrează cot la cot cu ve
teranul maistru specialist 
Constantin Leoveanu, 
renumitul Gheorghe
ciușcă, artist în construc
ția podurilor. Participant 
la construcția ecluzei de 
la Cernavodă, Mircea 
Cristea conduce în prezent 
brigada 2 Lupeni. Maistrul 
Petru Clinei, șeful secției 
de mecanizare a A.C.C.F. 
Petroșani a învățat în ur
mă cu aproape 20 de ani 
la locul de muncă meseria 
de > mecanic, pe șantier, a- 
poi a devenit maistru. Zol- 
tan Benedek, maistru spe
cialist energetic, Visarion 
Lateș, Mihai Florea, Vinti
lă Angelescu, Gavrilă Haz
na, Ton Mihai, Anghel Ma
tei, Romulus Mischiu, sing. 
Mihai George Răducu, 
Gavrilă Mantu, Victor Cos-

de 
nu 
a- 
a- 
cu

cu
Bi-

maniuc, Ștefan Delureanu, 
Gheorghe Matei, Dumitru 
Mură, atîtea alte nume 
constructori pe care 
le putem cuprinde în 
ceste rînduri, rămîn în 
nonimat, dar merită
prisosință cuvinte de lau
dă, recunoștința noastră 
pentru ceea ce au făurit 
cu brațele și cu iscusința 
minții, scriind prin faptele 
lor istoria nouă a patriei. 
Ei sînt oameni cu care ne 
mîndrim. Unii dintre ei 
sînt legați pe viață de șan
tier, continuînd prin copiii 
lor, născuți și crescuți pe 
șantiere, tradiția de con
structor. Fiul inginerului 
Ionel Nanu este student în 
anul 1 al Facultății de ar
hitectură din București J 
Roxanda, fiica tehnicianu
lui Ștefan Delureanu, năs
cută pe șantierul Porțile 
de Fier I este studentă în 
anul V a Facultății de 
construcții căi ferate... Me
canizatorii Vasile Untaru, 
Constantin Tiron, ' Petrică 
Ababei, Aurel Alupului, 
Gheorghe Mihai, conducă
torii auto Vodă Constan
tin și Deianu Sever, Ma
ria Lăzărescu, bucătărea
sa noastră — încă de pe 
șantierul de la Bicaz — pe 
care o ;
Maricica 
care ne 
de care 
că oricît 
cinile ce 
duce la

Paul 
președintele comitetului 

sindicatului A.C.C.F.
Petroșani

alintăm zicîndu-i 
sînt oameni cu 
mîndrim, alături 
avem certitudinea 
de grele ar fi sar- 

■ ne revin le vom 
bun sfîrșit.
CIJACOVSCHI,

Angajament
Răspunzînd chemării la 

întrecere, constructorii din 
cadrul A.C.C.F. Petroșani 
se angajează pentru 1985 
să asigure darea în folo
sință a D.J.C. Roșia de A- 
maradia — Poiana Seciuri 
cu 30 de zile mai devre
me, să execute peste plan 
200 ml linie ferată dubla
tă pe tronsonul dintre 
Baru și Pui, să depășească 
cu 1000 lei pe persoană 
productivitatea muncii fa
ță de sarcina planificată 
și să depășească cu 1 la 
sută planul producției ne
te. In același timp se an
gajează să economisească

muncitoresc
10 tone de ciment, 5 tone 
de oțel-beton, 5 mc mate
rial lemnos și 10 tone de 
motorină.

Acest angajament mun
citoresc exprimă hotărirea 
constructorilor de la ACCF, 
de a se afirma‘în execuția 
lucrărilor de construcții și 
montaje ce le-au fost îii- 
credințate, ca 
ment harnic,
marile răspunderi 
revin 
valoare a noi că 
port a -cărbuneli 
neficiarii din 
înfăptuirea 
dobîndirii 
energetice a

un detașa- 
conștient de 

ce le 
pentru punerea în 

de trans- 
i spre be- 

ț:u . , pentru 
dezid > i .'ilui 

independenței 
țării
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încheierea vizitei oficiale de
prietenie a tovarășului 

NICOLAE CEAUSESCU 
în Jamahiria Arabă Libiana 

Populară
Sosirea

în Capitală
(Urmare din pag. 1)

tnlnă sentimentele de ne- 
0rmurită dragoste și re
cunoștință pe care întregul 
nostru popor le nutrește 
față de secretarul general 
'«1 partidului, președintele 
Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ce con
duce cu strălucire destine
le patriei, ale națiunii 
noastre pe calea socialis
mului și comunismului, a 
bunăstării și păcii In ace
iași timp, locuitorii Capi
talei, aflați pe aeropoit, 
au dat expresie satisfacției 
CU care toți cetățenii pa
triei au salutat vizita fă
cută de tovarășul Nicolae 
.Ceaușescu și tovarășa Elena

Acțiuni în favoarea păcii, pentru 
dezarmare nucleară

Prezențe 
românești

TOKIO 6 (Agerpres). Pri
marii orașelor japoneze Hi
roshima și Nagasaki au 
lansat un apel la organi
zarea unei conferințe mon
diale a solidarității orașe
lor în lupta pentru- pace. 
Această conferință ar ur
ma să aibă loc în luna 
august a.c. în cele două o- 
rașe nipone cu ocazia co
memorării a 40 de ani de 
la bombardamentele ato- 
rhiee de la Hiroshima și 
Nagasaki. Au fost trimise 
invitații.de participare ad
ministrațiilor din 94 de o- 

" x-așe din 35 do țăi i ale lu
mii.

. TOKIO 6 (Agerpres). Un 
: marș de protest împotriva 

. Înarmărilor nucleare a fost 
inițiat de supraviețuitori ai 
bdmbardămentelor atomi
ce de la Hiroshima și Na
gasaki. Grupurile de ma- 
«lifestanți, pornind din trei 
direcții — Hiroshima. Na
gasaki și Sapporo —, se 
«or reuni la 15 aprilie în 
-capitala Japoniei, unde se 

desfășura o mare adu

GENEVA 6 (Agerpres). 
Șomajul în rîndul tinere
tului din țările industria
lizate occidentale înregis
trează proporții îngrijoră
toare — rezultă din datele 
publicate de Biroul Inter 
național al Muncii. Astfel, 
pe ansamblul statelor 
membre ale OECD. din 
totalul persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de 
muncă 40 la sută sînt ti
neri sub 25 de ani.

Pe de altă parte, statis
ticile publicate de Biroul 
Internațional al Muncii 
relevă că în țările în curs 
de dezvoltare — confrun
tate, în majoritatea lor, cu 
consecințele unei îndelun
gate perioade de domina

Ceaușescu în Jamahiria A- 
rabă Libiană Populară 
Socialistă, moment im
portant în dezvoltarea re
lațiilor româno-libiene, 
spre binele ambelor țări 
și popoare, al cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării 
în întreaga lume.

Un grup de pionieri au 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răs
puns cu căldură ma
nifestărilor prietenești cu 
care au fost întîmpinați de 
oamenii muncii aflați pe 
aeroport.

nare a luptătorilor japo
nezi împotriva războiului 
nuclear. Cei peste 370 000 
de particîpanți la marșuri, 
organizate pentru a se co
memora 40 de ani de la 
primele bombardamente 
atomice,, cer cu fermitate 
interzicerea armelor nu
cleare și eliminarea peri
colului crescînd al unei 
catastrofe atomice pe pla
netă.

BONN 6 (Agerpres). Par- 
ticipanții la colocviul in
ternațional consacrat pro
blemelor asigurării păcii, 
dezarmării și controlului 
asupra armamentelor, care 
se desfășoară la Tutzing, 
în R.F. Germania, s-au 
pronunțat pentru încetarea 
cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a înarmărilor nu
cleare, pentru înfăptuirea 
păcii și dezarmării. Ei au 
subliniat, între altele, ne
cesitatea de a nu se per
mite extinderea acestei 
curse la spațiul extrateres
tru.

Ștmaiul in lumea capitalului
ție colonială, ca și ale 
nne, ordini economice in
ternaționale inechitabile — 
nivelul șomajului (total sau 
parțial) în rîndul tinerilor 
depășește 50 la sută.

VIENA 6 (Agerpres). Un 
număr crescînd de tineri 
austrieci absolvenți uni
versitari se află în căuta
rea unui loc de muncă, a- 
rată publicația „Wiener 
Zeitung".

Potrivit datelor publica
te de Ministerul pentru 
probleme sociale, în ultimii 
ani rata șomajului în rîn
dul absolvenților unor ins
titute de învățămînt supe
rior a crescut în Austria 
de peste două ori. cele mai

Socialista
Ceremonia

■Urmare din pag. 1)

Ceremonia plecării, care 
a avut loc pe aeroportul 
din Tripoli, onorurile ce 
au fost acordate înalților 
oaspeți au ilustrat preg
nant interesul deosebit a- 
cordat evenimentului pe 
care l-a reprezentat vizita 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, stima ?i 
prețuirea cu care au fost 
înconjurați, atmosfera cor
dială și prietenească, sub 
semnul căreia s-a desfă
șurat dialogul la nivel 
înalt româno-libian.

Sînt prezentate înalte 
onoruri militare. In timp 
ce răsună imnurile de 
stat ale celor două țări, 
sînt trase 21 de salve de 
tun.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de colo
nelul Moammer El Ged- 
dafi, a trecut apoi în re-

BONN 6 (Agerpres). Pes
te zece consilii comunale 
din landul vest-german Ba- 
den-Wurttemberg au cerut 
îndepărtarea de pe terito
riul R.F. Germania a ra
chetelor „Pershing_2“ și 
lichidarea bazelor militare 
destinate acestora. După 
cum relatează revista „Der 
Spiegel", primarul orașu
lui Heilbronn, M. Wein
mann, a declarat că, după 
accidentul cu racheta 
„Pershing-2“, încrederea 
sa în trupele americane 
staționate în R.F.G. a fost 
puternic zdruncinată.

OSLO 6 (Agerpres). Sec
ția din districtul Tromso 
a mișcării antirăzboinice 
norvegiene „Nu — armei 
atomice l“, a cerut organe
lor puterii de stat să în
chidă porturile din nordul 
Norvegiei pentru navele 
militare străine avînd la 
bord arme nucleare.

mari majorări înregistrîn- 
du-se în cazul tineiilor 
medici și juriști.

ROMA 6 (Agerpres). Co
mitetul național de coor
donare a femeilor din Fe
derația Unitară a centrale
lor sindicale italiene CGIL, 
CISL, U1L și-a exprimat 
serioasa îngrijorare în le
gătură cu creșterea nu
mărului femeilor fără lo
curi de muncă. Dacă în 
1963 nivelul- șomajului re
prezenta, în rîndul femei
lor italiene 5.7 la sută, la 
sl ieșitul anului trecut s-a 
ajuns la 17,1 la s.ută La 
bărbați, nivelul șomajului 
este de 6,8 la sută.

plecării
vista garda de onoare.

Grupuri de cetățeni li- 
bieni, precum și de mun
citori și specialiști ro
mâni fac o caldă manifes
tare de simpatie, aclamă 
pentru prietenia dintre 
cele două țări și popoare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au 
luat apoi un călduros ră
mas bun de la colonel 
Moammer El Geddafi și 
doamna Safia Farkash. Șe
fii de stat ai celor două 
țări s-au îmbrățișat cu 
prietenie, subliniind și 
cu acest prilej satisfacția 
pentru rezultatele rodnice 
ale vizitei, pentru momen
tul nou pe care îl repre
zintă convorbirile purtate 
cu acest prilej în dezvol
tarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare.

La ora 12,30 aeronava 
prezidențială a decolat, 
îndreptîndu-se spre patrie

TRIPOLI 6 (Agerpres). 
In capitala Jamahiriei A- 
rabe Libiene Populare So
cialiste a fost inaugurată a 
XX-a ediție a Tîrgului In
ternațional.

La deschidere,-Musa Abu 
Freiwa, secretarul Comi
tetului Popular pentru e- 
conomie și industrie ușoa
ră, însoțit de oficialități 
locale și de membri ai 
corpului diplomatic acre
ditați la Tripoli, a vizitat 
pavilionul Republicii So
cialiste România, apreci
ind calitatea înaltă și va
rietatea exponatelor.

La Tîrg participă între
prinderi românești do co
merț exterior care expun 
produse din domeniile 
construcțiilor de mașini, 
electrotehnicii, electroni
cii, industriei chimice și 
petrochimice, industriei 
lemnului și materialelor de 
construcții, industriei u- 
șoare, industriei alimen
tare.

☆
MOSCOVA 6 — La Mos

cova s-au desfășurat lu
crările unei conferințe sin
dicale internaționale pe 
tema „40 de ani fără răz
boi: colaborarea europeană 
și sindicatele" la care au 
participat reprezentanți ai 
centralelor sindicale ’ din 
Europa. A luat parte o de
legație a Uniunii Generale 
a Sindicatelor din Româ
nia, precum și o delegație 
a Federației Sindicale Mon
diale.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Emisia continuă; 
Unirea: Atenție la gafe ; 
Parîngul: Acordați cir
cumstanțe atenuante ?

PETRILA: Copiii Le
ningradului.

LONEA: Ecaterina Teo_ 
• doroîu.

VULCAN — Luceafărul: 
Campionul, I-II.

I LUPENI — Cultural ;

întreprinderea minieră 
Aninoasa

încadrează urgent pensionari limită de vîrstă. 
pe termen de 3 luni în meseriile

— zidari
■— zugravi

— dulgheri

— tîmplari
— instalatori sanitari
— electricieni suprafață
încadrarea conform Decretului 445/1978 

și retribuția conform Legii 57/1974 și Decre
tului 335/1983.

... I

Informații suplimentare la biroul OPIR 
al întreprinderii.

------------------------------------- -------------------------------------

Mica publicitate
VIND Dacia 1300 L, sta

re foarte bună. Informații 
după ora 16, telefon 42696 
Petroșani. (3384)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA Constanța, copiii Manole și Marcel, nora 
Camelia și nepotul Paul, anunță cu adîncă durere 
în suflet împlinirea unui an de la dispariția fulge
rătoare a celui care a fost un inegalabil soț, tată, 
socru și bunic

VINATORU ION
Amintirea lui va rămîne veșnică, (3383)

Sport • Sport • Sport
Lupte

• 130 de campioni și 
vicecampioni ai județelor 
Alba, Arad, Caraș-Severin, 
Dolj, Gorj, Hunedoara, Si
biu, Timiș și Vîlcea au 
fost prezenți, sîmbătă și 
duminică, în nlarea sală 
a complexului sportiv ti
mișorean Bega. Miza aces
tui „maraton" de lupte li
bere era calificarea în pri
mii trei, pe categoriile de 
greutate, succes care asi
gura disputarea, în etapa 
finală, a tricourilor de 
campioni naționali a spe
ranțelor olimpice (17—20 
ani).

Valea Jiului a fost re
prezentată de 16 luptători 
de la Jiul Petrila și C.SȘ. 
Petroșani, obținînd un va
loros palmares. Astfel, în 
întrecerea finală de la Tg. 
Mureș (5—7 aprilie), Ia 
fiecare din cele zece cate
gorii de greutate vor fi 
prezenți luptători antre
nați de Ion Corbeî, Costi- 
că Marmaliuc sau Vasile 
Făgaș. Cea mai bună com
portare a avut-o luptătorul 
de la Jiu] Petrila, Romeo 
Săpînțan (68 kg), care a 
reușit o frumoasă victorie 
in. fața craioveanului Ge- 
lu t Livezeanu, multiplu 
campion republican. După

împușcături sub spînzu- 
rătoare.

URICANI: Răfuieli per
sonale.

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

TV

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,30 Studioul tineretu

lui.
21,45 Telejurnal.

PIERDUT chitanța nr. 
6741 din 15 octombrie 1984 
pe numele Gurban Sonia, 
eliberată de O.J.T. Petro
șani. O declar nulă. (3382)

libere
fluierul final al arbitcdlui. 
de la saltea, scorul era 
egal (5—5), dar victoria a 
fost atribuită sportivului , 
din Vale, datorită procede
elor tehnice reușite, cotate 
cu un punctaj mai mare. 
De asemenea, merită con
semnată evoluția lui Ion 
Dorcș (57) care și-ă depă
șit toți adversarii ■ înainte 
de limită. Cele două spe
ranțe olimpice din Vale, 
clasate pe primul loc, au 
fost bine secondate de A- 
lexandru Zsiga (57), Ni- 
cușor Marmaliuc (62), Gri- 
gore Mereuță (62), Gheor- 
ghe Șuncă (82) și Sergiu 
Agavriloaie (plus 100), a- 
lături de ei Daniel Kraut- 
ner (100), clasat pe. poziția 
a treia, a cîștigat biletul de 
tren pentru finala la Tg, 
Mureș. In acest context 

.surprinde înfrîngerea lui 
Grigore Mereuță, în serii, 
în fața mai tînărului luptă
tor timișorean I. Mihoc. Să 
fi uitat Grigore Mer.euță 
că în panoplia sa cu tro- 

. fee se află titlul națioișai 
al cadeților ? Sperăm că, 
în faza finală a competi
ției, va șterge impresia 
lăsată la zonale...

Ion VULPE
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