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In înțimpirarea^ aiegeriior^ de depuțați

Semnificații 
ale întîinirilor 

candidatilor<

F.D.U.S. cu 
alegătorii

Propunerile cetățenilor, 
expresia hotărîrii neabătute 

de a contribui ia 
îmbunătățirea întregii activități 

economico-sociale
Intîlnirile electorale ca

re s-au desfășurat pînă 
în prezent în toate cir
cumscripțiile județene, 
municipale, orășenești și 
comunale din Valea Jiu
lui au scos în evidență 
interesul profund al ce
tățenilor pentru a con
tribui în legislatura care

va începe la, 17 martie, 
la înscrierea întregii ac
tivități economice și so
ciale la un nivel supe
rior. Animați de această 
hotărîre, numeroși mi
neri, preparatori, ener- 
geticieni, constructori de

(Continuare in pag. a 2-a)

ÎNTREPRINDEREA 
DE TRICOTAJE 

PETROȘANI

Zi de producție 
record

Din inițiativa comitetu
lui sindicatului și . a corni-- 
siei de femei, la întreprin
derea de tricotaje din Pe
troșani, ziua de 7 martie a 
fost declarată zi de pro
ducție record în cinstea 
Conferinței naționale a fe
meilor și a Zilei femeii. 
După cum ne-a informat 
tovarășa Sanda Lindner, 
șef al biroului plan-pro- 
ducție, sarcinile de plan 
ale zilei au fost depășite 
cu 20 la sută. Au fost con
fecționate peste sarcina de 
p!a,n pulovere pentru băr
bați, femei și copii, pre
cum și produse destinate 
exportului. Din cadrul sec
ției confecții s-au eviden
țiat lucrătoarele Ana Cos- 
ma, Florica Sprivac, Vio
rica Buță, iar din secția 
tricotaje cele mai însem
nate cantități de produse 
peste planul zilei le-au li
vrat tovarășele Ana Mu
cenic Stoica, Georgeta Ca- 
trina, Sanda Bosnia. (V.S.)

Consfătuire de lucru la 
C. C. al P. C. R.

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, vineri, 
8 martie, a avut loc. la 
C.C. al P.C.R., o consfătui
re de lucru pe probleme 
privind industria,, investi
țiile, transporturile, agri
cultura, evoluția demogra
fică în anul 1984, precum 
și desfășurarea campaniei 
electorale.

împreună cu secretarul 
general a) partidului, în 
prezidiu au luat loc tova
rășa Elena Ceaușescu, to
varășii Constantin Dăscă- 
lescu. Iosif Banc, Emil Bo
bu, Lina Ciobanu, Ion Co- 
man, Nicolae Constantin, 
Ion Dincă, Miu Dobrescu, 
Ludovic Fazekaș, Alexan

drina Găinușe, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, 
Ilie Verdeț.

La consfătuire au parti
cipat membri supleanți 
ai Comitetului Politic E- 
xecutiv și secretari ai C.C. 
al P.C.R., membri ai Comi
tetului Central al partidu
lui, ai guvernului, primii 
secretari, secretarii cu pro
blemele muncii organiza
torice și cei cu probleme 
econom.ce ai comitetelor 
județene de partid, cadre 
de .'onducere din ministe
rele economice și institu
țiile de sinteză, activiști de 
partid și ai organizațiilor 
de masă și obștești.

Organizată din inițiativa 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, consfătuirea a 
analizat, în lumina obiec

tivelor și sarcinilor stabili
te de Congresul al XlII-lea 
al partidului, modul în 
care s-a acționat pentru 
realizarea planului pe pri
mele două luni ale anului 
1985, cu deosebire la ex
port și în domeniul inves
tițiilor, precum și mășuri- 
1“ ce se impun pentru 
recuperarea într-un timp 
cît mai scurt a restanțelor 
înregistrate în ianuarie și 
febtuarie — cînd condițiile 
climaterice deosebit de 
aspre ale acestei ierni au 
împiedicat realizarea rit
mică a planului — pentru 
asigurarea îndeplinirii în 
bune condițiuni a tuturor 
indicatorilor de plan pe 
anul în curs.

(Continuare în pag. a 1-a)

încheierea lucrărilor
Conferinței naționale a femeilor

In Capitală s-au încheiat, 
vineri, 8 martie, lucrările 
Conferinței naționale a fe
meilor, important eveni
ment al vieții social-politi- 
ce a țării.

In spiritul tezelor de 
inestimabilă valoare teo
retică și practică formulate 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,. în Ra
portul prezentat la Con
gresul al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român, al 
orientărilor și indicațiilor 
cuprinse în cuvîntarea ros
tită în ședința inaugurală

a Conferinței, timp de 
două zile — în plen și în 
cele patru comisii pe do
menii de activitate —, au 
fost dezbătute, cu înaltă 
responsabilitate și exigen
tă, probleme de însemnă
tate deosebită privind par
ticiparea mereu mai acti
vă a femeilor Ia viata po
litică, social-economjeă și 
culturală a țării, ridicarea 
la un nivel superior a ac
tivității organizațiilor de 
femei, pentru ca ele să-și 
aducă o contribuție sporită 
la transpunerea în viață 
a istoricelor hotărîri a-

doptate de forumul comu7 
niștilor români, pentru în
făptuirea neabătută a Pro
gramului de făurire a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și înainta
re a României spre comu
nism.

Conferința a hotărît ca 
documentele programatice 
adoptate de Congresul al 
XlII-lea al partidului și 
cuvântarea rostită la des
chiderea lucrărilor Confe
rinței naționale a femeilor

(Continuare în pag. a 4-a)
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întf-o singura zi, 2000 tone de cărbune 
extrase suplimentar

Minerii X âii Jiului depun în aceste zile eforturi susținute pentru a întîmpina 
alegerile de la 17 martie cu rezultate deosebite in muncă. Joi, 7 martie, cinci în
treprinderi miniere — Lonea, Livezeni, Paroșeni, Bărbăteni, Cariera Cîmpu lui 
Neag — au extras împreună, suplimentar sarcinilor de plan 2000 tone de cărbune.

• Și în această zi, tot minerii de la 
Paroșeni s-au situat pe locul I, produc
ția extrasă suplimentar la această mină 
s-a ridicat la 1207 tone, acumulînd ast
fel de la începutul lunii martie 3404 
tone de cărbune. Printre brigăzile frun
tașe ale acestei întreprinderi miniere 
se află cele conduse de Constantin Cio- 
bănoiu, Ferencz Fazakaș, Mihai Șchiopu 
și Gavrilă Mesaroș, brigăzi care ex
ploatează abataje frontale echipate cu 
complexe de susținere mecanizată de 
fabricație românească.

• Mobilizîndu-se exemplar minerii de 
la Bărbăteni au reușit să depășească 
greutățile cu care s-au confruntat la 
începutul acestei luni și să extragă în

ziua de 7 martie, 37 tone de cărbune ț
cocsificabil peste sarcinile de plan, fă- 1 
cînd în acest fel primul pas pe calea ’
redresării.

• Minerii de la Lonea continuă zi de i
zi să extragă însemnate cantități ■
cărbune peste sarcinile de plan. .
gind ca plusul acumulat de Ia începutul ț 
acestei luni să se ridice --------- '
tone.

• Cele 199 tone și,
tone extrase suplimentar în această 
de colectivele de mineri de la Livezeni 
și Cariera Cîmpu lui Neag constituie un 
început care trebuie continuat în urmă
toarele zile.

de
ajun- li

I lecjie deschisă despre j 
| proiundul democratism socialist i
I Democrația, noțiune an

tică, a cărei evoluție se-

Imantică și politică im
presionează de-a lungul

| a aproape trei milenii de 
I istorie, rămine doar o 

noțiune abstractă, as- 
cunzînd chiar realități 

| contrarii cînd se pronun- 
Iță doar în numele și nu 

în interesul poporului. So
cialismul, mai ales în 

| ultimele două decenii, cu- 
Inoscute sub genericul 

„Epoca Ceaușescu", de- 
I săvârșește nu numai la

tura sa reprezentativă, ci 
Iși cea participativă. Con

cret, oamenii muncii sînt 
I chemați să conducă des

tinele țării. în cele mai 
I înalte foruri, în Marea 
I Adunare Națională, în 
* Consiliul Național al Oa- 
I menilor Muncii etc. Ale

gerile de depuțați se cons- • 
tituie într-o elocventă do- | 
vadă a largului și . 
profundului democratism | 
al vieții noastre politice, | 
întreaga obște cu drept ' 
de vot este chemată sâ-și | 
exprime opțiunea, să | 
-propună și să aleagă în i 
consiliile, populare comu- } 
nale, orășenești, munici- ■ 
pale, județene, în cel mai 
înalt organism legislativ ' 
pe cei mai buni și vred
nici fii ai săi. Dealtfel, p 
propunerile de candidați | 
sînt făcute de cea mai | 
largă organizație politică ■ 
a țării, de Frontul Demo- 
crației și Unității Socia- II 
liste, care cuprinde mi- ’

Ion VULPE 
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la aproape 900
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LA SFIRȘIT DE SAPTAMINA
„Dialog între genera

ții" sau predarea ștafe
tei meseriei între bobi
natoarele Ecaterina Dur- 
lă și Eva Arkasi, de la 
I.F.A. „Viscoza" Lupcni.

Foto : T. ALEXANDRU

Cinecluburile și
Casa de cultură a sin

dicatelor din Petroșani 
i găzduiește, astăzi, spec-
j tacolul cinecluburilor

din Valea Jiului și con- 
: certul coral, etape de
; concurs în cadrul fazei

. I

corurile pe scenă
municipale a Festiva- I
lului național „Cîntarea I
României". Manifestă- j
rile vor avea loc în ce- i
pînd cu orele 9 și, res- i
pectiv, 13. (Al. H.)

ROLUL CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI
se înfăptuiește prin munca fiecărei organizații, a fiecărui comunist
D I SC UT I II E I N D~l V I D U A L E 

important mijloc de activizare a membrilor de partid

In toate organizațiile de bază au demarat dis
cuțiile individuale cu membrii de partid — impor
tant mijloc la indemîna birourilor de activizare a 
comuniștilor, de intensificare a muncii politice ce 
o desfășoară aceștia în sinul formațiilor de lucru, 
al fiecărui colectiv pentru mobilizarea tuturor for 
țelor la înfăptuirea exemplară a sarcinilor acestui 
ultim an al cincinalului. Condiția eficienței acestei 
acțiuni este caracterul concret, la obiect, al dialo
gului birourilor cu membrii de partid. Cum se stră
duiesc birourile să răspundă acestei cerințe ? Iată 
întrebarea la care am cerut răspuns de la secre
tarii unor oganizații de bază de la I.M. Lupeni.

DINAMIZAREA ACTI
VITĂȚII TUTUROR CO
MUNIȘTILOR, ne spune 
Tiberiu Polgar, maistru mi
nier, secretarul organiza
ției de bază nr. 3/b, este

principalul obiectiv pe ca
re l-am avut în atenție în 
cadrul disci, .iilor indivi
duale Sectorul III a reu
șit să extragă aproape 
10 000 tone de cărbune de

începutul anului peste 
plan. Este o dovadă certă 
că orientarea noastră și-a 
dovedit eficiența, că preo
cupările noastre de a ca
naliza strădaniile tuturor 
membrilor de’ partid spre 
desfășurarea unei activi
tăți productive ritmice 
și rodnice, din prima lună 
a anului, și-au confirmat 
utilitatea. Am demarat dis
cuțiile individuale cu șefii 
de brigadă din marile a- 
bataje mecanizate, de la 
pregătiri puuînd accentul 
în dialogurile purtate pe 
folosirea intensivă a uti
lajelor, respectiv, urgen
tarea lucrărilor de pregă- • 
tire ce condiționează da
rea în funcțiune la termen

a noilor capacități de pro
ducție.

O altă temă a discuțiilor 
a constituit-o modul cum 
se ocupă comuniștii da 
pregătirea primirii în 
partid a celor mai buni 
tineri din brigăzile frun
tașe. Urmărim îndeaproa
pe ca odată cu ieșirea la 
pensie a unor membri de 
partid să ne completăm e- 
fectivul organizației cu cei 
mai vrednici tineri mineri. 
In ianuarie am făcut o 
primire din brigada Iui 
Costică F.ne, iar alți 4 ti
neri îi avem pregătiți pentru

Ioan DUBEK
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De la orizontul zero, 
la cota 1800

I-am văzut veseli și îm
bujorați, curioși la tot 
ce se întîmplă in jur și 
exuberanți ca niște ado
lescenți. Or, sînt bărbați 
în toată firea, de obicei 
gravi, concentrați, soco
tiți în mișcări, oameni 
care nu fac gesturi fără 
rost, care nu rostesc vor
be în vînt. Duminică a 
fost însă altceva... Acești 
bărbați care sapă zilnic 
prin viscerele pămîntu- 
lui la adîncimi ce se a- 
flă undeva sub nivelul mă
rii au urcat sus, în Pa
ring, deci de sub orizontul 
minier zero, la cota al
pină 1800; și-au luat ne
vestele, unii și copiii, au 
făcut galerie... de data 
asta la porțile pîrtiei de 
schi unde-și etalau mă
iestria participanții la 
Cupa „Seagul roșu" ; au 
rămas uimiți de clăparii 

schiorilor, exclamînd: „dar 
se poate umbla cu bocăn- 
cioii ăștia ?“. I-au im
presionat, căzăturile, dar 
mai ales slalomul pri
chindeilor.

Apoi s-au afundat în

î
i1

I

(Urmare din pag. I) 

a fi primiți în partid — 
pe Constantin Frișan, com- 
bainier ia Blaga, pe minj- 
rul Ion Șerban și pe care 
îi pregătesc maiștrii mi
nieri Gheorghe Pop și loan 
Sălăjan. Cu ocazia discu
țiile) individuale am re
partizat comuniștilor sar
cini concrete privind in
tegrarea în formațiile de 
lucru a tinerilor nou înca
drați și pregătirea politică 
și profesională a celor mai 
buni pentru a fi primiți 
în partid.

EXIGENTA SPORITA 
FAȚĂ DE CONDUITA CO
MUNIȘTILOR a fost nota 
dominantă pe care ne-am 
străduit, și zic că am reu
șit în bună măsură, să o 
imprimăm discuțiilor in
dividuale, ne-a declarat 
Vasile Iușan, secretarul or
ganizației de bază din sec
torul X — aeraj. Am în
ceput ’ discuțiile cu acei 
membri de partid cu care 
am avut greutăți și anul 
trecut datorită unor aba
teri de la normele statu
tare. Așa au fost Ioan Ni
cola și Petru Dumitru, ca
re nici în producție și nici 
în familie nu au o compor- 

OLIMPIADE. Mîine, Li
ceul de matematică-fizică 
și Liceul industrial minier 
din Petroșani vor găzdui 
etapa județeană a olimpia
dei școlare de biologie și, 
respectiv, matematică. Mu
nicipiul nostru va fi repre
zentat la această competi- X
ție școlară de 15 și, res
pectiv, 45 de elevi din 
clasele VII—XII, care s-au

zăpada virgină, au cioc
nit un pahar, au rîs cu 
poftă de snoavele spuse 
tot de ei și, desigur, au 
arătat cu... aere de cunos
cători, nevestelor împre
jurimile — cele trei vîr- 
furi ale Parîngului — 
Mîndra, Cîrja și Parîngul 
Mic, apoi s-au retras pe 
un loc de un pitoresc 
fără seamăn.

Duminica trecută au
venit în Paring 30 de
mineri din sectorul de
invest iții al Petrilei, cu
nevestele lor. I-am cu
noscut și recunoscut pe 
brigadierii Francisc Ba- 
rabaș și Dionisie Laszlo, 
pe maistrul minier Ale
xandru Bolunduț, pe Ghe- 
rasim Tămaș și Vasile 
Bodi — pe alți meseriași 
de elită ai acestui sector 
de elită care a treia oa
ră consecutiv s-a situat 
pe loc de frunte în între
cerea pe Valea Jiului.

...Duminică acești mi
neri vajnici au fost cu 
tot sufletul... oamenii 
înălțimilor.

Ioan DUBEK

tare demnă. Primul a făcut 
absențe nemotivate, întîr- 
zie Je la serviciu, nu vine 
la adunări generale, aba
teri care se explică mai 
ales prin abuzul de alcool, 
motiv din care își amenin
ță și integritatea familiei. 
Al dcilea se complace și
WZZZ/ZZZZZZZZZZZZ//Z/7/ZZZZZ/ZZZZ//Z/ZZZZ/ZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ«ZZzr>

Discuțiile individuale
rZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZrZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZrzzzzzzzzzz.

el în asemenea lipsuri. Am
bii au fost trași la răspun
dere cu toată fermitatea, 
punîndu-lî-se în vedere că 
dacă continuă cu aceste a- 
bateri, va fi pusă în discu
ția adunării generale în
săși calitatea lor de mem
bri ai partidului.

SARCINI CONCRETE, 
URMĂRITE ÎNDEAPROA
PE. După ce nc-a prezen
tat eșalonarea pe baza u- 
nui grafic, a discuțiilor in
dividuale cu toți membrif 
de partid, astfel ca în luna 
august această importantă 
acțiune să fie încheiată, iar 
în septembrie să fie dis
cutate în adunarea genera
lă concluziile discuțiilor, 
maistrul minier Nicolae 

remarcat în faza municipa
lă

PROMPTITUDINE. In 
numai două zile, meseria
șii de la I.C.S.A. și A.P. Pe
troșani au reușit să igie- 
nizeze și să modernizeze 
magazinul alimentar nr. 22 
din cartierul Aeroport al 
reședinței noastre de mu
nicipiu. Felicitări !

TURNEU. Formația vo- 
cal-instrumcntală „Acus
tic" a Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani 
cunoaște o priză deosebită 
în rîndul melomanilor -ol
teni. Mărturie in acest sens

(Urmare din pag. I)

utilaje și obiective de 
investiții, alți oameni ai 
muncii au făcut propu
neri și sugestii în vede
rea creșterii aportului co
lectivelor de oameni ai 
muncii la îndeplinirea și 
depășirea planului în pro
fil teritorial.

Firesc, pe primul loc
s-au aflat, și de această 
dată, preocupările ca
drelor de muncitori, in
gineri, maiștri și tehni
cieni din domeniul ex
tracției cărbunelui, în
dreptate spre găsirea și 
valorificarea de noi re
surse interne ale crește
rii producției de cărbune, 
pe seama depășirii produc
tivității muncii și folosirii 
intensive a zestrei tehnice. 
In aceeași sferă de preo
cupări se înscriu și pro
punerile făcute pentru în
făptuirea, în continuare, a

Profundul democratism socialist
(Urmare din pag. 1) 

lioane de cetățeni români, 
de profesii, naționalități di
ferite.

Cine sînt cei care vor 
obține mandatul obștii ? 
Cine nu cunoaște faptele 
demne de toată lauda ale 
ortacilor lui Constantin 
Popa și Teodor Boncalo, 
Eroi ai Muncii Socialiste, 
de la mina Lupeni ? Miile 
de tone în plus extrase a- 
nual le-au conferit un pres
tigiu deosebit nu numai 
în frontale și în rîndul 
concetățenilor lor, îi cu
noaște o țară întreagă. Co
muniști care își dăruie cu 
abnegație forțele pentru 
propășirea și fericirea pa
triei, ei au fost propuși să 
reprezinte cetățenii în cir
cumscripția electorală mu
nicipală nr. 32. Ei nu cons
tituie o excepție. Consul- 
tînd listele candidaților 
i-am remarcat pe ortacii 
lor la aceeași mină Mi
hai Blaga, Mihai Nistor,

Aiftincăi, secretarul orga
nizației de bază 6/a, sub
liniază importanța discuți
ilor individuale mai ales 
pentru urmărirea modului 
cum se achită comuniștii 
de sarcinile încredințate. 
Realizările sectorului de
pind în mare măsură de 

activitatea formațiilor din 
abatajele mecanizate, de 
aprovizionarea locurilor da 
muncă. Iată de ce, printre 
pi imii cu care s-au purtat 
discuții în birou a fost 
Petru Ursu, șef de briga
dă în abatajul din panoul 
1G/1. Discuția s-a referit 
la necesitatea creșterii vi
tezelor de avansare a 
frontului și primirii în 
partid a unor tineri din 
brigadă. I s-a cerut briga
dierului să se ocupe ne
mijlocit de pregătirea po
litică a minerilor Nicolae 
Dobrițoiu și Gheorghe Pop 
care au cerut să fie pri
miți în partid. Șefului e- 
chipei de electricieni Cris
tian Filip, pe lîngă discu

este concertul de astă-sea- 
ră, din Sala sporturilor 
din Tg. Jiu, pe afișul spec
tacolului figurînd cunos
cutul trubadur al muzicii 
tinere Mircea Baniciu și 
popularul cuplu de actori 
Stela Popescu — Alexan
dru Arșinel.

INVITAȚIE LA SCHI. 
Duminică, 10 martie, este 
programată pe pîrtia de 
la cabana Pasul Vîlcan 
concursul' de schi, devenit 
tradițional de cîțiva ani, 
constînd dintr-o probă al
pină, dotat cu „Cupa Stoi-

Propunerile
prevederilor din progra
mul de mecanizare a mi
nelor, pentru intensifica
rea acțiunilor de mică me
canizare, promovarea fer
mă a tehnologiilor avansa
te, accelerarea investițiilor 
industriale.

De mare însemnătate se 
dovedesc și propunerile fă
cute de cetățeni în dome
niul vieții sociale. Remar
căm în mod deosebit fap
tul că aceste propuneri au 
fost făcute pe fondul ati
tudinii înaintate a cetățe
nilor, caracterizată în mod 
elpcvent de hotărîrea lor 
de a sprijini, în calitate 
de beneficiari, înfăptuirea 
tuturor obiectivelor ce ur
mează să prindă contur, 
în folosul colectivității.

Aurelian Manda, pe Gri- 
gore Florea, Petru Belbe, 
pe sing. Paul Grasu, de a- 
semenea, șef de formație. 
In Estul Văii, această înal
tă cinste civică revine u- 
nor șefi de brigadă sau 
maiștri minieri cunoscuți 
prin rezultatele deosebite 
realizate în muncă, prin 
conduita lor exemplară. Ne 
referim la șefii de brigadă 
Ștefan Alba și Iosif Clam- 
ba, la Vlad Aionesei, Ni- 
colae Ichim, Andrei Antal, 
Carol Catona, Pavel Hor
vath, ori Ia Gheorghe Poe- 
nar și Petru Puian, de 'a 
minele Petrila și Lonea. 
înfrățiți în abataje, în per
manentul efort de a da 
patriei cît mai multă lu
mină și căldură, români, 
maghiari sau de alte na
ționalități, ei vor fi înves
tiți curînd cu responsabi
litatea de a conduce des
tinele colectivității.

Acesta este profundul 
democratism muncitoresc 
al societății socialiste ro

mânești.

tarea problemelor întreți
nerii complexului meca
nizat din abatajul lui Pa
vel Bujor, i s-a trasat sar
cina să se ocupe de parti
ciparea activă la învăță- 
mîntul politico-ideologic a 
comuniștilor din formația 
ce o conduce. Am avut 
discuții, totodată, cu co
muniștii din echipa de a- 
prov'zionare; lui Gheorghe 
Gavr'slă i s-a cerut să in
tensifice preocupările
schimbului în care lucrea
ză pentru folosirea inte
grală a timpului de lucru, 
aprovizionarea echilibra
tă a locurilor de muncă, 
recuperarea unor mate
riale etc. Un alt membru 
de partid. Petru Gros. a 
fost tras la răspundere 
pentru că nu a fost exem
plu în ceea ce privește 
prezența la comenzile de 
duminică, la adunările de 
partid, folosirea timpului 
de lucru. S-a angajat să 
nu mai absenteze de la 
adunări, să fie exemplu de 
comportare la locul de 
muncă. In timpul celor 
două luni care au trecut de 
la discuția din biroul or
ganizației de bază și-a res
pectat cuvîntul. Și aceasta 
e important.

ca". Concursul este deschis 
tuturor categoriilor. (I.D.)

PIRTIILE din Paring vă 
așteaptă, mîine, cînd se 
desfășoară, în organizarea 
I.C.P.M.C. Petroșani, con I
cursul de schi dotat cu | 
Cupa. „Proiectantul". Du- | 
minică va avea loc o nouă ■ 
ediție a „Memorialului Ho- I 
rațiu".

Rubrică realizată de | 

Ion VULPE >

OșgaȘS ]

cetățenilor
O sinteză a acestor pro

puneri vizează în primul 
rînd domeniul edilitar- 
gospodăresc. Comisiile e- 
lectorale ale F.D.U.S., pre
cum și candidațîi de de- 
puri.ți au reținut interesul 
cetățenesc pentru ca ora
șele Și comunele Văii Jiu
lui să ofere mereu imagi
nea tonifiantă a prospeți
mii și curățeniei. In acest 
sens, activitatea secțiilor 
de gospodărire comunală 
și locativă trebuie să fie 
străbătută de mai multă 
inițiativă și să fie înscrisă 
pe coordonatele unei or
ganizări mai bune, dar — 
după cum s-a arătat chiar 
de către cetățeni — și lo
cuitorii își regăsesc o sea
mă de îndatoriri pentru 
susținerea activă a tuturor 
inițiativelor privind înfru
musețarea cartierelor, a 
orașelor și comunelor noas
tre.

Propuneri deosebit de 
oportune au fost făcute 
cu privire la salubrizarea, 
canalizarea și alimentarea 
cu apă a localităților, gos
podărirea cu maximă a-

O îndatorire cetățenească

Verificarea înscrierii pe 
listele de alegători

Tuturor cetățenilor cu drept de vot le i 
revine îndatorirea de a verifica dacă sînt i 
înscriși în listele de alegători !

Eventualele omisiuni trebuie comuni- i 
cote în aceeași zi, !ă casele alegătorilor I 
sau ia sediile consiliilor populare !

Delimitarea ieritorială a 
secîihor de votare

PETROȘANI

• SECȚIA DE VOTA
RE NR. 79 — LICEUL 
INDUSTRIAL, cuprinde 
străzile: Căprioarei, Cer
bului, Constructorul, blo
curile : A, Al, B, C,
H, I.G.C.L. 1 și I.G.C.L. 2, 
Dealului, 
nei, 
ruiui, 1 
M ă g u 
nului. 
Pomilor, 
șia, Republicii, pînă 
Piața Victoriei 
nr. 58), Salcîmilor, Uzinei, 
Voievodului, Căminul
I. U.M.P., localitatea com
ponentă — Peștera.

« SECȚIA DE VOTA
RE NR. 80 — GARA 
C.F.R., cuprinde străzile: 
Boțoni, Matei 
Bucegi, Cîrjei, 
lui, Digului, 
Izvorului, Vasile 
Mîndra, Mureșului 
Marx, Nedeii, 
tului. Sirenei, 
Șincai, 
•Blocuri Triaj.

• SECȚIA DE VOTA
RE NR. 81 — SEDIUL
I.A.C.M.M. cuprinde stră
zile: Cireșilor, Crișan,
Cloșca, bloc 4, Dr. Petru 
Groza, Horea, blocurile: 
1, 63, 63 A, 63 B, 63 C și

.64, Mesteacănului, Maleia, 
Piscului, Petofi Șandor, 
bloc 121c, Republicii, de 
la biserica ortodoxă pînă 
la restaurantul „Bule
vard", blocurile: 59, 61,
63, 65, 76c și 120c, Teiu
lui, Tăbăcari, Mihai Vi
teazul, Piața Victoriei.

• SECȚIA DE VOTA
RE NR. 82 — TEATRUL 
DE STAT „VALEA JIU
LUI, cuprinde străzile : 
Brazilor, 11 Iunie, Insti
tutului, 6 Martie, Constan
tin Miile, blocurile: 2, 3, 
4, 5, 6, 7 și 8, Ilie Pinti-

D,

Doi- 
Funicula- 
Mărășești, 

Poligo-

Dărănești. 
Eroilor, 

Mai, 
r i i, 

Poienilor, 
Progresului, Ro- 

în 
(inclusiv

Basarab, 
Cărbune- 
Depoului, 

Lupu, 
Karl 

Nouă, Ol- 
Gheorghe 

Transilvaniei, 

tenție a energiei termice 
și apei calde, gospodărirea 
chibzuită a energiei elec
trice în spațiile comune, 
și de către toți locatarii, 
în apartamentele ce le de
țin. Executarea de bună 
calitate a hidroizolațiilor 
și în general calitatea co
respunzătoare a tuturor lu
crărilor de reparații ale 
fondului locativ, menți
nerea în stare bună a re
țelelor de alimentare cu 
apă și a punctelor termi
ce, la parametri prevăzuți, 
extindere^ termoficării în 
unele edificii publice — 
școli, cămine — moderni
zarea unor artere de cir
culație, străzi și alei, ex
tinderea spațiilor verzi și, 
mai cu seamă, păstrarea 
acestora, îmbunătățirea 
transportului în comun, re
partizarea optimă a unor> 
spații comerciale, prin re
profilarea unităților care 
nu se dovedesc în pas cu 
cerințele — au constituit 
tot atîtea subiecte de dez
batere asupra cărora ale
gătorii s-au oprit, cu multă 
răspundere și o matură 
înțelegere cetățenească.

2A, 
La- 
Re- 
Ilie
85,

lie și blocurile : 4, 5, 6, 
7, 9, 11, Republicii, cu 
blocurile: 67, 69, 71, 80,
82, 74, 76, pînă la strada 
George Coșbuc și Ilie 
Pintilie, Treptelor, Tine
retului, Zorilor, blocurile: 
1, 2, 3 și 4, căminele stu
dențești nr. 1, 2 și 3.

• SECȚIA DE VOTA
RE NR. 83 — ȘCOALA 
GENERALA NR. 1 (se
diul nou), euprinde stră
zile: 6 August, Bazinului, 
30 Decembrie, 16 Februa
rie, Ștefan Octavian Iosif, 
blocurile: IA, IB, IC, 
2B, 2C și 6, Gheorghe 
zăr, Muncii, Plaiului, 
publicii, de la strada 
Pintilie cu biocurile: 
87, 89, 95, 97, 99, pînă la 
blocul 101 (exclusiv), Ște
fan cel Mare.

• SECȚIA DE VOTA
RE NR. 84 — CASA DE 
CULTURA, cuprinde stră
zile: 23 August, Decebal, 
Ion Budai Deleanu, Ale
ea Florilor, blocurile 
3 și 5, Ion Creangă 
blocurile de la 14 și 
Gelu, Morii, 9 Mai, 
curile 2A, 2, 4 și 6, 
nerului, Vasile Roaită, 
blocurile 4 și 6, 7 Noiem
brie, Enăcliiță Văcărescu, 
Aleea Trandafirilor, blo
curile: 2, 4 și 5, căminul 
Liceului economic.

• SECȚIA DE VOTA
RE NR. 85 — ȘCOALA 
GENERALA NR. 1 (sediul 
vechi), cuprinde străzile: 
Nicolae Bălcescu și blo
curile 3 și 5, Aleea Popo
rului, blocurile ,1, 2, 3 și 
3A, George Coșbuc, Bar
bu Ștefănescu Delavran- 
cea, Vasile Roaită, blo
curile: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
9A, 5A, case IA bloc 2 și 
2A.

Delimitarea celorlalte 
secții de votare din 
troșani va apare în 
rul nostru de mîine.

1, 
si

16, 
blo- 
Mi-

Pe- 
zia-
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împliniri și
Fiecare din spectacole- 

le-concurs desfășurate în 
cadrul etapei municipale 
a Festivalului muncii și 
creației „Cîntarea Româ
niei" a adus pe scenă 
artiști amatori, în viața 
de zi cu zi oameni ai 
muncii în întreprinderile 
miniere, în celelalte în
treprinderi și instituții 
din Valea Jiului, oa
meni care, prin fiecare 
prezență pe scenă, prin 
fiecare act artistic fac 
dovada devotamentului 
față de frumos, față de 
idealurile noastre socia
liste.

In anii aceștia, ai a- 
cestei legislaturi, s-au a- 
firmat largile disponibi
lități creatoare ale tutu
ror oamenilor muncii. 
Ne-am întîlnit pe scena 
noului sediu al teatrului 
profesionist din Petro
șani cu membrii colecti
velor de teatru de ama
tori din Lupeni, Vulcan, 
cu recitatorii din Petro
șani, Aninoasa și Petrila, 
cu iubitori ai dansului 
modern sau clasic, ne-am 
întîlnit la Petrila, în fru
moasa sală a clubului 
muncitoresc, cu brigăzile 
artistice și celelalte co
lective satirice din Lo- 
nea. Petroșani, Vulcan, 
Lupeni sau Petrila, ne-am 
întîlnit în Petroșani, la 
Casa de cultură, cu fan
farele, corurile, muzica 
ușoară și folclorul din

C ultura Văii Jiului în această legislatură j

UN POTENȚIAL CREATOR ÎN\ 
CONTINUĂ AFIRMARE

perspective
toată Valea Jiului, me
sageri ai dragostei omu
lui pentru frumos, ne în- 
tîlnim în revistele lite
rare și în celelalte publi
cații cu creațiile cena
clurilor din Uricani, Pe
troșani, Vulcan, ne întîl- 
nim cu creatorii plastici 
la cinematograful „Cul
tural" din Lupeni sau 
la clubul din Petrila. Ne 
întâlnim cu actul de cul
tură în mijlocul oameni
lor. Pentru ca anii a- 
ceștia, ca și cei ce vin, 
să însemne o nouă calita
te în actul de cultură. 
Ei, oamenii, oriunde ar 
fi pe scenă, în atelierul 
de creație, la locurile de 
muncă, impun cuvîntul, 
scris sau rostit, purtător 
al mesajului său cu largi 
semnificații politico-edu
cative, transformatoare. 
Și, ca o garanție a viito
rului, ne-am întîlnit pe 
scena festivalului muncii 
și creației cu tinerii de 
toate profesiile, munci
tori, elevi, intelectuali — 
unii dintre ei prezenți 
anul acesta pentru prima 
dată în fața urnelor, cei 
ce aduc în fiecare clipă, 
vigoarea, zîmbetul, entu
ziasmul, bucuria de a 
munci și a crea în spirit 
comunist, ridicînd prin 
munca lor tradițiile de 
luptă și viață ale detașa
mentului muncitoresc al 
Văii Jiului pe noi trepte 
de civilizație și progres.

Formația corală „Armonii tinere" a I.U.M. Petroșani, unul din colectivele 
artistice muncitorești.

I

Festivalul național
„Cîntarea României*'

Bilanț 
prestigios

• Peste 1700 obiective 
de cercetare Științifico- 
tehnică realizate între 
1980—1985.

• 50 de formații, so
liști și creatori laureați 
în etapa republicană a 
festivalului, în cadrul e- 
dițiilor a III-a și a lV-a.

o 215 formații artistice 
și soliști in ediția a V-a 
în concurs.

• 7 cercuri de artă 
plastică și artă fotografi
că

TRADIȚIE Șl
încheiem în aceste zile o nouă legisla

tură, un nou capitol în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a României socialiste, o 
perioadă de mari transformări și în do
meniul culturii. O perioadă în cai‘e a 
fost ridicat, la un nivel superior concep
tul de cultură socialistă. Nu putem să 
nu relevăm această înscriere a fenome
nului cultural în rîndul profundelor pre
faceri care au avut loc în viața oameni
lor muncii din întreaga țară.

Valea Jiului, leagăn al unui puternic 
detașament muncitoresc, păstrătoarea u- 
nor înaintate tradiții revoluționare s-a 
impus, cu deosebire în cele două decenii 
de cînd se află la conducerea partidului 
și țării tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, nu numai 
ca citadelă a cărbunelui, ci și ca una 
dintre cetățile culturii.

S-au păstrat prin ani fanfarele mine
rești, colective artistice de amatori a 
căror continuitate în Valea Jiului depă
șește 100 de ani. Avem astăzi fanfare de 
prestigiu, cum sînt cele din Lupeni, Pe
trila și Vulcan, fanfare ale căror membri 
participă cu viu interes la întreaga viață 
spirituală a municipiului.

Mișcarea corală, cu o tradiție de peste 
50 de ani, înseamnă astăzi 8 coruri de 
amatori, în marea majoritate avînd pre-

ACTUALITATE
mii republicane. Există, dealtfel un fes
tival coral mineresc „Freamătul adincu- 
lui", festival ce se adaugă celorlalte ma
nifestări politico-educative tradiționale, 
cum ar fi Luna manifestărilor politico- 
ideologice, cultural-educative și spor
tive „Laudă ofriului muncii și crea
ției sale", „Cintecul adîncului" — festival 
de muzică ușoară și populară, poezie mi
nerească și artă fotografică, „Nedeia 
vulcăneană", „Colinda țării pentru mine
rii Văii Jiului" — festival interjudețean 
a] obiceiurilor laice de iarnă, „Salonul de 
toamnă al umorului", „Flori de mai" — 
săptămînă a manifestărilor politico-ideo- 
logice și cultural-artistice.

Beneficiem astăzi de o bază materială 
culturală puternică la nivelul fiecărui 
oraș al municipiului, realizări ale ac
tualei legislaturi. Să amintim doar Tea
trul de stat „Valea Jiului", cinematogra
fele „Parîngul" și „Cultural", sau înnoi
rile la clădirile cluburilor muncitorești 
din Petrila și Lupeni. Putem spune, fără 
teama de a greși, că avem astăzi o cul
tură profund ancorată în spiritualitatea 
românească, angajată plenar în transfor
marea socialistă a omului, o cultură ce 
se inspiră și reflectă viața și munca mi
nerilor.

s
I
I

I
I
I
I
I

1

|

I

o 9 cenacluri literare 
de amatori în 1985 față 
de numai 3 în 1930. Ă- 
cestora Ii se adaugă cer
curile de creație literară 
din școli generale și 35 
de premii republicane la 
edițiile a III-a și a IV-a 
din care 8 premii I.

• 14 participări la fes
tivaluri interjudețene și 
naționale la care s-au ob
ținut 15 premii literare.

• Au apărut 5 antolo
gii literare și 7 volume 
tipărite realizate de către 
scriitorii profesioniști. 
Membrii cenaclurilor au 
publicat în 11 reviste li
terare din țară.

• Teatrul de stat „Va
lea Jiului" a dat în a- 
ceastă legislatură peste 
1200 spectacole pentru 
oamenii muncii din mu
nicipiu și județ. S-au pus 
în scenă 31 de premiere 
din care 25 din drama
turgia românească. Intre 
1980—1984 s-au obținut 10 
premii individuale și co
lective Ia festivaluri in- 
ter județene de teatru.

I
I
I
I
I
i

o 10 formații de ama
tori din Valea Jiului sînt 
instruite de actori ai tea
trului.

Pagină realizată de 
H. ĂLEXANDRESCU 

Foto ; Al. TĂTAR

instrumentiștide mîine" asigurat. In imagine, tineriiFanfara minerilor din Lupeni are „schimbul 
de la Liceul industrial Lupeni. _

)

I

k

i
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un nivel superior Festiva- \ 
muncii și creației „Cîntarea 

! Toate instituțiile de cultură și

Oameni de artă și cultură ! 
Cetățeni și cetățene !

Să ridicăm la
Iul național al
României”
artă să devină în mai mare măsură centre ale 
manifestării largi a spiritului creator al popo- > 
rului nostru, care a fost întotdeauna făurito- I 
rul și păstrătorul celor mai înaintate tradiții | 
de artă și cultură !

și păstrătorul celor mai înaintate tradiții | 
artă si cultură ’
Votînd pentru candidații Frontului De

mocrației și Unității Socialiste, votați pentru 
înflorirea continuă a culturii și artei socialis
te, pentru ridicarea nivelului de cunoștințe 
al maselor largi, pentru îmbogățirea vieții 
spirituale a poporului nostru !

(Din Manifestul F.D.U.S.)
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de lucru
C. C. ai P. C. R

(Urmare din pag- 1'

Const iiuirea s-a desfa- 
furat în plen și pe grupe 
de județe.

In cadrul consfătuirii, 
dezbătindu-se cu exigență 
și răspundere activitatea 
economică din primele 
două luni ale anului, s-a 
subliniat că oamenii mun
cii au depus eforturi stă
ruitoare pentru depășirea 
greutăților create de a- 
ceastă iarnă, pentru înde
plinirea planului și a an
gajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă, în 
condițiile folosirii judi
cioase a energiei electrice 
și combustibililor. Consfă
tuirea a pus în evidentă 
faptul că rezultatele înre
gistrate în primele două 
luni ale anului puteau fi 
și mai bune, dacă în toate 
sectoarele, la toate locurile- 
de muncă s-ar fi acționat 
cu mai multă fermitate si 
răspundere pentru respec
tarea disciplinei tehnolo
gice si de plan, a norme
lor de consum de energie, 
combustibili si materii pri
me, pentru buna gospodă
rire a tuturor resurselor 
puse la dispoziția unități
lor economice.

Din dezbateri a rezultat 
necesitatea ca, pornind de 
.la această situație, comi
tetele județene de partid, 
Împreună eu cadrele de 
Conducere și specialiștii din 
unitățile productive, cen
tralele industriale și mi
nistere să analizeze cu spi
rit de răspundere neajun

încheierea lucrărilor
Conferinței naționale a femeilor

(Urmare din pag. !'

Să constituie temelia poli
tică a întregii activități a 
Gonsiliului Național, în 
mobilizarea femeilor de pe 
fitreg cuprinsul patriei 
.pentru realizarea exempla
ră a obiectivelor stabilite 
iRentru actuala etapă de 
dezvoltare a țării.
IftLa reluarea dezbateri- 
i6r în plen, s-a informat 
Iau fost adresate Confe- 

iței naționale a femeilor 
isaje și felicitări din 
rtea unor organizații na- 
nale și internaționale ale 
neilor.

in numele femeilor din 
■a noastră, au fost ex- 
imate calde mulțumiri 
ntru mesajele și felicită- 
a adresate, care repre- 
ită o expresie a bunelor 
corturi de conlucrare 
tornicite între Consiliul 

Rațional al Femeilor din 
România și aceste organi
zații. A fost adresat, tot
odată, din partea femeiloi' 
din România un salut de 
prietenie frățească și de 
solidaritate organizațiilor 
de femei de peste hotare.

In cadrul dezbaterilor a- 
supra problemelor înscrise 
pe ordinea de zi au luat 
cuvîntul tovarășele: Sofia 
Ciobanu, delegată a jude
țului Olt, Livia Savu, de
legată a județului Buzău, 
Maria Flucsă, delegată a 
județului Constanța, Maria 
Mănescu, delegată a mu
nicipiului București, Au
relia Manciu, delegată a 
județului Bihor, Petra Bra- 
tu, delegată a județului Te

surile, să stabilească în 
continuare măsuri concrete 
și să acțione'ze pentru des
fășurarea normală a pro
ducției și realizarea inte
grală a planului în luna 
martie la producția fizică 
și marfă — acordîndu-se 
o atenție deosebită pro
ducției destinate exportu
lui — precum și pentru 
recuperarea treptată a res
tanțelor înregistrate în lu
nile precedente. In același 
timp a fost subliniată ne
cesitatea încadrării rigu
roase a fiecărei unități si 
a fiecărui produs în nor
mele de consum prevăzute 
de materii prime, materia
le și combustibili, a dimi
nuării continue a acestor 
consumuri — chiar sub 
nivelele planificate —. 
pentru eliminarea oricăror 
forme de risipă, recupera
rea și utilizarea îfp mai 
mare măsură a resurselor 
refolosibile. -

In cadrul consfătuirii, 
a fost examinat stadiul 
pregătirii campaniei agri
cole de primăvară, subli- 
niindu-se că s-au luat — 
și trebuie să se asigure 
în continuare — toate mă
surile pentru ca, avînd în 
vedere condițiile create 
de iarna prelungită, lucră
rile agricole de primăVară 
să se desfășoare într-un 
timp cît mai scurt și la 
un nivel agrotehnic ridi
cat.

In legătură cu rezultatele 
recensămîntului animale
lor apreciindu-se crește

leorman, Viorica Popa, de
legată a județului Brăila, 
Margareta Krauss, delegată 
a județului Brașov, Irina 
Negrescu, delegată a muni
cipiului București, Ana 
Prisăcaru, delegată a ju
dețului Botoșani, Tatiana 
Lache, delegată a județu
lui Argeș, Cecilia Stan, de
legată a județului Cluj, 
Letiția Brindescu, delega
tă a județului Timiș, Na
talia Tărcăoanu, delegată a 
județului Neamț, Elena 
Ungureanu, delegată a ju
dețului Bacău, Ioana Caf
tan, delegată a județului 
Caraș-Severin, Elena Ne- 
greanu, delegată a județu
lui Sibiu, Anica Dragom.r, 
delegată a județului Ialo
mița, Georgeta Pană, de
legată a județului Vran- 
cea, Mădălina Zănoagă, de
legată a județului Iași, Ni- 
culina Moldoveanu, delega
tă a județului Călărași, Eu
genia Mândița, delegată a 
municipiului București.

In continuare,„ Conferin
ța a aprobat, în unanimi
tate, Raportul privind ac
tivitatea desfășurată de 
Consiliul Național al Fe
meilor în perioada care a 
trecut de la conferința pre
cedentă și sarcinile ce re 
vin mișcării de femei în 
înfăptuirea istoricelor ho- 
tărîri adoptate de Congre
sul al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român, pre
cum și raportul și activi
tatea Comisiei de Cenzori.

Delegatele au adoptat, 
de asemenea, chemarea 
Conferinței naționale — 
însuflețitor îndemn adresat 

rile de efective realizate 
în acest an, s-a subliniat 
necesitatea ca organele și 
organizațiile de partid, or
ganele agricole centrale și 
locale să acționeze, în con
tinuare, în vederea crește
rii numărului de animale 
atît în unitățile agricole 
de stat și cooperatiste cît 
și în gospodăriile perso
nale ale țăranilor coopera
tori și în gospodăriile pro
ducătorilor particulari, a 
realizării efectivelor sta
bilite pentru perioada 1985 
—1990.

Consfătuirea a exami
nat, de asemenea, unele 
aspecte ale evoluției de
mografice în anul 1984. In 
legătură cu aceasta, a fost 
subliniată necesitatea des
fășurării, în continuare, a 
unei intense munci politi
co-educative în direcția 
întăririi familiei, a sporirii 
natalității și, pe această 
cale, a vigorii și tinereții 
națiunii noastre.

Referitor la pregătirea și 
desfășurarea alegerilor de 
deputați pentru Marea A- 
dunaro Națională și consi
liile populare, s-a subliniat 
că adunările cetățenești 
pentru desemnarea candi- 
daților F.D.U.S., întîlnirile 
acestora cu alegătorii, sui
ta largă de acțiuni politi- 
to-organizatorice și cultu
ral-educative pun în evi
dență faptul că întreaga 
campanie electorală se 

femeilor de pe întreg cu- 
•prinsul țării de a-și uni 
forțele și de a acționa cu 
întreaga pricepere, pentru 
traducerea în viață .a o- 
biectivclor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al 
partidului, pentru a-și spori 
contribuția la efortul în
tregului popor, în vederea 
edificării pe pămîntul 
României a socialismului 
și comunismului.

A fost, totodată, adoptat 
Apelul adresat organizați
ilor naționale și interna
ționale ale femeilor — vi
brantă chemare către fe
meile de pretutindeni pen
tru intensificarea luptei 
lor, alături de forțele pro
gresiste din întreaga lume, 
pentru înfăptuirea dezar 
mării, în primul rind a 
dezarmării nucleare, pen
tru apărarea dreptului su
prem al oamenilor — drep
tul la viață, libertate, pro
gres și civilizație —, pen
tru făurirea unei lumi a 
păcii, colaborării și înțele
gerii pe planeta noastră.

Trecînd la ultimul punct 
înscris pe ordinea de zi, 
conferința a ales Consiliul 
Național al Femeilor, for
mat din 195 de membre, 
și Comisia de Cenzori, al
cătuită din 25 membre.

In prima sa plenară, 
Consiliul Național al Fe
meilor a ales Biroul și Bi
roul Executiv ale Consiliu
lui Național al Femeilor.

'’reședință a Consiliului 
Național al Femeilor a 
fost aleasă tovarășa Ana 
Mureșan, ministrul comer
țului interior; vicepre

constituie într-o nouă si 
elocventă expresie a 
profundului democratism 
ce caracterizează orîndui- 
rea noastră socialistă, in
tr-o vibrantă manifestare 
a unității națiunii in jurul 
partidului, al secretarului 
său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, unitate 
ce reprezintă forța motri
ce a înaintării neabătute 
a patriei pe calea socialis
mului și comunismului 
Importantul eveniment po
litic da la 17 martie este 
întîmpinat într-o atmosfe
ră de vie însuflețire, de 
intensă mobilizare a tutu
ror oamenilor muncii pen
tru obținerea de noi suc
cese în înfăptuirea politicii 
partidului și statului nos
tru, politică ce pune mai 
presus de orice bunăstarea 
și fericirea întregului po
por, realizarea năzuințelor 
sale de a trăi și munci în- 
tr-un climat trainic de 
pace, prietenie și colabo
rare cu toate națiunile 
lumii.

In încheierea lucrărilor 
consfătuirii, a luat cuvîn- 
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a fost 
urmărită cu deosebită a- 
tenție și viu interes, fiind 
îndelung aplaudată. Cu
vîntarea se va da publici
tății.

ședinte au fost alese tova
rășele: Maria Bobu, ad
junct al ministrului justi
ției, Olimpia Solomones- 
cu, adjunct de șef dc sec
ție la C.C. al P.C.R., Ta
mara Dobrin, vicepreședin
te al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Po- 
liana Cristescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., președin
ta Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, 
Elisaveta Kovacs, pre
ședinta cooperativei meș
teșugărești „Oltul“ — Mier
curea Ciuc, Diamante Lau- 
doniu, director al între
prinderii de cercetări și 
producție pentru materiale 
semiconductoare, Viorica 
Neculau, conf. univ. la A- 
cademia de Studii Econo
mice, iar ca secretare — 
tovarășele: Maria Costache, 
redactor-șef al ziarului 
, România Liberă", Aneta 
Ciocan, președinte al Co
mitetului Uniunii sindi
catelor din unitățile sani
tare.

Președinta Comisiei de 
Cenzori a fost aleasă tova
rășa Constanța Lazăr, ins
tructor la Uniunea Națio
nală a Cooperativelor A- 
gricole de Producție.

In încheierea lucrărilor 
conferinței, participantele 
au adresat, într-o atmosfe
ră entuziastă, de puternică 
însuflețire, o telegramă to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar genera] 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România,

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI
A

întreprinderea utilaje 
construcții-transport 

și extracții cariere Petroșani 
— S.U.C.T.E.C. -

ANUNȚA:

scoaterea la concurs, pentru ziua de 20 martie 
1985, a următoarelor posturi vacante :

■ inginer geolog
■ inginer cu probleme de securitate mi

nieră
■ șef birou exploatare parc auto.
Informații suplimentare la sediul între

prinderii, strada Mihai Eminescu nr. 22, te
lefon 44594.

A

întreprinderea minieră 
Aninoasa

încadrează urgent pensionari limită de vîrstă, 
apți pentru subteran, avînd calificarea de 
maiștrii, ingineri sau subingineri, ca instruc
tori pentru instruirea nou-încadraților 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.

Mica publicitate
VIND apartament gaz. 

Deva, telefon 22243. (mp)
VIND apartament 3 ca

mere cărămidă, bloc E 24 b, 
ap. 19, Deva, lîngă auto- 
gară. (3397)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Botea- 
nu Maria, eliberată de Spi
talul Petrila. O declar nulă. 
(3398) '

SOȚIA Margareta, fiica 
Silvia, ginerele Gigi și ne

OLGA, soră. Marcel, frate. Marcela, nepoată a- 
nunță cu aceeași durere, împlinirea a 6 luni de Ia 
decesul mult iubitei noastre

TRIFAN MARIA — MIMI
O vom plînge și ne vom gîndi mereu la ea. (3391)

PIOS omagiu și neștearsă amintire la 7 ani de 
la dispariția bunului nostru frate și tată

TRIFAN TRAIAN
Olga soră. Marcel, frate. Marcela, fiică. (3392)

Familia anunță ciț aceeași durere împlinirea 
unui an de la decesul dragului nostru

HANG PETRU
Nu te vom uita niciodată. (3401)

poțica Bebi-, urează „La 
mulți ani 1“ scumpului lor 
Pavloskhi Ștefan, cu oca
zia împlinirii vîrstei de 50 
de ani. (3395)

Filip Vasile mulțumește 
medicilor: Benedec E.,
Durlăceanu M., Altman I. 
și cadrelor medicale Ciula 
Viorica, Gore Maria și Chi- 
rașcu Maria, de la Spitalul 
Lupeni, pentru îngrijirea 
acordată. (3399)
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