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MINA LUPENI,
ÎN7REPRINDERE FRUNTAȘĂ PE ȚARĂ

„Ordinul muncii" clasa I, Drapelul țl Diploma de onoare de fruntaș In întrecerea 
socialistă — înalte distincții acordate colectivului celei mai mari producătoare 
de cărbune cocslflcabll din țară

2 aprilie 1980, zi de neuitat pentru colectivul minei Lupeni pentru că a fost Ziua înmînării DRAPELULUI 
ȘI DIPLOMEI DE ONOARE 
DE ÎNTREPRINDERE FRUN
TAȘA PE ȚARĂ IN ÎNTRE
CEREA SOCIALISTA pentrurezultatele deosebite obținute în întrecerea socialistă pe anul 1979.

La festivitatea înmînării înaltului titlu de „fruntașăpe tară“ au luat parte tova- rășii: Virgil Troiin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Ion 
Ciucn, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Hune-

Sesiuni 
de constituire 

a consiliilor 
populare 
orășeneștiIn prezența deputaților aleși la 9 martie în . circumscripțiile electorale o- rășenești, la Petrila, Lu. ..peni Vulcan și Urieani s-au desfășurat, ieri, primele sesiuni din actuala legislatură ale consiliilor populare. In cadrul ondinei de zi a sesiunilor, au fost constituite consiliile popu

lare orășenești. Aprobînd în unanimitate propunerile Frontului Democrației și Unității Socialiste, sesiunile au ales membrii birourilor executive ale consiliilor populare, primarii o- rașelor din municipiul nostru, care, într-o atmosfe. ră solemnă, au depus ju- rămîntul de credință și devotament față de Republica Socialistă România și popor. In funcția de primar _au fost aleși tovarășii: 
Gavrilă David — prim.secretai al Comitetului orășenesc de partid Petrila, 
Horia Toma — prim-secre. 
tar al Comitetului orașe, 
nesc de partid Lupeni, 
Gheorghe Săcălaș — prim- 
secretar al Comitetului o- rășenesc de pa«-tid Vulcan, 
Vilhelm Neag — secretar 
al Comitetului orășenesc 
de partid Urieani.

Sesiunile au ales comisiile permanente ale consili. ilor populare orășenești.
IN ZIARUL DE AZI

INDIVID - 
COLECTIVITATE

(In pag. a 3-a)

SPORT
(In pag. a 4-a) 

doara al P.C.R.; Petru Barb, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R., inginer Dan 
Otto Surulescu, membru al C.C. ai P.C.R., director general al C.M.V.J., Petru
Furdui, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor.din ramura mine, petrol, geologie și energie. Alături de mineri, ingineri, tehnicieni, șefi de brigăzi, au participat activiști de partid și de stat, cadre din conducerile întreprinderilor miniere, rectorul Institutului de mine din Petroșani, cadre de conducere și reprezentanți ai altor unități economice, institute și instituții din municipiul Petroșani.

Constructorii intensifică ritmul 
execuției noilor obiective

Șantierul nr. 3 Vulcan 
al I.C.M.M.

Lucrări în valoare de 
150 000 lei peste 

prevederiDouă colective da șantiere ale I.C.M.M. Petroșani — cele din Petrila și Vulcan —au încheiat primul trimestru al anului cu depășirea sarcinilor ce le revin în realizarea unor obiective miniere de suprafață. Constructorii și montorii șantierului nr. 3 Vulcan au realizat peste prevederi
le trimestrului I un volum de investiții în valoare de 158 000 lei. Fii 
au înregistrat ritmuri intense de execuție la o. biective ale modernizării preparației Corcești, precum și în realizarea unor cămine de nefamiliști. Astfel, a fost finalizată
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Răsplata muncii pline de abnegație și dăruire, răsplata înaltei conștiințe socialiste de care a dat dovadă întregul colectiv de muncă al minei Lupeni în înfăptuirea sarcinilor puse de partid în fața minerilor au venit pentru oamenii minei în zilele memorabile, încărcate de profunde emoții patriotice, cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, revoluționarul înflăcărat a fost reales în înalta funcție de Președinte al României socialiste.In istorica sesiune a' Marii Adunări Naționale care a consfințit voința neamului românesc de a-1 avea cîr- muitor al destinului său pe comunistul de omenie,

cu un avans de 10 zile cola 2,90 m a stației de filtre presă a viitorului flux de preparare. Stadii avansate față de graficeau fost atinse, de asemenea, la recepția cărbune, lui brut — instalație care va dispune, în premieră pe Valea Jiului, de un culbutor pentru descărcarea' cărbunelui din vagoane de mare capacitate. Remarcabilă contribuția constructorilor cănaiau- nului A de nefamiliști din Vulcan — Paroșeni, o- biectiv cu 332 locuri, dat în folosință cu o lună mai devreme.
Șantierele nr. 1 si nr. 2 

ale T.C.H.
Apartamente predate 

in ayansCu eforturi deo.cbito depuse pentru inlensifi- 

pe patriotul a cărui dăruire și cutezanță revoluționară constituie un îndemn însuflețitor și pilduitor e- xemplu pentru fiecare om al muncii din țara noastră, colectivului minei Lupeni i-a fost acordată < o înaltă distincție — Ordinul mun
cii clasa I. înalta distincție le-a dat dreptul să poarte cu demnitate Drapelul de 
fruntaș pe țară, dar a constituit totodată prilejul celei mai autentice angajări comuniste și patriotice cînd, prin reprezentantul lor, minerii Lupeniului se angajau, în fața secretarului general al partidului, a deputaților

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

carea și grăbirea execuției apartamentelor cuprinse în planul pe a- ces-t an, pe șantierele nr. 1 și nr. 2 din Petroșani ale T.C.H., constructoriiau reușit să termine în avans față de grafice câteva zeci de apartamente în blocuri noi. De pildă, blocul 50 b din centrul Petroșaniului, cu 57 a- partamente, a fost predat cu 5 zile înainte de ter. menul scadent. In blocul 58 c, constructorii au finaliza* în trimestrul I una din scările cu 14 a- partamente cuprinse în planul pe trimestrul II. Constructorii șantierului nr. 2 din Petroșani au terminat încă din trimestrul I lucrările Interioareale unei scări cu 14 a_ partamente planificate pentru trimestrul II atl anului.

Oamenii muncii din Valea Jiului amagiaiS 
cu dragoste și căldură pe tovarășul 
HIM CIÂIIȘISCII, președintele țării

Vom cunoaște tot mai miilte 
înfloriri și satisfacțiiVestea realegrii tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de Președinte al țării a fost primită cu deosebită satisfacție și de colectivul nostru, de femeile care muncesc la întreprinderea „Vîscoza" din Lupeni. liste firesc să ne bucurăm întrucât de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt legate cele mai multe și cele mai mari satisfacții ale noastre. E sufieienț să privim în jurul nostru și apoi sâ comparăm cu ceea ce exista înainte, pentru a ne da seama de progresul țării înregistrat în perioada de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se află La conducerea partidului și statului. Toate acestea dovedesc faptul

Garanție a realizării 
obiectivelor noastre 

de progres și civilizațieAm trăit în aceste zile un moment emoționant, cu o semnificație deosebită în viața poporului nostru. O adevărată odă a bucuriei a răsunat în sufletele tuturor românilor atunci cînd, în cadrul solemn al primei sesiuni a noii legislaturi, Marea Adunare Națională, exprimînd voința unanimă 
a națiunii ■ noastre, a hotă- rît realegerea tovarășului

ExempluIată că, profitînd de vremea frumoasă, și cetățenii din strada Vasile Roaită — Petroșani au organizat primele acțiuni rodnice de înfrumusețare. Un mare număr de cetățeni au răspuns la chemarea asociației de locatari și prin cîteva ore de intensă muncă patrio
tică au schimbat fața străzii. Ui exemplu demn de urmat pentru locatarii 
care nu au ieșit încă pe 
zonele verzi din preajma locuințelor lor.

Solicităm sprijinIneepînd de la blocul 27 pînă în dreptul blocului nr. 19 din cartierul 8 Martie ai orașului Petrila a fost săpat un șanț adine în care s.a introdus o conductă de alimentare cu apă. După astuparea șanțului de către un tractor cu lamă a rămas o canti- 

că secretarul general rd partidului are mereu în vedere omul, condițiile sa-, le de muncă și de viață, bunăstarea sa materială și spirituală.întreprinderea noastră beneficiază de însemnate fonduri de investiții pentru dezvoltare și modernizare. !Sinf convinsă că înain- tînd pe calea dezvoltării multilaterale, Programul partidului — operă fundamentală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — va fi Înfăptuit în mod exemplar, iar viața noastră va cunoaște tot mai multe satisfacții și împliniri.

Angela MANEA 
muncitoare, președinta 
comitetului sindicatului de 
la I.F.A. „Visc:oza“ Lupeni

Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de Președinte al Republicii Socialiste România. Trăiesc cu toată intensitatea din adîncul ființei- acest glorie® eveniment care ne oferă garanția deplină a realizării tuturor obiectivelor stabilite de Congresul al XU-lea al P.C.R. privind dezvoltarea economicb.socială a României în cincinalul 1981— 1985 și în perspectivă.Ca slujitor al școlii simt din plin saltul calitativ care s-a. produs în "-învăță, m-întul românesc datorită activității neobosite și clarvăzătoare a secretarului general al Partidului Comunist Român. încrezător în perspectivele învățământului românesc și convins de- nobila misiune care îmi revine, voi munci cu toată priceperea și dăruirea pentru a pregăti, moral și profesional, pe viitorii constructori ai societății comuniste.La felicitările fierbinți,* pline de dragoste și recunoștință pe care întregul popor le adresează Președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, alătur urarea sinceră de sănătate și rodnicie con. ducătorului iubit care ne călăuzește spre culmile progresului, ale bunăstării materiale și spirituale.
Prof. Vasile BACUL 

inspector școlar

tate mare de piatră și pământ împrăștiate pe zonele verzi. . Nefinaliaarea corespunzătoare a acestei lucrări întreține un aspect neplăcut în cartier. Specific că este vorba de o." cantitate destul de mare de pietre, bolovani și pământ. De aceea solicităm 
sprijin din partea Gru
pului de șantiere al T.C.H. 
peiitru transportarea ro-- tUrilor de pănrînt de p > 
zonele verzi. (Gheorgh ■ 
Nelepcu, Petrila).

Zidul......construit - în scara a doua a blocului 1 A, stra
da Aleea Muncii, Urieanj din inițiativa contabilului Asociației de locatari. Marin Feraru, a provocat nemulțumiri justificate în rîndul locatarilor. Dar su

Grupaj realizat de 
Toma ȚAȚARCA

(Continuare în pag. a 2-a ’
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Oamenii muncii din Valea Jiului omagiază 
cu dragoste și căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele țării 

„t'întarea României- 
cîntare a muncii"fund al vieții și aspirațiilor poporului, milioăne de oameni ai muncii, de toate vîrstele și profesiile, își manifestă talentul creator, dragostea de țară șj’popor. M o b i J i z a’ ț i - de

In, ateste zile de primăvară am trăit cu toții clipe 
de nețărmurită bucurie prilejuite de realegerea tovarășului Nicolae. Ceaușescu în iuneția supremă de Președinte al Republicii, eveniment de primă însemnătate, de rezonanță internațională, care ,a întărit • în conștiința noastră certlu- «din ea că destinele patriei vbr fi conduse cu aceeași * fermitate și clarviziune, că țara noastră va obține noi victorii atât în domeniul economic cit și în viața culturală.Sintem la a III-a ediție 
a marelui Festival național „Cînțarea României", manifestare fără precedent în mișcarea culturală de masă a poporului nostru, le. 
gata organic, de numele, celui mai iubit fiu al României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Festivalul național „Cin tarea României" a deschis larg -porțile întregului popor spre adevărata cultură** — cultura poporului. Cultura și arta au un cîmp tot mai larg de manifestare și a- firmare. Iată cum, din îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu, cunoscător pro- 
(Urmare din pagina I)explic despre ce este vorba. Fără să se consulte cu locatarii și după ce și-a amenajat mai întâi biroul de lucru în uscătoria scării respective și, de asemenea, fără să aibă o aprobare din partea consiliului popular, nea Marin a tranșat cu E.G.C.L. Urieani constiruirea zidului respectiv, blocînd o ușă a blocului. Acum trebuie să doa socoteală cu a cui a. probare și - ai cui bani au fost construit zidul. Și conducerea sectorului U- ricani al E.G.C.L. trebuie să. explice de ce și-a permis să facă o modificare

exemplul . și îndemnurile Președintelui ■ Republicii, ne străduim ca în ediția a treia a Festivalului național „Cînțarea, -României" formațiile artistice,■■«cercurile de creație, inierpreții sfi se prezinte cu repertorii îmbogățite și la un nivel calitativ superior. Pregătindu.se pentrucele două mari manifestări din perioada următoare, „Nedeia vulcă- neană" și sărbătorirea a 
2050 de ani de la crearea 
primului stat dac centrali
zat, închinăm toate acțiunile noastre progresului general al societății, con. vinși fiind că avînd în fruntea țării cel mai iubit fiu al poporului vom înfăptui obiectivele luminoase spre care năzuiește națiunea română.

Prof. Petru EANA, 
președintele Comitetului 

de cultură și educație 
socialistă al orașului 

Vulcan

la o construcție nouă fără aprobarea organelor locale competente. Împreună cei ce se fac vînovați trebuie să suporte consecințele.' (Ilie Coandreș, Uri- 
eahi).
De vină nu sînt păsările...Pentru faptul că au lăsat păsările de curte ce Ie posedă pe zonele verzi, cetățenii Constantin Trăiis- taru și Cornel Logojan din strada Muncii și Nicolae Coman din strada llie Pintâlie — Petroșani au fost sancționați în eoni fermitate cu prevederile hoilărîrii nr. 8/1976 a Comitetului executiv al Consiliului popular județean Hunedoara.

ÎNTREPRINDERE FRUNTAȘĂ PE ȚARĂ
(Urmare din pag. 1)

multin Marea Adunare Na|iona- lă să dea tot mai cărbune cocsificabil.Emoțiilor momentului festiv al înmînării Drapelului și Diplomei de întreprindere fruntașă pe țară i-au ur-* mat într-un nestăvilit elan patriotic mobilizatoarele angajări ale brigadierilor, conducătorilor formațiilor de lucru care, cu responsabilitate comunistă, și-au propus să mențină mina și în anul 1980 și cincinalul viitor în fruntea întrecerii socialiste. Maistrul electromecanic Constantin Lupules- cu, care împreună cu formația pe care o conduce mînuiește un complex mecanizat, spunea: „In de- cursul anului. 1979 brigada pe care p conduc a lansat inițiativa Să prelungim cu 
încă un ciclu durata de 
funcționare a complexului 
mecanizat. Ca urmare a acestei inițiative la începutul anului 1980 am reintrodus în circuitul de producție un complex a cărui durată de expldatare expiră în luna decembrie a acestui an, dar pe care noi o vom prelungi pînă la anul 1982, economisind pe această cale peste 12 milioane de lei anual", și se angaja în numele ortacilor săi: „nu vom precupeți nici un efort în realizarea și depășirea sarcinilor ce ne revin și preluăm din angajamentul sectorului 7 000 tone de cărbune cocsificabil". La rindul său, Ion 
Cătană, maistru principal electromecanic de la sectorul Vi, declara : „Dîndviață cu fermitate indicațiilor, îndemnului secretarului general al pătridului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a folosi la capacitate maximă mecanizarea complexă de î n a 1 t randament colectivul sectorului VI își suplimentează angajamentul cu încă 1000 tone de cărbune cocsificabil". Șeful de brigadă Ion Gîrea, în cuvîntul rostit, sublinia: „Vreau și eu acest prilej să . mulțumesc din adîncul inimii conducerii superioare de partid și de stat pentru minunatele condiții de muncă ce ne.au fost create prin dotarea tehnică modernă de mare productivitate de producție românească, care ne-a ușurat .

Șeful sectorului IV, cel mai mare și mai mecanizat al minei și Văii Jiului, inginer Dumitru Dănciu- 
lescu, vorbind în numele colectivului .pe care îl con. duce, declara : „Acest mare eveniment din viața minerilor de la Lupeni constituie pentru noi o responsabilitate în plus, un prilej de puternică mobilizare în realizarea și depășirea sarcinilor ce ne revin. Ne reînnoim angajamentul în întrecerea so. cialistă pe acest an și îl majorăm la 15 .000 tcffie de cărbune cocsificabil pe care le vom exirage peS- te prevederi".— Vă rog să-mi permiteți ea în numele conducerii colective a Combinatului minier Valea Jiului, spunea în cuvîmtul rostit tovarășul inginer Dan Ot
to Surulescu, directorul general al C.M.V.J., ■ dresez minunatului neavoastră colectiv muncă, organizației ■ păh’ți'd, care a fost organizatorul și însuflețitorul întrecerii socialiste, comitetelor de sindicat și U.T.C., consiliului oamenilor muncii, conducerilor de sectoare și de brigăzi, tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor cele mai calde felicitări, întreaga noastră mulțumire și ura-

să a- dum.dede

munca fizică și ne.a ajutat să obținem rezultate superioare planului. Cinstea care ni s-a făcut astăzi prin decernarea Drapelului de fruntașă pe ramură ne obligă la noi succese și mă angajez ea împreună cu or. tații mei șă-i . răspund prin fapte. Vom. realiza planul și-1 vom depăși cu încă 2000 tone de cărbune, . pe care le vom adăuga celor 7000 extrase suplimentar în primul trimestru"?'

rea de a obține în viijor succese tot mai mari șj mai frumoase.Cucerirea locului fruntaș în întrecerea socialistă pe ramura minieră trebuie să constituie pentru dumneavoastră toți un spre -o rodnică Iul în care ne pregătim să intrăm — care va fi un cincinal a| dezvoltării și Drapelul și Diploma de o-

ca șt pentru noi puternic imbold activitate și mai în viitor. Cincina-
SUCCESELE ANULUI 1979:
• Producția netă industrială a fost depășilă cu 

7,9 la sulă, iar producția marfă cu 4,9 la sulă; • au 
fost extrase suplimentar 60 000 tone de cărbune coc- 

: marfăsificabil ; • cheltuielile la 1 000 lei producție 
au fost reduse cu 4 Ia sulă. 'î '■■'■".

REALIZĂRILE ANULUI 1980, TRIMESTRUL
• Sarcinile planificate la producție au fost 

șite cu 19 000 tone de țărbune cocsificabil, mina rea- 
lizîndu-și ritmic prevederile lunare ; • producția netă 
valorică realizată în primul trimestru al acestui an 
este superioară planului stabilit cu 3 milioane lei.

I:
depă-

2,7 milioane față de cin.

modernizării rapide a industriei . carbonifere — ridică și în fața minerilor din Lupeni sarcini deosebite. In ultimul antal cincinalului viitor mina Lupeni va trebui să realizeze o producție de cărbune cocsificabil cu tone mai mare .cinalul actual.Conducerea Combinatului leâ Jiului eșțe minerii din Lupeni și-au însușit aceste imperative și că vor munci. în continuare cu și mai multă dăruire comunistă pentru a : sărbători și în anii ce vor '■ urma noi și noi victorii în întrecerea socialistă.Intr-o atmosferă însufle- țitoare, dînd glas ginduri. lor lor de înaltă stimă și recunoștință, de dragoste șj prețuire față de conducătorul neobosiț al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit fiu al națiunii noastre socialiste, Minerul de onoare al Văii Jiului, manifestindu.și sentimentele profund patriotico, comuniștii, minerii, inginerii și tehnicienii, întregul colectiv al minei Lupeni a aprobat cu un entuziasm fierbinte textul telegramei adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în caro, printre altele, se 

colectivă a minier Va- convinsă că

spune: „Minerii Lupeniu
lui vă raportează și cu 
acest prilej, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, Că ne-am onorat 
cu răspundere muncito
rească angajamentele asu
mate prin chemarea Ia în
trecere socialistă adresată 
minerilor țării in 1979.

Succesele noastre răs
plătite cu înalte distincții 
acordate în acest an — 
Ordinul muncii clasa I, 
noare de întreprindere 
fruntașă pe țară — cons
tituie pentru noi, minerii 
Litpeniului, temelia traini
că pentru o activitate și 
mai rodnică, plină de a- 
vint și dăruire, pentru în
făptuirea exemplară a în
demnurilor dumneavoas
tră înflăcărate, formulate 
cu clarviziune revoluționa
ră de la înalta tribună a 
Congresului ai Xll.lea al ' 
paritdului.

Avînd în inimi și în cu
get sarcinile trasate de 
dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe se
cretar general, de a încheia 
în mod exemplar prevede
rile actualului cincinal și 
de a pregăti temeinic cin
cinalul 1981—1985, colecti
vul minei noastre animat 
de profunde sentimente 
patriotice s-a angajat să 
obțină o producție supli
mentară în acest an de 
35 009 tone de cărbune 
cocsificabil, o reducere a 
cheltuielilor de producție 
de 200 000 Iei și realizarea 
unei depășiri de 600 000 
Iei a valorii producției ne
te.

îngădui ți-ne să vă adre
săm din adincul inimilor 
noastre, viață îndelungată, 
multă sănătate, fericire și 
putere de muncă, spre bî. 
nele patriei și al poporului, 
spre înălțarea României 
socialiste pe cele mai înal
te trepte ale progresului 
și civilizației comuniste. 
Noroc bun!".Emoționantelor momente prilejuite de festivitate le-a urmat un bogat program artistic organizat în cinstea fruntașilor anului 1979, a celor 588 de fruntași, pentru colectivele celor 10 sectoare, situate în primele rînduri ale întrecerii, membrilor celor 35 de brigăzi și 15 echipe ca- " re s.au distins prin rea. ' , lizări de prestigiu in * tot cursul anului 1979.

,,Dezvoltarea în ritmuri înalte a economiei 
naționale impune lărgirea continuă a bazei in
terne de materii prime, gospodărirea cu maxi
mă eficiență și atragerea în circuitul economic 
a tuturor materiilor prime vechi, a materialelor 
refolosibile, piesejor ți subansamblelor rezultate 
din dezmembrarea fondurilor fixe, bunurilor de 
folosință îndelungată și de uz personal uzate în 
scopul economisirii resurselor materiale, reduce
rii consumurilor energetice, diminuării eforturilor 
valutare ale țări și creșterii eficienței în toate 
sectoarele de activitate".
(Din Decretul Consiliului de Stat.nr. 465/1979)

VA VINE SA CREDEȚI ?Cele două imagini (1 și 2) care contrastează puternic, cele două situații care sînt atât de deosebite de parcă fotografiile ar fi
fost- făcute în două întreprinderi ou preocupări diferite în ceea ce privește ordinea și spiritul gospodăresc, depozitarea materialelor refolosibile (dacă nu poate fi vorba deocam.

Recuperarea și valorificarea resurselor materiale
refolosibile nu este o activitate facultativă dată și de valorificarea lor îl), ei bine, cele două imagini au fost luate la mina Aninoasa, puțul Sud.
CTNE.I POATE

ÎNȚELEGE ? inLa I.U.M; Petroșani, trepi'indere specializată In construcția de utilaj minier și care dispune de posibilități de topire a fierului vechi, muneitorli sînt puși în situația de a alege, de a sorta fierul care sosește și care uneori numai fier vechi nu eșțe. In imaginea nr. 3, .motoa- Foto anchetă
G. Dorin și

re electrice care pot refolpsițe, iar în imaginea care, de

n.3

nr. 4, cărucioare asemenea, pot îi refolosite parțial dacă nu integral după părerea specialiștilor, și care au sosit de la întreprinderile miniere eu o destinație precisă — la pit.Ceea .ce vedeți în grafia 5, deocamdată ajuns la fier vechi, nici mult nu mai are pieselor li se „ condițiile de depozitare.dacăse „păstrează

Preg%25c4%2583tindu.se
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Colectivitate * Individ 33ectiv

Etalon al iscusinței 
și vrednicieio adevărată bijuterie.Există o seamă de factori care influențează formarea unui om. Sociologii i-au descoperit și categorisit avînd la bază criteriul priorității. Mă gîndeam Ia acest lucru ascullind cuvintele maistrului electromecanic Constantin Lupulescu. șeful cunoscutei brigăzi de mineri din sectorul IV al minei Lupeni, formație apreciată datorită succeselor pe care le obține. In fața unei săli arhipline, în majoritate specialiști din domeniul mineritului, vorbele șefului de brigadă erau cit se poate de simple, încărcate de fapte, măsurînd e- ductivități de pînă la 20 tone/post, cu 3 — 4 tone peste nivelul planificat, reușind ca în perioada ianuarie 1979 — martie 1980 să obțină o producție suplimentară de peste 40 000 tone cărbune coCsificabil. Experiența acumulată la această brigadă, devenită etalon al minei și în întreaga Vale a fost imediat îmbrățișată de alte brigăzi. La același sector, un alt maistru electromecanic, Teodor Bonca- lo, conduce astăzi o brigadă de mineri: recent, la sectorul III subinginerul Paul Grașu a preluat o formație cu care s-a angajat înlr-o întrecere, pentru a demonstra superioritatea tehnicii noi.Brigada condusă de comunistul Constantin Lupulescu este arhicunoscută din presă, de la radio, de la televiziune. Este o formație care se apropie din ce în ce mai mult de ceea ce înseamnă un colectiv model. Aprecierea aparține conducerii minei și este susținută de rezultatele obținute, de atitudinea fermă promovată

roismul acestor oameni ai subteranului,— Ceea ce ne formează pe noi este munca — a spus el la un moment dat. In brigada noastră nu contează ce este fiecare — vagonetar sau șef de schimb, român ori maghiar, contează ceea ce face, cum muncește fiecare, ce rezultate obține.Ce resorturi interne declanșează o asemenea atitudine înaintată față de muncă, față de tine însuți la urma-urmei ?Ele sînt sintetizate de A- lexe Furdui, secretarul comitetului de partid pe sector :— Costică Lupulescu este primul miner-tehnician de la întreprinderea noastră. Spun acest lucru deoarece el a fost primul maistru electromecanic care a preluat conducerea unei brigăzi de mineri. A fost primul care a îndrăznit să introducă un complex mecanizat în Stratul III cu care obține rezultate excepționale.Aceasta ne-o confirmă și alți oameni din sector cei care l-au ajutat să învingă greutățile ce se interpuneau ambiției născute în gîndul său. Cu acest complex de tăiere cu susținere mecani-

zată, o adevărată bijuterie, pe caro o cunoaște că pe propriile-i lucruri, în scurt lăți care nu pot fi comensu- limp brigada pe care o conduce a reușit să obțină rezultate
acest colectiv, de iscusința și vrednicia oamenilor, cali-rate în afara tonelor de cărbune, principale mărimi care superioare — pro- atestă modul înalt de a în-

Să muncim și să trăim 

în chip comunist

țelege munca și viața. Constantin Lupulescu vorbea despre faptul că în brigadă nu se admite nici un rebut, de orice fel ar fi acesta, nici-o justificare pentru a acoperi lipsurile, tonele de cărbune ce trebuie scoase . la ziuă. Poate că aceasta

reprezintă ceva din mecanismul intim de formare a omului nou, minerul-tehni- ciati din această brigadă, proces pe care ni I-aițn dorit dezvăluit pentru a înțelege mai bine pe ce se bazează roadele muncii colectivului.La mina Lupeni, brigada condusă de comunistul Con- . stantin Lupulescu este considerată „un exemplu demn de urmat", un etalon, pentru că însuși Constantin Lupulescu este un etalon, un exemplu de pasiune și dăruire în munca. Aceasta este părerea conducerii minei, este impresia pe care ne-a lăsat-o Ia acea consfătuire, convingerea că reprezintă una din realizările prestigioase ale acestui colectiv, hotărît să dea viață sarcinilor trasate de partid, de a făuri un miner nou, capabil să stăpinească utilaje moderne.

I

*

f

Angela trebuie ajutată!In fiecare zi, cei care urcă s-au coboară dealul institutului, pot vedea o fetiță cu ochi triști, dar seînteietori, îmbrăcată în uniformă școlară și purtind cu o mîndrie nedisimulată cravata roșie de pionier. Pînă aici nimic nu pare deosebit. Deosebit este însă faptul că acest copil de 9 ani nu face altceva decît... vinde semințe. O cheamă Angela Pincses și e în clasa a 11 T-a A la Școala generală nr. 4 Petroșani. Mai are încă cinci frați. Părinții lucrează la grupul de șantiere, dar tatăl ei, Zol- tan Pincses nu merge la muncă decît... din cînd în cînd. De ce vinde semințe micuța Angela ? De ce face aceasta,.în loc să meargă Ia școală, să pătrundă în tainele universului, să se pre-

•• gătească, pentru a un .bun meseriași un nădejde pentru societate ? Din discuțiile purtate cu învățătoarea fetiței am înțeles că din.s-au făcut numeroase de-

I Ora 9,30. Pe peronul gării din Petroșani, oa.1 meni, oameni mulți. Unii i dintre ei cu buchete de garoafe. Un șuierat prelung venij dinspre depou persista pește întreg complexul C.F.R, Din difuzoare se anunță so- . sirea unui tren: „Atențiune ț Trenul cursă de persoane nr. 2702 din direcția Simeria, sosește în stație pe linia a 2-a și este condus de mecanicul Ferdinand Bozero, care este la ultima lui cursă înainte de pensio. nare“. Un mesaj neobișnuit care s-a repetat după șuierul prelung al sirenei locomotivei.Moment emoționant. Din locomotiva Diesel a coborît mecanicul Bozero. Avea lacrimi în ochi. Lacrimi pe care nu le putem defini, ceva în- tre bucurie și păreri de rău. Erau izvorîte satisfacția muncii plinite, împletită cu moția predării ștafetei unora din generația crescută sub îndrumarea lui.Mecanicul ' Ferdinand Bozero încheiase o muncă de 40 de ani din care 34 pe locomotivă. Distanțele parcurse în a- ceastă perioadă pe drumul de fier au însumai peste 1 600 000 km... Kilometri cu care ar fi putut înconjura Pămîntul de 40 de ori sau parcurge de 4 ori drumul pînă la Lună. In toți acești ani, comunistul Bozero a fost un model prin coreetitu-

dinea cu care s-a achitat de sarcinile încredin. țațe, un etalon pentru ge. nerațiile de meseriași „trecute prin mina lui".Și această prețuire era pregnant evidențiată de cei care.l așteptau cuflori. S-au desprins dinfrumoasele cuvinte adresate de colegii veterani odată cu florile, și urările din inimă. Au fost pre- zenți în întîmpinarea mecanicului mionescu, mitetului complex,
i
i i ț ț i i i I ț i ț( ț ț ț ț inginerii Ionică Cornea de | ------- ’ V.Jț ț ț

Valeriu COANDRAș Si- eo.Pe ffle-
I

0 secvență din viață»• Există în viață clipe u- nice. Momente cînd cuvintele nu pot exprima tot ceea ce simte un om. Un asemenea moment a trăit zilele trecute muncitoarea 
Elvira Rovinaru de la depozitul „Varnița" din Petroșani. După 38 de ani de muncă neîntreruptă în a- ceeași unitate, timp în care a gestionat valori materiale 
de milioane, a trecut în pensie. După cum aflăm din- tr-o scrisoare trimisă redacției, cu acest prilej, colectivul de oameni ai muncii a felicitat-o călduros, urîn- du.i sănătate, fericire.• Despre fiii,satului Cri- vadia ne-a povestit și ne-a scris deputata Zamfira Cor
nea, un exemplu de dăruire. și abnegație, ale cărei eforturi se îndreaptă zi și noapte spre înfrumusețarea acestor locuri. Deși se atlă la vîrsta în care anii, vrînd-ne- vrînd, își spun cuvîntul, Zamfira Cornea este plină de inițiativă și elan. Nu demult, la chemarea dumneaei răspuns prezent un nu

Confecționera Ana A- 
mariei de la întreprinde

rea de tricotaje din Pe
troșani își realizează zil
nic sarcinile de plan, a- 
îlîndu-șe în rîndul lu
crătoarelor fruntașe.

Foto : Gh. OLTEANU

dinmăr mare de cetățeni sat, participînd la o importantă acțiune patriotică pentru repararea drumului ce duce la transformatorul de tensiune, unde trebuia intervenit cu operativitate. Și-au adus contribuția cetățenii Maria Avramei, Vasile 
Stoica, Marcu Cornea, Vasi
le Rusu, Ileana David și alții, elevii Costel Vladislav, 
Corana David, Ionel Rusu și alții. De remarcat că la a- ceastă acțiune o contribuție importantă și-au adus-o sub-la I.M. Dîlja și Ilîe Ion de la I.M. Livezeni fii ai acestui sat de munte care veniseră în vizită la părinți. Tuturor, felicitările noastre sincere I

Rubrică realizată de
C. VALERIU

Nimicuri"

din îm.
e-

Dumitru secretarul de partid cunoscuții canici Aurel Marcu, Io. sif Crișan, Emil Stan, ciu, Ion Dascălu, Ion Toader și instructorii Constantin Marcu, Ru. salim Dărău și Petru Pătroi.Desigur soția nu-și gă- . sea cuvintele, dar i-a în- mînaț o telegramă de la fiica și nepoțelul din Satu Mare. O telegramă de felicitare și cele mai sincere urări de sănătate. ■ : : : ■ -Și, după predarea locomotivei fostului lui fo
chist, (acum , mecanicul Ion Oprea), iar înecai -i nicului ajutor Gheorghe , Stan piesele de rezervă strict necesare, pe pero- l nul gării încă mai persista ecoul acelui șuierat de bunFie ca acest însoțească pe prelung rămas.ecou să-1 veteranul mecanic de-a lungul unei vieți senine și fericite la care subscriem și noi.

Ion I.ICIV *

Unitățile de alimentație publică vin în întîmpinarea consumatorilor cu diferite sortimente de băuturi. Pentru cei cure preferă berea în locul băuturilor spirtoase, aceasta, de aseme- ' nea, se desface într-o gamă variată de sortimente — indigene sau din import —, consumatorii, oprind pentru unul sau altul, funcție de preț sau tărie, diferențele sînt de sesizat, mai

gestionar, ajutorul șefului de la unitatea respectivă, care, de comun acord, au stabilit meniul. Printre al- c tele, pentru fiecare consumator, urma să fie servită și cite o sticlă de bere import.Tainul s-a desfășurat normal pînă la un moment

recoltează probe (ulterior s-a constatat că într-adevăr berea era de Hațeg și nu - eea solicitată).Cam acestea ar fi faptele, Urmările... Se achetea- ză cazul, cei în cauză in. voeînd diferite motive. Ospătară declară că a observat că -sticlele nu erau bine „astupate", dar așa le-a primit de la barmana Elena Marian, însă pentru refuzul de a schimba produsul a fost sancționată cu retrogradare din funcția de ospătar la muncitor neoalifieat. Tot muncitoare necalificată, pe timp de trei luni, a ajuns și barmana E.M,, conform art. 100, alin, c din Codul Mun- ciii iar Vladimir Drăghia retrogradare pe timp de o lună ca ospătar III.Și cînd te gîndești că diferența care ar fi rezultat la toată această „afa. . cere" abia depășea 50 de lei I O sumă derizorie, dar suficientă pentru a păta obrazul celor care s.aU' pretat !a asemenea nimicuri.

# ww f taaaat jf. jb*~g.

Anchetă 
socială

întrebarea sa „de floare sau de, dovleac iată o imagine pe care o dezaprobăm cu toții.Angela vrea să meargă partea școlii la școală, ea vrea să citească, să socotească, să învețe istorie și geografie. Atunci de ce nu face toate acestea ? Cine este de vină ? Școala a făcut ceva pentru îndreptarea situației. Părinții însă, părinții ej și ai celor cinci frați nu se gîndesc . la viitorul pe care o să-l aibă a- cești copii. Cine să o ajute pe Angela ? In primul rînd cei care i-au dat viață. Apoi noi, cei care sîntem tovarăși de muncă cu părinții a-

deveni om de

Jffitudu/iA.'mersuri — vizite, la domiciliu, ajutor din partea colegilor de clasă, a organizației pionierilor. Toate acestea insă s-au lovit de obsta- colul concepției retrograde a părinților, de lipsa lor de responsabilitate în a crește așa cum se cuvine pe cei cărora le-au dat viață. Ochii cestei fetițe. Angela trebuie triști ai Angelei-, vorbele sale stinse, buzunarul său zăngănind de bani mărunți,

preferințe, Dar, cum mai greu ales cîndau mai fost consumate și alte băuturi, se mai produc și:.. încurcături.Un asemenea „incident" s-a produs la restaurantul „Transilvania" din ,1’etrila. Despre pe este vorba ? Un grup de oameni ai muncii ■’ de la- întreprinderea nieră citat. mese românesc al

dat. Un cunoscător în moacei

ajutată !
Bujor MIRCESCU

din localitate
organizarea 

comune, la

a
mi. soli. unor salonulrestaurantu. * lui, cu prilejul unui anumit eveniment în viața colectivului. Perfectarea a avut loc. în prealabil între lin reprezentant al grupului și"' Vladimir Drăghia, lucrător

.terie a constatat în mpnțenț că berea nu este cea solicitată. Este chemată ospătară Maria Popa, care este întrebată de ce nu desface capsele sticlelor în fața consumatorilor și le aduce deschise. I se ..cere să schimbe berea, dar aceasta refuză. Se apelează la ajutorul șefului de unitate, dar ia-t de unde nu.i.In situația dată este înștiințat organul de miliție, se C. A. VOINESCU
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Prezențe românești
PRAGA ,2 (Agerpres). Ea 2 aprilie, tovarășul Gustav Husăkț secretar general al C.C. al P-c- din Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovac e, a primit pe tovarășul Ion Pățan, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, .care se află în- tr-o vizita de lucru in CehoslovaciaCu acest prilej, din partea tovarășului Niuolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-a fost înmînat tovarășului Gustav Husak un mesaj și i-au fost transmise un cald salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi și însemnate succese în activitatea Partidului Comunist din. Cehoslovacia, a poporului cehoslovac prieten. în construirea societății socialiste dezvoltate.

încheierea reuniunii economice 
ia nivel înalt a celor nouă state 

africane din zona centrală și de sud 
a continentului

LUSAKA 2 (Agerpres). La Centrul „Mulungushi" din Lusaka s-au încheiat lucrările conferinței economice la nivel înalt, la care au participat șefii de stat și de guvern sau reprezentanții acestora din nouă state africane situate în zona centrală și de sud a continentului, respectiv țările din „Quia linie" — Angola, Botswana, Mozam- bic, Tanzania și Zambia — la care s_au adăugat Lesotho, Malawi, .Swaziland și Rhodesia, viitorul stat independent Zimbabwe.Participanții la, reuniune au adoptat „Declarația de la Lusaka", amplu program de acțiune care conține strategia și modalitățile concrete de extindere și diversificare a colaborării între țările respective, precum și prevederi

vizînd accelerarea dezvoltării lor economice și reducerii dependenței față de Republica Sud-Africană.Conferința a aprobat, de asemenea, crearea unui „Fond de dezvoltare" și a unei comisii pentru comunicații și transporturi în Africa australă, care va avea sediul în capitala Mo. zambicului, Maputo. Totodată, a fost stabilit planul de rezerve alimentare pentru regiune și înființarea ^Centrului de cercetări agricole". Participanții au relevat necesitatea unei cooperări strînse în domeniul politicii de industrializare și în sectorul energetic.Participanții au hotărît ca viitoarea conferință ministerială să aibă loc în luna septembrie în Zimbabwe.

întreprinderea
de gospodărie comunală 

și locativă Petroșani
Secția apâ-canal

încadrează :
.................... ••

— instalatori la alimentare cu apă, su
dori și muncitori necalificați pentru localită
țile Petroșani și Vulcan.

FILME
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PREȘEDINTELE BRA
ZILIEI, Joao Baptista de Figueiredo a semnat decretul în baza căruia 186 060 de hectare de pămînt au fost expropriate în vederea împroprietăririi unor țărani. Măsura a fost primită cu satisfacție de opi
nia publică progresistă din Brazilia, care se pronunță pentru lichidarea marilor latifundii și repartizarea pămînbului celor ce-I muncesc.

LA CHEMAREA CONFE
DERAȚIEI Generale a Muncitorilor Portughezi — Intersindicala națională, la 19 aprilie va fi organizată, in întreaga țară, o zi de luptă pentru apărarea intereselor și drepturilor oamenilor muncii, a populației, pentru salvgardarea cuceririlor democrat- tice, împotriva șomajului —transmite agenția ANOP.

JUNTA GUVERNULUI de Reconstrucție Națională din Nicaragua a aprobat un buget de 597 milioane dolari destinat re. construcției economice a țării în perioada următoarelor nouă luni. Din buget, 65 la sută revine sectorului social, 14 la sută reprezen- tînd suma alocată pentru probleme de apărare și

ordine publică. Se remarcă, de asemenea, faptul că a- proximartiv 80 milioane sînt destinate dezvoltării învățămîntului, o sumă similară fiind alocată rețelei sănătății publice, și asistenței sociale.
ADMINISTRAȚIA AME

RICANA apreciază în ultima sa prognoză economică, dată publicității la Washington, că inflația va atinge în anul în curs 12,8 la sută — cu 2,1 la sută mai mult decît se prevăzuse anterior. Astfel, ea va rămîne la același nivel ca și în 1979.
PESTE 250 000 de meta. lurgiști din statul Sao Pau. Io au declanșat marți grevă generală, cerînd îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și viață. După cum s-a precizat, rata inflației în Brazilia este de circa 82 la sută anual.
EMIRUL BAHREINU- 

LUI, șeicul Issa bin Sal. man Al Khalifa, l-a primit pe Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, aflat într.o vizită la Manama, în cadrul turneului pe care îl întreprinde în mai multe state din regiune. A fost examinată, îndeosebi, evoluția problemei palestiniene.
NOU CĂPITANI REGEN

ȚI ai Republicii San Marino _ Pietro Chiaruzzi șj Primo Mararii — au depus jurământul, pentru funcția supremă în stat pe o perioadă de șase luni, de la 1 aprilie la 30 septembrie a.c. Primo Marani, comunist, deține această înaltă funcție pentru a doua oară. Pietro Chiaruzzi, socialist, vioesecretar al P.S. Sanmarinez, este numit pentru prima' dată că. pitan regent al republicii.
EVIDENȚIIND escaladarea violenței, în ultimele zile, și în Guatemala, a. genția Prensa Latina relatează că, potrivit comuni, calelor poliției locale, acțiunile represive la- adresa forțelor democratice din țară declanșate de organi. zații de dreapta paramilitare 's-au soldat, la sfîrși- tul săptămîniî trecute, cu aproximativ 20 do mor ți și un număr mare de răniți.
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Belgia: măsuri severe de austeritate. Austeritate în toate do- : meniile — acestea sînt ; promisiunile făcute de ; primul ministru belgieni- i lor într-un discurs tele- î vizat. Comentînd măsuri. : le luate de cabinetul său, : premierul a explicat că I țara a ajuns la un punct ; fără întoarcere și a anun- : țat. că, începînd din luna : iulie, vor fi ihipuse pro- : babil noi restricții. Aceas- : ta este — a conchis el — j singurul mod de a salva j francul și economia bel. I: giană. Șeful guvernului a vorbit, totodată, de un „complot împotriva francului (belgian)".■ Măsurile luate au pro- I vocal o puternică tensiu- I ne în rîndul guvernului, primul ministru amenin- țîn4 pe mai mulți miniștri cu revocarea pentru’ că refuză să accepte o reducere de 2,2 la sută a. bugetelor departamentelor lor. Guvernul a hotărît o reducere cu 17 mi- fâiarde franci belgieni a bugetului țării, în timp ce departamentele mi- ; nisteriale cer 37 miliarde i credite suplimentare... In ■ ce privește, bugetul .pe

1981, el va fi marcat de o aplicare foarte strictă’ a principiului creșterii zero. Nici o cheltuială nu va putea cunoaște o creștere mai mare a nivelului inflației.Guvernul a hotărît, de asemenea, practicarea u- nei politici moderate în
Din presa străina

(„LE MONDE“)

domeniul salariilor în sectorul public și reco
mandă sectorului particu
lar să aplice același principiu. Pentru întregul sector public s-a hotărît li
mitarea la 2 la sută a majorării anuale a salariului real.In cursul ultimelor luni, 
situația economics a Belgiei s.a deteriorat mult. Datoria publică pe locuitor este astăzi cea mai ridicată din lumea industrializată: povara pe 
care o reprezintă ea a crescut de Ia 42 miliarde

franci belgieni în 1974 la | peste 122 miliarde franci ; belgieni, triplîndu.se, i practic, în șase ani, de la i începutul crizei economi- i ce. , :La 15 ianuarie, șomajul ; a bătut un record istoric ’ cu 320 000 persoane, a- ; proape 10 la suită din j populația activă. De atun- ; ci, a fost înregistrată o : foarte ușoară reducere : ș 305 000 la 15 martie 1980. ;De la începutul anului a- 5 sistăm la o serie de făli- j mente răsunătoare, negă- i sindu.se nici o soluție : pentru sectorul asigurări, i lor de boală, unde se pre- • vede un deficit de 50 mi- j liarde de franci belgieni ‘ în 1980. Banca Națională | a Belgiei a majorat do- ■ bînda pentru împrumu. | turi de la 12 la 14 la su. i tă, alt record absolut. i Pentru cetățeanul belgian, i creditele au devenit ina- ! bordabile. „Nu-mi este ! frică de nepopularitate j — a spus primul minis, ; tru la televiziune. Este o ț problemă de viață sau ; de moarte pentru bel- î gieni.". (Agerpres) :

întreprinderea comercială de stat 
alimentara și alimentație publică 

Petroșani
încadrează de urgență :

— 2 motoscuterîști, posesori ai permisu
lui de conducere categ. A și C 

Retribuția se va face conform Legii nr. 
57/1974.

Relații suplimentare se pot obține la 
sediul întreprinderii din strada Republicii nr. 
90, biroul personal.

Mica publicitateVIND Moskvici 407, stare bună, telefon. 187 Uricani. (298)VIND Trabant 601, Car- pați, bloc 4 sc. 6, ap. 6 Petroșani. (300)PIERDUT legitimație de Serviciu pe numele Pop Za-
haria, eliberată de U.E. Pa. roseni. Se declară nulă. (299)PIERDUT carnet de student pe numele Grigore Elena Simona, eliberat de Universitatea Craiova. Se declară nul. (301)

Arcașii din Aninoasa an cucerit
„Cupa municipiului București"In perioada 28—30 mar. tie a.c., poligonul Herăstrău din București a găzduit prima competiție oficială în aer liber din acest început de sezon. Au participat cei mai buni țintași cu arcul din țară.Primul concurs oficial ăl actualului sezon a coincis cu o prețioasă victorie a arcașilor din Aninoasa (antrenor Vasile Tămaș) care, ocupînd primul Ioc pe echipe, au reușit să cu. cerească trofeul pus în joc. Iată locurile ocupate de sportivii din Aninoasa s 

juniori I: Ghcorghe Pop, locul I; Virgil Vlasiu, locul II și loan Pagnezer locul

III. Junioare I: Dorina Damian deși este junioară mică a reușit să se claseze pe locul II la junioare mari. La junioare II, Elena Gheorghe s-a clasat pe primul loc, iar colega ei de echipă Mariana Hainan S-a clasat pe locul al Il-lea. La seniori, Vasile Tămaș s-a clasat pe loculIV.Bilanțul trăgătorilor din Aninoasa este foarte bun și ne îndreptățește să credem că în anul 1980 arcașii din Aninoasa vor reuși să obțină rezultate pe măsura muncii și a seriozității ce.i caracterizează.
Siaicu BALOI

FOTBAL, CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Victorie confortabilă
MINERUL URICANI —

C.F.R. PETROȘANI 4—0. Ceferiștii din Petroșani au venit la Uricani cu gîndul să se apere pentru a obține un scor cît mai strîns. Da<r socoteala de acasă nu s_a potrivit cu cea din teren. Cu o echipă omogenă, bine pusă la punct, gazde
le asaltează încă din primele minute poarta oaspeților. Primul gol ««te însă înscris în min. 29, cînd, în urma unui corner, Pușcaș deschide scorul. Pe fondul unei dominări copioase, în min. 40, Vas ian ridică scorul la 2—0 pentru gazde. Văzîndu.se conduși la două goluri diferență, oaspeții depun total armele astfel că în min. 45 A. Pușcaș după un dribling reușit șu. tează la poartă, portarul

respinge pentru un moment, dar, atent, jucătorul din Uricani trimite mingea în plasă și 3—0, scor cu care se încheie prima parte a jocului.- In repriza a doua, gazdele se mențin în atac, dar Pușcaș, Va. sian și Munteanu 'ratează incredibil; este adevărat că și oaspeții se apără mai bine și urcă uneori și în atac, dar fără să pericliteze poarta gazdelor. In min. 57 Pușcaș majorează scorul la 4—0. Pînă în final a- sistăm La aceeași dominare a gazdelor, dar fără ca scorul să mai fie modificat. In general jocul frumos și numărul mare de goluri au mulțumit publicul spectator. La juniori 2—0 pentru gazde.
Hie COANDRES si 

David PUȘCAȘ
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Doctorul ne j Republica : păianjen; Unirea: te pe Nil, seriilePETRILA : Dialog peste ani.LONEA: Poliția este învinsă.ANINOASA : de la margineaVULCAN —rul: Popeye marinarul; 
Muncitoresc: Umbreleverii fierbinți.LUPENl — Cultural:Safari Exprex.URICANI: Guerila.

Bethu- Omul Moar- I-II.
Plopii satului.

Luceaiă-
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TV
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11,5516,0016,0516,2516,4517,1017,2518,35

19,4020,4521,05=21,35

Teleșcoală.Roman — foileton : 
Primarul din Cas- 
terbridge" reluarea ultimului episod. Telex.Telex.Școala 1; noii Curs să. O zi telor noastre.La volan.Viața culturală.Desene animate :
„Sindbad marina
rul".Telejurnal.Cu răspundere și cu toate forțele la cea mai grabnică dintre lucrările a- cestei primăveri: Semănatul.Ora tineretului.De drag și de voie bună.Milenii între năre și Mare. Telejurnal.

la școala calități.de limbă ru-din- zilele fap-

RADIO

Du-

știri.
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5,00 Buletin deI 5,05 Ritmuri matinale.6,00 Radioprogramul dimineții. 8,00 Revista pre- I sei. 8,10 Curierul me- | lodiilor. 9,00 Buletin de I știri. 9,05 Răspundem ascultătorilor. 10,00 Buletin de știri. 10,05 Radio- magazinul femeilor. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Muzică corală. 11,35 Ra- diopublicitate. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Revista muzicală a artistului amator. 12,45 Din comoara folclorului nostru. 13,00 De Ia 1 la 3. 15,00 Club univers ■16,00 Radiojurnal. Cîntece de Sava 16,25 Tehnică și organizare în agricultură. 16,40 Folclor muzical din Bihor, 17,00 Buletin . de știri. 17,05 Universul familiei. 17,30 Instantanee solistice. 18,00 Orele serii. 20,00 Muzică populară. 20,30 Reflexele timpului. 20,40 Cadențe sonore. 22,00 O zi într-o oră. 23,00—5,00 Non stop muzical nocturn.

20.16,15Ilin.

PRONOEXPRES

Rezultatele tragerii din 
2 aprilie 1980
Extragerea I:37 11 35 13 5 20

Extragerea a îl-a45 33 4 22 2 19FOND : 894 640 lei.
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