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La baza progresului general al societății
Dezvoltarea și perfecționarea 

^democrației socialisteIn centrul activității teoretice și acțiunilor politice, secretarul general al partidului, tovarășulNICOLAE CEAUȘESCU, situează stăruitor una din problemele cardinale ale afirmării orânduirii — problema participării conștiente șic. responsabile a clasei muncitoare, în calitate de clasă conducătoare a societății și, alături de ea, a celorlalți oameni ai muncii, la conducerea directă și înfăptuirea nemijlocită a întregii opere de edificare a societății socialiste și comuniste. Pe a. ceastă bază a fost creat un sistem modern cu o profundă fundamentare științifică și o largă deschidere democratică, de organizare și conducere a societății. corespunzător condițiilor concret istorice ale țării noastre. Din acest punct de vedere Congresul al IX-lea, celelalte forumuri supreme ale partidului reprezintă momente de referință pentru conturarea concepției originate cu privire la conținutul, cadrul organizatoric modul de îndeplinire a rințelor democrației cialeste.Punctul de plecare determinant în această vință 1-a constituit Congresul al IX.lea a) Partidului Comunist Român, cere pe i>aza orientărilor tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU a manifestat o grijă deosebită pentru 
ca în partid și. in general,

în societatea noastră să se asigure dezbaterea cit mai largă a problemelor fundamentale ale vieții sociale. Conferința. Națională a partidului' din decembrie 1967 a indicat luarea de
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Cea mai fructuoasa 
etapă a construcției 
socialiste pe pămintul 

României

ce-so-Și pri-

măsuri în vederea întăririi cadrului organizatoric menit să generalizeze prjnci- , piui muncii și conducerii colective la scara întregii societăți.'Concretizarea u- nor asemenea cerințe a permis crearea organismelor de conducere colectivă în toate sferele și la toate nivelurile vieții economice și sociale, iar principiul muncii și conducerii colective și-a, găsit oglindirea în normative de stat, de însemnătate hotărî .oare. In contextul problematicii vaste pe care a abordat-o, Congresul al X-lea al partidului a făcut o amplă a- 
l naliză a modului oum s.au realizat cerințele lărgirii și perfecționării democrației, subliniind necesitatea trecerii la conducerea colectivă. Congresul al Xl.lea al partidului a constituit, prin ; hotărîrie sale o treapta mai înaltă tn afirmarea democrației economice, a participării efecti.

ve, a <»amenilqr muncii ia actul esențial al conducerii. la luarea deciziilor și controlul îndeplinirii lor. Astfel, în spiritul hotărîri- lor luate de acest forum suprem al partidului, au fost adoptate măsuri cu privire Ia perfecționarea cadrului organizatoric funcțional al organelor de conducere colectivă, s.au adus îmbunătățiri activității, consiliilor oamenilor muncii, au sporit atribuțiile și rolul adunărilor generale ale oamenilor muncii, au fost adoptate măsuri pentru perfecționarea cadrului organizatoric-demo- cratic al societății cum sînt
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VALORIFICARE I ARGA A EXPERIENȚEI ȘI METO
DELOR ÎNAINTATE IN MUNCA PENTRU CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ECONOMICE Ș! FORMAREA OMULUI NOU

MINA URICANI

Vizita oficială în România
1 • J 1 •

Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko încheierea convorbirilorLa Palatul Consiliului de Stat s-au încheiat, miercuri, 19 martie, convorbirile oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și general de corp de armată MobutuSemnarea

Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, președintele fondator al Mișcării Populare a Revoluției, președintele Republicii Zair.Președinții NicolaeCeaușescu și Mobutu Șese Seko au relevat cu satisfacție rezultatele pozitive ale vizitei, ale convorbiri-

lor purtate, care au pus pregnant în lumină hotă, rîrea comună de a conferi noi dimensiuni relațiilor româno-zaireze, de a dezvolta și mai puternic colaborarea dintre cele două țări, pe țărim . bilateral și

(Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și general de corp de armată Mobutu Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, președintele fondator al Mișcării Populare a Revoluției, președintele Republicii. Zair, au semnat miercuri, în cadrul unei ceremonii, care a avut loc lat Palatul Consiliului de Stat, după încheierea convorbirilor oficiale, Tratatul de prietenie și colaborare între Republica Socialistă România $i Republica Zair.După semnare, cei doi șefi de stat s-au . felicitat

documentelor oficialecu căldură, și-au strîns îndelung mîinile, s-au îmbrățișat cu cordialitate.Președinții NicolaeCeaușescu și Mobutu Șese Seko au rostit, apoi, alocuțiuni, care au fost subliniate cu aplauze, de cei pre- zenți.

. La solemnitate au luat pau-te persoane oficiale române și zaireze.In încheierea ceremoniei, cei doi președinți au închinat o cupă de șampanie pentru dezvoltarea contăm nuă a prieteniei și • colabo- ț rării româno-zaireze.
Astăzi, în jurul orei 10,45, posturile de radio și te

leviziune vor transmite direct de la Aeroportul inter
național București—Otopeni ceremonia plecării genera
lului de corp de armată Mobutu Șese Seko Kuku 
Ngbendu Wa Za Banga, președintele fondator al Miș
cării Populare a Revoluției, președintele Republicii 
Zair care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidpliii Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a efeetwat o 
vizită oficială în țara noastră.

(Cont. în pagina a 4-a)țri;-------------------
Minerii Văii Jiului întăresc votul de to 9 martie prin fapte de munco

OPT SECTOARE DE PRODUCțlE DE IA TREI ÎNTREPRINDERI 
MINIERE AU EXTRAS DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI

42 500 TONE DE CĂRBUNE
COCSIFICABIL PESTE PLAN

mina LUPENISectoarele minei Lupeni, cu excepția sectorului VI, și-au realiză t și depășit sarcinile planificate de la începutul anului, totalizând un plus de 21 000 tone de cărbune, producție suplimentară obținută pe baza depășirii productivității muncii, planificate la fiecare sector.Cel mai mare plus de la începutul anului, de aproape 10 000 tone de cărbune, l-au obținut minerii sectorului LV, care realizează și cea mai marc
----------------------------------------,

depășire a productivității Iui — 4 161 tone plus de muncii planificate în căr- ]a începutul lunii și 12 605 bune — plus 850 kg/post. tone plus de la începutul , ,,, . urmat6 614 peste seama productivității muncii, la nivel de sector, cu 220 kg/post
MINA BÂRBAtENIColectivul sectorului . obține în această lună, dar și de la începutul anului, cea mai mare producție de . cărbune cocsificabil extras peste sarcina planificată, dintre sectoarele Văii Jiu-

Sectorul IV este de sectorul III cu tone de cărbune ptan obținute pe depășirii ]
i

anului.
MINA URICANIMinerii sectorului sector cu cele mai rezultate Ia această — plus 2 800 tone în lu- • na martie și 9 773 tone peste plan de la încep-dul anului —, obțin cea mai mare depășire din bazin a productivității -muncii planificate în cărbune cocsificabil pentru această lună —■ plus 2461 kg/post.

II, bune mină

Căite realizării ritmice a sarcinilor planificate
Intensificarea mecanizării și întărirea

Implicațiile ergonomie! în minerit

răspunderii fiecărui om al mineiMina Uricani, una dintre întreprinderile care au sarcinile dc plan ale actualului cincinal realizate, la zi, și depășite cu peste 35 000 tone de cărbune cocsificabil, unitate care în anii precedență cincinalului și-a realizat ritmic planul producție, în acest an se confruntă NERITMICITATEA REALIZĂRILOR, luna ianuarie mina își depășește planul13 tone, în februarie, în schimb, rămîne sub prevederi cu aproape 3 000 de tone,
ai de ca In cu

iar în această luna continuă neritmicitatea in realizarea prevederilor zilnice.Aceasta fiind situația, am adresat secretarului comitetului de partid și președinte al consiliului oamenilor muncii, precum și directorului întreprinderii, două întrebări pe care le vom adresa și cadrelor de conducere din alte întreprinderi economice, unde neritmicitatea se manifestă ca o caracteristică a activității:

Sub egida Cabinetului prima punctele de vede, municipal de organizare re cu cuceririlor' științifice sporirea producției cărbune și îmbunătățirea condițiilor de muncă din subteran, membrii ai comisiei de organizare și productivitate a muncii a consiliului oamenilor muncii, mineri șefi de formații de lucru, maiștri și ingineri. (I.V.)

și a Consiliului oamenilor muncii de la I.M. Lonea, astăzi, începând de la ora 13, va avea loc o dezbatere privind importanța și specificul ergonomie! în minerit. Pe marginea expunerii prezentate de ing. Corneliu Bojenescu, de la Academia „Ștefan Gheorghiu" 
CEPECA, lși vor ex.

privire la aportulla de

Primăvara | 
ne cheamă!
După o iarnă ca-n bă- |

tuni, anotimpul exube- j 
. ranței naturii (mline este I șî echinocțiul de primă- ? 

vară) revine. Ziua s-a ; 
mărit, soarele ne mîn- ; 
glie cu mai multă căi- i 
dură, gospodarii au din i ce în ce mai multă trca- i 
bă In cartiere, pe străzi, i

(Jospodari sintem, in- i 
să, toți. Pentru că am- i 
bienlui, tot ce ne in- i 
conjoară și este ,'iniăptuit i 
primăvara, în fiecare lo- i 
calitate din Valea Jiu
lui, bucură ochiul și »în- i 
veselește inima, fală, ac- : 
țiunea de gospodărire Ia 
care sintem chemați cu ; 
toții de însăși conștiința . 
noastră, a Început : în 
lața unei școli elevii, cu ; 
ve.selia lor molipsitoare, | 
dau un aspect plăcut i 
împrejurimilor; în recen- \ 
tele conferințe ale U.T.Q., 
ia Uricani, Lupeni,. Vul- ; 
can, Petrila tinerii și-au 
repartizat diverse zone i 
oentru a le gospodări și i 
întreține; locatari între- i 
prinzătbri din cutare sau : 
cutare bloc du început, 1 
atrași de aceste zile mi- | 
nunate și stimulați 
valoarea patriotică a re
centelor alegeri de de- 
putați de la 9 martie, să 
creeze oaze de frumos 
și prospețime. (T.S.)

1. Ce măsuri concrete ați întreprins pentru înlăturarea cau
zelor care au generat neritmicitatea realizărilor ?

2. Care sînt la întreprinderea dumneavoastră perspectivele 
pentru a repune în drepturile legitime ritmicitatea ?

CORNEL BOLOLOI, secre
tar al comitetului de partid 
și președinte al consiliului 
oamenilor muncii.

1. Probleme am avut cu sectorul III (celelalte două sectoare și-au realizat și depășit sarcinile planificate pînă acum), iar aici cele maumari necazuri le-am ă- vut cu organizarea activității în abatajele mecanizate. Pentru a înlătura această si-

NERITMICITATEA 
IN 

ANCHETĂtuație am introdus în acest sector uri nou complex mecanizat și a fost, pus în funcțiune un nou abataj frontal dotat cu susținere individu- duală. S-au stabilit măsuri pentru a menține ritmicita-

tea pe care o vom cit de curînd, astfel sfîrșitul acestei luni lingem o producțieZilnică la nivelul trimestrului 11. La sectorul de transport cadrele de la nivelul conducerii tehnice a întreprinderii se vor ocupa în-
Dorin GHEȚA

de

atinge că la să a- medie

Practica în producție este una din activitățile importante pentru pregătirea viitoa
relor cadre. Foto: Titu CORNEA(Continuare în pag. a 4-a)



Recenta Consfătuire ce a avut loc in Valea Jiului pe tema „Cunoașterea și ge- 
; nerălizarea inițiativelor muncitorești înaintate, pentru creșterea eficienței economi- 
i co-educative a acestora", acțiune organizată de secția de propagandă a Comile- ■ lului Central al P.C.R., comitetele județean și municipal de partid și Consiliile județean și municipal al sindicatelor a scos în evidență dăruirea în muncă și devotamentul revoluționar al minerilor de aici, angajarea lor plenară în realizarea și depășirea sarcinilor de plan la producția de cărbune. Participant» la consfătuire au ținut să scoată în relief realizările economice, spoiuri'e de. producție obținute prin aplicarea fiecărei inițiative, precum și însemnătatea generalizării acestora.De asemenea la consfătuire s-au mai subliniat preocupările pe care le au oamenii muncii din Vale in ceea ce privește îndeplinirea exemplară a tuturor indicatorilor de plan, în general, și a indicatorului producția netă, în special. Rod al .unei înalte conștiințe muncitorești,, inițiativele aplicate în Valea Jiului dovedesc o- . «lată în plus forța de mobilizare a minerilor — sub conducerea organizațiilor de partid — pentru a da patriei mai mult ărbuncIn vederea îndeplinirii sarcinilor de' Jan în incest an ultimul al. cincinalului revoluției lehnicd-științificc și pregătirii temeinice a cincinalului viitor este necesar au subliniat cei care au luat cuvîntul, să .se acționeze cu mai multă responsabilitate muncitorească de către toate formațiile de lucru, să se promoveze în a- celăși timp experiența, pozitivă a colectivelor fruntașe îndeosebi a celui de la Lupeni - privind mecanizarea complexă a lucrărilor din. subteran.Avînd un larg Caracter democratic, u consfătuire âu participat mineri.. șefi .de brigadă - tehnicieni ingineri, cadre cu munci de răspundere din domeniul propa- gandei de partid, 'Wro'aîi venit cu propuneri și soluții privind îndeplinirea și realizarea în mod ritmic a planului de producție. In rîndurile ce urinează _vom expune pe -scurt din opiniile participanților-la conșțătuite, opinii care vizează în . mod direct promovarea progresului tehnic, îmbunătățirea calității produselor. folosirea cu miximum de randament a utilajelor reducerea cheltuielilor materiale, ridicarea nivelului de conștiință și educație a oamenilor.

La indicația tovarăș 
Valorificare largă a exp 

în muncă pentru ere 
' și form

Din cuvintul

PETRE CONSTANTIN, 
maistru. I.M. Lupeni, Erou 

fel Muncii Socialiste 1— Este o deosebită plăcere să conștăți că inițiativele care au -fost lansate, pentru a căror aplicare ne-am îndreptat toate eforturile, au dat roade. Lă nivelul sectorului IV de la mina Lupeni, am aplicat eu succes „Brigada înaltei productivități11, reușind

TEODOR BONC ALO, 
maistru electromecanic, 

șef de brigadă. I.M. Lupeni: ,— Condițiile de exploatare meeaniza.ă ale st:;aiului Iii, implică unele măsuri speciale de organizare a lucrului, de întreținere a utilajului și chiar de pregătire a oamenilor. Legat de pregătirea profesională, trebuie să precizez că peste HO la sută din membrii

In fața expozițret de la Casa de cultură din Petroșani.

parlicipanțilorsă sporim randamentele în abatajele mecanizate cu 4—5 tone peste prevederi. Datorită acestui fapt, colectivul sectorului nostru a încheiat anul trecut cu 35 000 tone de cărbune peste plan, iar în acest an realizăm. o producție zilnică de 2000 tone de cărbune, mult superioară anului precedent.De asemenea, aplicînd i- nițiativa „Contul colector ele economii al sectorului11, am reușit, în anul 1979, să realizăm o economie de peste- 6 mi I oane lei, • iar pe primele două luni ale acestui an peste 2 milioane lei. Sintem preocupați la ora actuală de sporirea gradului, de calificare și' policalificare a oamenilor muncii din1 Sector, sa a. cordăm atenție, permanentă noilor încadrați în muncă, de creșterea răspunderii acestora pentru, îndeplinirea șarcinilor de plan șl să aplicăm noi inițiative în acest-scop. : brigăzii sini policalificați. însemnătatea organizări i, a pregătirii proiestonale este reflectată direct ,în rezultatele mupciiJ poastre. Peste 20.000 tone cărbune în anul 1979, iar în acest an, ’ la 'zi,, peste'9500 tone. Firesc, aceste succese șe ctatoi'esc în același timp ș f aptulu i Că . in brig aria pe care.o, conduc se aplică de multă vreme inițiativa „Brigada înaltei productivități și de-educație socialistă11. De asemenea, obținerea unor productivități z'Jniee medii de 14—15 tone cărbune pe post este și rezultatul aplicării ă- cestoi inițiative, al modului cum oamenii au înțeles însemnătatea lor politică, in acest sens pot să afirm cu .toată certitudinea că Ia Lupeni mecanizarea, aplicarea și în continuare a inițiativelor muncitorești va duce tot mai mult la sporirea producțieide cărbune eocsiîjcabil.

h discuții
ILIE CHIRON, miner 

șef de brigadă, sectorul 
investiții I.M. Vulcan :— Cele două inițiative „Brigada înaltei productivități11 și „Brigada de producție și educație socialistă11 aplicate cu mult succes în a- nul trecut și la,sectorul de investiții al minei Vulcan sînt rodul unei intense munci politice desfășurate de la om la om de comuniștii de aici. Faptul că în cele două luni ale anului 1980 am depășit în . medie cu 20 la sută productivitatea muncii, dovedește -- p' dată în plus hotărîrea ortacilor de â crea noi fronturi productive. Referitor Ijl inițiativele muncitorești

preșe- 
munici.

pai al sindicatelor :— Criteriile inițiativelor care se aplică în Valea Jiului sînt sirius legate de specificul activității economice și educative din minerit. Aceste inițiative își au izvorul în sarcinile pe care ni le-a trasat tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al parti, duliii, cu privire la sporirea producției de cărbune necesar energeticii românești, pentru formarea minei ului-tehnician, capabil să stăpînească utilajele miniere din subteran Ne bucură faptul că o serie de brigăzi și formații ele lucru cum sînt cele, conduse de Eugen Voicu, Constantin Lupuleseu, len Cojocariu, llie Chiron,

aș dori să1 amintesc faptul că la locul de muncă noi avem afișată inițiativa pe care o -aplicăm și rezultatele acesteia. Specific brigăzii este faptul că, paralel cu realizarea sarcinilor de plan ne ocupăm in. tens de educarea oamenilor, de recuperarea și va. lorificarea materialelor, e- conomisirea energiei elec. trice, fiind conștienți că sporirea eficienței economi.ce are la bază reducerea cheltuielilor materiale și întărirea ordinii și disciplinei.Eugen Karpati și alții au reușit să-, generalizeze ti. ceste inițiative, dovada fiind rezultatele net 'supe. î ioare obținute de ele în procesul de producție.Experiența noastră de pînă acum dovedește că trebuie să ne ocupăm mai piuit de modul în care se organizează și se conduce lansarea inițiativelor. Cu prilejul adunărilor, generale ale oamenilor muncii prezentăm rezultatele bune obținute de aceste brigăzi, stimulîndu-le material și moral, ceea ce face ca mereu alte brigăzi și formații dc lucru să-și exprime dorința de a îmbrățișa metodele noi, înaintate în muncă.
ION COJOCARIU, mi

ner șef de brigadă, I.M. 
Lonen:— Cu ani în urmă, expri- mînd voința ortacilor mei din brigadă, am lansat i- nițiativa „Brigada de producție și educație socialistă11, Acțiunea a pornit de la dorința noastră de a întrona u'n climat sănă. tos de muncă, de a alcătui din brigadă o familie u. nită. Satisfacția a fost deplină. In scurt timp, în brigadă nu s-au semnalat absențe nemotivate, am

■ «. .... ...M. .i.........
LESCtJ, maistru electro, 
mecanic, șef de brigadă, 
sectorul IV I.M. Lupeni:— Brigada pe care o conduc a preluat multe inițiative valoroase de la alte formații, fruntașe din Vale. Aplicarea acestor ini.' țiative a avut ca rezultat în anul 1979 la nivelul brigăzii, realizarea peste prevederi a peste 35 000 tone de cărbune. Impreutță cu ortacii exploatez un complex mecanizat în stratul III, unde s-a născut și inițiativa pe care am lansat-o recent, „Să prelungim cu un ciclu durata de funcționare a complexului mecanizat11. Ne-am gîndit mult la această inițiativă, dar mai ales la eficiența ei. De exemplu prelungind eu un an durata de funcționare a utilajului se .preconizează o economie de peste 12 000 000 lei pe fiecare complex. Ceea ce doresc să specific este fap

început să ne realizăm, ba mai mult să ne depășim sarcinile.De atunci au trecut mulți ani. Ce as pu<tca spune acum ? Că sînlem o brigadă unită, care de foarte multe ori a cîștigat întrecerea pe întreprindere. Mulți dintre minerii formați in colectivul nostru siriț astăzi șefi de schimb sau șefi de brigadă Ia alte sectoare sau la alte întreprinderi miniere din Vale, ceea ce constituie o satis, facție pfentru noi. Cu toții am înțeles rolul'ce ne revine pe linia aplicării tehnicii moderne în subteran. Astăzi, ca urmare a politicii înțelepte a partidului și statului nostru, exploa. tăm urt complex mecanizat ,,fabricai11 în Valea Jiului, la I.U.M.P. Este O deosebită bucurie pentru noi și vom face totul pentru a da cit mai mult cărbune patriei. 

tul că... mecanizarea., implică tot mai mult o calificare superioară a membrilor brigăzii. In brigada mea , pe lingă faptul că toți ortacii sînt policalificați sini și specializați pe faze de operații. lucru care . duce nu nUrnai la o bună întreținere și funcționare a utilajului ci și la creșterea productivității muncii. Totodată, trebuie specificat că productivitatea muncii planificată în abataje a fost depășită lună de lună în medie cu 4 tone pe post, O altă caracteristică a brigăzii este și disciplina fermă, munci, torească de care dau dovadă toți ortacii. In acest sens , trebuie să amintesc faptul că în ultimele zece luni în brigada pe care o conduc nu este nici o abatere disciplinară indiferent de formă (absențe nemoti- vate, întîrzieri ele), apoi,

de ce să nu .menii cîștigi tot interesu că la fel de inițiativa ai mei sînt cor contribui dii zarea ritmic de plan în ; duet iei nete dieator care altfel, nuim depunem în
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CONSTANTIN AR. 
MENGIOIU, activist Ia 
Comitetul județean de 
partid Gorj:Consfătuirea de astăzi a constituit un real schimb de experiență din care am învățat foarte mult. Și noi aplicăm multe' inițiative muncito- i care în bună parte i dovedit eficiente. Ceea ce am remarcat în. să la cele două întreprinderi miniere din Valea Jiului este preocupa.’ rea deosebită pentru popularizarea rezultatelor obținute prin aplicarea inițiativelor muncitorești. Nu poate fi numită altfel, docil. o mare satisfacție pentru' Un activist, să poți spune că prin aplicarea acestor i- dei valoroase se obțin în plus însemnate cantități de cărbune, că se reduce substanțial consumul de materiale și e- nergîe, că se întărește ordinea și discplinâ, că oamenii sînt mai realizați, mai buni și mai demni.Intr-adevăr, rezultatele confirmă justețea pe care acești o au pentru a face totul acolo în subteran. îr. scopul înaintării ferme a poporului nostru pe ir. mul bunăstării.

dorinței oameni

ILIE O< 
al Comiți 
de Ia Int 
Iectrotimi miș:Faptul Jiului a-u serieude J tre alte c< că din țs satisfacție care muu zin carbo afirm în inițiativei se caractc mai prin ținute, ci zimea cu țelese de lucru car șat.Spre di țiativele : țul noștri Jiului sir mai la ol. de pildă, țațele inii înaltei am notat, riile acest căuta să. Constă tu; J iul u. șț un pre d<-nief.ra,t<. re Și atra i---n..T. il-.-i a condu» derilor m



" 'I roșu 3

gg

ggig.

rea

W*

‘unern, 03-ine și auî munceâs-re. Eansîndtită ortaciiși că yor■in la reali.r sarcinilorsral, a pro-special, înflectă, depe care oataje,
iis

hii1H■ sat

eficienței economice
omului nou

Realizări notabile la producția de cărbune
I. M. LUPENI I.M. PETRI LA

: \

1
W
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• In anul 1980 ponderea producjiei extrase cu complexe mecanizate va fi de 44,4 la sută din totalul producjiei.• Productivitatea muncii planificată în abatajele mecanizate a fost depășită zilnic, în medie, cu 4 tone pe post.• Producția de cărbune extrasă peste prevederi, în perioada care a trecut din acest an, depășește 15 000 tone cărbune.• In fruntea întrecerii socialiste pentru mai mult cărbune, din cadrul sectoarelor, se află sectorul IV, cel mai mare și cel mai mecanizat sector al minei. Din cadrul brigăzilor s-au remarcat cele conduse de Teodor Boncalo, Constantin Lupulescu, Laszlo Matyas, Ion Sălăgean, Valentin Tofană.

șștrw ț

• In acest an, la mina Petrila, 19 la sută dintotalul producției se va extrage prin folosirea noilor tehnologii. v• Productivitatea muncii realizată in abatajele dotate cu susținere și tăiere mecanizată este, în medie, zilnic de 13—14 tone pe post. ■■ 1• Producția extrasă, peste sarcinile aferente ale . anului în curs depășește 4000 tone de cărbune. *• Sectorul IV, de la care s-a lansat inițiativa „Brigada înaltei productivități1* are, la zi, un plus de 7 756 tone cărbune.• Ca o preocupare de căpătîi a celor două colective miniere, este sporirea producției de cărbune, formarea minerului-tehnician, capabil să mînu- iască tehnica din dotare, intensificarea acțiunilor de 
reducere a cheltuielilor materiale și de economisire a energiei, precum și de recuperare și recondiționăre a unor piese și subansamble.

>111

Gazeta satirică de la
Petrila, prin conți- 
materialelor afișa- 

atras atenția parti-

Ea mina Lupeni — o 
succintă prezentare a 
ideilor valoroase care
s-au născut tn mijlocul 
acestui colectiv. Intre
acestea se numără adap
tarea noilor utilaje mi
niere Ia condițiile de ză- 
cămînt, ceea, ce a condus 
la obținerea lihor pro
ductivități înalte și Ia 
importante cantități de 
cărbune peste prevederi
le planului. De aseme
nea — se sublinia în ca
drul schimbului de ex
periență — colectivul de 
aici este preocupat de 
găsirea unor noi soluții 
pentru utilizarea cores
punzătoare, cu eficiență 
maximă a instalațiilor și 
utilajelor miniere aflate ' 
în dotare precum și fo
losirea judicioasă a ma
terialelor, energiei 
combustibilului.

mina 
nutul 
te, a
cipanților Ia consfătuire.

între- țiativelOr
Lu-

Oglindă a

OASPEȚILOR
O, secretar 
ii de partid 
inderea „E- 
județul Ti-

consfătuirii
cupările organizațiilor 
de partid și a conduceri
lor colective din întregul 
•județ Hunedoara.

• In cadrul consfătui- .
rii au fost prezentate 10 
referate de către repre
zentanții județelor; amin- i 
tite pe tema aplicării ini- 
7 " ' • muncitorești, ,
precum și a eficienței a- ’ 
cestora, contribuind la 
extinderea metodelor î- 
nai'ntate de muncă.

• Cu prilejul dezbate
rilor au făcut intervenții 
9 tovarăși, între care pu
blicăm numele celor din 
județul Hunedoara: Petre 
Constantin, Ion Cojocarii!, 
Berea Voinea, Hie Chiron, 
Gheorghe Nițescu și Ni-

din Valea . preluate o știve < de că- i.ve de mun- sste o mare atru toți cei în acest b.a_ r. Doresc să nul rînd că rlicate aici ază nu nu. ultatele ob- ?rin profun- • au fost în. națiile de -au îmbrăți-sire de ini. ate in judele din Valea ai. concrete, . La Petrila, văzut rezul- .ei ..Brigada xiuetivități", va din crite. pe care vom jlicătn și noi, din Valea a avut lat caracter e participa.a tuturor meii de aici ( întreprin. e.

• Ea consfătuire au 
participat 80 de invitați 
din județele Caraș-Seve- 
rin, Mehedinți, Gorj, Ti
miș șj Hunedoara, cadre 
și factori de răspundere 
din domeniul propagan
dei de partid.

• I’articipanții la cons
fătuire au vizitat 
prinderile miniere 
peni și Petrila, luind Ia 
cunoștință de inițiativele 

muncitorești aplicate, pre
cum și de rezultatele ob. 
țihute în procesul de 
producție.

• A fost vizitată o ex
poziție pe tema „Inițiati
vele muncitorești în ac
țiune",• organizată la Ca
sa de cultură din Petro
șani, care a oglindit preo- colae Andronache.

'X '

Pagini realizate
Valer/u COANDRAș 
Constantin GRAURE * 

ton L1C1U

a
ILIE BRANDEBUR, se. 

cretar adjunct al comite
tului de partid la C.S. 
Reșița;Am rămas plăcut impresionat de rezultatele inițiativelor aplicate în Valea Jiului în domeniul -mineritului. Ceea ce am remarcat în mod deosebit este atît modul de organizare al acțiunilor la nivelul fiecărei formații de lucru cît și modul cum au înțeles oamenii mun. . cii semnificația politică a acestora. Firesc, la înapoierea mea la Reșița voi 'căuta să adaptez condițiilor noastre de muncă ci- teva din inițiativele pe care le-am văzut aplicate la Lupeni și Petrila: Mi ș-a părut destul de interesantă inițiativa „Să prelungim cu un ciclu durata de funcționare a complexului, mecanizat" lansată de Constantin Lupulescu, inițiativă care merită să fie preluată și adaptată și în alte domenii de activitate. De asemenea, schimbul de experiență ce a avut loc în Valea Jiului a mai scos în relief perspectivele pe care le au aceste- inițiative în realizarea sarcinilor de plan, în fecqpdițio- narea unor piese și subansamble.

VASILE CURETEU, ac
tivist la Comitetul jude
țean de partid Mehedinți:Impresia pe care mi-a lăsat-o inunda și viața minerilor din Valea Jiului este grandioasă. Am simțit că acești oameni, sînt foarte aproape de ceea ce inseniană făptui > de eroism ca atare. Aceste lapte le-am văzut oglindite prin intermediul propagandei vizuale, atît la Lupeni cît și la Petrila, prin mijloace sugestive, care impresionează. De pildă, in incinta minei Lupeni, pe un panou intitulat „Faptul zilei", am citit despre minerul șef de brigadă Constantin Lupulescu de la sectorul IV care a obținut un record în producție, un re. cord în ce privește re. compensarea muncii minerilor din această brigadă. In consfătuirea de astăzi tocmai acest Iu. cru l-am desprins, trebuie să ne axăm extinderea ideilor noi, valoroase, pe cunoașterea și înțelegerea lor de către toate formațiile de lucru, pentru a le determina să aspire spre aceste zultate de excepție.

Noi orientări spre o eficiență crescîndă 
a inițiativelor

Expresie a democratismului orînduirii noastre 
socialiste, de înțelegere superioară a cerințelor pro
gresului științei și tehnicii, a generalizării experien
ței înaintate, inițiativele muncitorești care se apli
că în întreprinderile miniere, pe șantierele de cons
trucții, în transporturi, comerț, cooperație și alte do
menii din Valea Jiului, exprimă o sugestivă modali
tate de manifestare a atitudinii noi, socialistă a oa
menilor față de muncă. Materializarea acestora in 
sule și mii de tone de cărbune peste plan, în ma
teriale, energie și combustibil economisite — s-a 
desprins ca o concluzie în finalul consfătuirii — de
monstrează tocmai eficiența acestor inițiative, a că
ror a p 1 1 c a r e se cere extinsă la 
scara întregii activități politice, econonrrce și socia
le din Valea Jiului, din întregul județ Hunedoara.

Căutări neobosite ale oamenilor muncii din mu
nicipiul nostru se regăsesc în îmbrățișarea celor mai 
noi forme și modalități de acțiune, care se pretează 
condițiilor specifice din subteran sau de pe șan
tier, diferite de la un lor de muncă la altul, unde 
apiicarea inițiativelor muncitorești poale conduce Ia 
rezultate superioare. Ideea a fost subliniată în ca
drul consfătuirii prin exemple concrete .— brigăzi și 
formații dă lucru care au obținut rezultate de vîrf, 
adevărate recorduri de producție și de dorință co
munistă de autodepășire, de atingere a înaltelor i- 
dealuii ale societății. Un anume discernămint, s-a 
subliniat de nenumărate ori, în mod critic și auto
critic, se impune în preluarea, extinderea și gene
ralizarea inițiativelor care s-au dovedit ■ eficiente. 
In acest domeniu trebuie să se vegheze cu atenție 
pentru a nu face loc spiritului de rutină, formalist, 
șablonard, de a prelua inițiative de dragul de a pu
tea spune că aplică cît mai multe, fără ca acestea 
să fie rezultatul dorinței oamenilor muncii, să se 
bucure de eficiență.

Au fost aduse argumente convingătoare pe li
nia urmăririi consecvente a rezultatelor obținute

muncitorești
prin aplicarea inițiativelor, revederea mior criterii 
și obiective, pentru a nu ajunge la unele paralelis
me. Criterii’e trebuie să reflecte activitatea specifi
că fiecărui loc de muncă și nu sarcinile, alriouțiile, 
care de fapt sînt obligatorii pentru fiecare colectiv, 
ci prevederi cu mull superioare sarcinilor, prin a- 
tingerea cărora să șe obțină un nivel ridicai de per
formanță economică și socială. Prin îmbunătățirea 
cadrului organizatoric și valorificarea ideilor înain
tate în muncă, a inițiativelor muncitorești, va avea 
de cîșligat și în continuare nu numai producția, sub 
aspectul ei cantitativ și calitativ, ci și omul, cel 
care conduce și dirijează astăzi procese și fluxuri 
tehnologice moderne, determinate de transformările 
care au loc în acest deceniu al științei și tehnicii, 
al ridicării eficienței întregii activități economico-so- 
ciale. ■:■.,>■•*' ; './ ■'■

Acest lucru implică un nou mod de abordare a 
activității de propagandă, sporirea preocupărilor pe 
linia popularizării experienței po/ilivc acumulate 
prin diverse forme și modalități care s-au dovedit 
eficiente, întreaga propagandă audio-.vizuală (pa- tl 
nouri, grafice gazete de perete, stații de radioam
plificare ele.), trebuie să ■ facă cunoscute oamenilor 
muncii iiiițiaiîvele ruuiicilorești. .ezunaieie obținu- ■- 
te prin aplicarea acestora, să aibă posibilitatea să 
le analizeze, să le dezbată, să le înțeleagă, pentru 
a le putea aplica în cunoștință de cauză; Pe această 
linie, participanții la dezbateri au făcut numeroase 
propuneri referitoare la necesitatea organizării și 
în continuare a unor consfătuiri, schimburi de ei* ' 
periență dezbateri, menite să contribuie la extinde
rea inițiativelor muncitorești de la un colectiv la 
altul din subteran la suprafață, din mină pe șan
tier, chiar și in viața și în activitatea socială a oa
menilor muncii, pentru a deveni buni gospodari, ce
tățeni cu o comportare demnă în familie și socie
tate.
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Prezențe românești
ilUrmare din pagina I)

în Județul Brașov

(Urmare din pag. 1)

fiecărui om al minei
(Urmare din pag. 1)

câni, ca de altfel al înfregu-

j:

localnicii prin Cris-

Campionatul județean de fotbal

metri, miniate-:

organizarea „încărcarea"

de cap :
FIA Si ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Republicii, nf. 90. telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). lll-dUCL; Tipografia Petroșani, str. RepuOiicii, ar. 67.

a încălzit spectatorii

în sfera vieții internaționale.:/.,/,-. : ./.. :A fost manifestată convingerea că, prin infăptui- rea măsurilor stabilite, se va realiza o colaborare mai intensă între România și Zair, pe plan politic., economic, tehnieo-știir.țil'ic și cultural, se vor intensifica și diversifica schimburile ., comerciale, se va extinde■ cooperarea în producție, în
Președintele fondator al Mișcării Populare a Revoluției, președintele Republicii Zair, general de corp de armată Mobutu Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Danga, celelalte oficialități zaireze au continuat, miercuri dimineața, vizita în județul Brașov.La întreprinderea de autocamioane, gazdele prezintă oaspeților profilul u- ni lății și perspectivele dezvoltării acesfeia, cores-

FILMERomânia și Zair pe arena mondială, pentru o politică de pace, colaborare și înțelegere între state,Președinții NicolaeCeaușescu și Mobutu Șese Seko, au convenit să con. subliniat, de asemenea, im- tinue dialogul româno.zai- portanța concluziilor la care au ajuns cu privire la evoluția situației interna, ționale și și-au exprimat încrederea că, în spiritul celor discutate, se va întări canclucrarea dintre

domenii de Interes reciproc, în folosul și spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei generale a destinderii, păcii și progresului în lume.Cei doi șefi de stat au rez la nivel înalt, reliefînd însemnătatea Iul pentru amplificarea și aprofundarea raporturilor prietenești dintre țările și popoarele noastre, pentru asigurarea păcii și cooperării internaționale.
Președintele Mobutu Șese Seko a dat o înaltă a- pr.eciere nivelului tehnic ridicat al produselor.De la întreprinderea de autocamioane, înaltul oas-

punzător necesităților economiei noastre naționale.Se vizitează apoi citeva dintre sectoarele de bază ale modernei întreprinderi.In încheierea vizitei, pre- ___ ____________ _ședințele Mobutu Șese Se- pete zairez și persoanele_ ..... _ care țj însoțesc .au făcut oscurtă vizită în orașul Brașov, la citeva cartiere noi de locuințe.;.La amiază, oaspeții zai- rezi s.axi înapoiat în Capitală.
ko asistă la o prezentare a celor mai noi tipuri de autoturisme precum și de autovehicule de diferite tipuri și utilități, alte mijloace moderne de trans- . port.

Intensificarea mecanizării 
și întărirea răspunderii

BERNA 19 (Âgerpres). La tradiționala manifestare „Salonul internațio. nai de vacanță", la care participă 37 de țări, des. chis între 15—23 martie la Lausanne, România muzicafToictoric este prezentă cu un stand nesc „Miorița".

expozițional care face cu. noscute frumusețile turistice ale țării noastre.La festivitatea de des. chidere a Salonului a a- vut loc un scurt specta. col, prezentat de grupul roniâ-
Pe scurt Pe

CONSUMUL DE CĂR
BUNE în țările CEE se va dubla pînă la sfîrșitul secolului, șe arată într.un raport prezentat marți la Bruxelles de către Ga ido Brunner, comisarul european însărcinat cu problemele energiei. Acest consum va atinge cârca 580 tpHioane tone în anul 2000, față de 304 milioane tone în 1980.

DUPĂ CUM ANUNȚA agenția Kyodo, la Honolulu s-a anunțat oficial încheierea manevrelor navale la care au participat unități ale S.U.A., Japoniei, Canadei, Australiei și Noii Ze- elande. Manevrele s-au

scurt S Pe scurtdesfășurat în zona centrală . a Oceanului Pacific și au durat trei săptămîrii.
IN ULTIMELE 12 LUNI, prețurile la produsele de primă necesitate au crescut, în Israel cu 121 la sută, scrie ziarul „Jerusalem Post", citînd un comunicat oficial. Din luna februarie anul trecut și pînă în prezent, principalele produse alimentare s-au scumpit cu 147 la sută, legumele și fructele — 111 la sută, iar chiriile — cu 151 la sută. Potrivit aceluiași ziar, în ultimii trei ani costul vieții a crescut în Israel de aproape șase ori.

PETROȘANI — 7 
lembrie : Severino; 
jubiica : Cobră; Unirea: I Artista, dolarii și ardelenii,”PETRLLA: Certificat[ le pauperitate.. LONEA: Un om de ză- I nadă pentru Africa.1 ANTNOASA: Șalra.i VULCAN — Luceafărul ; Mi-c teamă, seriile | î-îl ; Muncitoresc : Cazul fGorgonova, seriile I-II.LUPENI — Culturali

I Totul pentru cîntec.URICANI: Poliția este învinsă.

Dezvoltarea și perfecționarea 
democrației socialiste

I
I
(
I
I
I
I
Itreprinderi și instituții, în cadrul _ cărora se discută și se rezolvă la fața locului problemele esențiale a- le activității acestora. In acg’ași cadru se înscriu dezlwterea amplă a pro-: blemetor fundamentale ale politicii interne și externe, prin publicarea principale

lor proiecte de legi înainte de a fi adoptate, consfă- >
tuirile periodice pe ramuri I
sau domenii de activitate, '
care permit efectuarea ținui larg schimb de experiența între oamenii muncii și specialiști, care constituie cele, mai deișeeraii- ee și reprezentative forumuri ale poporului, unde oamenii mua< n, 1/ reprezentanții desemnați de ei participă direct la elaborarea ș,i adoptarea unor de- . cizii de importanță deosebită pentru destinele patriei.Desigur, sistemul acestor organisme .democratice se va largi continuu. Problema găsirii celor mai bune forme care să asigure par. . _ ______  __ _______________  _ ' ticiparea celor ce muncesc constituie dialogul viu, per- ia conducerea societății se va pune în continuare chiar și în societatea comunistă, sublinia tovarășul Nicolae - Ceaușescu. De aceea, partidul și statul nostru, per- ■ sonal secretarul general al partidului, este inițiatorul acestor măsuri de perfecționare a democrației noastre socialiste, care și-au propus edificarea socialismului și comunismului în Rotn&nia, se preocupă permanent de găsirea: forme, lot organizatorice cele, mai adecvate pentru îndeplinirea acestui, țel măreț, .w«»»•••••••••••••••••••••••••• '••■•<••••••••

deaproape de activității, de
’ Ia capacitate a maiștrilor cu sarcini precise și vor urmări îndeplinirea acestora 

la nivelul atribuțiilor și retribuțiilor pe care le au maiștrii acestui sector. Au fost stabilite măsuri pentru organele și organizațiile de partid, sindicat și U.Ț.C. pentru o mai bună mobilizare a tuturor oamenilor muncii la îmbunătățirea calității muncii noastre pentru că, așa cum spunea recent secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, „In perioada ur
mătoare trebuie să realizăm 
o calitate nouă, superioară, 
a întregii activități a socie
tății noastre socialiste", iar pentru aceasta, în aceeași cuvântare, secretarul genera' al partidului indica și căile de acțiune pentru organele și organizațiile de partid. „Perfecționarea acti
vității organelor și organi
zaților de partid cere ca 
fiecare comunist. Ia locul 
său de muncă, să acționeze 
în spirit revoluționar pen
tru înfăptuirea neabătută a

i Programului, a hotărîrilor 
Congresului al XH-lea". In acest sens acționăm și noi, comitetul de partid și birourile organizațiilor de bază pentru ca fiecare om al minei să înțeleagă limpede că de activitatea fiecăruia, de calitatea /muncii fiecăruia

ne a unui flux de benzi cu 
» lungime de 1000 metri 
care preia întreaga produc
ție a sectorului I, am deza
fectat zilnic aproximativ 
700 de vagonle ce vor de
servi celelalte două sectoa
re. ' ''tș : ț t-: ■

In luna aprilie vom înce-

depinde realizarea ritmică a sarcinilor de plan. Fiecare 
să-și facă datoria pe funcția 
ce-e deține și pentru care 
este, remunerat, pentru care 
este pregătit. Ne străduim 
să întronăm în rîndul colectivului răspunderea pen
tru reducerea continuă a 
consumurilor de materiale, pe introducerea unui nou de refolosire și recuperare 
a materiilor prime vechi.2. începând cu trimestrul II ne vom realiza ritmic sarcinile planificate.

Ing, CAROL SCHRETER, 
directorul minei:1. Cu unul din abatajele frontale de mare capacitate nu am pufut produce la nivelul prevederilor și pro-

complex mecanizat la sectorul I, urmînd ca în semestrul II să avem în funcțiune cinci complexe mecanizate cu care vom extrage mai mult de jumătate din producția minei. In paralel, urgentăm lucrările pentru pregătirea viitoarelor capacități de producție. De asemenea, ___ _________. insistăm pe accelerarea rît- ducția nu a putut fi prelua- mului de execuție a lucrată de alte capacități pentru rilor de investiții, care sîntcă am avut imobilizate efec- astfel concepute îneît sătive la introducerea unui constituie un schelet adec- complex mecanizat în stra- vat viitoarei mecanizări pen- tul 18, complex care a fost tru că viitorul minei Uri- pus în funcțiune la terme- câni, ca de altfel al întregu- nul planificat: 10 martie. La , lui bazin. îl constituie ae- această cauză, de fapt două cauze, care au generat ne- ritmicitatea realizărilor se adaugă și numărul măre de absențe nemotivațe și foi de boală. Prin introducerea complexului mecanizat și punerea în funcțiune Și a u- nui abataj frontal, una din cauze, lipsa capacităților de producție, a fost eliminată. S-au luat măsuri de îmbunătățire a fluxului de- transport pentru evacuarea producției din stratul 15. La orizontul 400, prin introducerea și punerea în fum. :iu-

canizarea, mecanizarea complexă.
2. Prin măsurile pe care . le-am luat, prin sprijinul o- perativ pe care-1 primim din partea. conducerii combinatului, care are un. stil de muncă foarte dinamic, vom repune în drepturi ritmicitatea realizărilor Ia mina noastră. Realizîndu-ne ritmic sarcinile de plan ne rămîne timp suficient pentru a gîndi în perspectivă, pentru a pregăti temeinic producția anului și cincinalului■ viilor-.

Două plinite obținute la mare luptă
MINERUL URIC ANI — 

CONSTRUCTORUL HUNE
DOARA 2—1. Timpul, rece, vântul care a suflat timpul și terenul ghețat) a ridicat probleme ambelorDe la începutul gazdele asaltează oaspeților, reușind de repede deschiderea scorului, -îrî min. 15, prin An- draș. Nu trec decît șapte -minute și Pușcaș ridică sco- - rul la 2—0 pentru gazde. Oaspeții văzîndu-se conduși

tot tare (în- serioase echipe, partidei poarta destul

la 2 goluri diferență, ies la atac, obligând gazdere ' să ia' măsuri în apărare;Cu cinci minute înmiite de încheierea. primei reprize Toldea de la Urii arii oprește' mingea cu mina în careu și oaspeți reduc din . scor, transformând lovitura de pedeapsă.In partea a doua, jocul alternează de la o poartă la alta, dar nici una din echipe nu înscrie și partida se încheie, cu 2—1. •:Ilie COANDREȘ

PAR1NGUL LONEA — 
I.M.C. BÎRCEA 3—1. jnfruri- tînd frigul pătrunzător, câteva sute de spectatori au urmărit pe stadionul din Lenea meciul dintre Parîn- gul Lonea — l.M.C. Bîrcea. Chiar în min. 1, Fată (cel inai bun om de pe teren) centrează și Mora reia din voieu cu puțin peste poarta. Debutul furtunos din teren a „încălzit" tribunele, dar la sfîrșitul primei reprize scorul rămîne alb.

Congresul educației politice și ai criterii socialiste, Congresul consiliilor popu
lare, Congresul țărănimii, 
Congresui consiliilor oa
menilor muncii, Congresul 
educației ți învățămintuSui, 
In, acest context, Cor, si țiul 
Național al Oamenilor 
Muncii, creat din inițiativa 
secretarului general al 
partidului, constituie un 
factor de mare importan
ță în amplificarea sistemului conducerii democratice și muncitorești, oglindind creșterea continuă a participării clasei muncitoare în calitatea de clasă con. ducătoare, la o-pera construcției socialiste.Pornind de la ideea dezvoltarea democrației c:ă _,_________ în etapa actuală implică în mod neceșar dezvoltarea democrației directe, au fbst luate măsuri de a asigura manifestarea cit maî deplină a acesteia, O expresie originală a modului ele exercitare a democrației directe în țara noastră o

CuilO IIIOIC UIjU UT xmanent și operativ între partid și mase, între cei investiți cu funcții de conducere și colectivele de oameni ai muncii. Dintre : formele și metodele care au> căpătat o largă consacrare în activitatea politică și organizatorică, de promovare a dialogului cu masele, menționăm vizitele de lucru ale tovarășului Nicolae -Ceaușescu în toate județele țării — cînd. spunem aceasta ne referim și la vizitele secretarului ge.: neral în Valea Jiului — în în-

După pauză, echipa antrenorilor Toma și Buză vine, în teren dornică să obțină victora. Astfel, după pătrunderea în forja a Im Cic pc centru, urmată de un. fault la linia de 16 m, David (căpitanul echipei) execută puternic și înscrie: 1—0 pentiu Parîngul, în min. 54. După acest gol localnicii domină vizibil terenul. La o intercepție. Față saltă mingea peste un adversar la mijlocul terenu-

lui, aleargă 40 de și șutează puternic, gea „mușcă" bara în rior și... 2—-0 în. uiin. 6U, E-chipa din Bîrcea dă însă o re. plică puternică după cel de-al doilea gol și după pătrunderea lui Herțeg, care centrează, Avrăinescu reduce din handicap cu o frumoasă lovitură 2—1 în min. 80,Pînă Ia sfârșit mai înscriu odatătea.
Ioan DAN BALAN

10,00 TeleșCoală.
IN JURUL OREI 10,45 — 

Transmisiune di
rectă de la Aero
portul internațio
nal București — 
Otopeni: Ceremo
nia plecării gene
ralului de corp de 
armată Mobutu 
Șese Seko Kuku 
Ngbendu Wa Za 
Baaga, președinte 
fondator al Mișcă
rii Populare al Re
voluției, președin
tele Republicii Za
ir.Roman — foileton: 
Primarul din Cas- 
ferbridge. Reluarea episodului 5.Vă dăm legătura cu școala.Curs de limbă franceză.16,45 Curs de limbă spaniolă,Viața culturală. Fotbal internațional.Desene animate: Telejurnal.La ordinea zilei în .agricultură. Muzică ușoară.15 ani de mărețe înfăptuiri sub semnul unei politici clarvăzătoare al spiritului revoluționar. Ora tineretului. Telejurnal.

I
I
I! 20,35£ 21,35
I
110,co Buletin de 10,05 P a ‘ î'Am «rravti
[meilor.
doric.

I 10,CO Buletin de știri. '10,05 Radiomagazinul fe- 1 meilor. 10,35 Atlas fol
cloric. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Muzică corală. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Revista muzicală a artistului amator. 12,45 Din comoara fol- cloru.uî nostru. 13,Ou De la 1 la 3. 15,00. Club u- niveis 20. 16,00 Radiojurnal. 16,25 Tehnică și ! organizare în agricultură. 16,40 Interpret! ai Icîntecului popular. 17,00 1965—1980-; Anii cei mai rodnici din istoria pa- ftriei. 17,20 Program de Icîntece. 17,35 Universul l familiei. 18,00 Orele se- ,rii. 20,00 Chila Florica ■ Bradu, Polina Mandilă Iși Luca Novac. 20,30 Re- Jflexele timpului. 20,40 I. Cadențe sonore. •Buletin de 122,00 O zi într-o 23,00 Jazz forum.

15,00 Non stop nocturn.
I

21,00 știri, oră.0,05— muzical
PRONOEXPRES

Rezultatele tragerii 
19 martie 1980 Extragerea 16 1 36Extragerea a 
21 9 3845

Fond 1003 128 leiReport 35 430! lei


