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I. M. Bărbăteni

ÎNTREPRINDERE FRUNTAȘĂ
PE RAMURĂ

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
in sectorul agricol Ilfovlui de resort, ai Academiei de științe agricole și silvice și ai' altor instituții centrale de profil, a permis cunoașterea preocupărilor existente, prilejuind, ca de fiecare dată, stabilirea de măsuri menite să impulsioneze activitatea ștp ințifică, să accelereze a- plîcarea rezultatelor obținute, în vederea creșterii producției și ridicării calității în această ramură a economiei naționale.Institutul de cercetări pentru nutriția animalelor BaloteștiLa sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat că specialiștii institutului sînt preocupați

In cursul vizitării, laboratoarelor, s-a putut urmări modul concret în care se determină relația hrana administrată malelor și sporul de realizat în unitatea timp.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că sarcina institutului este de a oferi zootehniștilor rețete de furajare cît. se poate de precise, care, folosind produse agricole la îndemînă în diferite zone ; ale să poată asigura o tere în greutate cît mare a animalelor, fiecare rasă și specie de care dispunem. In aeelaș;_____,_timp, s-a subliniat că re- sT găsească 'sol'uțiT'cît mai___zultatele cercetării trebuieavantajoase din punct de să fie urmărite jndeaproa-vedere nutritiv, dar. în a- pe de specialiștii institutu-celași timp,- economice, ----------------------------------- -—pentru hrana animalelor. (Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, a efectuat, marți, 2'1 aprilie, o vizită de lucru în sectorul agricol Ilfov din șubordinea municipiului București, împreună cu secretarul 
g e ne r al al partidu
lui, la această vizită au participat tovarășii Gheor
ghe Pană, Nicolae Giosan, 
Ion Ursu, Angelo Micules- 
cu.Circumscriind probleme de deosebită actualitate a- le dezvoltării și modernizării agriculturii în actualul cincinal, dialogul conducătorului partidului, și statului cu oameni ăi muncii, cu specialiști din unități de cercetare și producție situate în perimetrul sectorului Ilfov, cu reprezentanți ai ministeru-

București,

I.M. ANINOASA

250 tone cărbune

dintre ani- carne de

țării, creștinii pe

Ieri, la clubul cultural din Lupani, s-a desfășurat intr-un cadru festiv —- specific evenimentelor consacrate sărbătoririi roadelor- muncii responsabile, pline de ruire a dunarea cordarea cii clasa pelului
dă- minerilor — a- prilejuită de a- „Ordinului Mun- a ÎII-a“ și a Dra- _ _______ de întreprindere minieră fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă pe anul 1980, tînă- rului și harnicului șament de mineri I.M. Bărbăteni.La festivitatea ■nării înaltelor distincții au luat parte tovarășii : Ion Ciucu, membru al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., Petru Barb, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal de partid, Petru Furdui, membru al Consiliului Central al U.G.S.R., președintele Uniunii Sindi-

deta- alînmî-

calelor din ramura mine, petrol, geologie și energie electrică.Alături de sărbătoriți — mineri, ingineri și tehnicieni, șefi de brigăzi și de schimb de la I.M. Bărbăteni — au participat gctivișți de partid Și de stat, cadre din conducerile întreprinderilor miniere și din alte unități economice ale municipiului, din institute și instituții din Valea Jiului.Bucuria și mîndria resimțite din plin de minerii, inginerii și tehnicienii tinărului colectiv al I.M. Bărbăteni la decernarea înaltului Ordin și a Drapelului de întreprindere minieră fruntașă pe ramură sînt rodul și. în același timp, răsplata dăruirii și răspunderii muncitorești, a abnegației și devotamentului cu care au acționat în anul încheiat și acționează în continuare pentru a-și aduce partea de contri-

buție la propășirea mun-_ cii și vieții minerilor, a întregii țări. Prilej de 
vie satisfacție pentru colectivul întreprinderii, cu atît mai mult cu cît el s-a desfășurat acum, în pragul aniversării partidului, cînd se împli
nesc 60 de ani de glorioa
să activitate revoluționa
ră a Partidului Comunist Român, călăuză demnă a 
cărui activitate este închinată prosperității Ș; fericirii întregului popor. Un partid la cîrma căruia se află cel mai iubit fiu al poporului, cel mai revoluționar și înflăcărat comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui pildă de dăruire și cutezanță revoluționară constituie un permanent îndemn și însufleți- .tor exemplu spre mai bine, spre o nouă calitate, superioară, a .muncii și a vieții.

In 20 aprilie, prima zi a „Decadei producțiilor record".rurilottate — Pe baza spo- de productivi- indicator depășit cu 2,28 tone/post în abataje și cu 1,81 tone/post în cărbune — colectivul aninosean a livrat peste planul zilei 250 tone cărbune. Contribuția cea mai substanțială la depășirea sarcinilor zilei au adus colectivele sectoarelor IV — 235 țone cărbune peste plan — II și respectiv, 11 suplimentar. V cu cite 31. tone livrate

Un nou abataj mecanizatRitm susținut în echiparea noului abataj mecanizat de pe stratele 17—18 ale sectorului II al minei Uricani au atins prima zi a „Decadei record" și formațiile complexe conduse de Nicolae Bologa, Gheorghe Dră- hăti, Traiăn Nan și llie Amorăriței. Prin eforturile conjugate ale celor patru formații care execută transportul, asamblarea și montarea pe fîșie a secțiilor, au fost montate într-o singură zi patru secții, secțiile montate deja cifrîridu-se astfel la 12.Tot în prima zi a Decadei producțiilor record, o seamă de brigăzi s-au remarcat prin importante depășiri dc plan. Printre acestea se evidențiază cele conduse de minerii Nicolae Sultan, loan Nicolae cu cite 56 tone de cărbune date peste plan, Gheorghe Scorpie — 47 tone livrate în plus. Dc asemenea, brigada de pregătiri condusă de Aurel Soșoi din sectorul I și-a depășit planul zilnic de avansare cu 2 ml. Pe mină, planul zilnic a fost depășit cu 113 tone de cărbune.
BRIGĂZILa mina Petrila numeroase brigăzi de mineri s-au afirmat din prima zi a „Decadei producțiilor record" prin însemnate depășiri de plan. Dintre a- cestea s-au remarcat formațiile din abatajele mecanizate din sectorul IV, conduse de Gavfilă Mihai și Lcon Deac, cu cite un

FRUNTAȘEplus de 101, respectiv, 37 tone cărbune, brigăzile de frontaliști din sectorul V, conduse de Florea și Constantin Cosma cîte 27, respectiv, 20 extrase peste plan, cum și brigada lui tantin Alexa din sectorul I cu 22 tone de căifoune extrase peste prevederi.
Feier cu tone, pre- Cons-
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Ecou! adînculuiCa niște scoici abatajele primesc linișteadoar pînă cînd muncii începe să prin ele și stele argintii plutesc deasupra apelor negre. Fremătînd. adîn- cul urcă spre suprafață din scoica timpului numit abataj, odată cu scoicile metalice încăr- cate cu ofranda mun. cii adusă spre bucuria obșteî. minerilor și a 
țării.Din încleștarea încrengăturii metalice cu pă- mîn'.ul. alte abataje trepidează ca lungi pro-

fluxul curgă
motoriichise orizontul luminii, sub apele negre cu sclipiri albastre.De aici, din adîncuri, și pînă la cea mai înaltă treaptă, minerii sa- lutînd cu „Noroc bun !“ Ideea, premergătoare Faptei.O scoică, inima mea. păstrează ecoul ătîtor prefaceri, iar mîna mea subscrie, odată cu minerii. pentru hărnicie, pentru bunăstare, pentru Pace !

Maria DINC4

(Cont, in pagina a 3-a)^

Șeful de brigadă Va- sile Lupu și ortacul său Aurel Bejan, fruntași ai sectorului VIII de Ia I.M. Vulcan.
Pentru ca munca în subteran 

să fie mai spornică
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O nouă cotăarealizărilorConstructorii și monturii șantierului din Petrila al l.C.M.M. Petroșani, realizatorii noilor capacități de înnobilare a cărbunelui ce se află în execuție la preparata din Petrila. au încheiat cu un avans cinci zile planșeul de cota -I-spălătorii. în devans importante licele de

IN PAGINA A 2-A< Manifestări dedica te glorioasei aniversări a 
partidului

> Caratele afirmării Socluri care își aș teaptă statuile
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începutul acestui colectivul atelierului ȚII de la Paroșeni apar- țlnind I.R.I.U.M. Petroșani, care asigură întreg necesarul de armături TH și țevi flanșate pentru toate întreprinderile mini
ere din Valea Jiului. îsi lua angajamentul că pînă la finele anului in curs să-și depășească sarcinile de plan cu 3 milioane lei. Comuniștii, toți oamenii muncii, care-și desfășoară aici activitatea productivă mobilizîndu-se exemplar, 
au reușit ca pînă la finele primului trimestru al anului, în cinstea zilei de

1 Mai și apropiatei aniversări a 60 de ani de la înființarea partidului, să-și realizeze integral angajamentul anual realizînd lunar depășirea sarcinilor de plan eu peste 1 milion de lei. Aceste importante depășiri la producția fizică se concretizează în livrarea. întreprinderilor minier e, a peste 1 500 armături TII si peste 1200 țevi flanșate. La obținerea acestor importante realizări și-au adus o contribuție deosebită echipele de confecții metalice (Viorel Pru- teanu și Costin Cristea). .

sudorii (loanGheorghe Apostol, , ui;,-, tantin Popescu), lăcătușii 1 (Vintilă Ghioreanu, llie Cocotă. Ion Sută. Cons- i tantin Băloi, Ion Bălăci. ' Ion Lupu, Gheorghe Bir-) lida, Gheorghe Radu) si 1 electricianul Arpad Makai etc. JIn cadrul, acestui har- ( nic colectiv, condus cu . competentă de maistrul V Carol Simonis, sînt preo- ț cupări deosebite în ceea ( ce privește modalități de >
Ștefan NEMECSER

(Continuare in pag. a 2 a) |

i

de la 20 m a viitoarei Pentru atingerea a acestei cote cuprinsă în gra- lucrări, activitatea din șantier a fost organizată pe prelungite, în execuție brigăzi de constructori gene formații de lucru ale șantierului —■ conduse de Vasile Boboc (betoniști). llie Dobre (dulgheri) și z\- ristică Boian — (fierar betoniști), coordonarea activității fiind încredințată maistrului constructor Iosif Tomșa.Acest nou stadiu do e- xecuție permite montorilor șantierului să. desfășoare întf-un ritm sporit montajul utilajelor specifice pompe, dozatoare, omogeni- zatoare —. a benzilor de transport și confecțiilor metalice ale viitoarelor instalații de spălare, respectiv să asigure respectarea termenului de intrare în probe tehnologice a acestora.

două schimburi fiind angrenatecele mai omo-
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Manifestări politico-educative și cultural-artistice
dedicate glorioasei aniversări a partidului

Schimb de experiență

Pentru ca 
munca în 

subteran să fie
Socluri care 

își așteaptă statuile 
Cu toate capriciile ier- de pe acela locuri. Lamâi spornica

(Urmare din pag. I)

mometrului din ultimele zi
le, ne ailăm totuși, în pli
nă primăvară, anotimpul 
primenirilor. Retina obosi
tă de griul iernii caută 
loc de popas pe paleta 
multicoloră a zilelor în
sorite de primăvară. Un 
periplu diurn pe străzile 
localităților ■ municipiului 
nostru, acum ia cumpăna 
lui april, dezvăluie secven
țe din tabloul citadin pe 
care, poate, nu le-am ob
servat de după gulerele 
ridicate pe timpul geru
rilor iernii trecute.

Trecutul nu a lost prea 
generos cu vestigii de ar
tă pe pămînl urile Văii 
Jiului. Anii care vor veni, 
vor completa în mai mare 
măsură și acest gol.

Dar pînă atunci ?
O incursiune, pe această 

temă,, în localitățile Văii 
poate oferi unele aspecte 
chiar stranii. Pe strada ce 
duce lg I-M. Vulcan, cam 
ia mijlocul distanței, pe 
stingă, un postament solid 
își așteaptă — cine știe 
de cînd — statuia sau o 
lucrare decorativă care să 
simbolizeze un crîmpei 
măcar din viața oamenilor

baza scărilor, care urcă 
spre incinta minei Ani- 
noașa, este pe punctul de 
a se degrada total —- da
torită intemperiilor — un 
frumos și monumental so
clu, decorat cu basorelie
furi redind munca din 
subteran. Lipsesc doar gri
ja pentru păstrarea lui și 
finalizarea scopului pentru 
care a fost creat : statuia 
sau măcar un bust pe mă
sură. Pe strada Republicii 
din Petrila, nu departe de 
obeliscul din țața clubului 
muncitoresc, lucrare care a 
devenit simbolul orașului, 
se află pe un colț de stra
dă un postament geome
tric, pe care cu ani în ur
mă străjuia, scrutînd za
rea, o statuie de miner. 
Statuia a dispărut, iar 
postamentul este năpădit 
de vegeație și lipsa sim
țului gospodăresc.

Istoria orașelor se scrie 
de către locuitorii acesto
ra. Statuile fac pare din 
viața și istoria orașelor la 
fel ca oamenii și bunurile 
create de aceștia. Ce bine 
ar fi să nu uităm aceste 
locuri.

T. KARPATIAN

Schimbul de experiență continuă și astăzi cu acțiuni interesante de cultură cinematografică, organizate la IM. Live- zeni (ora 10,30), întreprinderea de tricotaje (ora 14) și la casa de cultură. Această inițiati- ex- Valea inte- pro- . .. , . deter-minînd. prin schimbul de idei și opinii cu oamenii muncii, o orientare calitativ superioară printr-un contact permanent cu colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții.
Decada cârțil beletristice

La Petroșani s-a deschis ieri un schimb de experiență în domeniul activității educative cu filmul, desfășurat sub genericul 
,60 de ani de luptă, 60 

de. ani de glorie". organizat de Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă. Comitetul municipal de cultură și educație socialistă, Întreprinderea cinematografică județeană Hunedoara matdgraful ,,Unirea", dedi- ' cat aniversării a 60 de ani de Ia crearea Partidului Comunist Român. A- ceastă manifestare. e- vidențiază posibilitățile complexe de integrare
și cine-

a filmului în sfera activității educative din întreprinderi și instituții. In a- cest sens au avut loc prezentări de filme, dezbaterea „Contribuția filmului și a altor mijloace de informare în procesul de introducere a tehnicii noi în minerit" (desfășurată la întreprinderea de utilaj minier din Petroșani), montajul li- terar-muzical-cinematogra- fic „Partid al demnității și mîndriei" — organizat, în colaborare cu actori ai Teatrului de stat „Valea Jiului", la complexul C.F.R. Petroșani — și concursul «Cine știe, răspunde" cu tema „Omagiu partidului la a 60-a aniversare".

vă scoate în relief periența bună din Jiului în* privința grării filmului în cesul de educație,

economisire a metalului, promovarea unor idei tehnice menite să ușureze transportul armăturlor TH de la atelier pînă la locul de muncă propriu zis în abataj. Aceste fapte se concretizează în economisirea a peste 55 tone metal, printr-o corectă dimensionare a armăturilor și eliminarea rebuturilor. ljvrarea armăturilor paletizate, metodă prin care un număr de 10 armături sînt prinse una de alta în așa fel îneît se pot transporta cu ușurință împreună pe cărucioare, de la suprafață și pînă la locurile de muncă din - subteran.Un colectiv, care deși tînăr, prin organizarea exemplară a muncii, prin rezultatele obținute a reușit șă se impună și să se Situeze în rîndul for-. mafiilor de lucru fruntașe, mult apreciate de mineri pentru calitatea produselor executate.

cărții", tradițională și autentică sărbătoare a culturii socialiste, contribuind la crearea unui permanent și rodnic dialog între cititori, scriitori și editori. O dimensiune deosebit de semnificativă a culturii contemporane este necesitatea fiecărui om- de a citi, de a se informa pentru integrarea tuturor cunoștințelor în activitatea profesională. Toate acțiunile care au avut loc în cele două decade, a cărții social-politice și a cărții, tehnico-științifice, au reliefat, implicit, noua calitate morală a oamenilor muncii, interesați de aparițiile editoriale cu tangență la problematica politică, eco-

se desfă- ______  „ . ___ . . integrată în manifestările „Lunii cărții în întreprinderi și instituții" care are loc Sub genericul „Glorie Partidului Comu
nist Român, Ia cea de a 60-a aniversare". Cu acest prilej în toate bibliotecile se organizează expoziții de carte cu tema „Partidul, ctitor de ev comunist", prezentări ale unor noi apariții editoriale, medalioane literare, recitaluri de versuri din poezia ■'patriotică și revoluționară, întâlniri cu scriitori și reprezentanți ai editurilor. La toate acțiunile, care au avut Ioc pînă acum în între- _ , . . . ______ .prinderile și instituțiile Văii Jiului, s-a nomîcă, științifică, fapt care dovedește remarcat interesul oamenilor muncii eficiența tuturor manifestărilor din ac- pentru manifestările din cadrul „Lunii tuala „Lună a cărții"

In perioada 21—30 aprilie șoară „Decada cărții beletristice1

La secția tratare — spălare de la preparația de 
cuarț din Uricani, operatoarele Georgeta Butnaru, 
Georgea Marcu și Maria Mineiu sortează cuarțui pe 
categorii de calitate în vederea trimiterii spre cup
toarele de calcinare.

Foto : St NEMECSEK

Angajament 
mobilizator

de semnalizare și convorbire

realizării de între diverse
Cons-Dulcu,

Caratele afirmării
Vișan să devină de revizie, apoi iar mai recent tură la ReviziaPe-

tineri pentru ace- meserie, așa cum Gavril Andrei. Va- Străhăianu. IonIon Rahotă,

La indicația conducerii C.M.V.J., un colectiv de cercetători de la C.C.S.l.T.U.M. filiala Petroșani, a experimentat în subteran, cu rezultate bune, instalația antigrizutoasă de semnalizare și convorbire tip ISCA-3.Instalația este destinată efectuării comunicațiilor și semnalizărilor cu difuzoare. în subteran, în abatajele mecanizate, sau de-a lungul transportoarelor pe galerii. Ea va asigura o conducere bună și în siguranță a procesului de producție, fiind utilizată în special în minele cu condiții naturale mari de acumulare, a gazului metan și a prafului de cărbune, unde este necesară semnalizarea individuală și distinctă a pornirii combinei și transportului. ISCA-3 oferă posibilitatea convorbirii

puncte ale abatajului, nișelor sau galeriilor din apropierea acestuia.Prin utilizarea acestei instalații șe mărește o- perativitatea în acțiunile ce se întreprind în procesul de producție, se reduce considerabil efortul fizic al muncitorilor, prin eliminarea deplasărilor inițiale și se asigură creșterea securității muncii. De asemenea, crește productivitatea muncii prin reducerea duratelor de staționare a utilajelor Și înlocuiește semnalizarea cu claxoane, deci elimină un consum mare de energie electrică. Instalația poate fi u- tilizată și la suprafață, e- chipînd linii de transformare. excavatoare sau o- rice alte utilaje care funcționează în condiții grele de mediu.
Mircea BUJORESCU
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In curtea S.S.H. Vulcan, un impunător panou cuprinde angajamentele organizației U.T.C. pe anul 1981: colectarea și predarea la I.C.M.M. a 120 tone fier vechi, confecționarea, in sprijinul producției, a unor piese în valoare de 21000 lei, realizarea a 50 000 lei economii finanțate și 3500 ore de muncă patriotică,Doru Lazăr. secretarul organizației U.T.C., ne spunea: „pînă în prezent s-au recuperat de la întreprinderile miniere și au fost recondiționate 600 prelungitoare și 600 telescoape de stîlpi hidraulici, mai multi uteciști au fost alături de comuniștii secției Ia executarea unui dispozitiv de găurit și Strunjit bucșe de inox pentru ventilele de înaltă presiune". (Gh, O,)

In perioada trecută de la începutul anului colectivul de oameni ai muncii de la Fabrica de oxigen a reușit să realizeze importante depășiri ale sarcinilor planificate. Cei 14 606 mc oxigen livrați peste prevederi, cit și depășirea, pianului valoric cu 33 597 lei, pun în evidență efortul făcut de acest colectiv pentru furnizarea ritmică a oxigenului către unitățile - miniere . din Valea Jiului , și celorlalte unități

Oxigen livrat peste planSe evidențiază în deosebit muncitorii tantin Cioată. loanPetru Burice, Aurel Vlad, Silviu Caravu, Vasile Că- prescu, Nicolae Berki care au asigurat exploatarea și întreținerea corespunzătoare a utilajelor și a buteliilor pentru bunul mers al procesului de producție.Un aport deosebit l-au avut și cadrele tehnice care au acționat continuu pentru întărirea disciplinei de producție și folosirea intensi-cgnsumatoare. vă a utilajelor din dotare. l

Iri urmă cu 29 de ani intra pe poarta Atelierului de zonă C.F.R.Petroșni un tî'năr. Abia terminase școala profesională. Se simțea atras să lucreze la reparația vagoanelor. Știa că fără muncă nu Va putea duce o viață curată și fericită. Și mai știa că meseria aleasă trebuie să și-o profeseze cu pasiune, pregătindu-se necontenit. Așa a reușit Nicolae lăcătuș maistru, șef de de vagoane C.F.R. troșani.Acum, despre Nicolae Vișan, unul dintre, oamenii de bază ai Revi-, Ziei de vagoane C.F.R. Petroșani, se spun doar cuvinte elogioase, dăruit total domeniul feroviar,

în paralel pregătirii altor eași sînt sileGranda, Ion Rahotă, Cornel Revitea, actualii săi colaboratori. Ca
viciu, în 1954, și tot aici e și acum șeful celeilalte ture de la Revizia de vagoane, Andrei Șirian.— Am trăit alături marile salturi/, calitative ale ultimelor decenii — ne spunea Andrei Șirian,

S-a muncii în transportului dedieîndu-se

insemn al încrederii tovarășilor săi în calitățile șale profesionale și politice, în tura de serviciu, comunistul Nicolae Vișan este și propagandist al organizației de bază.Dar, pe căile muncii și afirmării, biografia profesională a lui Nicolae Vișan s-a împletit și se afirmă cu a multor alți oameni ca el. La complexul C.F.R. Petroșani a făcut prima zi de ser-

I

• CONCURSURI 
NE ȘTIE, CIȘTIGĂ tema aniversării a 60 de ani de la crearea partidului se desfășoară în toate școlile din orașul Vulcan. Duminică, la ora 10, fiecare școală își va trimite echipajul cîștigător la faza orășenească. ce va avea loc la cinematograful „Luceafărul".

CERCUL FILATE
LIC „MINERUL" PETRO
ȘANI organizează, în perioada 25-30 aprilie, o expoziție filatelică bilaterală Petroșani — Orosz- lany (R.P.U.), Vernisajul :are loc la 25 aprilie, ora 16, în holul Casei de cultură din Petroșani.

• ACȚIUNE EDILITA
RA. La intersecția de la Iscroni a DN-66 cu DN 66A sînt în curs de finalizare lucrările de sistematizare, a circulației rutiere și înfrumusețare.

Lărgirea părților carosabile realizată cu prilej îmbunătățește dițiile de circulație, teptăm și lucrările de a- menajare a rondurilor sădirea florilor.
• ÎNTRECERI spor

tive au fost declanșate de A.S „Preparatorul Coroești, în cadrul pei Preparatorul", terenurile de sport mediata vecinătate ției sînt asaltate chipele de fotbal, de cîmp și volei,

de masă. Echipele cîști- acest gătoăre la nivelul secțiilor con-Aș-Si
vor participa la faza , pe întreprindere, jar cîști- gătorii vor reprezenta preparatorii în „Cupa Minerul".

• RADIOCLUBUL Y02 
KJD Vulcan a organizat.' cu ’sprijinul radioclubu- lui județean, examenul de emisie-recepție. clasele II și III, pentru radioamatorii din Valea Jiului. Examenele au fost susținute de 19 receptori și

U„Cu- Zilnic din i- a sec- de e-tenistenis 15 emițători. Printre a

tehnici. Pentru conști- ț iriciozitatea și înalta răspundere de care dă dovadă, comuniștii l-au ales pe Andrei Șirian secretar al organizației de bază.Urmărindu-i pe cci doi șefi de tură de la Revizia de v.agoane i C.F.R. Petroșani, în timpul exercitării profesiunii. ai sentimentul că pentru ceferiști orele trec mai... repede și aceasta pentru că. nici Nicolae Vișan, nici Andrei Șirian, nici oamenii din subordinea lor nu au timp de pierdut. Aici timpul se comprimă, faptele individuale și colective au o mai mare densitate, conferită ( de calitățile acestor oameni — disciplina, competența, înalta conștiință muncitorească.

Numărul trenurilor care trec prin Petroșani a- proape că s-a dublat în ultimii ani, în condițiile cînd noile locomotive e- lectrice tractează garnituri cu o greutate de două ori mai mare. In medie, pe tura de serviciu. avem 1.tecu ne din de _ .nostru, al revizorilor Ing. Rodica ARDELEANU

Ia formare cî- 9 trenuri de marfă, cite 2 000—3 000 tope tren. Se înțelege aceste sarcini cît mult a crescut rolul

)
I
I
I
I
I
I

.1nimatorii cercului sînt Ilie Velescu, Emil Hog- man, Ion Popescu s.a,
• BUFET EXPRES. In gara Petroșani a fost montat, din elemente de fibrolemnoase prefabricate, un nou bufet-expres care oferă condiții mult îmbunătățite de servire a călătorilor cu diferite specialități culinare și alte produse. O inițiativă lăudabilă a I.C.S.A. și A.P. Petroșani.
• DEPĂȘIRI DE PLAN. Pe primul trimestru al a-

nului. colectivul unității nr. 307 patiserie a înregistrat o depășire a planului de peste ,30 000 lei. Un succes pe care șefa unității, Maria Popa, și vînzătoarele Elena Peter și Maria Cincă vor să-l reediteze și in acest trimestru. I
Rubrică redactată de 

Teodor ARVINTE

I
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Bilanțul anului 
1980

• Valoarea produc
ției nete — realizată în 
proporție de 118,3 la 
sută • 31790 tone căr
bune cocsificabil peste 
prevederi la producția 
fizică • Productivita
tea muncii în abataje
— 120,4 la sută • Eco
nomii la materiale: 
3660 mc lemn de mină 
și 800 mc cherestea • 
Consum specific de e- 
nergie electrică — o e- 
conomie de 14,74 
kWh / tonă.

Realizările 
trimestrului 

I, 1981
• Peste 14 000 tone 

de cărbune cocsificabil 
extrase în plus • Pro
ductivitatea muncii este 
depășită cu 253 kg/post 
în abataje, cu 593 
kg/post în cărbune și 
cu 194 kg/post pe în
treprindere *62 la 
sută din producția mi
nei — cu 10 la sută 
mai mult decît în 1980
— a fost extrasă din a- 
bataje susținute meta
lic și combine pentru 
tăiere • Au fost eco
nomisiți: 522 mc lemn 
de mină. 174 mc che

restea Și un milion kWh 
energie electrică.

I. M. BĂRBĂTENI
ÎNTREPRINDERE FRUNTAȘA 

PE RAMURĂ

(Urmare din vag. t)Urmînd acest pilduitor exemplu, acționînd ferm, energic pentru traducerea neabătută în fapte a indicațiilor prețioase date cu prilejul vizitelor de lucru ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Valea Jiului, oamenii muncii ai minei, în frunte cu comuniștii, sub conducerea organizațiilor de partid au depus an de an stăruitoare eforturi pentru a se a- firma în rîndul colectivelor fruntașe ale bazinului nostru carbonifer, încunu- nînd această muncă. în al 10-le.T an de existență a întreprinderii, prin rezultate remarcabile dobindite sub însuflețitoarea deviză a tuturor minerilor țării — patriei, tot mai mult cărbune cocsificabil — răsplătite cu înaltele distincții a- cordate „Cu mîndrie am raportat în anul 1980. extragerea peste prevederi a 31 790 ' tone de cărbune cocsificabil — a spus în 

cuvîntul său inginerul O- vidiu Avramescu. directorul I.M. Bărbăteni. Am obținut realizări superioare prevederilor la toți indicatorii tehnici și economico- financiari. Am asigurat, de asemenea, punerea în funcțiune la termenele stabilite a unor obiective de investiții importante. prin, care am contribuit direct la creșterea capacităților viitoare de producție, corespunzător sarcinilor sporite ce ne revin an de an în creșterea producției de cărbune cocsificabil — u- nele decisive pentru perfecționarea proceselor’ din subteran, pentru modernizarea fluxurilor de extracție. Prin depășirea planului la lucrările miniere de pregătiri au fost evidențiate noi zone de exploatare. în care vor fi puse în funcțiune noi capacități productive, dotate cu tehnici de vîrf. Prin aplicarea consecventă a noului mecanism economico-finan- ciar, traducid în viață prevederile Programului partidului cu privire la 

folosirea cu eficiență maximă a tuturor resurselor 
de materii și materiale, în scopul reducerii cheltuielilor materiale de producție, colectivul nostru a e" eonmoisit în 1980, 3660 mc de lemn de mină și 14,74 kWh energie electrică față de consumul specific planificat pe fiecare tonă de cărbune. Au fost recuperate un însemnat număr de armături metalice și piese de schimb, care au fost refolosite. Autocon- ducerea muncitorească se manifestă prin participarea directă a șefilor de brigadă și a șefilor de schimb la analizele decadale cînd se stabilesc măsurile concrete de acțiune pentru etapa imediat următoare. Este firesc să subliniem deci că succesul este opera și satisfacția întregului colectiv". „Ținem să aducem din nou acum, cînd ni s-au decernat colectivului nostru „Ordinul Muncii clasa 
a IlI-a" și Drapelul de 
întreprindere minieră frun
tașă pe ramură — cele mai calde mulțumiri conduce-

rii de partid, personal to- varășului N i c o 1 a e Ceaușescu, pentru grija deosebită ce o poartă minerilor, și îl asigurăm că Vom munci din răsputeri pentru a ne onora inter grai sarcinile sporite ce ne revin în dezvoltarea producției de, cărbune cocsificabil" a spus minerul șef de brigadă Ion Nichi- ta. Angajamente mobilizatoare, confirmate.prin faptele deosebit de bogate raportate în munca pe acest an. au exprimat, de asemenea. Pompei Tomolea și Nicolae O- pre;r, șefi de brigadă și maistrul Tudor Mocanii, secretarul organizației de bază din sectorul 111.Intr-o atmosferă vibrantă, dînd glas gîndu- rilor de înaltă stimă și recunoștință, de dragoste neprețuită față de conducă-, torul revoluționar al României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit fiu al * națiunii, Minerul de Onoare al Văii Jiului, participants la a- dunare au adresat cu însuflețire o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu. In telegramă, printre altele, se spune: „Succesul .nostru
este rodul muncii stărui
toare, pline de abnegație, 
devotament și răspundere 
comunistă, desfășurată de 
întregul colectiv sub con
ducerea organizației de 
partid, pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al 
Xll-lea, a prețioaselor in
dicații pe care, dumnea
voastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ni le-ați trasat 
cu ocazia vizite
lor făcute în municipiul 
nostru, în mijlocul mineri
lor din orașul Lupeni.

Vă rugăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, 

să ne permiteți să adre
săm conducerii partidului 
și statului nostru, personal 
dumneavoastră, călduroa
se mulțumiri pentru gri
ja deosebită ce o purtați 
minerilor, îmbunătățirii 
condițiilor lor de muncă 
și viață, ridicării nivelului 
de trai al întregii populați} 
din Valea Jiului.

Vă raportăm, mult Mi
mate și iubite tovarășe se- 
crear general, că mobili
zați de chemarea de a da 
patriei cîf mai mult căr
bune cocsificabil, colecti
vul nostru a acționat cu 
înaltă răspundere pentru 
realizarea indicatorilor de 
plan pe anul 1981, reușind 
ca și în acest an să înde-, 
plinim lună de lună pla
nul la toți indicatorii, în
cheind trimestrul I cu 10 
zile mai devreme, dînd 
patriei însemnate cantități 
de cărbune cocsificabil.

Acum, în preajma a- 
niversării partidului, prile
juită de împlinirea a 6 de
cenii de glorioasă activita
te politică, revoluționară, 
pentru prosperitatea și 
dezvoltarea patriei noas
tre, ne angajăm față de 
partid, față de dumnea
voastră, minerul nostru 
de onoare, să raportăm în 
cinstea mărețului eveni
ment sărbătoresc din luna 
mai, realizarea peste pre
vederi a 15 500 tone căr
bune cocsificabil, sporin- 
du-se neîncetat contribuția 
noastră la crearea venitu
lui național.

înalta distincție pe care 
am primit-o și acordarea 
„Drapelului de întreprin
dere fruntașă pe ramură", 
ne mobilizează puternic și 
vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar 
general, că sîntem hotărîți 
să depunem toate efortu
rile pentru a contribui la 
marile împliniri prefigura
te de istoricul Congres al 
Xll-lea al Partidului Co
munist Român.

0 contribuție majoră la 
îndeplinirea sarcinilor productiveDacă vorbim în ansamblu despre rezultatele bune obținute lună de lună de către preparatorii din Lupeni trebuie să amintim neapărat, în context, despre contribuția la aceste rezultate a tinerilor. Amănunte am aflat de la secretarul comitetului U.T.C. pe secție. tovarășul Ion Părău:•— Cei peste 300 uteciști din preparație și-au adus o însemnată contribuție la îndeplinirea indicatorilor e- conomici și financiari. Rezultatele muncii tinerilor, obținute alături de ceilalți lucrători din unitate, să concretizează — in primul trimestru al anului — în livrarea suplimentară . către beneficiarii din economia națională a peste 74 000 tone de cărbune net. Succese importante s-au obținut și în alte domenii de activitate, peste tot tinerii făcîndu-și simțită pregnant prezența.Ion Lupea, secretarul organizației nr. 4 — întreținere, referindu-se Ia aspectele esențiale ale vieții interne de organizație, la strădaniile depuse de u- teciști pentru perfecționarea activității de producție, pentru creșterea eficienței economice, ne spunea: „Ani avut rezultate deosebit de fructuoase aplîcînd numeroase inițiative. între care și inițiativa proprie, larg îmbrățișată la noi în preparație: „Eficiență, productivitate — prin economii". Astfel, organizațiile de tine

ret și-au adus o contribuție de peste 70 la sută la economiile secției, îndeosebi prin recondiționări de piese de schimb, confecționarea prin mijloace proprii a unor scule și dispozitive necesare în procesul complex al preparării. Și prin alte forme concrete, uteciștii din preparație s-au aflat permanent într-o rodnică întrecere în sprijinul
INIȚIATIVELE 
TINERILOR

producției, cu dorința vie de a fi cit mai folositori. Iată în acest sens cîteva acțiuni întreprinse de u- teciști în afara orelor de program: confecționorea de suporți role și tobe pentru benzi, gresări de role, încărcarea în vagoane a cărbunelui căzut pe linii.Cu o eficiență ridicată s-a soldat și acțiunea inițiată Ia secția de transport, de către uteciștii Ioan Lumperdean și Martin Kadar, a- jutori de mecanici de locomotivă. Pe locomotiva LDH- 045, ei au înființat „Brigada de tineret a economiei", inițiativă care s-a concretizat prin asigurarea funcționării locomotivei, o zi pe săptămînă, cu combustibil economisit. „Analizînd activitatea uteciștilor de la Preparația Lupeni — a a- dăugat secretarul comite

tului U.T.C., aș remarca succesele obținute de organizațiile nr, 4 ■— întreținere și nr. 3 — spălare. La aceasta din urmă s-â desfășurat de curînd Concursul ,,Cel mai bun preparator", pe primele două locuri situîndu-se tinerele Lucia Moldovan și Maria Marcu”.De o largă participare din partea tinerilor se bucură și concursurile „Cine știe cîștigă" pe teme profesionale și de cultură generală, urmate de seri de dans.Evidențiind uteciștii care și-au adus contribuția ^Ja toate aceste realizări ale tineretului, interlocutorul nostru i-a numit pe Voi- chița Puia, Vasilica Vlan-’ ga, Maria Tarasov; Pavel Panțîru, Gheorghe Brîndu- șan, Dumitru Curcă, loan Goia, Constantin Mureșan, . Viorel Mocanu și mulți alții.Cu siguranță. succesele . înregistrate de colectivul a- cestei mari unități de preparare a cărbunelui, care înglobează și contribuția u- teciștilor, a întregului tineret de aici. sînt de natura să stimuleze optimismul și inițativele creatoare ale uteciștilor de ia Preparația Lupeni, hotărîrea lor fermă de a munci mereu mai bine pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor, să întîmpine glorioasa aniversare a partidului nostru cu noi succese.
loan Alexandru TATAR

Pe aceleași trepte ale hărniciei

întrecerea socialistă ce se desfășoară între brigăzile de la mina Aninoasa a Cunoscut un reviriment deosebit. S-a instituit „Lampa minerului" și „Drapelul de brigadă fruntașă" acordate brigăzii cu cele mai bune rezultate. Aceste trofee sînt transmisibile, rămînînd doar pe soclul lămpilor, înr crustat, numele brigăzilor cîștigătoare.In luna februarie și-au înscris numele brigăzile conduse de Constantin Broască, Marcel Cohal și Dumitru Fulga. Aceste însemne ale hărniciei minerești au stîrnit ambițiile celorlalți șefi de brigadă care au animat 

desfășurarea întrecerii pentru cărbune mai mult. Astfel, pe luna martie alte formații au cîștigat trofeele minerești. Am văzut figurile pline de cărbune ale celor trei șefi de brigadă. ale căror chipuri erau luminate de bucuria succesele obținute în muncă: brigadierilor A- lexandru Mathe. din cadrul sectorului III abataj frontali Săva Robu, abataj cameră și Alezandru Gabos, sectorul XI de deschideri și pregătiri.Comitetul sindicatului a reușit să facă un adevărat moment festiv cu ocazia înmînării trofeelor, minerii fiind primiți la ieșirea din schimbul I cu fanfara. Copiii minerilor au 

venit cu flori să-și felicite părinții. Momentul emoționant de îiimînare a trofeelor, a fost completat de un bogat program artistic susținut de către formațiile clubului. Găsirea unor forme și mijloace specifice de antrenare a tuturor formațiilor de lucru la întrecerea socialistă. a făcut ca numărul brigăzilor care-și realizea-. ză sarcinile <e plan să crească. Cu rezultate remarcabile se înscriu și vbrigăzile conduse de Constantin Iacob, Vasile Bur- lec, Iosif Prisecaru, Gri- gore Bodescu. Constantin Ghiorma și alții care în trimestrul trecut au avut depășiri între 43 și 3 366 tone cărbune.
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(Urmare din pag. I)

a

; lui nu doar în laborator, ci în condițiile reale ale producției De aceea, -s-a cerut conducerii ministerului ca, în cel mai scurt timp, chiar în acest an, să fie amenajate în incinta institutului de la Balotești capacități de producție populate cu animale, la care să fie aplicate tehnologiile de creștere stabilite p e n.t r u fiecare categorie și rasă înparte. Activitatea de cercetare, a subliniat secretarul general al partidului trebuie să determine folosirea surselor furajere ieftine pe care le avem Și obținerea unui randament cît mai mare, comparabil cu cele care se obțin în alte țări, atrăgînd atenția că la volumul mare al , producției zootehnice pre- ; văzut pentru acest cinci- ' nai optimizarea consumu- ' Iul de hrană a animalelor are o importanță deosebită.
întreprinderea de tes

tarea reproducătorilor și 
producerea de material se
minal congelat Balotești.Pe parcursul vizitei, au fost examinate rezultatele ameliorării ovinelor din rasa locală' cu reproducători de mare productivitate. .Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat conducerii ministerului, Academiei de științe agricole și silvice să întocmească un program cuprinzător pentru folosirea mai intensivă a reproducătorilor mare valoare obținuți

ameliorarea în ritm susținut a efectivelor cale, asigurîndu-se buirea acestora, în ga țară, pe zone de re și producție.In același timp.
mai lo- distrl- întrea- crește-

Ceausescu

apreciind rezultatele obținute în îmbunătățirea raselor de taurine, s-a accentuat necesitatea ca specialiștii înreprinderii să-și intensifice preocupările pentru 
a crea tipuri de animale adaptate cît mai corespunzător condițiilor de producție din zona de eîmpie a țării.

Stațiunea centrală de 
cercetare a'ieolă Balotești. Vizitîndu-se cîteva hale de producție, au fost evidențiate avantajele pe care ie prezintă organizarea integrală în flux tehnologic închis a complexului, unitatea fiind' coordonatoare de programe pînă la produsul final.Secretarul general partidului a apreciat modul actual 'de desfășurare a activității stațiunii nu permite o legătură directă, cît mai strînsă, producția. De cerut ca șl în acest sector, ca dealtfel în otehnie să se măsurile organizatorice necesare pentru a integra munca de cercetare în centrala și sectoarele de producție urmînd Ca din punct de vedere științific, aceasta să fie, ca și pînă acum, subordonată Academiei de specialitate. Coordonarea de către centrală va asigura orientarea accentuată

alcă
cuaceea s-aîntreaga zo- ia de îndată

a preocupărilor specialiștilor către probleme esențiale, de .mare actualitate, ale creșterii producției a- gricole și îmbunătățirii ca- ei. Totodată, referința importanța atin- unor parametri calicit mai ridicați, și
lității du-se gerii tativi în creșterea păsărilor, s-a cerut să se acorde o deosebită atenție optimizării consumurilor de furaje, astfel îneît să putem obține rezultate similare celor existente în alte țări cu zootehnie avansată. S-a cerut, de asemenea, unificarea forțelor de cercetare din institute și facultăți de profil din diferite centre ale țării pentru a realiza în timp cît mai scurt vaccinurile necesare pentru efectuarea tratamentelor în vederea asigurării stării de sănătate a efectivelor.

Institutul de cercetări 
pentru creșterea taurinelor 
Corbeanca. Intîmpinat și aici, ca pretutindeni, cu deosebită bucurie de oamenii muncii, de specialiști, secretarul general al partidului a fost informat despre principalele rezultate obținute în activitatea de' ameliorare a efectivelor și de producere a materialului de prăsilă.In continuare, au fost prezentate cîteva adăposturi de animale fiind apreciate rezultatele pe care institutul le obține în creșterea taurinelor. Aici, s-a putut vedea, între altele, o ju- nincă obținută prin transfer nechirurgical, de embrion.

încrucișarea raselor holstein și sură de. stepă. De asențenea, au reținut a- teiiția preocupările pentru reducerea consumului de e- nergie convențional și introducerea în cadrul institutului a unui sistem de captare a energiei solare, care urmează a se generaliza și în alte unități.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat asupra necesității legării mai strinse a. activității institutului de producție, în vederea creșterii substanțiale a contribuției cercetării științifice la dezvoltarea aces- • teia și a cerut și în cazul de față, crearea unui sistem unitar de organizare și conducere a cercetării și producției.
Stațiunea centrală de 

cercetări pentru creșterea 
porcinelor Periș. Aici tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat asupra rezultatelor obținute în ameliorarea genetică, în obținerea de tehnologii avansate de creștere a porcilor. Secretarul general al partidului a insistat asupra necesității ca în viitor să fie îmbunătățite consumurile specifice de ■ hrană, condițiile sporirii greutății animalelor. S-a indicat luarea de măsuri corespunzătoare pentru modernizarea crescătoriilor și popu- larea acestora cu material care să permită obținerea, anual, a unui număr cît mai mare de purcei de la fiecare scroafă. întregul program de cercetări, a subliniat tovarășul Nicolae

Ceaușescu, trebuie ’astfel gîndit și îndeplinit, șîncît el să contribuie efectiv '-Ia creșterea producției de carne. Eficienta cercetării va trebui urmărită în unitățile de producție, nu în fermele de elită, — s-a subliniat și eu acest, prilej. — cerîndu-se ca stațiunile, institutele de cercetare să aibă ferme proprii pentru a urmări îndeaproape în producție rezultatele muncii lor. S-a indicat ca și în acest sector, activitatea de cercetare și producție să fie coordonată unitar. Totodată; să se asigure, printr-o repartizare corespunzătoare în teritoriu, existența unor unități care să furnizeze material de elită și de înmulțire.Mulțumind cu deosebită căldură pentru vizita făcută, pentru indicațiile date cu acest prilej, ministrul a- griculturii și industriei a- limcnlare, președintele A- cudemiei de științe agricole și silvice, cadrele de conducere din unitățile respective au asigurat pe secretarul general al partidului, președintele Republicii că vor acționa neîntîrziat. în. vederea traducerii în viață a sarcinilor stabilite, care privesc creșterea eficienței cercetării științifice și continua modernizare a sectorului zootehnic, îmbunătățirea generală a activității în agricultură. în scopul sporirii producției, asigurării unor îndestulătoare de lapte, ouă și alte aqroalimentare.
cantități carne, produse

FILMEPETROȘANI — 7 No. 
iembrie: Vom trăi și vom vedea ; Republica: Vis de glorie ; Unirea : Love-story pe ring.PETRILA: Martorulștie mai mult.LONEA : Titanic vals.ANINOASA: Vagabondul, I-II.VULCAN — Luceafă
rul : Poveste din Taiga; 
Muncitoresc : Nu vreau să aud nimic.LUPENI — Cultural: Par și impar; Muncito
resc : Ha-nul haiducilor.URICANT: Testul pilotului PirX.

TVTelex.Telcșcoală.16,0016,0517,05 Atenție la... nea-tenție ! — emi-siune de protecțiamuncii.17,30 Tragerea prono-expres.17,40 Cîntarea Româ-nieî.18,00 Mult e dulce șifrumoasă limba

PCPIOE, divizia A 19,45

ce-o vorbim.18,20 Partidului— cîntul lor noastre, siune literară.1001 de Seri. Telejurnal. Actualitatea nomică. împotriva nericului

erou in mi*Emi- muzical-

Vizita oficială de prietenie 
S. F. Iugoslavia 
ministru al

în R.
a primului
BELGRAD 21 (Agerpres). Corespondență de la Ioan Erhan — In continuarea vizitei oficiale de prietenie pe care o efectuează în R.S.F. Iugoslavia, tovarășul Hie Verdeț, membru 

al Comitetului Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R., prim-mlnistru al guvernului, a avut marți dimineața, la Palatul Federației . din Belgrad, o întrevedere cu Dragoslav Markovici, președintele R.S.F. Iugoslavia.Intr-o atmosferă caldă, prietenească, au fost evocate legăturile tradiționale de bună vecinătate și

României

Adunării

strînsă colaborare pe multiple planuri statornicite între Republica Socialistă România și R.S.F. Iugoslavia, pe bazele și în spiritul tradiției stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu și losip Broz Tito.Au fost relevate preocupările parlamentelor și guvernelor din cele două țări în ce privește asigurarea condițiilor pentru îndeplinirea planului de dezvoltare econom ic o-so- cială, în acest an, cil și în perspectiva celor următori. măsurile inițiate pe linia perfecționării cadrului legislativ pentru creș-

terea rapidă a eficientei economice in toate domeniile de activitate. A fost subliniat rolul tot mai însemnat ce trebuie să 1 aibă agricultura in dezvoltarea generală a economiilor celor două țări, în creșterea nivelului de trai al popoarelor noastre.Abordîndu-se unele probleme ale vieții internaționale. s-a dat expresie dorinței reciproce de a contribui la instaurarea unor raporturi noi între state, a unor relații bazate ferm pe respectul independentei și suveranității. egalității și avantajului reciproc.

JIUL PETRILA — VOIN
ȚA TG. MUREȘ 5282— 
5093 pd.Partida de scos în relief valențe ale componenților acestui sportar dori ca așa să fie, continuare, jucătorilor noștri pentru a evita surprizele neplăcute.

duminică a adevăratele majorității și iubitorii din Petrila în comportarea
Competițiile „Daciadei“

In partida, la care referim, Constantin Do- brică a reușit să obțină un rezultat excelent doborînd 944 popice, stabilind cu a- cest prilej și recordul a- renei. Dar iată fișa tehnică a jucătorilor, în ordinea intrării pe arena de joc : Mihai Ernest 878 pd. Radu Gherman (juniori) 814 pd, Constantin Dobrică 944 pd. Nicolae Păsărică' (juniori) 871 pd, Ioan Scor- țea 867 pd lea 908 pd. De 1, oaspete am reținut forma bună manifestată de Andrei Bene 889 pd, Marton Farkaș (juniori) 884 pd și Laszlo Sereș 851 pd.
și Victor Mic- a echipa

Situația dinSalvador 21SAN SALVADOR(Agerpres). Victor Guerre- : re, comandant al . Forțelor Armate ale Rezistenței Naționale din cadrul Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (FMLN) din Salvador a de- - clarat că, recent, au avut loc sondaje pentru evaluarea condițiilor concrete e- xistente în țară, în vederea inițierii procesului de negocieri. „Vom face toate sacrificiile posibile pentru 
o soluționare pașnică a conflictului intern salva- •— a precizat, po- agențiej France Victor Guerrere.dorian" triviț Presse,

TULBURĂRI INTERNE.Autoritățile de la Seul au intensificai măsurile • de reprimare a luptătorilor pentru drepturi democratice din Coreea de Sud. Poliția a primit ordinul de a aresta patru lideri ai studenților de ]a Universitatea Națională din Seul, în urma manifestațiilor antiguvernamentale ale tineretului. organizate în cursul săptăminii trecute. Alți 300 de studenți sînt anchetați sub acuzația de a fi lansat chemarea pentru organizarea de noi acțiuni de protest împotriva regimului dictatorial de la Șeul. pentru încetarea represaliilor cărora, le cad ! victimă persoanele cu vederi democratice.
IARNA... GREA. Mai multe regiuni din nordul

Italiei au cunoscut luni o adevărată zi de iarnă, temperatura coborind pînă la punctul de îngheț. La Milano și Torino, mercurul termometrelor a scăzut pînă ia minus 2 grade. Serviciile meteorologice au anunțat că această schimbare bruscă a vremii intervine după ce temperatura maximă atinsese in numeroase localități aproximativ 24 de grade.CONVORBIRI. Secretarul de stat al S.U.A.. Alexander Haig, a avut convorbiri cu ministrul de externe al Pakistanului, Agha Shahi, aflat în vizită la Washington., Potriviț a- genției Associated Press, au fost examinate probleme privind relațiile dintre Pakistan și S.U.A.; în contextul evoluțiilor internaționale. Potrivit agenției. Agita Shahi a declarat, că Pakistanul nu este interesat să intre într-o alianță militară cu... Statele Unite.

jude- pionie- dedica- catego- ani, nostru6
Duminică, a avut loc orașul Deva etapa țeană a „Crosului rului“. competiție tă pionierilor, derie 11—12 și 13—14 unde municipiul a participat cu primii clasați la fiecare categorie, fete și băieți.Păstrînd tradiția acestei competiții, crosiștii Văii Jiului au avut o comportare bună, reușind ca din cele 4 titluri ■ de campioni județeni, 2 să fie cucerite de Eva Tor- doi, Școala nr. 4 Petroșani (prof. Iuliana Pop), categoria 11—12 aniAurelia David, Școala nr. 2 Petroșani (prof. <Fran- coise Gram) la categoria 13—14 ani. De asemenea, au obținut locuri fruntașe și Gheorghe Fumuru, Școala nr. 6 Vulcan locul III, (prof. Elena Marcu), Marcel Someșan, Școala nr. 3 Lupeni (prof. Ni- colae Cornoiu) și un loc 6 prin Simona Filiehe (Școala nr. 5. Vulcan).

laȘi

eco-întu- verde. Momente din lupta antifascistă a poporului român, Partea , a 2-a.20.30 Fapte de eroi al * muncii și viețiisocialiste.20,50 Telecinemateca : Ciclul „Dosarele ecranului". La. a- niversarea lui' V. I. Lenin — filmul artistic „6 iulie". Producție a studiourilor sovietice.22.30 Telejurnal.

Mica publicitateVIND cameră de zi, 
„Ct. 76“. Telefon 42380. după ora 17. (376)VIN» ARO 10 cu 9000 km la bord. Remetea Mică, 27 județul leton 58. (368)VIND casă, dependințe, loc eălzire centrală strada 16 Februarie 14 Telefon 42905, după o- ra 16. (369)VIND Dacia 1300. foarte bună, telefon și 41951. (371)CUMPĂR bicicletă folosită, mijlocie, sați redacția ziarului. (374)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Noro-

Timiș. Te-3 camere, garaj, în- Proprie, nr.
stare41760
copii, 
A d re-

dede-
de

cel Dumitru, eliberată l.P.E.G. Bărbăteni. Se clară nulă. (357)PIERDUT legitimație serviciu pe numele PucziBela, eliberată de I.M. Lu- peni. Se declară nulă. (367)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Săvu- lescu loan, eliberată de l.P.E.G. Deva. Se declară nulă. (370)PIERDUT carnet de student pe numele Grec Va- sile, eliberat de Institutul de mine Petroșani. S" declară nul (372)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Voichi- Emil. eliberată de Uricani. Se declară (373) *nulă.
DECESFamiliile Weber și Matei anunță cu adineă durere încetarea din viață, la 21 aprilie, după o grea suferință a celei ce a fostWEBER BERTAo bună soție, mamă, soacră și bunică. lnmormintarea va avea loc joi, 23 aprilie, ora 15, din strada Cireșilor nr. 16, Petroșani. (375)
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