
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 
■aușescu, secretar general al Partidului 
>munist Român, a avut loc ședința Co- 
itetului Politic Executiv al C.C. al 
CR.

In cadrul ședinței, au fost analizate 
/uitatele alegerilor de deputați în Ma- 
a Adunare Națională și în consiliile 
ipulare județene, municipale, orășenești 
comunale. Comitetul Politic Executiv 
apreciat că alegerile de la 17 martie. 

'Sfășurate într-o atmosferă de puternică 
îitate, de intensă angajare patriotică, 
ib semnul unei înalte responsabilități ci- 
ce, au pus puternic în evidență adeziu- 
;a deplină și încredere nețărmurită a în- 
egului popor în politica internă și ex- 
rnă a partidului și statului, în viitorul 
minos al patriei, precum și voința lui 
rmă de a transpune neabătut în viață 
jtăririle Congresului al NIII-lea, Pro- 
•amul partidului de edificare a societă- 
i socialiste multilateral dezvoltate și 
aintarea României spre comunism.
Comitetul Politic Executiv a subliniat, 
todată, că alegerile de la 17 martie au 
mstiiuit o puternică manifestare a profun. 
jlui democratism al orînduirii noas_ 
e socialiste, care asigură cadrul cel mai 
rg de participare a clasei muncitoare, 
irănimii, intelectualității, a tuturor cetă- 
•nilor patriei — fără deosebire de na- 
onalitate — la conducerea societății, la 
aborarea și înfăptuirea planurilor de 
ezvoltare economico-socială armonioasă 
țării, a tuturor județelor patriei, de creș- 

■re a bunăstării, materiale și spirituale, 
poporului.
In același timp, Comitetul Politic Exe

cutiv a arătat că întreaga desfășurare a 
campaniei electorale, ca și rezultatele vo
tului au evidențiat, cu deosebită putere, 
unitatea strînsă, indisolubilă, a tuturor fi
ilor patriei în jurul Partidului Comunist 
Român — conducătorul încercat al popo
rului pe calea socialismului și comunis
mului —, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
unitate care reprezintă garanția sigură a 
mersului neabătut înainte al țării, a ridi
cării ei pe trepte tot mai înalte de pro
gres și civilizație.

Comitetul Politic Executiv, personal se
cretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au adresat cele mai 
calde mulțumiri milioanelor de cetățeni 
din patria noastră care și-au dat votul 
candidaților Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste și, totodată, au felicitat 
pe noii deputați în Marea Adunare Nați
onală și în consiliile populare, urîndu-le 
succes în îndeplinirea mandatului încre
dințat de alegători.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a expri
mat convingerea că întregul nostru popor 
va întări votul dat la 17 martie prin noi 
fapte de muncă, prin realizări tot mai 
importante în toate domeniile de activi
tate, în îndeplinirea planului pe acest 
an și pe întregul cincinal, asigurând tre
cerea în cele mai bune condiții la înfăp
tuirea obiectivelor privind dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării în cincinalul 
1986—1990 și, în perspectivă, pînă în anul 
2000.

Raportul asupra desfășurării alegerilor 
de la 17 martie și a rezultatelor acestora 
va fi supus dezbaterii și aprobării Plena
rei C.C. al P.C.R.

Ședința Consiliului de Stat
Marți, 19 martie a.c., 
avut loc ședința Consi- 

jlui de Stat, prezidată de 
avarășul Nicolae
'eaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ- 
ia.
Consiliul de Stat a exa- 

linat Raportul cu privire 
> rezultatul alegerilor ge- 
erale de deputați în con- 
iliile populare județene, 
1 municipiului București, 
le sectoarelor acestuia și 
Rectorului agricol Ilfov, 
nunicipale, orășenești și 
omunale.
In cadrul ședinței, tova- 

ășul Nicolae Ceaușescu, 
(reședințele Republicii So

Comunicatul Consiliului de Stat 
cu privire la rezultatul alegerilor 
de deputați în consiliile populare

(In pagina a 4-a)

Puternică trăire emoțională 
la prima exercitare 

a dreptului constituțional
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cialiste România, a expri
mat, în numele conducerii 
partidului, al Consiliului 
Național al Frontului De
mocrației și Unității Soci
aliste, satisfacția pentru 
rezultatele alegerilor de 
deputați în Marea Aduna
re Națională și în consili
ile populare și a arătat că 
voturile întrunite de can- 
didații F.D.U.S. reprezintă 
o puternică afirmare a u- 
nității întregului popor în 
jurul partidului, expri- 
mînd profundul patrio
tism al oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționa
litate, adeziunea totală la 
politica internă și externă 

a partidului și statului, ho- 
tărîrea fermă a tuturor ce
tățenilor de a asigura în
făptuirea neabătută a ho- 
tărîrilor istorice ale Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, a Programu
lui de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a 
României spre comunism.

In temeiul articolului 94 
din Legea electorală a Re
publicii Socialiste Româ
nia, Consiliul de Stat a 
a hotărît ca rezultatele cen
tralizate ale alegerilor de 
deputați în consiliile popu
lare să fie date publicită
ții.
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Salturi calitative și cantitative care 
dezvăluie o dezvoltare fără precedent
O retrospectivă a rea

lizărilor obținute de co
lectivul întreprinderii 
miniere Vulcan, a oferit 
harnicilor mineri satis
facții depline, cu prilejul 
alegerilor de la 17 mar
tie. Dinamica ascenden
tă a realizărilor obținu
te la mina Vulcan dez
văluie o dezvoltare fără 
precedent. In legislatura 
trecută, mina Vulcan a 
extras peste 6,5 milioane 
tone de cărbune. Dacă, 
spre exemplu, în anul 
1982 mina Vulcan a ex
tras 1,3 milioane tone de 
cărbune, în acest an pro
ducția va crește cu pes
te 200 000 tone. Produc
tivitatea muncii în aba
taje și pe întreprindere a 
sporit continuu, mai ales 
prin introducerea și ex
tinderea tehnicii moder
ne. Alți indicatori sinte
tici au crescut an de an. 
Calitatea cărbunelui s-a 
îmbunătățit, ajungîndu- 
se, de la un conținut de 
cenușă al cărbunelui de 
41,2 puncte, în anul 1982,<_____ _ _____  

O formație de lucru care se distinge prin rezultatele obținute este bri
gada condusă de Cristea Valache de la mina Livezeni. In imagine, șeful de 
schimb Gheorghe Costea împreună cu ortacii.

Foto: Al. TATAR

la 37,1 puncte în anul 
1984. In felul acesta, s-au 
obținut bonificații în ac
tuala legislatură de pes
te 50 000 tone de cărbu
ne. Producția marfă a 
sporit considerabil, față

I.M. Vulcan
de anul precedentelor a- 
legeri de deputați, în a- 
nul trecut ea a fost mai 
mare cu peste 100 mili
oane lei, iar la lucrările 
de pregătire s-au realizat, 
față de aceeași perioadă, 
peste 2000 ml. Fără în
doială, aceste succese au 
fost obținute printr-o 
activitate economică e- 
ficientă, prin reducerea 
cheltuielilor materiale, 
realizarea unor impor
tante economii la ener
gie electrică și combus
tibil, reducerea consu
murilor specifice. Un sin
gur exemplu, consumul 
specific de lemn de mină 

a fost redus cu 1,4—2 
mc la 1000 tone de căr
bune extras.

Expresie a grijii parti
dului, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Minerul de O- 
noare al țării față de dez
voltarea mineritului, fon
durile fixe au crescut a- 
preciabil. Fondurile fixe 
ale minei Vulcan au spo
rit cu peste 300 milioane 
lei, ridieîndu-se în anul 
1985 la peste 1,4 miliar
de lei. „Averea" minei 
Vulcan a fost folosită și 
gospodărită judicios de 
oamenii săi. Introduce
rea și extinderea noilor 
capacități (numărul a- 
cestora a crescut, în le
gislatura trecută, cu 7 noi 
abataje) a asigurat creș
terile de producție pla
nificate, sporirea produc
tivității muncii. Extin
derea metodei de exploa-

Mircea BUJORESCU 

(Continuare în pag. a 2-a)

• VULCAN. Duminică, 
17 martie. Ora 6, sec
țiile de votare nr. 121 și 
122 de la Liceul industrial 
Vulcan. 34 de elevi ai cla
selor a XII-a introduc în 
Urne primul lor vot. Mo- 
nent emoționant, dar și cu 
adinei semnificații. „Este 
votul meu pentru chipul 
de mîine al țării, ne măr
turisește elevul Adrian Al- 
lJ'scu. Este votul pe care-1 
iau pentru progresul și 
prosperitatea continuă a 
patriei noastre socialiste". 
Simțăminte similare ne-au 
fost împărtășite și de co
legii săi Cristian Francisc 
Appel, Floarea Amzulescu, 
Corneliu Andrițoiu, Gheor
ghe Brîndușoiu, Mariana 
Ghebaur, Sorin Kovacs și 
Mihai Soo. Sînt gînduri

ale unor tineri care, pă
șind pragul majoratului, 
gîndesc matur la viitorul 
lor și al întregii societăți.

Și la secțiile de votare nr. 
118, 126, 122, și 123 am re
ținut numele unor tineri 
— muncitori la întreprin
derile din Vulcan — care, 
în această dimineață de 
17 martie, au trăit momen
tul de neuitat al primului 
vot. Ei sînt lăcătușul Vio
rel Acatrinei, frezorița Au
relia Gheți, Sorin Pardos, 
muncitor, dar și student 
seralist la I.M.P., Mariana 
Zaituc, Antoaneta Badin, 
Niculina Dovleac, Maria 
Voicu, Ovidiu Rus, Vasile 
Ana Idvo, Vasile Tințoiu,

(Continuare in pag. a 2-a)
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Noi succese în abatajele Văii Jiului
Plus 1OOOO tone

Unul dintre colectivele de mineri care ritmic și-a 
realizat și depășit sarcinile de plan, zi de zi, lună 
de lună, de la începutul anului este cel de la sec
torul III al I.M. Lupeni. Numai în două luni și 
jumătate, plusul acumulat la producția fizică brută 
extrasă se ridică la 10 200 tone de cărbune cocsifi- 
cabil, rod al muncii depuse de minerii din cele do
uă abataje dotate cu complexe de tăiere și susține
re mecanizată, conduși de Mihai Blaga, care au ex
tras mai mult de jumătate din plusul sectorului. Re
zultate deosebite au obținut și brigăzile de la pre
gătiri conduse de Gheorghe Belciu și Petru Belbe 
care de curînd au terminat lucrările de conturare a 
unui nou abataj unde va fi introdus un complex de 
susținere și tăiere mecanizată. După cum ne infor
ma ieri dimineața sing. Valentina Anghelescu, briga
da condusă de Laszlo Matyus a demontat primele 
secții din panoul 2 felia II (s-a terminat a doua fe
lie) pentru a fi reciclate în felia a III-a unde din 
luna aprilie vor fi date primele tone de cărbune. 
Noul abataj din cadrul aceluiași panou va fi ex
ploatat tot de brigada lui Laszlo Matyus. (Gh.S.)

Însemnate sporuri 
de productivitate

Sectorul IV de la I.M. Petrila, sector cu ponde- ș
re în extracția de cărbune a minei raportează, în j
perioada care a trecut de la începutul anului, suc
cese deosebite. Cu cele 1000 de tone extrase supli
mentar sarcinilor de plan la zi în luna martie, mi
nerii, inginerii și tehnicienii acestui harnic colectiv 
au livrat de la începutul anului în plus economiei 
naționale aproape 5000 tone de cărbune pentru se- 
micocs. Buna organizare a muncii, aprovizionarea 
ritmică cu materiale și piese de schimb, respectarea 
disciplinei tehnologice, gospodărirea judicioasă a 
forței de muncă au fost principalii factori care au 
condus la depășirea productivității muncii în căr
bune cu 400 kg/post, iar la nivel de sector cu 
300 kg/post.

Aceste rezultate sînt rodul muncii întregului co
lectiv, dar în mod deosebit al brigăzii complexe 
condusă de Ștefan Alba unde minerii din schimbu
rile conduse de Nicolae Boboc, Dumitru Panțucu, 
Ioan Șipos, Nicu Ion, Nicolae Șerban, Anton Bacoș 
și Dezideriu Kuri au extras, peste prevederile de 
plan de la începutul anului 6000 tone de cărbune.
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Conferințe de dare de seamă Concurs

și alegeri în organizațiile U.T.C. județean

Creșterea eficienței 
și calității muncii

Organizația de tineret 
de la mina Lonea, care 
cuprinde peste 700 de 
membri, desfășoară o ac
tivitate bună, în depăși
rile substanțiale la căr
bune, pregătiri și deschi
deri din 1984 și primele 
luni ale acestui an, în
registrate de întregul co
lectiv, se reflectă și efor
turile uteciștilor, din rîn- 
dul cărora, cu prilejul 
conferinței de dare de 
seamă și alegeri au fost 
evidențiați Vasile Posto- 
lache, Vasile Beda, Vio
rel Balea, Nicolae Ciu- 
botaru, Carol Mihăică, 
Ion Agape, Dorel Briac, 
Ștefan și Mihai Luchian, 
Dumitru Udrea, Gigu 
Geană și alții. Dezbate
rile pe marginea dării de 
seamă și proiectului de 
hotărîri au insistat însăși 
asupra unor carențe ale 
stilului și metodelor 
muncă
U.T.C. pe mină, sublini- 
indu-se necesitatea im
plicării cu mai multă dă
ruire a tinerilor în acti
vitatea din subteran, a a- 
telierelor, dar și în ceea 
ce privește realizarea pla
nului economic al orga
nizației, desfășurarea u- 
nor manifestări politico-

ideologice. In acest sens, 
Viorel Robu, Lidia Marc, 
Gheorghe Avram, Florin 
David, Daniel Dioane, 
Teodor Vezendan, Alexan
dru David, Bcnone Mate- 
ev, Mihai Bîrluț și alții 
au recomandat noului 
comitet să antreneze toți 
membrii organizației în 
realizarea sarcinilor în
credințate și a angaja
mentelor asumate în în
trecerea socialistă, îm
bunătățind proiectul de 
hotărîri cu interesante 
propuneri, privind recu
perarea, recondiționa- 
rea și refolosirea unor 
materiale, îmbunătățirea 
stării disciplinare, orga
nizarea unor acțiuni cul
tural-educative și spor
tive. Intr-un cuvînt, așa 
cum sublinia și secretarul 
comitetului de partid pe 
mină, Ilie Păducel, parti- 
cipanții la discuții au 
pledat pentru creșterea 
eficienței și calității mun
cii desfășurată la nivelul 
acestei puternice orga
nizații de tineret.

Secretar al comitetu
lui U.T.C. pe mină a fost 
ales tovarășul Iosif Bo- 
desc. (Ion VULPE)

Duminică debutează eta
pa județeană a Festivalu
lui național „Cîntarea 
României" pentru artiștii 
amatori. Primul spectacol 
va avea loc la Petroșani, 
la Casa de cultură a sin
dicatelor. Pe scenă se vor 
prezenta formațiile vocal- 
instrumetale și instrumen
tale de muzică ușoară, 
rock, progresivă pop, so
liștii de muzică ușoară 
precum și interpreții de 
muzică folk. Juriul jude
țean și spectatorii vor as
culta — nu ne îndoim — 
o muzică tînără prin esen
ța ei, expresivă, de bun ni
vel artistic. (Al.H.)

Puternică trăire emoțională•
liana Stoica și Dorina Ma
rin.

Purtînd în inimi entu
ziasmul specific x irstei, 
peste 20 de tineri elevi ai 
Liceului industrial cu pro
fil minier din Buzău, aflați 
în practică productivă în 
unitățile C.M.V.J. s-au 
prezentat la secția de vo
tare nr. 83, dîndu-și votul 
lor pentru binele și progre
sul întregii țări.

• PETRILA. Mai a Sieoie, 
Dorina Pop, Bogdan Grăj- 
dan, Maria Neagoie, ~ 
briela Florea, Cornel 
rian, 
drian 
parte 
care, 
xercitat, pentru prima dată, 
dreptul la vot. (Gh. O.)'

(Urmare din pag. 1)

soții Edith și Ion Raț, Ga
briela și Daniel Ciobanu.

• LUPENI. La ora des
chiderii secției de votare 
nr. 110, sub îndrumarea ca
drelor didactice, 27 de e- 
levi ai Liceului industrial 
nr. 1 își exercită dreptul 
de vot. Le urmează alți ti
neri aflați și ei la vîrșta 
exercitării dreptului fun
damental înscris în Consti
tuția țării — de a alege și 
a fi ales. Ei se numesc Va
sile Cojocaru, Petre Cim- 
poieșu, Mariana Boca, Ele
na Brumar. Ora 7,30. Un 
grup de tineri de la mina 
Bărbăteni, veniți să voteze 
la secția nr. 116. Reținem 
numele cîtorva: Gheorghe

Resiga, Cristina lane, Cris
tina Covrig, Liliana lane 
și Constantin Costache.

• PETROȘANI. Impre
sionant numărul mare al 
tinerilor care s-au prezen
tat, pentru prima oară în 
fața urnelor, și la Petro
șani. Din considerente de 
spațiu ne vom limita în 
a-i aminti doar pe cîțiva 
dintre ei: Alexandru Rusu, 
elev în clasa a XII-a pen
tru care votul dat din toată 
inima candidaților F.D.U.S. 
înseamnă și „creșteri cali
tative pentru minerit", me
serie pentru care el se pre
gătește, Marcela 
Nicolae Preda,
Anghel, Sorin Bruian, Iu-

Bădică, 
Mariana

Ga- 
Ma- 

Tatiana Haldea, A- 
Rotaru sînt doar o 
din zecile de tineri 
la Petrila, și-au e-

I

I

de 
ale comitetului

CLASIFICAREA
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1) FORMAȚII DE FANFARA — Fanfara reunită 
a Văii Jiului.
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3) MUZICA FOLK, interpreți individuali : Vir
gil Stratulat — Clubul muncitoresc Lonea, Claudia 
Șponor — Clubul muncitoresc Vulcan; Grupul 
„Folk ’85“ — Clubul muncitoresc Lonea.

formațiilor artistice la faza municipală 
a Festivalului național „Cîntarea României**, 1985

2) FORMAȚII DE MUZICA UȘOARA : a) Gru
puri vocal-instrumentale rock — locul I „Acustic" 
— Casa de cultură Petroșani; b) Grupuri instrumen
tale rock — locul I „Raid-rock", Clubul sindicatelor 
Petrila; c) Grupuri de muzică progresivă, locul I 
„Bendis" — Comitetul sindicatului I.M. Paroșeni; 
d) Grupuri vocal-instrumentale de muzică pop — 
locul I „Color" — I.M. Vulcan; e) Formații de mu
zică ușoară — locul I — „Armonic grup" — Clubul 
sindicatelor Vulcan, locul II — „Astral" — Comite
tul orășenesc Vulcan al U.T.C., locul III — „Genți- 
ana" — Comitetul U.T.C. I.M. 
de muzică ușoară — Gheorghe 
citoresc Lonea, Mariana June 
resc Petrila, Ileana Berki —
Vulcan, Grupul „Telex" — Casa de cultură Petro
șani, Duetul Elena și Mihai Sandu — Clubul sindi
catelor Vulcan.

4) TEATRE — Teatru în mai multe acte, locul 
I — Casa de cultură Petroșani; Teatru muncitoresc, 
locul I — Clubul sindicatelor Lupeni (secția română), 
locul II — Clubul sindicatelor Petrila; Teatru scurt, 
locul I — Clubul sindicatelor Vulcan; Teatru într-un 
singur act, locul I — Clubul sindicatelor 
Teatru folcloric, locul I — Casa 
Șani; Teatru pentru copii, locul I 
ră Petroșani; Teatru poetic, locul 
citoresc Lonea; Teatru în alte 
Clubul muncitoresc Lupeni (secția maghiară).

5) BRIGĂZI ARTISTICE — Formații de 
și umor, locul I — Clubul muncitoresc Vulcan 
I.M. Petrila, locul II — I.C.S.M. Vulcan; Grupuri 
satirice, locul I — I.F.A. Vîscoza Lupeni; Brigăzi 
artistice, locul I, I.M. Vulcan, locul II — I.M. Ani
noasa și I.M. Uricani, locul III — I.P.S.R.U.E.E.M., 
Clubul muncitoresc Lonea; Trio satiric, locul I — 
Trio „Veselia" — Casa de cultură Petroșani; Inter
pret! individuali, locul I, Alexandru David 
bul muncitoresc Lonea.

6) MONTAJE, RECITATORI — Montaje 
muzicale, locul I — Clubul muncitoresc 
locul II — Clubul muncitoresc 
locul III — Clubul muncitoresc Lonea; Montaje lite- 
rar-muzical-coregrafice, locul I — 
Petroșani; Grup recitatori, locul I 
catelor Lupeni, locul II — Spital, 
tori individuali, locul I — Ileana 
muncitoresc Vulcan, Gheorghe Stoica (Casa de cul
tură Petroșani), Monica Boghiu (Casa de cultură Pe
troșani), loan Roșu (clubul muncitoresc Lupeni); 
Poemul dramatic, locul I: Clubul muncitoresc Lu
peni.

Răspundem 
cititorilor

7) FORMAȚII COREGRAFICE — Dans modern, 
locul J, Casa de cultură Petroșani; Dans tematic, 
locul I, Casa de cultură Petroșani, locul II — Clubul 
muncitoresc Vulcan; Dans ritmic (solist), locul I — 
Clubul muncitoresc Vulcan; Dans ritmic (grup), 
locul I — Clubul muncitoresc Vulcan.

8) FORMAȚII CORALE — coruri bărbătești — 
corul „Freamătul adîncului" — I.M. Petrila; coruri 
mixte — corul Clubului muncitoresc Uricani; coruri 
feminine — Corul sindicatului învățămînt Petrila; 
coruri ale tineretului — corul „Armonii tinere" de 
la I.U.M. Petroșani; coruri feminine de cameră — 
corul sindicatului învățămînt Petroșani; grup coral 
cameral — grupul coral „Armonia" al Școlii gene
rale nr. 1 — Petroșani: coruri mixte în alte limbi 
corul Clubului sindicatelor Vulcan.

9) FORMAȚII DE MUZICA CULTA — duet mu
zică cultă Horațiu Alexandrescu — vioară, Adina 
Alexandrescu — pian, Casa de cultură, Petroșani.

10) FORMAȚII DE FOLCLOR — a) orchestre 
populare, locul I — orchestra reunită a Văii Jiului: 
b) soliști vocali — Agăleanu Nicolae (Casa de cul
tură Petroșani); Blaj Sanda (I.G.C.L. Petroșani), 
Maria Cerna (Clubul muncitoresc Lonea), Grigore 
Sievici Elena (I.G.C.L. Petroșani), Răscoleau Aurora 
(Căminul cultural Cimpa; c) soliști instrumentiști — 
Ionel Coza (Clubul muncitoresc Petrila); loan Ho- 
lobuț (Clubul muncitoresc Lupeni); d) grup folcloric, 
locul I — sindicat învățămînt Școala nr. 2 Lupeni, 
locul II — Casa de cultură Petroșani, locul III — 
Căminul cultural Cimpa, locul IV — Clubul munci
toresc Lonea; e) formații de fluierași — Formația 
reunită a Văii Jiului (Dealul Babii, Cimpa, Bănița, 
Lonea, Jieț); f) dansuri populare — cluburi, case de 
cultură: locul I — Casa de cultură Petroșani, locul 
II — Clubul muncitoresc Petrila; cămine culturale
— locul I — Căminul cultural Cimpa, locul II — 
Căminul cultural Dealul Babii; g) dansuri bătrânești
— locul I Clubul muncitoresc Uricani; h) grup de 
dansatori — locul I — Casa de cultură Petroșani; 
obiceiuri — locul I — Casa de cultură Petroșani, 
Căminul cultural Paroșeni.

NOTA: Toate formațiile mai sus clasificate vor 
participa la fazele județene.

FAZA JUDEȚEANĂ va avea loc după cum ur
mează; muzică ușoară: 24 martie — Petroșani, mu
zică populară, 31 martie — Petroșani; dansuri popu
lare, obiceiuri populare, dansuri tematice — 7 
prilie
brigăzi artistice, colective satirice — 
lan; Teatru — 5 mai, Petroșani, montaje — 12 mai, 
Deva; fanfare — 12 mai, Simeria; muzică cultă — 
19 mai, Hunedoara, creație foto — 6 aprilie, Deva; 
creație artă plastică — 12 aprilie, Deva; cinecluburi, 
27 aprilie — Deva; creație literară și muzicală — 30 
martie, Deva.

La stația 
amplificare 
ninoasa se elaborează un 
nou program destinat 
emisiunilor pentru mi
neri.

PRIMELE SUME DE 
BANI, provenite din acți
unile de muncă patrioti
că finanțate, au intrat de
ja în contul organizației 
U.T.C. ’ 
chimie 
peni, 
ganizației, 
planul j

UNTEA MARE ION, Lu
peni: Sesizarea dv este în
temeiată. Nu este vorba 
despre apartamentul in 
care locuiți și care este 
bine îngrijit și întreținut, 
ci despre un alt aparta
ment. Dar asupra acestei 
probleme vom reveni.

ELISABETA MUNTEA- 
NU, Dărănești: Toate feli
citările elevului Cristian 
Stuparu de la Școala ge
nerală nr. 1 Petrila, pen
tru ajutorul pe care vi-1 
oferă. Felicitări și părinți
lor și școlii pentru educa
ția pe care i-au dat-o.

ANA MONDOCIU, Pe
troșani: Sesizarea privind 
incidentul cu autobuzul 31 
HD 8410, chiar dacă este 
întemeiată (și nu ne îndo
im de acest lucru) în lip
sa martorilor nu poate fi 
dovedită deocamdată. Ră- 
mîne în atenția noastră să 
insistăm asupra stabilirii 
adevărului.

GRUP DE LOCUITORI 
din Lupeni, strada Viito
rului: Insistați mai depar
te pe lingă E.G.C L. din 
localitate pentru remedie
rea defecțiunilor.

de-al XH-lea Con £FQS al 
U.T.C. în propoiție de 100 
la sută prinde astfel sa se 
materializeze, mai ales da
că ținem cont că elevii 
și-au propus pentru 
tămîna care urmează, 
ți uni a căror valoare
nomică se va ridica la cî- 
teva zeci de mii de lei. 
(G.C.)

săp-
ac-

eeo-

Salturi calitative

taie în abatajele eu front 
scurt și susținere metali
că, in straiele 3 și 5 au 
condus la creșterea pro
ducției extrase 
eu peste 12 la 
de anul 1982, 
piu. In felul 
scăzut ponderea produc
ției extrase in abatajele 
cameră, prin metoda cla
sică și, implicit au scă
zut consumurile specifi
ce, s-au redus operațiu
nile auxiliare, s-au înlă
turat timpii morți din 
procesul de producție. 
Alte mari realizări din 
legislatura trecută au 
fost: lucrarea de mare 
anvergură care asigură 
creșterea capacității de 
transport pe fluxul conti
nuu de la orizontul 
precum 
funcțiune 
com p] ex 
mare capacitate și 
ductivități înalte.

Odată cu toate reali
zările dobîndite de harni
cul colectiv de la mina 
Vulcan, au crescut OA
MENII, s-a ridicat conti
nuu conștiința acestora, 
răspunderea față de soar-

ta producției, implicarea 
lor, în cadrul larg de
mocratic creat de parti
dul nostru, in probleme
le conducerii, participa
rea acestora, în calita
te de producători și pro
prietari, la autoconduce- 
re și autogestiune-, Sem
nificative sînt creșterile 
nivelului retribuției. In 
legislatura trecuta retri
buția medie realizată a 
crescut la mina Vulcan 
eu! peste 1000 lei pe om 
al-muncii, in anul 1984 
ea fiind de 4540 lei

Fruntașii minei, mine
rii' sectoarelor 1, V, VI. 
VII se mențin, an de an, 
în fruntea întrecerii so
cialiste. Traian Borșa din 
sectorul V, Gheorghe Bu- 
ță, de la investiții, Ghcor-' 
ghe Buhuțan, din Secto
rul VI, Florea Petrișor 
(II), Mircea Murărașu 
(VII), loan Bud (IV), 
Szabo Balasz (sectorul V), 
brigadierii de frunte ai 
minei sînt conștienți, a- 
lături de ortacii lor, de 
sarcinile mereu creseîn- 
de, de importanța dato
riei pe care o au față de 
țară, aceea de a extrage 
cărbunele atît de necesar 
economiei noastre nați
onale.I
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Lista deputaților 
din Valea Jiului

aleși la 17 martie 
în Consiliul popular

al județului Hunedoara

Lista deputaților aleși la 17 martie

1. Vladislav Viorel
2. Kelemen Iosif
3. Fodor C. Dumitru
4. Faur Grațian
5. Aldea I. Gica
6. Bărțan Ileana
7. Csaki P. Gheorghe
8. Popescu Stelian
9. Bogdan Dumitru

10. Prodea Vasile
11. Rotaru Mihai
12. Aionesei Vlad
13. Alba Ștefan
14. Antal Andrei
15. Tatulici Rodica

16. Costescu Iulian
17. Faur Viorel
18. Grasu Paul
19. Boroș Eva
20. Muntoiu Nicolae
21. Mihai Dumitru
22. Bocan Iosif
23. Avram Elena
24. Crișan Arpad
25. Sicoe Virgil
26. Ticu V. Paraschiva
27. Postolache Maria
28. Man Emilia
29. Clepcea Ruxandra

Lucia

în Consiliul popular al
1. Kelemen A. Iosif 13. Pușcaș A. Petru
2. Bacu Antoniu 14, Tășcan Gh. Petru
3. Vărășeț Gh. loan 15. Karacsony Elena
4. Dima Șandor 16. Lăsat Gh. loan

Margareta 17. Abraham Otto
5. Diaconu Gh. 18. Predoi Ioan

6.
7.

Dumitru
Sassu N. Nicolae 
Iovănescu N.

Constantin

19. Nicola Aurel
20. Pau Elena
21. David Gavrilă

8. Filip Gh. Lazăr 22. Nagy Ghizela

9. Șerban Gherghina 23. Lungana Mihaela

10. Takacs N. Sofia 24. Puian Petru
Viorica 25. Dănilă Ileana

11. Mihai V. Ana 26. Dumbravă
12. Dima Nicolae Mariana

municipiului Petroșani
27. Deppner 42. Ciolofan C.

Friederich Constantin
28. Draia loan 43. Lazăr P. Ioan
29. Blaga Mihai 44. Bar I. Elena
30. Navradi Maria 45. Bărlea 1. Aurel
31. Resiga loan 46. Macea S. Aurica
32. Popa Constantin 47. Benea I. Gheorghe
33. Faur Viorel 48. Todor I.
34. Bogdan Silvia Alexandru
35. Stan Constanța 49. Banacu C. Mihail
36. Racolța Vasile 50. Bololoi Corneiiu
37. Truschici Virginia 51. Berceanu Nicolae
38. Modoi Veturia 52. Popescu Elena
39. Dombi I. Florina 53. Cerchez Valentina
40. Drăgoi Dumitra 54. Bărăiac Rodica
41. Dragoș Romuluț 55. Dragotă loan

Combinatul minier Valea Jiului

prin întreprinderile sale din localitățile 
municipiului Petroșani

ÎNCADREAZĂ ÎN MUNCĂ
in vederea calificării in meserii necesare activității din subteran, munci
tori bărbați de virsta intre 18—28 ani, calificați in meseriile de electrician, 
lăcătuș, mecanic, absolvenți de liceu industrial treapta a Il-a, absolvenți 
de școli profesionale, de profil electromecanic, precum și muncitori 
necalificați

ÎN URMĂTOARELE CONDIȚII :
crează în subteran se poate face cu 
reducerea vechimii în categorie cu 
circa 50 la sută față de celelalte ra
muri ale economiei, putînd fi înca
drați în funcție de vechime astfel »

— miner categoria 4/II + 5% *= 
180 lePpost, respectiv 3830 lei/lu- 
nă ;

— mineri categoria 5/II + 5% 
201 lePpost, respectiv 4366 lei/lu- 
nă ;

— mineri, categoria 6/II + 5% >= 
221 lei/post, respectiv 4701 lei/lu
nă ;

— mineri specialiști-244 lePpost, 
respectiv 5188 lei lunar.

— LĂCĂTUȘ ȘI ELECTRICIAN 
SUBTERAN:

meserii cu profil electromecanic 
subteran în front;

— categ. 
pectiv 3023

— categ. 
pectiv 3407

— categ. 
pectiv 3830

Cei care se policalifică in mese
ria de miner, pot dobindi, cu înde
plinirea condițiilor de vechime, în
cadrarea de miner electromecanic 
categoria a 5-a.

— CAZAREA:
Pentru nefamiliști, încadrați in 

perioada de integrare pentru forma
re, se asigură în căminele de nela- 
miliști contracost, în funcție de 
confort, intre 91—110 lei lunar.

Pentru muncitorii familiști se a- 
sigură, după perioada de integrare, 
apartamente cu chirie și încălzire 
gratuită și cO aplicarea unui tarif 
redus de 0,25 lei^KWh la energia e- 
lectrică consumată in scop casnic.

— CALIFICAREA PROFESIO
NALA: Inccpînd cu 1 aprilie 1985 la
toate unitățile miniere se organizea
ză cursuri de calificare cu durata de
6 luni și de 1 an pentru meseriile 
de miner, mecanic mașini și utilaje 
și electrician de mină.

Pe durata școlarizării de 6 luni
sau 1 an, tinerii vor efectua jumă
tate din timpul afectat calificării
pentru pregătirea teoretică și cealal- 

| tă jumătate pentru pregătirea prac- 
i tică.

— DREPTURILE CUVENITE IN 
PERIOADA PREGĂTIRII DE 6 
LUNI SAU DE 1 AN :

a) Tinerii necalificați vor primi 
I retribuții corespunzătoare categori

ilor de lucrări necalificate de 2050
' lei pe lună.

b) Muncitorii calificați în meserii 
i specifice altor ramuri vor fi retri-

buiți în categoria 1 sau 2 de înca
drare cu o retribuție de 2318 lei pe 
lună, respectiv 2660 lei pe lună.

— REGIMUL DE LUCRU IN
SUBTERAN: 5 zile pe săptâmină a
8 ore pe schimb.

— ÎNCADRAREA: Pe bază
contract individual de muncă
cheiat pe cel puțin 5 ani.

— RETRIBUIREA: După absolvi
rea cursurilor de 6 luni sau 1 an, ab
solvenții voi’ fi retribuiți după re
țeaua „mine subteran A“ la activi
tatea direct productivă din subte
ran după cum urmează :

— miner categoria 2/II + 5% »=
142 leizpost, respectiv 3023 lePlună;

— miner categoria 3ZII + 5% »=
160 lePpost, respectiv 3407 leizlu-
nă ;

— PROMOVAREA în categorii 
superioare a muncitorilor care lu-

IMPORTANT : Pentru
ților recrutori din unitățile Combinatuluiminier Valea Jiului, repartizați în județ.

Sediul C.M.V.J. — Petroșani, str. 23 August nr. 2. Tel. : 41460 — 41461 — 41330. Prefix : 957.

a 2-a 142 
lei/lună ;

a 3-a 160 
leizluna ; 
a 4-a 180 
lei/lună ;

leFpost,

lei 1 post,

lei/post,

■
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— MASA:
Cel care lucrează în subteran be

neficiază zilnic de cite o masă cal
dă gratuită, la cantinele miniere 
înainte de intrarea în schimbul de 
lucru în mină.

Personalul muncitor încadrat 
poate servi contracost, 3 mese, (de
jun, prînz, cină), la cantinele orga
nizate pe lîngă fiecare unitate mi
nieră.

— ECHIPAMENT DE PROTEC
ȚIE :

Se acordă gratuit, la încadrarea 
în muncă potrivit reglementărilor 
stabilite prin normativele de acor
dare a echipamentului.

Personalul muncitor beneficiază 
și de echipament de uzură, cu re
ducere de 50% față de prețul de ca
talog reglementat prin normativ.

De asemenea, cei care doresc be
neficiază de uniformă de miner cu 
plata în rate.

— TRANSPORTUL LA PETRO
ȘANI :

Pentru personalul recrutat prin 
Oficiile de recrutare a forței de 
muncă, cheltuielile de transport se 
asigură de către întreprinderile mi
niere, fie pe baza foilor de drum e- 
liberate prin delegații recrutori, fie 
pe baza biletelor de călătorie, jus
tificate pe baza repartiției emise de 
Oficiul Județean DP.M.O.S., după 
întocmirea formelor de încadrare în 
unitatea minieră.

— AVANTAJE LA ÎNCADRARE:
Indemnizația de instalare și de 

transfer
Muncitorii care se încadrează pen

tru prima dată în activitatea de 
subteran și încheie contract de 
muncă pe minim 5 ani cu o între
prindere minieră. beneficiază, după 
stabilirea domiciliului în localități
le din Valea Jiului, de o indemniza
ție de instalare nerambursabilă du
pă cum urmează :

— necăsătoriți, jumătate din re
tribuția tarifară de încadrare;

— căsătoriți fără copii, o retribu
ție tarifară de încadrare;

— căsătoriți cu copii, o retribuție 
și jumătate.

Totodată, personalul încadrat prin 
transfer, în interesul serviciului, be
neficiază de drepturile legale, adi
că: indemnizație de transfer, 5 zile 
de concediu plătit pentru efectua
rea mutării, decontarea cheltuieli

lor de transport (după stabilirea de
finitivă a domiciliului în localitatea 
unde este încadrat).

— AVANTAJE LA PENSIONA
RE :

Muncitorii din activitatea de sub
teran se încadrează la pensionare în 
grupa I de muncă, beneficiind de 
pensie la împlinirea vîrstei de 50 
ani, dacă au lucrat minim 20 de ani 
în subteran.

— ACTE NECESARE IN VEDE
REA ÎNCADRĂRII:

— buletinul de identitate, livre
tul militar sau adeverința de recru
tare cu mențiunea scoaterii din e- 
vidență de către Centrul militar pe 
raza căruia a domiciliat ;

— extrasul de naștere, certificatul 
de căsătorie, extrasele de naștere a- 
le copiilor;

— actele de studii și calificare;
— carnetul de muncă și nota de 

lichidare pentru cei care au mai fost 
încadrați;

— rezultatul examenului medical 
de la comisia județeană de experti
ză a capacității de muncă de pe 
gă D.P.M.O.S.;

— viza medicală de atestare 
apt pentru muncă în subteran, 
berată de comisia teritorială de 
pertiză medicală din 
D.P.M.O.S.

— POSIBILITĂȚI DE PERFEC
ȚIONARE A PREGĂTIRII PROFE
SIONALE ȘI DE CULTURA GENE
RALA PRIN INVĂTĂMINTUL DE 
STAT :

In municipiul Petroșani sînt asi
gurate posibilități pentru frecven
tarea învățămîntului de stat, astfel:

— Școli generale în toate locali
tățile, unde au sediul unitățile mi
niere;

— Școli profesionale miniere in 
orașele Petroșani, Vulcan și Lu- 
peni;

— Licee industriale de specialita
te în orașele Petroșani, Lupeni și 
Vulcan;

— Școli de maiștri în orașele Pe
troșani, Lupeni și Vulcan;

— Institutul de mine în orașul Pe
troșani, cu profile i

■ Facultatea de mine pentru in
gineri curs de zi și seral;

■ Facultatea de mașini și utilaj 
tehnologic pentru ingineri curs de

zi și seral;
■ Și subingineri curs seral.

lîn-

de 
eli- 
ex- 

cadrul

i
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orice lâmurire și sprijin, cei interesați se vor adresa Oficiului de repartizare a forțelor de muncâ, delega-



4 Steagul roșu MIERCURI, 20 MARTIE 1985

Comunicatul Consiliului de Stat 
cu privire la rezultatul alegerilor 
de deputați în consiliile populare

In comunicatul Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România eu privire la rezultatul alegerilor 
de deputați in consiliile populare se arată :

La 17 martie 1985 au a- 
vut loc alegeri generale 
pentru 40 consilii populare 
județene, pentru Consiliul 
popular al municipiului 
București și cele 6 sectoa
re ale acestui, pentru Con
siliul popular al Sectoru
lui agricol Ilfov, pentru 55 
consilii populare munici
pale, 181 consilii populare 
orășenești și 2 705 consilii 
populare comunale.

Gimnastic*Fotbal, divizia A

„Din nou, dăruirea băieților noștri 
a fost admirabilă !“

Cu nerăbdare și emoție, 
ne-am lipit sîmbătă după- 
amiază urechile de radio
receptoare cu speranța și 
dorința de a primi, pe ca
lea undelor, vești plăcute. 
Vești surprinzătoare — 
pentru cei care încă nu au 
văzut noul joc al echipei 
noastre, vești firești — pen
tru cei care au fost mar
torii celor două victorii ale 
echipei noastre. Și, din 
nou, băieții noștri, conduși 
de acest „artizan" al fot- 
balului-spectacol (l-am nU_ 
mit pe Viorel Mateianu) 
ne-au umplut inimile de 
bucurie, întorcîndu-se de 
la Brașov cu un punct 
foarte prețios în tentati
va de a părăsi locul ocu
pat pe nedrept de echipa 
divizionară A a Văii Jiu
lui. Pentru a afla cum a 
fost la Brașov, ne-am a- 
dresat tovarășului Ștefan 
Mariș, președintele clubu

C L A S A M E N T U L
1. Steaua 21 16 4 1 48—10 36
2. Dinamo 21 12 8 1 39—18 32
3. Sportul studențesc 21 13 5 3 47—17 31
4. Universitatea Craiova 21 11 4 6 40—31 26
5. F.C. Corvinul 21 10 2 9 36—27 22
6. Gloria Buzău 21 7 8 6 31—31 22
7. Poli. Timișoara 21 7- 7 7 20—29 21
8. Chimia Rm. Vîlcea 21 8 5 8 20—33 21
9. A.S.A. Tg. Mureș 21 7 6 8 17—20 20

10. F.C. Argeș 21 7 4 10 27—26 18
11. Rapid 21 6 6 9 22—26 18
12. Jiul Petroșani 21 7 4 10 19—31 18
13. F.C.M. Brașov 21 7 3 11 23—28 17
14. F.C. Bihor 21 7 3 11 22—31 17
15. F.C. Olt 21 7 2 12 22—35 16
16. F.C. Baia Mare 21 6 3 12 19—32 15
17. S.C. Bacău 21 5 4 12 18—28 14
18. Poli. Iași 21 3 8 10 22—39 14

Deși sîntem în luna mar
tie, prima lună de primă
vară, sus la cota 1419 m, 
la Pasu Vîlcan, a fost du
minică u» vînt rece, fagii 
plini de chiciură, covorul 
de zăpadă dominînd îm
prejurimile.

Urceți de sîmbătă sau 
duminică, cei peste 120 de 
iubitori ai sportului alb, 
fie concurenți, fie simpli 
spectatori, la ediția a IV-a 
ă cupei „Memorialul Stoi
ca" la schi, s-au simțit bi
ne. La proba alpină s-au 
înscris peste 60 de partici- 
panți de diferite vîrste, 
iar la schi fond au sosit 
10 tineri schiori de la 
A.S. „Minerul" Lupeni. La 
buna reușită a tradiționa
lei cupe „Memorialul Stoi
ca" au contribuit mai ales

Pe baza datelor centrali
zate de comisiile electora
le județene, a municipiu
lui București, ale sectoa
relor acestuia, a Sectorului 
agricol Ilfov, ale munici - 
piilor, orașelor și comu
nelor, rezultatele alegeri
lor de deputați sînt urmă
toarele:

In cele 62 237 circum
scripții electorale pentru 
consiliile populare au fost 

lui „Jiul" :
— Mulțumind ziarului 

„Steagul roșu" pentru spri
jinul moral pe care ni 
l-a acordat încă de la de
butul acestui retur, doresc 
să adresez, pe această cale, 
sincere felicitări și mulțu
miri băieților noștri pentru 
dăruirea cu care au luptat 
pentru a nu pierde la 
Brașov. A fost un meci 
epuizant, în care gazdele, 
mizînd în exclusivitate pe 
Văidean, au dominat teri
torial, dar în final, au
trebuit să ne cedeze un 
punct.

— Comentatorul Radio
difuziunii sublinia, prin 
intervențiile sale, jocul 
foarte bun al întregii echi
pe în general, al perechii 
M. Popa — Florescu — în 
special. Așa a fost, de
sigur...

— Intr-adevăr cei doi, 
alături de Homan — foar

O reușită întrecere de schi la „Pasu Vîlcan“
„M emorialul Stoica*

obișnuiții oameni ai caba
nei — ing. Alexandru Flai- 
dăr. Ludovic Deak, Viori
ca și Teofil Baczai, Leon 
Stoica, Bobi Kovacs, Va- 
siliu Costache și alții.

„Punctul forte" al între
cerii s-a consumat în ca
drul categoriei 30—40 de 
ani. Printre favoriții cursei 
s-au aflat: Alexandru
Vass, Teofil Baczai și Gaby 
Costin. Participarea aces
tora a fost urmărită cu 
viu interes de cei pre- 
zenți la cabană. Pînă la 
urmă cîștig de cauză a 
avut Teofil Baczai, care 
a realizat cel mai bun 
timp; 30,9 sec. L-a urmat 
la 6,9 sec. Gaby Costin, iar 
pe locul trei, cu un timp 
de 39 sec. s-a clasat loan 
Horincaru. 

depuse 125 762 candidaturi, 
din care în 48 701 circum
scripții cite două candi
daturi și în 7 412 circum
scripții cîte trei candida
turi. Au fost aleși 62 232 
deputați, din care 4 516 de
putați în consiliile popu
lare județene, 155 deputați 
în Consiliul popular al 
municipiului București, 410 
deputați în consiliile popu
lare ale sectoarelor muni
cipiului București, 55 de
putați în Consiliul popular 
al Sectorului agricol Ilfov, 
2 859 deputați în consiliile 
populare municipale, 4 525 

te atent, au trebuit să re
ziste „ploii de centrări". Au 
jucat însă fără greșeală și 
ceilalți doi apărători, Gri- 
gore Petre și Vasile Popa. 
Cît despre Băluță, ne-a 
uluit, pur și simplu. Aler
ga și lupta pentru fiecare 
minge de parcă avea în 
el... șapte inimi.

— Rezultatul vă mulțu
mește ?

— Desigur, am fi dorit 
mai mult. Și, poate, că fă
ră ezitarea lui Benone Po
pescu am fi realizat sur
priza etapei. Și așa însă, 
am obținut acest punct ca
re, ca stimulent moral, în
seamnă enorm.

— Referitor la condițiile 
în care s-a jucat, ce ne 
puteți spune ?

— Ar fi nedrept dacă nu 
aș aminti de brigada de 
arbitri avîndu-1 la centru 
pe Mustățea (Pitești) care 
a arbitrat excelent.

— Așteptăm, deci, cu în
credere, partida de sîmbă
tă cu F.C. Bihor...

— Cu încredere, dar și 
doza de luciditate nece
sară. Pentru că va fi greu. 
Jucătorii noștri știu acest 
lucru și — cu siguranță — 
ei se vor mobiliza în așa 
fel încît să le ofere iubito
rilor fotbalului din Valea 
Jiului (pe care îi dorim 
tot așa de atașați ca la 
meciurile cu Rapid și 
A.S.A.) o nouă dovadă a 
atașamentului lor față de 
culorile clubului sportiv 
Jiul.

— Vă mulțumim și vă 
dorim succes !

Interviu realizat de 
Alexandru TĂTAR

In cadrul festivității au 
fost înmînate diplome și 
cupe celor mai buni schi
ori pe categorii de vîrstă. 
Iată rezultatele; Schi alpin, 
fete: pînă la 10 ani: Dia
na Dalea; între 10—15 ani:
1. Daniela Mureșan, 2. 
Bianca Petran; între 20-30 
ani; 1. Eleonora Hunazău; 
între 30—40 ani: 1. Maria 
Vass, 2. Maria Dalea. Bă
ieți: pînă la 10 ani: 1.
Alexandru Vass jr., 2. Bri
an Baczai, 3. Daniel Că
lin; între 10—15 ani: 1.
Sergiu Săsan, 2. Adrian 
Belea, 3. Adrian Macovei; 
intre 15—20 ani: 1. Virgil 
Stan, 2. Nicu Ilorincaru, 
3. Ernest Czimbalmoș jr.; 
între 20—30 ani: 1. loan 
Gall, 2. Cristian Manea, 3. 
Vasile Sălceanu; între 

deputați în consiliile popu
lare orășenești și 49 712 
deputați în consiliile popu
lare comunale.

Au rămas vacante 5 cir
cumscripții electorale co
munale, întrucît nici unul 
din candidații propuși nu 
a întrunit cel puțin jumă
tate plus unu din totalul 
voturilor exprimate.

In circumscripțiile elec
torale rămase vacante vor 
avea loc noi alegeri în 
termenul prevăzut în art. 
89 din Legea electorală a 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Mărțișor 
de bun augur

Patru cluburi sportive 
școlare din Ardeal și-au 
disputat, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, în sala clu
jeană „Viitorul", Cupa „8 
Martie". Nivelul tehnic al 
concursului, foarte ridi
cat, ilustrat de elementele 
de dificultate mare (sări
tură Tshukahara impusă, 
dublu salturi, salturi cu 
înșurubări dc 720 grade la 
sol, gigantice, salturi la 
paralele, salturi și trei- 
patru flicuri succesive la 
bîrnă etc.), a etalat buna 
pregătire a gimnastelor 
de la C.S.Ș. Petroșani, la 
categoria a IlI-a (11—12 
ani). Sextetul din Vale — 
Claudia Dăianu, Loredana 
Niculescu, Iuliana Dolces- 
cu, Mirela Boboc, Lumi
nița Harbuzariu șl Iulia
na Pîrgariu, eleve In clasa 
a V_a (dirigintă, prof. Ma
ria Biscăreanu) a Școlii ge
nerale nr. 4 din Petroșani 
— a cucerit aprecierile 
tehnicienilor și aplauzele 
asistenței, prin virtuozi
tatea exercițiilor, în final 
clasîndu-se pe primul loc, 
urmate fiind de C.S.S. „Vi
itorul" Cluj-Napoca. La 
individual compus, pe po
diumul de premiere au 
urcat reprezentantele noas
tre Claudia Dăianu și Lo
redana Niculescu, bronzul 
revenind Lilianei Onofrei 
(C.S. „Cetate" Deva). Iată 
deci că pasiunea unor an
trenori pricepuți și ambi
țioși, i-am numit pe Aure
lia Piscoi, Sorin Tolteanu 
și Ion Blaj, dă roade, în 
ciuda condițiilor modeste 
de pregătire. (I.V.)

30—-40 ani: 1. Teofil Baczai,
2. Gaby Costin, 3. loan 
Horincaru; între 40—50 ani:
1. Aurel Bîldea, 2. Costa- 
che Vasiliu; peste 50 ani:
1. Grigore Kovacs, 2. Ioan 
Petran.

Schi fond, fete, pînă la 
10 ani; 1. Dumitra Izvora- 
nu, 2. Georgeta Tărăbuța. 
Băieți, copii mici: 1. La- 
zăr Szasz, 2. Dorin Arba- 
gic, 3. Levente Szasz; co
pii mari, 1. Mihai Bardoș,
2. Cristi Căuneac, 3. Attila 
Boldny; între 20—30 ani: 
1. Ionel Sălceanu; între 
30—40 ani: 1. Zoltan UșU- 
relu; între 40—50 ani: 1. 
loan Magheru.

Tudor MUCUȚA,
Vulcan ■>..

memento
FILME

j PETROȘANI — 7 No-
I iembrie: Cuibul salaman

drelor; Unirea: Iubire
pentru iubire; Parîngul: 
Amurgul fîntînilor.

LONEA: Omul care a 
închis orașul.

ANINOÂSA: Legcn-
I da statuetelor Chang.
i VULCAN — Luceafărul: 
J A opta minune.
| LUPENI — Cultural :
! Cu tine viața e frumoasă.

URICANI: O simplă
• problemă de timp.

întreprinderea da prelucrare 
a lemnului Deva

încadrează de urgență
— Un contabil șef pentru secția mobilă 

Petrila.
încadrarea se face conform Legii

12/1971.
Informații telefon — Deva 95G/14026.

Mica publicitate
31 de garoafe pentru 

Sav Traian și un călduros 
„La mulți ani 1“ — Mioara 
(3429)

VIND urgent aparta
ment liber, cărămidă, trei 
camere, gaze — Hațeg. In
formații telefon 22165 —
11730 Deva. (3423)

VIND Dacia 1300 sau 
1310, neridicată. Strada In
dependenței bloc 4, ap. 14, 
Petroșani. (3420)

CAUT femeie îngrijire 
copil. Petroșani, Aleea Po
porului, bloc 3 A, ap. 8. 
(3414)

SCHIMB garsonieră cu 
apartament două camere, 
zona piață sau Hermes. In
formații str. Vasile Roaită, 
bloc 2 A, ap. 13, se. 1, Pe
troșani. (3415)

SCHIMB casă de colonie, 
2 camere, bucătărie, cu a- 
partament 2—3 camere — 
zonă Hermes, Piață sau 
Petroșani-Nord. Informa
ții, Micu Klein 13/2, Pe
troșani. (3416)

PIERDUT carent de e- 
lectrician pe numele Go- 
gonel Ion, eliberat de I.M. 
Vatra Dornei, în anul 1966. 
II declar nul. (3418)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buftea 
Vasile Gheorghe, elibera
tă de I.M. Paroșeni. O de
clar nulă. (3419)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele For- 
nade Ana Valeria, elibera

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA Liciu Vaier anunță cu aceeași durere 
împlinirea a 6 săptămîni și, totodată, mulțumește 
tuturor celor care au fost alături de ei la greaua 
încercare pricinuită de pierderea scumpei lor soție, 
mamă și bunică

LICIU IOANA
Nu o vom uita niciodată. (3417)

SOȚIA, copiii și ginerele amintesc cu aceeași 
durere împlinirea unui an de cînd ne-a părăsit cel 
care a fost un soț și tată iubitor

TAR EMERIC IMRE
Nu-1 vom uita niciodată. (3422)

CU sufletele îndurerate, fiul, Alin, soacra, Irina, 
familiile Hașca și Suciu, nașii Benea și Pavel, re
amintesc că, la 15 martie, s.au împlinit 6 ani de la 
dispariția fulgerătoare dintre noi a celui care a fost 

HAȘCA VIOREL
Ii vom păstra amintire veșnică. (3414)

TV_ “ j
20,00 Telejurnal.
20,15 Timp al marilor îm- I 

pliniri: Epoca. |
Nicolae Ceaușescu. > 
Contribuție strălu- | 
cită la îmbogățirea . 
tezaurului gîndirii ■ 
și practicii revolu- I 
ționare.

20,35 E însăși existența | 
României I
Emisiune dc versuri | 
și cîntece patrioti- ■ 
ce și revoluționa- ' 
re.

20,45 Scena și ecranul.
21,00 Film serial:

„Tineri în luptă". I
21,50 Telejurnal.

tă de întreprinderea de 
confecții Vulcan. O declar 
nulă. (3421)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Costea 
Salvina, eliberată de 
I.A.C.C.V.J. Petroșani. O 
declar nulă. (3425)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Vulcănes- 
cu Marinică, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. II declar nul. (3426)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nagy 
Petru, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cris- 
tea Constantin, eliberată 
de I.M. Lupeni. O declar 
nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dejan 
Petru, eliberată de I.M. 
Lupei i. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Boroda 
Miluța, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stan- 
ciu Valentin, eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nu
lă. (3410)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Coro- 
ian Alexandru, eliberată 
de I.M. Petrila. O declar 
nulă. (3411)
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