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într-o atmosferă entuziastă, angajantă, generată de ampla 
expunere a tovarășului NtCOLAE CEAUSESCU 

Consfătuirea cu cadrele de conducere
din industrie, construcții, transporturi 
și agricultură și-a încheiat lucrărileîn prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, la 6 martie, s-au încheiat lucrările Consfătuirii cu cadrele de conducere clin industrie, construcții, transporturi și agricultură.Prin amploarea participării și importanța problemelor analizate, Consfătuirea, organizată din i- nițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a înscris ca un eveniment de profundă însemnătate în viața politică a țării, menit să de

termine, prin concluziile și hotărîrile sale, un salt important în perfecționarea continuă a formelor și metodelor de organizare și conducere a întregii activități economice, pentru trecerea la o calitate nouă, superioară în industrie și agricultură, în toate dome- nils, valorificarea în cel mai înalt grad a tuturor resurselor materiale și u- mane, în vederea dezvoltării în ritm susținut a e- conomiei naționale, ridicării permanente a nivelului de trai al celor ce muncesc, înfăptuirii mărețului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

Marți dimineața, în. ultima zi a Consfătuirii, lucrările au fost reluate în- tr-o ședință comună, care a reunit pe cei peste 6000 de participanți.Sosirea . tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului în Sala Palatului Sporturilor și Culturii, care a găzduit marți lucrările în plen ale Consfătuirii a fost întîmpinată, ca și în ziua precedentă, cu multă căldură și însuflețire. Minute în șir, miile de participanți ovaționează ' puternic, aclamă
(Continuare în pag. a 4-a)

Profund atașați politicii partidului, 
minerii Văii Jiului vor da patriei 

tot mai mult cărbune 
Cuvîntul tovarășului Dan SurulescuConsfătuirea de astăzi se înscrie ca o nouă expresie a democratismului orinduirii noastre socialiste, a grijii permanente a dumneavoastră de a vă întîlni și consulta cu cadrele de conducere, cu cei cana lucrează nemijlocit în producție — a spus în cuvîntul său tovarășul Dan 

Surulescu, directorul în

treprinderii miniere Lu- peni.Noi, minerii Văii Jiului, simțim din plin această preocupare?,' grija cu care sîntem înconjurați de conducerea partidului și statului, personal de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Dovezi ale a- cestei griji sînt măsurile

adoptate din inițiativa dumneavoastră pentru modernizarea minerituluicarbonifer, realizarea de noi obiective industriale și dezvoltarea social-cultura- lă a tuturor localităților miniere din Valea Jiului. Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru mi-
(Continuare în pag. a 4-a)

ANUL XXXV, NR. 8244.

Cinci întreprinderi
cu sarcinile zilniceDeși sîntem încă la început de lună și nu la toate întreprinderii^ miniere s-a reușit mobilizarea întregului potențial real de care se dispune pentru ca sarcinile

zilnice la producția fizică de cărbune să fie onorate, totuși ieri, la bilanțul zilei precedente un număr de cinci colective de întreprinderi raportau
• Cel mai puternic colectiv minieral Văii, cel de la Lupeni, cumulează cu plusul din 5 martie o producție suplimentară în luna martie de aproape 2 500 tone. '
• La I.M, Lonea, de exemplu în luna martie diferența între extracțiile din 1 și 5 martie era de peste 700 tone. O producție suplimentară de 350 tone față de sarcinile de la începutul lunii obține sectorul IV al minei, succes ce are la bază o substanțială sporire față de nivelul planificat al productivității muncii. Din sector, se remarcă, prin rezultatele pe cane le raportează, brigăzile conduse de Anton Florea, dint.r-un abataj dotat cu complex mecanizat, Iosif Clamba și Nicolae Golea. Pe locul II al întrecerii dintre sectoare se situează colectivul sectorului V, cu 131 de tone de cărbune extrase suplimentar de la începutul lunii.
• Despre minerii din Fetrîla, care au

în legătură cu punerea

Brigada condusă de Ion Daniel de la sectorul investiții al minei Paroșeni — 
o formație mereu fruntașă, care se evidențiază prin calitatea lucrărilor ce le 
execută. Foto : Gh. OLTEANU

Vă informăm^I
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miniere

Pe 
față

depășitedepășirea planului, combinat, în 5 martie,de ziua lucrătoare anterioară, s-au extras cu peste 1 000 tone de cărbune mai mult.depășit sarcinile zilei de 5 martie cu 228 de tone, consemnăm doar că ei se află foarte aproape de un plus de la începutul anului de 14 000 de tone de cărbune.
• Colectivul I.M. Dîlja, care și-a depășit, de asemenea, sarcinile zilnice, dovedește mari resurse pentru a trece grabnic în rîndul colectivelor miniere cu plusuri și în această lună. „La zi“, colectivul mai avea de recuperat doar 101 tone.
• La I.M. Aninoasa, depășirea planului în 5 martie este rezultatul sporurilor de producție realizate de două- sectoare î V cu 172 tone și II cu 133 tone. In efortul general de redresare se evidențiază brigăzi cu nume bine cunoscute de la cele două sectoare î cele conduse de Nicolae Bokor, Victor Andrițoiu, Roman Petru, Constantin Iacob și alții.

în funcțiune a noului flux
de la I.M. Llvezenl

Deocamdată se poate vorbi 
de întîrzierî SI» promisiuniLa 1 martie, se scontase în cîteva luni, trebuia să intre în funcțiune la I.M. Li- vezeni noul traseu al cărbunelui între orizonturile 475 și 300. Faptul nu a a- vut loc la termenul scadent, materializarea programului de lucru elaborat în acest scop fiind întîr- ziată cu -cca o lună. De ce ? Care sînt cauzele ce au condus la amînarea finalizării unui însemnătate bunul mers

așa cum urmă cu

obiectiv de vitală pentru al activității
î-

pentru redre-

Femeile iubesc viața și munca

urmărite cu consecvență, cu interesul cuvenit de către maiștri. Șeful de echipă Florea Potor își exprima nemulțumirea că materialele de betonare, ce iau să sosească la front, au ajuns în tul altă parte. Deși afirmase că pe noul sînt stabilite precis creț, pe fiecare schimb, răspunderile maiștrilor inginerilor, la această crare părea că totul curge la voia întîmplării. Realitatea ne convinge eă aprovizionarea brigăzii a fost lăsată la latitudinea lucrătorilor sectorului de transport.La frontul brigăzii conduse de Gheorghe. Lițcan, ne-am întărit convingerea că cei numiți să coordoneze și să asigure condiții de lucru brigăzilor nu-și fac pe deplin datoria. Brigada, pentru ca să poată înainta în acel schimb încă un metru liniar, a fost nevoită să ,ccară împrumut (!?) de la o altă formație din

productive, sarea minei 1Cea mai mare parte a răspunsurilor la această întrebare primite din partea unor factori cu răspunderi în conducerea și organizarea producției la această mină, aflată în dezvoltare accelerată, au vizat o cauză veche, arhicunoscută : e- xecuția noului traseu a fost frînată de defecțiunile pe vechiul traseu, cel pe care urmează să-1 înlocuiască. Fără îndoială că există a- devăr în această afirmație. Dar, am avut prilejul să constatăm la fața locului, în urmă cu cîteva zile, destule cauze mult mai direct legate de slăbiciuni interne, manifestate în organizarea lucrului chiar și pe acest nou flux, dependente de exigența redusă cu care s-a acționat pentru terminarea la vreme a lucrărilor de aici.Cea dintîi lucrare întîl- nită pe noul traseu — menajarea galeriei de orizontul 475, în zonacare urmează să fie instalat un culbutor pentru va- gonetele cu cărbune, ne-a dat prilejul să constatăm că lucrările de aici nu sînt

trebu- acesl cu to-1 ni se traseu și con-sau liX de-^
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N-o căutasem acolo, in 
fabrica de tricotaje din Pe
troșani, pe Maria Acs, șefă 
de schimb. Nici pe Varia 
Menghea, muncitoare frun
tașă, despre care șefa sec
ției, inginera Dorina Asaf- 
tei spusese că ,,e una din 
cele mai bune tricotoare". 
Intimplarea a făcut să fiu 
martorul unor frînturi de 
dialog ce mi-au incitat din- 
tr-o dată curiozitatea. O 
femeie scundă, rotundă la 
chip, cu miini mici, deli
cate, purta cu șefa secției 
o discuție în care reveneau 
des cuvintele „acum doi 
ani“,

— Ce s-a întimplat acum 
doi ani ? am 
trebarea.

— Tovarășa 
nește doi ani 
case la un curs de califica
re la fabrica „Drapelul ro
șu" din Sibiu, mi-a răs
puns inginera Asaftei, Iar 
acum...

nedumerită : „ce o 
eu acolo in fabri-

Mă aflam acolo cu gin- 
dul si. caut tinerețea unei 
fabrici și a colectivului său. 
Fiindcă tinerețea e pretu
tindeni acolo unde' ceva 
nou se naște, unde sînt oa
meni care dau viață unor 
visuri.

— Cind am venit in Vale, 
se confesa muncitoarea Va
ria Menghea, ajunsesem să 
mă gindesc : ce-o să fac, 
tind bărbatul meu va ple
ca la mină 1 E miner la 
Livezeni. M-am calificat, 
am deprins rostul unei 
meserii care îmi place și-mi. 
aduce satisfacții. Acasă mă 
așteaptă Marian, băiețelul 
meu de 5 ani, căruia ii po
vestesc multe despre fa
brică.

Tinăra ingineră Dorina 
Asaftei, de loc din Fălti
ceni împlinește 25 de ani 
și doar un an de la termi
narea facultății. Atunci cînd Dumitru Bem IONAȘCU 
a fost repartizată la fa- ______________________
brica de la Petroșani se (Continuare în pag. a 2-a)

„Hunedoara, plai stră- I moșesc" a fost tema u- nei excursii la care' au luat parte elevi și ca- I dre didactice de la I Școala generală nr. 6 I Vulcan. Au fost vizita- i te monumente istorice Iși obiective social-econo- mice de la Sarmizege- tusa, Hunedoara, Brad, Tebea. (T.S.).
♦ —---------- 'După o săptămînă de inactivitate comercială, în care a fost supus u- nor lucrări de igienizare și renovare, magazinul alimentar nr. din Petroșani a redeschis luni, o martie a.c. Pe cînd o acțiune de igienizare și Ia limentara nr. 17 din a- celași cartier al municipiului nostru ? (V.Beldie). i
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îndrăznit în-

Acs impli- 
de cind ple-

I
mult mai mult de- 
fi sperat vreodată,

sau

întreba 
să fac 
că ?“

— E 
cit aș
ne mărturisește acum. Fă
ră experiență nu-i ușor să 
te descurci ca șefă de sec
ție. Dar cind iubești mult 
o profesie pe care ai visat-o, 
nu poți da înapoi...

Dacă a fost greu 
a fost ușor ?

— A fost greu numai la 
început, ne spune comunis
ta Maria Acs, președinta 
comisiei de femei din fa
brică. Ne-am calificat la 
cursuri, apoi ne-am adap
tat noilor condiții. Adevă
rata școală a meseriei ră
mâne tot fabrica. De ea de
pinde ca noi, femeile, să 
devenim cu adevărat - mun
citoare. Am 28 de ani. 
Soțul meu lucrează la
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A. HOFFMAN

(Continuare ta pag. a 2-a)
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Experiența colectivului de la mina Petrila în
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VALORIFICAREA SUPERIOARĂ 
A RESURSELOR DE CREȘTERE 
A PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
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hărniciei • (Urmare din pag. 1)

IStilpul hidraulic este xat in suporți. Cu multă atenție și precizie. Un deget apasă pe buton șiI două „gheare" string stîl- I pul ca-ntr-un clește. Ini' cepe proba. Patruzecișt- I cinei de minute, timp incare presiunea împinge pistonul stîlpului de Ia I un capăt la altul, opligîn- I du-1 să facă o cursă.— Majorați presiunea!... rostește comanda Mihai I Matyuș, în timp ce pri-virea-i nu se desprinde ' de, pe diagrama electrică. | ... Sîntem în hala deI montaj a • complexelori mecanizate de la S.S.H. | Vulcan. Acolo unde se . construiesc instalațiile hidraulice pentru un nou > complex mecanizat. Cei I 14 lăcătuși montori . I află sub conducerea tînă- I rului comunist Mihai Ma- I tyuș. Deși are numai 29 I de ani, Mihai lucrează aici de la înființarea fa- .I bricii, A fost la început nou pe diagramă. I lăcătuș, a făcut liceul la I seral, apoi a devenit șef| de echipă.— Comunistul Mihai I Matyuș, ne spune tov.Marin Lazăr, secretarul comitetului de partid, es- Ite un exemplu de muncă și dăruire, un comunist . model. In fiecare lună brigada pe care o condu- ' ce își depășește sarcinile I de plan.In cei 7 ani de muncă,

apropiere doi stîlpi necesari pentru montarea armăturii de susținere. L-am întîlnit în zona lucrării pe maistrul principal Romulus Rădeanu, în a cărui răspundere cada și asigurarea materială a .brigăzii ______ _____________ rul a încercat să justifice această deficiență ...cu un răspuns, du- , pă părerea noastră, nesatisfăcător. Să notăm în plus că după alte trei..schimburi, brigada lui Gheorghe Lițean urma să treacă la execuția unui racord între ndulj siloz de cărbune, aflat în lucru sub o- rizontul 475, șî planul în-

I lui Lițean. Maiștri cat să justifice ă<
IMihai n-a știut ce-i ră- I gazul. Dimineața în uzi- • nă, după masa la școală, I noaptea făcea studii și I calcule. îndrăzneala și I agerimea gîndului săli | s-au materializat. în, stan-.. dul de probă și dispoziti- I vele de ctalonare a stîl- pilor. Realizări remarcabile in care- au fost încorporate timp și gîndire, muncă și pasiune....Ii privesc chipul con- I centrat, dîrz și plin dc ( neastîmpăr. Ochii-i pătrunzători s-au fixat din

alinat spre orizontul 300. Șiț totuși, la frontul respectiv nu erau încă montate conductele de aer comprimat sau celelalte instalații care condiționau atacarea lucrării.Renunțăm să înșirăm și altă constatări culese pe noul traseu ce se execută la ora actuală între orizonturile 475 și 300 pentru a da cuvîntul directorului întreprinderii, ing. Dumitru 
Oprîș, căruia i-anl ’prezentat toate observațiile noastre :— Sarcinilor sporite ce revin colectivului nostru la producția de cărbune din luha martie, li se adaugă cele legate de punerea în

• Consfătuire 
în domeniu! 

tehnologiilor miniereLa CAl.V.J. a fost organizată consfătuirea tehnică’ pe o temă de actualitate privind modernizarea tehnologiilor de extragere a cărbunelui în Valea Jiului: exploatarea în: avans. Au participat cadre tehnice din prinderile miniere, tători și proiectanți la I.C.P.M.C., C.C.S.M. specialiști din combinat. Pe baza unui bogat materia: documentar și a U- nor sugestive materiale grafice,, s-au purtat

se
— 360 - atmosfere !... Fain ! Nu există nici o pierdere de presiune...Aceasta înseamnă ct ștîlpul s-a comportat i- reproșabil. Că a trecut cu bine, proba. O probă a iscusinței și hărniciei pe care comunistul Mihai Matyuș o trece cu „brio' în fiecare zi.

Valeria COANDRAȘ

La unitatea nr. 
patiseria „Zori de zi" 
a luat ființă un micro- 
laborator de patiserie.

.Foto : I. LICIU

funcțiune, pînă la 1 aprilie, a noului flux de transport. Ritmul de luerp pe care ni' l-am impus prin noul* program întocmit — care prevede stadii concrete ce . trebuie atinse pe zile și schimburi și nominalizează persoanele care răspund de îndeplinirea lor — este extrem de forțat. Aceasta presupune, mai ales dacă ținem seama de neajunsurile de pînă acum, ca brigăzilor să li se acorde un sprijin efectiv -și deosebit de exigent din partea maiștrilor și inginerilor numiți să răspundă de activitatea lor. Față de această situație, consiliul oamenilor muncii a stabilit măsurile necesare pentru organizarea mai eficientă a activității brigăzilor și echipelor angrenate în realizarea acestui obiectiv vital pentru producția dc mîine a minei. Dorim ca măsurile noastre să conducă la spo-

rirea in mai mare măsură a participării la. controlul îndeplinirii efective a sarcinilor stabilite, inclusiv prin organizarea schimb de schimb a rapoartelor de activitate cu responsabilii pe schimburi. Trebuie să realizăm creșterea, de asemenea, a rolului inginerilor în organizarea mai e- ficientă a muncii, în respectarea de către maiștri a deciziilor, luate și materializarea neabătută a prevederilor. Asistența tehnică pe schimburi va spori în competență, ‘iar intervențiile ’maiștrilor și inginerilor în operativitate, în vederea creării celor mai adecvate condiții de înfăptuire punct cu punct a întregului program. Acestea sînt rezervele pe care ne bazăm pentru ca prin actuala con- oentrare de forțe spre a- cest obiectiv să putem grăbi punerea sa în funcțiune.
Femeile iubesc viata

■

si munca
(Urmare din pag. !)

l.V.M.P. Acasă mă așteap-
ota două fetițe, sintem 

familie fericită.
pestine unite. Destine 

muncitorești. Revenim la 
ideea . fabrică — școală. Ea 
nu este limitată numai la 
însușirea meseriei. Cuprin
de și lecții de o fascinantă 
profunzime asupra îndrăz
nelii tehnice. Mi-au ră- 

minte 
Dorina 

vă in

mas întipărite* în 
spusele inginerei
Asăftei. „Nici nu 
chipuiți ciț pot realiza fe
meile în. producție, dacă

întrecere e- de si
dez- țeh- s-au con- a-coh-

_ b’Cttl £./LII- v<X v bateri de inginerie nologică, din care evidențiat programe - crete privind aplicarea ceste! tehnologii în dițiile specifice din Valea Jiului, (Fr. VETRO)

Răspundem 
cititorilor

• MIHAI SCHENKER, 
Uricani: Problemele pe ca
re le ridicați în legătură cu pensionarea dv., le puteți lămuri la oficiul de pensii 
unde aveți dosarul depus, oficiul fiind in posesia tuturor datelor care au stat Ia baza calculării pensei. în- trucît nu ne precizați localitatea și in ce loc de mun
că ați lucrat în perioada 1950-1953, de asemenea, nu 
vă putem fi de folos. Vă rugăm să treceți pe la redacție pentru precizări.

• IO AN POPA, JUNC 
ELISA BETA ȘI GIL ROI- 
BAN, Petroșani : Clădirea 
în care dv. locuiți urmează să fie demolată în vederea extinderii depozitului 
de mărfuri Petroșani. Muncitorii din echipele de pa- vatori ale E.G.C.L., care sînt cazați aici, vor fi mutați în imobilul din strada 
M. Eminescu nr. 11, în curs de amenajare în acest scop, iar ceilalți locatari 
au fost îndrumați să solicite locuințe de la unitățile la care sînt încadrați. Am aflat că ați fost deja informați în acest sens. I

tn~ 
fabricii.: 
profesio- 
Femeile 
, munca.

șii cum sâ le mobilizezi ca
pacitatea". Vorbele tinerei ' 
inginer^ exprimă o trasă- .? 
tură esențială pentru 
tregul colectiv al 
ridicarea nivelului 
nai, specializarea, 
iubesc viața și
„Greu, dar trebuie. ‘Neapă- i 
rai trebuie", sună cuvintele 
Măriei Acs. Ca un crez de ; 
viață. Pentru că femeile 
din fabrică se cunosc și Zii- f 
nic se regăsesc cu pasiunea : 
lor- pentru meserie, cii sete 
lor de nou, cu mândria si ; 
satisfacția pentni reaVzn- ■ 
rile lor, în economia țării. ■

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

— în a doua etapă a re
turului, Jiul se deplasea
ză la Baia Mare, unde are 
de susținut un joc greu în 
compania elevilor lui Ma- 
teianu. Va reuși oare să 
recucerească cele două 
puncte cedate băimărenî- 
lor anul trecut pe teren 
propriu ?— într-adevăr, un meci greu pentru Mulțeșcu și colegii săi.' Greu cu atît mai mult cu cit, în caz de eșec, băimărenii riscă să „cădă" și de pe, locul patru al clasamentului. Dar urmărind la televizor meciul. lor cu. Dinamo, pot spune că formația care a constituit revelația turului n-a strălucit. Emoții am avut și noi în meciul cu S.C. Bacău, dar echipa noastră a avut tăria să refacă handicapul și în final să învingă o formație care ne-a dat în ultima vreme destulă bătaie. de cap. Ținînd seama de faptul că avem o echipă matură, omogenă, cu jucători, tehnici, consider că dacă se vor dărui din toată inima pot obține victoria la Baia Mare. O doresc toți iubitorii fotbalului din Valea Jiului.

— Exceptînd rezultatul 
de la Tîrgu Mureș, etapa 
18 s-a încheiat fără sur
prize. Credeți că pe aceeași 
linie va fi si în etapa a 
19-a?Personal văd o etapă agitată, cu mai puțini soliști.

— Care sînt aceștia ?— în primul rînd Steaua, pe care nu văd cum ar putea-o încurca în socoteli purtătoarea lanternei roșii, F.C. Bihor. Depinde, de '

și n-ar fi exclus cave-scordupă etapa de azi să-i dempe militari în postura de lideri. Apoi îi văd victorioși și pe studenții bucu- reșteni în fața siderurgiș- tilor din Hunedoara, deși nu este exclus un rezultat ' de egalitate.
— Credeți că va fi o eta

pă cu multe răsturnări în 
clasament ?— Desigur. Argeșenii, actualii lideri ai clasamentului, au, un meci deosebit de dificil cu ambițioasa e- chipă din Bacău. înclin deci spre o victorie a gazdelor, deși șanse de egal, ba chiar un succes total, au și argeșenii. Deschis oricărui rezultat este și meciul de la Arad, dintre textiliști și Dinamo, precum și cel dintre studenții din „dulcele tîrg al Ieșilor" și cei din Bănie. Echilibrată se anunță și partida dintre Gloria Buzău și A.S.A. Tg. Mureș, unde elevii lui Bone vor căuta să recupereze măcar un punct din cele două pierdute acasă, pentru că altfel șe apropie de zona fierbinte a clasamentului. Despre meciurile dintre Politehnica Timișoara — C.S. Tîrgoviștg și Chimia Rîmnicu Vîlcea — O- limpia Satu Mare ce să spun ? Gazdele, aflate pe locuri ce duc spre divizia B, vor lupta pînă la epuizare pentru victorie. Cred că o vor obține, continuînd în acest fel să spere în- tr-o salvare de la retrogradare. Cam așa văd eu etapa ; vor fi însă și echipe care o să-mi dezmintă pronosticurile.

D. CRIȘAN

LUPTE

Echipa
C.S.Ș. Petroșani 

pe locul doi în sala de sport Jiul Petrila s-a desfășurat etapa a IV-a a campionatului de juniori și școlari la care au participat toate cele 7 e- chipe din grupă. în urma rezultatelor obținute, echipa C.S.Ș. Petroșani (antrenor, Vasile Făgaș) a ocupat locul 2 cu 58 de puncte, primul loc revenind e- chipei C.S.M. Craiova cu 64 de puncte. S-au evidențiat Aron Cîndea (44 kg.),Iosif Keller (48 kg), Petre Stanciu (57 kg), Dorel Bre- binaru (62 kg), Marian Si- șu (68 kg), Silver Militaru (74 kg), Mihai Zoltan kg.), Nicuț Munteanu kg.) si Petre Todericiu 100 kg).în clasament jlu^ft 4 tape locurile I și II sînt ocupate de echipele C.S.Ș. Petroșani și C.S.M. Craiova, ambele cu cîte 25 de puncte, urmate de Olimpia Craiova, Constructorul Hunedoara. Peste 2 săptămîni, în orașul Orșova se va desfășura ultima etapă, care va hotărî echipa cîștigătoa- re de serie și dreptul de participare la turneul final.

(82(90 (+e-

Aurel SLĂBII

Bre v î a r
• ATLETISM. Orașul Hunedoara a găzduit etapa județeană a concursului republican de cros seniori și juniori (mtef) la care au luat parte cei mai buni ătleți ai cluburilor și asociațiilor sportive din . județ. Participînd cu . un lot de peste 20 de sportivi, antrenorul Ștefan Mihaly de la Clubul sportiv Jiul Petroșani, a obținut două titluri de campioni județeni prin Ilie Diaconu, la juniori II, și Valentina Co- jocaru la senioare.
• BOX. Timp de două zile, sala de sport Constructorul din Hunedoara a găzduit întrecerile etapei județene de box rezervate juniorilor I și II. In urma meciurilor disputate, 5 boxeri din Valea Jiului au cucerit titlul de campioni județeni și dreptul de a participa Ia etapa de zonă. Iată-i pe acești cîștigători: Dănuț Gîtman (catg. 45 kg), Nicolae Zamfir (categ. 60 kg.) și Nicolae Grindeanu (catg. 67 kg.) toți de la A- sociația sportivă Minerul Lupeni, la juniori mici, loan Pătroi (categ. 60 kg.) și Mihai Stanciuc (categ.

de la Mila juniori
„Cupa de

63,5 kg.) ambii nerul Vulcan mari.
• FOTBAL, 

iarnă" : Minerul Uricani —Jiul (juniori) 1—1 ; jocuri amicale Minerul Lupeni — Metalul Oțelul Roșu 4—0 ; Minerul Vulcan — Știința. Petroșani 2—2.
• GIMNASTICA. Sala C.S.Ș. Petroșani a găzduit etapa municipală de gimnastică a școlilor generale. Au fost prezente rcprezcn- ’ fantele școlilor generale nr.2 Lupeni, nr. 4 și 6 din Petroșani. De menționat că Școala generală nr. 6 a participat cu 2 echipe. Pe primele 3 locuri s-au si- l&at următoarele echipe: 1. Școala generală nr. 6 Petroșani — echipa I; 2.Școala generală nr. 4 Petroșani. Locul III a revenit echipei a Il-a a Școlii generale nr. 6 Petroșani. Regretabilă absența echipelor din orașele Vulcan și Petrila. La buna desfășurare a competiției un prețios sprijin l-au adus cadrele die specialitate de Ia C.S.Ș. Petroșani.

S. BALOI

Evoluție promițătoare a micilor noastre gimnasteîntîlnirea amicală de gimnastică dintre elevele de la C.S.Ș. Petroșani și C.S.Ș. Tg. Jiu a fost ciștiga- tă de micuțele gimnaste din Petroșani.Spectatorii prezenți la a- ceastă frumoasă întrecere au răsplătit prin aplauze comportarea echipei noastre formată din Adriana

Bitu, Mihaela Tomulescu, ponentele echipei de la Elena Coleșa, Liliana Dră- C.S.Ș. Tg. Jiu, am reținut gănesc, Mihaela Orehov și promițătoarea comportare a surorilor Maria și Daniela Grama și Mariana Lugoj.Returul acestei întîlniri amicale va avea loc duminica viitoare, la Tg. Jiu.
Tiindă Nemeș. La indivi- „ dual, Adriana Bitu cu 35,60puncte s-a clasat pe primul loc, iar pe locurile II și III s-au situat colegele ei Elena Coleșa 35,00 puncte și Liliana Drăgănesc cu 32,60 puncte. Dintre com- B. STAICU
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Printre colectivele 
care in ultimul timp 

au dobîndit 
o valoroasă
experiență, 

se înscrie și cel 
de la mina Petrila

Prezentăm astăzi experiența acestui colectiv în

Valorificarea superioară 
a resurselor de creștere 
a producției de cărbune

In ianuarie, 4816 tone; în februarie, 8608 
tone de cărbune peste plan...

• IN PRIMA LUNA A ACESTUI AN, mina Pe- 
trila a depășit sarcinile la producția fizică de cărbu
ne cu 4816 tone. Producția netă a fost realizată în 
proporție de 130,6 la sută, iar producția marfă și 
producția globală în proporție de 103,8 Ia sută și, res
pectiv, 101,9 la sută. Cele mai mari depășiri le-au 
înregistrat sectoarele : III cu + 2 111 tone, IV cu + 
1864 tone, II cu + 798 tone de cărbune.

• IN LUNA FEBRUARIE, planul producției fi
zice a fost depășit cu 8 608 tone de cărbune.

• ȘI ÎN ACEST ÎNCEPUT DE LUNA s-au obți
nut realizări deosebit de importante. Pînă în prezent, 
de Ia începutul anului, mina Petrila înregistrează o 
depășire de aproape 14 000 tone cărbune peste preve
derile de plan. Prin aceasta a fost recuperat în între
gime minusul din anul trecut.

în pagina de față, prezentăm citeva din preocupă
rile colectivului de oameni ai muncii de Ia mina Pe
trila, angajat puternic, sub conducerea organizațiilor 
de partid, pe linia înfăptuirii sarcinilor de creștere a 
producției de cărbune.

Se reduc consumurile de materiale

Calitatea oamenilor 
determină calitatea 

muncii I

ilBc DWI i
ti v
tawuijue

1996 1979

Experiența colectivului de muncă al I.M. Petrila demonstrează că la baza .■'creșterii producției fizice de cărbune, a stat înfăp- tuirea consecventă a programului die mecanizare.Se promovează cu perseverență, în funcție de condițiile concrete de zăcă- mînt, mecanizarea operațiilor de tăiere și susținere în abataje. In prezent,, 12 la sută din producția mire!-este realizată cu tăiere și susținere mecanizată. Pînă la sfîrșitul anului 1979 gradul de mecanizare i operațiilor de tăiere și la 23 sută. In cursul acestui vor fi puse în funcțiu- încă trei noi complecși susținere mecanizată,
Susținere va spori
1 a

■ a -n.e

iar la lucrările de pregătiri o combină modernă. Se vor face astfel pași importanți pe calea creșterii productivității muncii în cărbune și micșorarea efortului fizic al minerilor.Ca urmare a preocupării sporite a comitetului de partid și a C.O.M. pentru înfăptuirea mecanizării lucrărilor de bază, inclusiv a celor de transport, s-a trecut de la transportul discontinuu la transportul continuu, pe benzi. In prezent, 95 la sută din operațiunile de transport sînt efectuate pe benzi transportoare. La nivelul fiecărui sector, între benzile transportoare pe orizontală și transportul pe verticală s-au construit silozuri de

mare capacitate, care asigură funcționarea în flux continuu a . transportului cărbunelui spre suprafață, precum și lucrul fără întreruperi în abataje.Concomitent, numărul personalului muncitor din sectorul transport a scăzut considerabil, în favoarea mai bunei plasări eu efective a abatajelor, pe schimburi, în cărbune. Este semnificativ, în acest sens, că productivitatea muncij în 'transport a sporit cu 25 la sută, comparativ cu primele două decade ale anului trecut.

sumului de materii prime, materiale, combustibil și energie. In acest scop, organizațiile de partid au a- doptat programe concrete de economii, pe sectoare. Valoarea economiilor obținute în prima lună a anului pe tona de cărbune extras este de :
de materiale ;

în luna ianuarie a acestui an, ca urmare a aplicării inițiativei „Contul colector de economii al sectorului*1 s-au obținut economii importante, pe baza aplicării în viață a prevederilor Ho- tărîrii C.C. al P.C.R. ctl privire la reducerea con-
• 12,44 Iei la consumul
• 3,18 lei Ia cheltuielile de secție ;
® 1,63 mc la lemn de mină ;
Pe această bază s-a obținut o economie de aproa

pe 45 lei la 1 000 lei producție marfă.
9 Coeficientul de recuperare și refolosire a armă

turilor metalice s-a ridicat la 86,5 la sută.
® Unitatea s-a încadrat în normativele mijloace

lor circulante.

Pentru comitetul de partid și consiliul oamenilor munci de la mina Petrila, a devenit o certitudine faptul că de calitatea oamenilor depinde calitatea muncii. De aceea, problema pregătirii și perfecționării personalului stă în permanență în atenția conducerilor unității și sectoarelor. Astfel, la sfîrși-c tul anului trecut, prin cursurile de calificare, 45 de oameni ai muncii au dobîn- dit meseria de miner, ajutor miner și electrician de mină. De asemenea, 40 de mineri și lăcătuși și-au însușit, prin intermediul cursurilor de policalificare, cea de-a doua meserie. Și în acest an au fost organizate două cursuri pentru calificarea oamenilor muncii în meseriile de mineri și mecanici de mină.La ora actuală, întreprinderea dispune de 62 de ingineri și subingineri, 27 de tehnicieni, 83 maiștri repartizați pe schimburi, să răspundă direct de ...sectoare și locuri de muncă, asigu- rînd asistența tehnică competentă.Un accent deosebit se pune pe stabilizarea cadrelor la locurile cheie ale producției. Ca urmare a numeroaselor- acțiuni politico-educative organizate Ia nivelul sectoarelor și brigăzilor, s-a întărit ordinea și disciplina.
a.
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Una din căile prin care comuniștii, întregul colectiv au acționat pentru sporirea eficienței producției, pentru ridicarea nivelului calitativ al activității e- conomice a întreprinderii, a constituit-o mai buna folosire a capacităților de producție și utilajelor din dotare. In acest scop s-au analizat în organizațiile de partid pe sectoare problemele respectării stricte a graficelor de execuție a reviziilor și reparațiilor, întăririi disciplinei tehnologice, asigurării din timp a pieselor de schimb, plasării raționale a posturilor pe toate cele patru schimburi.O atenție deosebită a fost acordată perfecționării cunoștințelor profesionale ale

minerilor și lăcătușilor, astfel îneît să se asigure pe fiecare schimb prezența ținui miner capabil să intervină operativ în cazul ivirii unor defecțiuni și treruperi în funcționarea tilajelor din dotare, prezent, sînt asigurate mineri care își asumă sarcini de lăcătuși, pe toate schimburile, brigăzile conduse de Gheorghe Rotaru și Eugen Voicu. Datorită acestui fapt, aici se obțin randamente înalte pe post, asigurîndu-se o funcționare neîntreruptă, ritmică, la capacitate, a abatajelor, r 1979197a
dec. 
1978

Pentru dobîndirea unor noi succese
Valoarea inițiativelor muncitoreștitantin Nicula cu + 145 tone. De asemenea, 22 de formații au îmbrățișat inițiativa „Brigada de producție și educație", reușin- du-se o mai bună organizare a lucrului în abataje, creșterea răspunderii și a competenței în realizarea sarcinilor de plan.. Prin aplicarea inițiativei 

„Dirigenția muncitorească" de către 70 de maiștri din cadrul minei, s-a reușit reducerea absențelor nemoti-

Rezultatele bune înregistrate de mina Petrila în primele două luni ale anului 1979, sînt urmarea efortului de gîndire și acțiunilor unite ale întregului colectiv.Inițiativa „Brigada înal
tei productivități", a fost preluată de 24 formații de lucru. Rezultatele înregistrate de brigăzile care a- plică această inițiativă sînt foarte bune. Pe primele două luni ale anului, a- ceste brigăzi se situează în fruntea întrecerii, prin depășirea producției de cărbune : Florea Mioneci cu + 2200 tone, Alexandru Lazov cu + 905 tone, Constantin Alexa cu -f- 800 tone, Gheorghe Rotaru cu -ț- 702 tone, Gheorghe Borșoș cu + 500 tone, Gheorghe Duca cu -|- 160 tone, Cons-

vate de la 50—60, cît se înregistrau zilnic, pînă la 15—20. Alte inițiative cum sînt „Contul colector de 
economii al sectorului". 
„Fiecare cadru tehnic ingi
neresc să rezolve anual o 
problemă tehnică sau orga
nizatorică egală în valoare 
cu ciștigul realizat pe un 
an“, „Prietenul noului în
cadrat", au fost aplicate cu succes și extinse la un număr important de formații de lucru.

Pagină realizată de :
VALERIU COANDRAȘ și VIOREL STRAUȚ

S-A PUS UN ACCENT DEOSEBIT PE :
• Buna organizare a producției și a 

muncii;
• Dezvoltarea mecanizării în subteran 

și extinderea metodei de exploatare a 
cărbunelui prin abataje frontale ;

• Folosirea integrală a capacităților de 
producție ;

• Creșterea productivității muncii în 
abataje;

• Extinderea aplicării 
muncitorești ;

• Reducerea consumurilor 
prime, materiale, combustibil

• Îmbunătățirea calității producției.

ințiativelor

de materii 
și energie ;

IN VIITOR SE VA ACȚIONA PEN
TRU :

— Accelerarea ritmului lucrărilor de 
pregătire ;

— Modernizarea în întregime a trans
portului pe benzi în flux continuu in 
subteran ;

— Punerea în funcțiune a unor noi 
complexe mecanizate și combine de a- 
bataj;

— Realizarea zilnică a posturilor pla
nificate la lucrările de bază ;

— Extinderea inițiativelor muncito- , 
rești și la alte brigăzi;

— Reducerea consumului de mate
rial lemnos și energie ;
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Consfătuirea cu cadrele de conducere 
din industrie, construcții, transporturi 

și agricultură și-a încheiat lucrările
FILME

• (Urmare din pag.. 1)cu înflăcărare „Ceaușescu- P.C.R.“, „Ceaușeșcu și poporul11, reafirmînd, și cu acest prilej, sentimentele de nețărmurită dragoste și recunoștință pe care toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de la orașe și sate le nutresc pentru partid și secretarul său general.Împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceausescu, în prezidiul Consfătuirii au luat Joc tovarășii: Manea Mă- nescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, E- mil Drăgănescu, Janas Fazekas, Ion loniță, Petre Lupu, Paul Nîculescu, Gheorghe Oprea, Glieor- giîe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, Virgil- Tro fin. Iosif Uglar, Mie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Ion Cotnari, Teodor Co-man, Ludovic Fazekas. Mihai Gere. Nicolae Giosan, Ion Iliescu, Ștefan Mocuța, Vasile Pa- tilineț, Mihai Telescu, Ion Ursu, Richard Winter," Marin Vasile, Angelo Mi- culescu, vieeprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare, precum și reprezentanți ai conducerilor unor ministere, organe județene de partid, centrale și întreprinderi, direcții județene agricole, I.A.S., S.M.A. și cooperative agricole de producție.Lucrările ședinței au fost deschise de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-rriinistru al guvernului, cane a spus :Vă rog să-mi permiteți ca în numele dumneavoastră, să salutăm cu deosebită căldură, respect și înaltă considerație, prezența la lucrările Consfătuirii, a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu.Consfătuirea noastră, amplă manifestare națională, organizată . din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușeșcu, evidențiază cu deosebită pregnanță metodele de 
muncă ale partidului nos
tru, strălucita activitate revoluționară a scretaru- iui său general, care, prin viziunea sa politică, patriotică, prin energia și gîndirea sa creatoare a inițiat și condus nemijlocit elaborarea și aplica

rea tuturor . măsurilor de perfecționare a conducerii ■pe baze științifice a socier; tații românești. Acest sfat al clasei muncitoareși țărănimii întruchipeazăelocvent, prin participării și amploarea caracterulproblematicii dezbaterilor, rodnicia politicii eco- nonrico-sociale a partidului nostru, elaborată și transpusă în practică sub conducerea înțeleaptă a tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu.Este manele merit al conducătorului partidului și statului nostru, care a adus o inestimabilă contribuție la adîncirea și dezvoltarea democrației socialiste, de atragere a maselor largi de oameni ai muncii la adoptarea deciziilor în toate domeniile de activitate, de participare activă a întregului popor în măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.în continuarea dezbaterilor generale au luat cuvîntul tovarășii: Gheorghe Pană, prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Alexandru Bitang, directorul întreprinderii constructoare de mașini din Reșița, Dan Surulescu, directorul întreprinderii miniere Lupeni, Cornel Elef- terescu, președintele Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Cocora, județul Ialomița, Rozalia Togor, secretară a Comitetului de partid de la întreprinderea de confecții din Oradea, Emil Bobu, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., ministrul muncii. Emil Moldovan, directorul întreprinderii de construcții industriale și montaj din Brașov, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Florin Țănăsescu, directorul Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru industria electrotehnică, Ana Mu- reșan, președinta Consiliului Național al Femeilor, Titus Popovici, scriitor, Oscar -Schmmel, directorul întreprinderii „11 Iunie* din Cishădie, județul Sibiu, Ion Traian Ștefânescu, prim-secrctar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Gheorghe A- lexa, președintele Cooperativei agricole de producție Bucecea, județul ■ Botoșani, Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice.Apreciindu-se că pro

blemele importante înscrise pe ordinea de zi a Consfătuirii cu cadrele de conducere din industrie, construcții, transporturi și agricultură au fost dezbătute în ședințele plenare și secțiunile Cons lăturii, la propunerea ’prezidiului, participanții au aprobat sistarea discuțiilor, urmînd ca tovarășii care nu au vorbit și au de făcut propuneri să le prezinte în scris la secretariatul Consfătuirii,In continuare, participanții au adoptat în unanimitate, cu îndelungi aplauze, Hotărîrea Consfătuirii cu cadrele de conducere din industrie, construcții, transporturi și agrieultur- ră elaborată pe baza sarcinilor care revin acestor ramuri esențiale ale economiei naționale din hotărârile de partid și de stat, din indicațiile și orientările date de tovarășul Nico-lae Ceaușeșcu. Participanții au stabilit ca hotărîrea să. fie îmbunătățită pe baza expunerii și concluziilor
Cuvîntul tovarășului Dan Surulescu
• (Ui mare din pag. 1)neri și. familiile lor, vă a- dresăm cele mai calde și alese mulțumiri.îngăduiți-mi să raportez că indicațiile dumneavoastră, date cu prilejul vizitelor de lucru făcute în Valea Jiului, se împlinesc. Colectivele unităților miniere au obținut în 1978 realizări superioare față de anii precedent!, îndeosebi la producția fizică de cărbune, în ultimul trimestru ăl anului trecut și începutul acestui an, colectivele de muncă de la Lupeni, Pe- trila, Dîlja, Uricani și altele au realizat productivități superioare în abataje și o creștere simțitoare a producției de cărbune.S-a îmbunătățit raportul dintre muncitorii direct productivi și cei auxiliari, iar pentru folosirea cu succes a complexelor de mecanizare s-a trecut la organizarea cursurilor de policalificare, astfel incit fiecare miner să cunoască meserile de electrician, lăcătuș sau mecanic, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră. Prima serie de absolvenți însumează 450 de mineri, iar în prezent sînt în pregătire peste 500 mineri.Ansamblul de măsuri pe care le-am luat și le vom 

prezentate de secretarul general ai partidului.Primit cu deosebită căldură și însuflețire, in încheierea lucrărilor Consfătuirii, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. (Cuvîntarea va fi dată publicității).Cuvîntarea secretarului general al partidului . a fost urmărită cu deosebită atenție, cu deplină aprobare și satisfacție, și subliniată, în repetate rîn- duri, cu vii aplauze, cu o- vații entuziaste de par- ticipanți.La sfîrșitul cuvîntării, în sală izbucnesc puternice urale. într-o atmosferă de mare entuziasm, întreaga asistență, în picioare, scandează cu însuflețire „Ceaușeșcu— P.C.R.", „Ceaușeșcu și poporul", „Ceaușeșcu — pacea", exprimînd sentimentele de fierbinte dra
lua în continuare ne-au deschis perspectiva ca în acest an să recuperăm o parte din restanțele anului trecut.Trebuie să arăt, însă, că dotarea tehnică nu a fost însoțită, în toate unitățile, de preocuparea corespunzătoare pentru folosirea cît mai eficientă a mașinilor și utilajelor.Vom acționa cu mai multă hotărîre pentru perfecționarea, în continuare, a organizării producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, folosirea cît mai rațională a forței de muncă, creșterea efieenței economice, a- tît prin folosirea deplină a utilajelor și instalațiilor, cît și prin reducerea costului pe tona de cărbune extras, a consumurilor de energie și combustibil. Vom lua, de asemenea măsuri ferme pentru mai buna folosire a cadrelor tehnice inginerești.îmi îngădui să folosesc a- cest prilej pentru a transmite apelul pe care minerii îl adresează unităților constructoare de utilaj minier — îndeosebi centralei de profil din Ploiești —, celor care ne furnizează diverse produse, piese și utilaje, sâ ni le livreze la timp și să îmbunătățească radical calitatea lor. Considerăm, de asemenea, 

goste, de înaltă stimă și prețuire față de conducătorul partidului și statului nostru.Participanții la lucrările Consfătuirii cu cadrele de conducere din industrie, construcții, transporturi și agricultură, fă- cîndu-se ecoul a milioane de oameni ai. muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de la orașe și sate au manifestat voința lor fermă de a înfăptui cu consecvență ’ sarcinile și orientările de o deosebită însemnătate cuprinse în expunerea tovarășului .Nicolae Ceaușeșcu, amplu program de acțiune pentru mobilizarea tuturor energiilor poporului nostru în opera de înfăptuire a hotărî- rilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale Partidului, care asigură ridicarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.
că trebuie grăbită asimilarea utilajelor stabilite prin programul de mecanizare, crearea de noi utilaje, specifice condițiilor de zăcămînt din Valea Jiului. Este, de asemenea, necesar ca Ministerul Mi- nîalor, Petrolului și Geologiei să ne ajute mai mult pentru realizarea volumului mare de investiții — aproape 1,6 miliarde lei — de care depinde soarta producției acestui bazin în următorii ani.Doresc să exprim, atașamentul deplin al minerilor Văii Jiului față de politica internă și externă 
a. partidului, înalta lor a- preciere pe care o dau efortului constant depus în această direcție de dumneavoastră,. .tovarășe Nicolae ' Ceaușeșcu.Advesîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, vorbitorul a spus în încheiere : Am asentimentul tuturor ortacilor, maiștrilor și inginerilor din Valea Jiului, ca de Ziua minerului, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la grevele, din 1929, să -v& transmitem că am fi deosebit de bucuroși să fiți în mijlocul nostru la acest important eveniment. Prezența dumneavoastră ar însemna pentru noi toți o mare cinste și bucurie.Noroc bun 1 Să trăiți, tovarășe secretar general !

PETROȘANI — 7 Norn icilor Repu- mucha- Poliția
iembrie : Taina revoluționari; blica: Adiosclips ; Unirea : învinsă.PETRILA :nopții albe.LONEA : Albinele sălbatice.ANI XO AS A: Haiducul cu ochii ca stelele.VULCAN: Totul pentru fotbal.LUPENI — Cultural :Portret cu ploaie ; Muncitoresc l M-ați confundat.URICANI > Castelul de nisip.
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TV.

9,0010,00 Teleșcoală.Teatru TV: .teptînd în pt de . Mircea T. cu.11.25 Soi inii patriei.11,5516,00 Telex.Fotbal 1 Politehnica Iași — Universitatea Craiova. Divizia • A. Transmisiune directă de la Iași.
In pauză:— TeleX— Rezultatele tragerii speciale pronoexpres.Gala __ antenelor : Transilvania (I).Telecronica pen-I 17,50

19,0018,45- tru pionieri.Itinerar francez. : Paris — Toulouse — Marsilia. 1001 de seri. Telejurnal.La ordinea zilei în economie.8 martie. Emisiune dedicată ■ Zilei femeii.Telecinemateca : ciclul „Mari regizori". „Două sâp- tămîni în alt o- raș“ — Premieră pe țară. Coproducție a studiourilor din S.U.A. și Italia.22,20 Telejurnal.

MICA PUBLICITATE

Rezultatele alegerilor 
pentru 

Sovietul Suprem 
al U.R.S.S.

MOSCOVA 6 (Agerpres), —- La alegerile din 4 martie pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S. au participat 174 920 221 alegători, ceea ce reprezintă 
99,99 la sută din cei înscriși pe listele electorale, a informat Comisia electorală centrală în bilanțul final al scrutinului. în total, au fost aleși 1 500 de- putați.

Un document difuzat de Ministerul 
Afacerilor Externe al R.S. Vietnam

HANOI 6 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste Vietnam a difuzat, la 6 martie, din împuternicirea guvernului vietnamez, un document în care se declara solemn : „Dacă China într-adevăr își va retrage . complet toate trupele sale de pe teritoriul Vietnamului, așa cum s-a declarat, atunci după ce armata chineză va re

veni de cealaltă parte a liniei istorice de frontieră, pe care cele două părți s-au înțeles să o respecte — partea vietnameză va fi gata să treacă imediat la tratative cu partea chineză, la nivelul miniștrilor adjuncți ai a- facerilor externe privind restabilirea relațiilor normale dintre cele două țări. Locul și data acestor tratative vor fi convenite de către cele două părți".

Orientul
CAIRO 6 (Agerpres). — Zbigniew Brzezinski, consilier al președintelui Jimmy Carter pentru problemele securității naționale, și Alfred Atherton, ambasador itinerant a-

Pentru soluționarea conflictului yemenitR.A. Yemen, ă adoptat o rezoluție prin care cereKUWEIT 6 (Agerpres). — Reuniunea din capitala Kuweitului a miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Ligii Arabe, consacrată soluționării pe cale pașnică a conflictului dintre R.D.P. Yemen și

Mijlociumerican pentru Orientul Mijlociu, au sosit lâ Cairo pentru a pregăti vizita pe care președintele S.U.A. urmează să o întreprindă în capitala egipteană în- cepmd de joi.
părților implicate să pună capăt luptelor.Rezoluția aprobă acordul de încetare a focului intervenit la 1 martie.

l’OLAK Francisc aduce mulțumiri călduroase medicilor Radu V. Radu, Petre Gîrlea, Mihai Făr- cașîu, asistentelor Păun, Lupulescu și BUjea pentru îngrijirea medicală a- cordată.- (157).VÎND CASA ocupabilă, cu gaz, 3 camere, bucătărie, cămară, hol. Strada Eminescu nr. 34, Deva. Informații telefon 11997. (159) 'COMITETUL asociației de locatari nr. 3 B A- eroport, cu ocazia zilei de 8 Martie, felicită călduros toate femeile din cartier, (158)
RED v TI a Si ADMINISTRAȚIA» Petroșani, str. Republicii, nr, 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (»ec|U). XIPAB.UIit Tipografia Petroșani, ste. RejraMlUi, os. W.


