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I.M. Paroșeni. în
conjurat de cîțiva or
taci, brigadierul Nicolae 
Andrasic.

pe urmele 

asigurărilor primite 

la începutul anului

Pentru merite deosebite în domeniul creației literare și contribuția adusă la opera de construire a socialismului în patria noastră, cu prilejul împlinirii virstei de 70 de ani.Președintele Republicii Socialiste România decreteazăi
Articol unic. Se. conferă Ordinul „23 August” clasa I scriitorului Eugen Jebeleanu,

* NICOLAE CEAUȘESCQ 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicblae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a înmânat, vineri, într-un cadru festiv, scriitorului Eugen Jebeleanu, Ordinul „23 August” clasa I, confe-

rit, prin Decret prezidențial, pentru merite deosebite în domeniul creației literare și contribuția adusă la opera de construire a socialismului în patria noastră, cu prilejul împlinirii virstei de 70 de ani.

aniversării partidului

1) Cu ce eficiență au fost aplicate măsuri
le la care v-ați referit în ceea ce privește 
creșterea productivității muncii și reali
zarea planului de cărbune ?
In ce măsură răspund cadrele tehnice 
din unitate exigențelor realizării tuturor 
indicatorilor economici ai acestui an ?
Ce priorități constituie obiectivul preocu
părilor colectivului pentru asigurarea pro
ducției viitoare ?

Ovidiu Avramescu, directorul 
M. Bărbăteni

3)

Azi, răspunde ing.
1

3199 TONE
ÎNTR-0 SINGURĂ ZI

A Ne-am onorat in- : j tegral promisiuni- ■* le făcute la începutul anului. Realizările obținute în trimestrul I confirmă acest fapt. Ele au fost pregnant reliefate în ziarul „Steagul roșu" cu prilejul u- nor pigini speciale și a reportajului prilejuit de acordarea „Ordinului muncii clasa a ÎII-ă“ și Drapelului de întreprindere fruntașă pe ramu- ■ ra minieră. în întrecerea socialistă pe anul 1980, colectivului nostru. în sinteză, principalele prevederi ale trimestrului I iu lost îndeplinite astfel : au fost extrase în plus peste 14000 tone de cărbune cocsificabil la producția fizică, valoarea producției nete a fost îndeplinită în proporție de 101,7 la sută, s-au obținut însemnate economii față de con-

•sumurile materiale pla
nificate peste 500 mc la lemn de mină și 1 milion kWh la energia e- lectrică —, iar la productivitatea .muncii au fost depășite cotele planificate în toate activitățile din subteran — în cărbune cu peste 500 kg/post — și pe întreprindere.
2 Alături de mineri,contribuția cadre- " lor tehnice, a conducătorilor de formații de lucru — de la brigadă pînă la șef de sector , sau compartiment funcțional — au fost decisive în ridicarea pb o. nouă treaptă calitativă a întregii activități productive și economice, în aplicarea noului mecanism 1 economico-f in inci-: âr; ' /țC • 'Toate sectoarele de producție au depășit sarcinile proprii. Aș vrea

să remarc, în context, cîteva acțiuni deosebite în scopul creșterii capacităților de extracție ale minei în perspectivă, în care rolul cadrelor tehnice, creativitatea Și inițiativa au jucat un rol esențial. Prin lucrări de cercetare executate de sectorul de inves-
Interviu consemnat de 

Anton HOFFMAN

Exprimînd prin fapte canizate și de la pregătiri 
hotărîrea de â îndeplini s-au mobilizat folosind 
angajamentul asumat în- cu judiciozitate timpul de 
întrecerea socialistă in lucru. Personalul TESA 
cinstea zilei de 1 
a aniversării a 60 de ani < 
de la făurirea Partidului 
Comunist Român, colec- I 
tivul întreprinderii mi
niere Paroșeni raportea- 1 
ză un succes deosebit. Bi- ' 
lanțul zilei de ieri a con- 1 
semnat cea mai mare i 
producție zilnică realiza
tă de la începutul lunii 
aprilie, respectiv 3199 to- 1 
ne de cărbune, cu 607 tone 
măi mult fafă de sarcina i 
de plan. Acest succes â ' 
fost obținut printr-o, mo- i 
bilizare exemplară a în
tregului colectiv. Răspun- < 
zînd chemării comitetu
lui de partid al întreprin- ; 
devii de a extrage căr- j 
bune peste prevederile

...........  Personalul TESA 
Mai și a sprijinit efectiv pro

ducția degajind căile de 
acces și transport și ași- 
gurînd o bună aprovizio
nare cu materiale la toate 
brigăzile. Cele mai în
semnate cantități de căr
bune au fost extrase de 
minerii din brigăzile con
duse de Titu Teacenco, 
Nicolae Andrașic, loan 
Hozoreanu, Mesaroș Ga- 
vrilă, Geza Kalman, Ni
colae Brutu, Gheorghe 
Toma. In fruntea tuturor 
s-a situat colectivul sec
torului II, cu 400 tone de 
cărbune extrase peste 
sarcina preliminată la zi, 
în principal prin depăși- 

bune peste ' prevedeHic rea randamentelor în 
decadei producției record, cărbune, Ia abatajele 
minerii din abatajele me- complet mecanizate.(Continuare in pag. a z-a)

Pentru păminlu! străbunilor
nă de simțire, care îsi ț

*

a-

Noi realizări 
peste prevederiDatorită depășirii ‘planului producției la cărbune; față de sarcinanu ala la zi I.M, LivtJzeni consemnează un plus de 1386 tone. Ieri, din abatajele minei Livezeni au fost extrase, peste sarcinile de plan incă 136 tone de cărbune. Rezultate semnificative au raportat minerii sectorului III, 

au depășit sarcinile plan cu puternic simte și unde au _ prevederi, 76 tone de. că bune.
care de 25,6 la suta. Un reviriment se reia sectorul II. de fost extrase, peste

PREPARAȚIA LUPENI

MINA VULCAN -PE COORDONATELE 
AFIRMĂRII POTENȚIALULUI PRODUCTIV

Reportaje, interviuri consemnate la 30 de ani de la 
redeschiderea minei ■ ■
+ împlinirea destinului hotârît de muncitori
♦ La panoul fruntașilor ♦ Din amintirile ve
teranilor ♦ Atribute ale bunăstării

(în pag a 3-a)
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Trecutul poporului nos
tru se.. constituie intr-o 
adevărată lecție de pa
triotism militant,, „oastea 
țării" alcătuită din ță
rănime a repurtat, de-a 
lungul secolelor, victorii 
de referință asupra uner 
cotropitori puternici, mi
nați în luptă de dorin-, 
ța de a-și însuși bunuri 
încropite de alții cu 
multă trudă. încă de la 
apariția sa pe scena po
litică a țării, mișcarea 
muncitorească din Româ
nia a ținut să-și preci
zeze poziția. In acest sens 
una din cele mai fru
moase și perene defi.

niții a patriei a apărut
în urmă cu mai bine de : păstrează -valoarea peste 
un secol, la 18 februarie
1873, în revista socialis
tă „Dacia viitoare"

tată ia Paris și apoi 
Bruxelles, răspîndită in 
toate provinciile isteri
ce ale României. „Acest 
pămîn't, udat cu sângele 
Și sudoarea străbunilor 
noștri, înmul(it cu fi

ani, o definiție pentru 
care clasă muncitoare, 

edi- țărănimea, . intelectuali
tatea progresistă din Ro
mânia n-au pregetat 
ia armă in mină, să 
pere rădăcina eternă 
neamului românesc, 
definiție care poate 
gura, cu valoare de sim
bol istoric, în sălile de 
clasă .pentru ca viitoare- ț

să
a- 
a 
O 

fi-

le generații să înțeleagă I 
și să militeze pentru a- J 
părarea crezului națio- \ 

rina lor de două ori mi- totodată socialist y
Iertară, este al nostru". dl iubirii de patrie. <
O definiție plastică, pli- Ion VULPE 7

Bilanț 
semnificativ' : Cu rezultate bune in întrecerea socialistă șe prezintă în aceste zile și colectivul preparațiel din Lupeni. Acest harnic colectiv a livrat peste plan 23 952 tone de cărbune și a obținui în primul trimestru al anului economii în valoare de 64 000 lei la ; costurile de producție. Pe. locuri fruntașe în întrecerea socialistă se situează echipele conduse de Ștefan Rad, Corobiță Stancu. Carol Hențu. Octavian Chelaru de la compartimentul întreținere utilaje mecanice, precum și colectivul compartimentului spălare condus de Gheor- ghe Enciu. •In prezent eforturile preparatorilor din Lupeni sînt îndreptate spre rea exemplară a la producția de'' ■ pentru cocs.

îndeplini- sarcinilor cărbune
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în întreprinderile miniere Tineri cu care ne mîndrim

Sala de apel 
spațiu al muncii și culturiiIn întreprinderile miniere Bărbăteni. Petrila, Vulcan, Uricani și Lu- - peni au avut loc în a- cesțe zile activități cultural-educative și artistice prezentate de elevi sau artiști amatori. Sala de apel a devenit un spațiu în care se întîlneșc, în- tr-o expresivă sinteză, munca și cultura. A- ceastă orientare a vieții educativei din Valea Jiului, străbătută în această perioadă de ' manifestări dedicate zilei de 1 Mai și celei de a 60-a aniversare de la crearea Partidului Comunist Român, este o caracteristică de conținut a întregii 'activități care se leagă în chip -firesc și organic de munca minerilor. In sălile de apel am văzut mineri cu chipuri emoționate cînd artiști cunoscut! le prezentau scurte spectacole, remarcabile prin aleasa lor interpretare; la fel de atenți erau la mina Vulcan, cînd copiii de la Școala generală nr. 6 i-au omagiat prin cînte- ce și versuri, sau la Lo- nea, unde artiștii tori susțineau un gram muzical. Toate manifestările sînt concepute

și organizate, prin conținutul lor de idei, pentru 
a sluji activitatea economică și socială, luîndu-se atitudine activă față <je fapte concrete. In cadrul ciclului de acțiuni „Laudă muncii** sau „Cinstim minerii fruntași'*, la zile ale brigadierului : sau ale

mexemplu, prezența mijlocul minerilor -— cu medalioane, prezentări de cărți sau expuneri — este o. direcție de acțiur . ne eficientă in cunoașterea noutăților tehnice si în atragerea noilor cititori. Expozițiile cu vin-; zare din cadrul actualei „Luni a cărții in întreprinderi și instituții**, programele artistice din sălile de apel, expunerileFestival! național
„Cîntarea României" Și dezbaterile în cămine-CUrSU_ cul- sugerea- mani-

'ama- pro-

întreprinderilor. contactul direct cu viața al brigăzilor artistice cunoscute prin ancorarea lor - în realitate (la Preparăția Petrila, minele Uricani, Dîlja, Lonea), al poeților amatori sau al altor multe formații muzicale tradiționale capteză nu numai interesul oamenilor muncii, ci le stimulează aptitudini și talente.Festivalul muncii creației „Cîntarea României" a produs în Valea Jiului o restructurare a concepției de desfășurare a vieții culturale Care se integrează în activitatea colectivelor de oameni ai muncii. In practica bibliotecii din Petrila, de

și

le de* nefămiliști, rile universităților tural-științ ifice, : ză complexitatea .. .... festărilor educative zilnice la care participă sute și sute de mineri. alți oameni ai muncii. Aceasta este direcția de acțiune cea în cluburi și case de cultură, criteriul eficienței muncii fiind înțeles ca o comunicare directă, continuă cu creatorii și beneficiarii activității educative. Constituirea unor formații artistice care activează în întreprinderi este o reflectare a realității, presupunînd o . poziție creatoare, lucidă și militantă în procesul de muncă și educație.
T. SPĂTARU j

mai consecventa

pasiune

La I.U.M. Petroșani, 
undeva intr-o ixilă, un 
tînăr muncitor își în
deplinește cu 
norma zilnică de pro
ducție Este frezorul 
IANOȘ ILEȘ, despre 
care se mai spune, de 
dată recentă, că pasi
unea sa este dublată de 
încă o calitate : gradul 
înalt de pregătire pro
fesională. Iano.ș lies a 
cîștigat locul I la edi
ția din acest an a O- 
limpiadei frezorilor.

filatelică

Nu mtimplator. 
cîștigătorul locului 
Ia actuala ediție a O- 

strungarilor 
a- 

întreprindere, 
Este 
TU- 

mese- 
căruia 

numeroase

iimpiadei 
îl putem întîlni la 
ceeași
I.U.M. Petroșani, 
tînărul MARCEL 
DORAȘCU, un 
riaș de numele 
sînt legate 
lucrări de calitate, e- 
xecutate cu răspundere 
și, firesc, cu multă pri
cepere profesională.

Vom realiza integral sarcinile
(UrmSre din pag. t)

ExpozițieAstăzi, la Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani, se deschide a Vil-a ediție a expoziției filatelice bilaterale organizată de cercurile „Minerul** din ' Petroșani și din orașul Oroszlany — R.P, Ungaria. Acest eveniment filatelic din viața municipiului nostru se încadrează ca un act de cultură și educație pe care filateliș- tii cercului Minerul îl înscriu în amplele manifes- ...... . . _țări prilejuite de sărbăto- conducerea lui Burebista' rirea a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român.Legătura statornicită, încă din anul 1973 cu cercul filatejic din centrul minier Oroszlany și-a adus 
pe deplin contribuția la . dezvoltarea și înflorirea mișcării filatelice făcînd cunoscute, prin mijlocul minusculelor imagini de Pe mărcile poștale, marile realizări ale celor două popoare prietene.Expoziția organizată în

acest an la Petroșani se înscrie cu succes în ampla manifestare prilejuită de Festivalul național „Cîn- tarea României'*, ediția 1979—1981. Filateliștil au reușit, prin sîrguință, pasiune și pricepere, ca în cele peste 1300 foi de expunere să prezinte o tematică foarte variată. Se remarcă temele: „Pagini din istoria patriei**. „2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat sub i", „Anul olimpic 1980“, „Fotbalul în filatelie**, pictură, coșmos, floră,. faună și, bineînțeles, nu lipsește tradiționala tematică „Mine, petrol și geologie**. Cu a- cest prilej cercul rul" ă editat dbua frumoase rjțfbri speciale cu tematică minieră și un reușit catalog al ștampilelor tematice miniere emise în decursul anilor în tara noastră.Expoziția va fi deschisă pînă în 30 aprilie.
S. T.

Sporește zestrea 
floricolâ 

a comuneiPreocuparea pentru sporirea zestrei floricole a comunei Aninoasa ș-a concretizat, în această primăvară, în sădirea a peste 2000 fire de flori și a mai bine de 100 de trandafiri. Au foșt amenajate ronduri cu trandafiri și alte flori în fața căminului de nefa- miliști și la blocul „7 Noiembrie** de pe artera centrală a comunei. In intersecția Iscroni se realizează un frumos scuar cu trandafiri și alte flori, A fost, de asemenea. întinerit cu peste 150 de puieți fondul d§ țîomi fructiferi al ; munei.

tiții (șef de sector ing. Stan Iureș) au fost descoperite noi rezerve de cărbune în stratul 5, a- colo unde nu se prevăzuse existența lor. S-a trecut astfel la pregătirea unei capacități noi de producție, de circa 300 tone/zi, îhtr-o zonă a zăcămîntului care se pretează la introducerea mecanizării complexe, și care va putea intra în funcțiune pînă la finele anului. Cad rele tehnice din sectoarele de producție, prin faptul că au realizat prevederile la producția fizică, productivitatea muncii și lucrările de pregătiri, dovedesc competență, preocupare și exigență în asigurarea din timp a liniei de front active

pentru etapele următoa. re. Prioritare pentru noi, începînd cu
pe benzi de mare capacitate, direct în prepr- rație continuă să nepreocupe în mare mă-trîmestruf II, sînt sură. Șe află în execu- acțiunile care vizează extinderea mecanizării, respectiv introducerea combinelor de abataj și de înaintare, ceea ce cre- ază posibilități de creș- . tere în continuare a productivității muncii, și consolidarea succeselor de pînă acum, avînd în vedere că încă din trimestrul I a.c. ponderea producției extrase în a- bataje susținute metalic și dotate cu combine a sporit cu 10 la șută față de realizările anului trecut.Concentrarea producției din toate blocurile de exploatare la nivelul o- rizontului 650 și, de aici, transportul cărbunelui

„Școala noastră, casa noastrăS-a încheiat ' concursul „Școala noastră, casa noastră'*, organizat de Inspectoratul școlar al județului Hunedoara, manifestare stimulativă în acțiunea tuturor unităților de învățămînt pentru buna gospodărire și înfrumusețare a școlilor, pentru crearea unei atmosfere care să contribuie la sporirea calității procesului instructiv șl eficientei lui e- ducative.Unitățile de învățămînt

din Valea Jiului s-au marcat în acești concurs în anii trecuți, continuînd și în acest an să fie fruntașe. S-au obținut următoarele rezultat? : LICEE — locul 
I — Liceul industrial Pe
troșani ; ȘCOLI DIN. ME
DIUL RURAL — locul I 
— Școala generală Aninoa- 
șa ; ȘCOLI DIN MEDIUL 
URBAN — locul I — 
Școala generală nr. 6 Pe
trila ; ȘCOLI CU CLASE
LE I—IV — locul III 
Școala Maleia,

• cu PRILEJUL chiderii festive a xnani-

Intr-un cadru intim, plăcut, familial, Ic la grădinița cu program
prelungit din cartierul Carpați, Petroșani, petrec clipe plăcute în compania „to
varășei*', «întind, învățînd, jucîndu-se.

ție în acest an 800 ml lucrări miniere în vederea concentrării întregii producții a minei, față de circa 80 la sută în acest moment, pe acest flux modern și funcțional.Hotărîrea ferma a colectivului , nostru este de / a încheia anul 1981 cu realizări pozitive la toți indicatorii. Luna aprilie o vom încheia cu plusuri la producția fizică de cărbune, ang ijamentul nostru în întîmpinarea glorioasei aniversări a partidului — 15500 tone de cărbune peste prevederi — materializîn- du-se zi de zi prin plusuri de cărbune.
nota

Reparații... recordSe împlinesc în cu- rînd țrei ani de cînd secția locală de gospodărie comunală și locativă început reparațiile la ..... cui 1 5 din cartierul 7 Noiembrie al Petrilei. vezi edificatoare
a blo-Do- că lucrările sînt și în prezent, după 3 ani, tot în fază de început, sînt schela montată pe 6 latură a blocului, cărămizile de ceramică fixate doar . pînă la nivelul I al blocului, tavanul ș; un perete din apartamentul 29, scara a Ill-a. în care locuim; de pe care, ca urmare a pătrunderii apei printre ros- turile cărămizilor, tencu- i a început să cadă.

Elena KURIL A, 
Petrila, blocul I 5, 

ap. 29, sc. III

I
î
i s
s

i

Icmaeru restive a manifestărilor din cadrul săp- tămînii cultural-educative
I ,I.M. Vulcan la cea de a 60-a aniversare a creării P.C.R. și 30 de ani de' la redeschiderea minei", astăzi, ora 15, are loc șpec- | tacolul tematic susținut 
I de formațiile arțistlfc din 
I localitate.

• IN APARTAMENTE 
NOI. In zona unde se conturează viitorul -centru civic al orașului Lupeni sînt puse la dispoziția oamenilor muncii,. în fiecare lună, zeci de apartamente în noile blocuri, T.C.H. conduse Ieri au fost predate . „la cheie** noilor locatari, muncjtori mineri, preparatori și chi miști 20 de apartamente pe cea de-a treia scară a blocului 16.

• ETAPA FINALĂ... Un ■ nou bloc, 3B; cu apartamente. -- cuprins

ansamblul de cochete clădiri ce se înalță în Petroșani, în spatele casei de cultură, se află în e- tapa finală de execuție. Echipele de instalatori ale șantierului 5 al grupului de Ion Stancu și Constantin Tonciu. efectuează în a- eeste zile ultimele lucrări de instalații pentru confortabilele apartamente.
• ASTĂZI, orele 14—18 34 la Grupul școlar minier în Petroșani are loc sesiunea

de comunicări științifice a petiții sportive de masă elevilor, organizată de co- dedicată Zilei tln'eretu- mitetul U.T.C. și conduce- lui. Este vorba de „Cupa rea liceului, La sesiune vor 2 Mai" la participa elevi și cadre desfășura didactice cu 46 de lucrări, productive Dintre acestea; „Mecanizarea lucrărilor din abataj"; „Studiul apelor sulfuroase de la IM. Lonea"; „îmbunătățirea schemei de comandă a capetelor ahti- grizutoașe".
• COMPETIȚIE SPOR

TIVA, La imina Petrila se dă azi startul unei com-

fotbal ce se va între sectoarele și cele auxiH- întreprinderii, organizată deare ale competiție comitetul l.'.T.C, pe mină,’ popularei cornpe- avea loc la 30 a- pe stadionul dinFinala tiții va priite Petrila.
» IGIENIZARE. La u- nitatea nr. 25 „Fortuna" Petrila (responsabil, Cos-

tel Călugărița) au fost ter-A minate lucrările de igie- I nizâre. Aspectul interior j plăcut al magazinului, bu- | na aprovizionare cu produse de sezon -precum și solicitudinea vînzătorilor de aici face ca această unitate să fie tot mai vizitată de cumpărători,
I

BĂUTUR 
cu Deschic rubrica ni zentarea" cători aut găsiți Ia ce se șf- ența bău ce, acești, un periei cej ce pa ficul ruti Aurel i cător aut din Petro; Timișoara Dionisie de noapti șantier. 1; „Parîngul* zit acolo ' mat împr. alcoolice prins în merg®. la sînt parc culele șar ia de acol plimbare, astfel îi Aurel Opt conducător eînțelegîi . ve (așa-i s selie !) s-a taie. Au astfel că a, aplicat rii La Lupt Ursan co: 

la „Ener — Paroșei sit la voi sub influe: Cum se ș prevede le plicat o ai lei și i-a dat, pe tin permisul <
„NEVIN Necunos» voind să < mai eleme ale circule murile pu cătorul t Tolea, din de agenții în zona ; oarece int ză neadmi s-a simțit să opresc dau actele t’ebat el Lupă destt țări a fost s-a deținut conducere, este trimis nou exami 
TRANS

ILEOrganele ale miliție noi cazuri turi ilegal șoferi cu zării unor nu li se orei Buz. U.M.T.C.F. fectuat cu tații două ilegale cu din explo tieră „Voii încheiat de contrai care i s-a amendă îr 2000 de J suspendat permisul i Conducă autocamioi 788, aparț rativei i „Unirea** < NicoTăe N găsit cu ni la dornicii Cimpa. F menea în fost amen misui de i fost suspei de o lună.
Rubrică redactată de 

Cornel BUZESCU

Duminici 
a.c.este pi 
Iația a 
proprietate 
înmatrienii 
mere. FĂR

Rnbrică 
sprijinii! «ri 
culație al I 

cipale
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., CERTATĂ E 
LEGEA irn din nou j astra cu „pre- i .unor condu- j i care au fost .; •olan în timp ; iu, sub influ- i urilor alcooli- j fiind oricînd ; real pentru i tic.ipă la tra-.'ș ■r. îllprea, condu-, ; , la șantierul 1 ani al I.C.C.F. J , l-a găsit pe Ș fîal, paznicul : al aceluiași ; restaurantul i , (Ce-o fi pă- : ). Au consu- ; -ună băuturi i oină cînd i-a : demnul de a : lpcul- - unde : ite autovehi- ■ tierului și săi j unul pentru iAu plecat | îpreună, cu Ș ea pe post de ;auto, dar î du-se în '■na- ; area de... ste- u luat la bă- iost depistați, nbilor li s-au Orile legii, ni, Gheorghe iducător auto !oconstrucția“ i, a fost gain conducî-nd ița alcoolului, ie. așa cum jea, i s-a a- îendă de 500 fost suspen- p de o lună, e conducere.
ÎVATUL"tod sau ne- unoască cele itare reguli jiei pe dru- •lice, condu
ita Petrică Lupenl, oprit 
de circulație ivezeni. de- »se cu vite- ă în curbă, ezat. „De ce fi de ce să ?“ — a în- „nevinovat". 
e oarla'men- lămurit: ipermisul de iar acum â susțină un 
1 psihologic. 
ORTURI 
rALEde control au depistat le transpor- făcute de copul reali- îștiguri care cuvin. Vi- șofer la [scroni a e- mașina uni- transporturi emn de foc area fores- odu". I s-a roces-verbal nție, prin .prescris" o ■e 1000 și . fiindu-i î o lună și î conducere. ; rul auto al ; lui 21-HD- î înd coope- i ște.șugărești : i Petroșani, ț iar* a fost i ina parcată : l său din ■ d de ase- : egalitate a ț 

L iar per- : îducere i-a ț at pe timp iJ
26 aprilie ■ 

nisă circu- î 
oturismelor ; 

personală ; 
snb nu- E 

SOȚ i
llizată cu ț 
iciullii cir- j 
iției numi- : 
•troșani ;

MINA VULCAN 
pe coordonatele afirmării 

potențialului productiv
împlinirea destinului 
hotar îi de muncitoriAcum, în zilele: din preajma sărbătorii muncii și aniversării a șase decenii de la crearea Partidului Comunist Român, colectivul minerilor, inginerilor și tehnicienilor de la I.M. Vulcan sărbătorește 30 de ani de existență nouă. Trei decenii în care, zi de zi, prin efort și muncă stăruitoare, oamenii vremurilor noi, prezenți și ia Vulcan, au dovedit cu pregnanță un adevăr istoric : nici o orînduire decît cea socialistă, n-a avut în vedere interesul comun de ridicare a clasei muncitoare la rangul ce i se cuvine în societate — de clasă conducătoare, cea care își afirmă dubla calitate de proprietar, producător, fiind și beneficiar al tuturor bunurilor societății, avînd rol determinant în realizarea aspirațiilor de libertate și bunăstare ale: întregului nostru popor. Destinele minei Vulcan confirmă acest fapt, în '1931, cînd criza generală a capitalismului se amplifica, interesele meschine ale claselor exploatatoare, au condus la închiderea minei, ca fiind „nerentabilă". Pentru clasa muncitoare, pentru cei- ce-și datorau existența muncii și sudoarei, acest moment a constituit o cruntă lovitură.In urmă cu treizeci de ani. mina renaște din propria-i cenușă. Oamenii ei — adevărații proprietari ai bunurilor materiale în societatea noastră — au pornit atunci, cu elan, o neîntreruptă bătălie, în pas cu întreaga țară, pe drumul dezvoltării economico-sociale.Etapele succesive de progres și bunăstare străbătute de oamenii Vulcanului sînt semnificative. în anul 1951, cei 168 muncitori ce formau cel mai tî- năr colectiv minier al Văii, au extras 36 642 tone de cărbune, cu o medie de 120 tone pe zi. In 1965, printr-un efort creator, o dăruire exemplară, cei 3000 de oameni ai muncii din puternica întreprindere minieră creată, produceau zilnic, peste 3200 tone de cărbune, trecînd de cifra 1000 000 tone de cărbune extrase într-un an. Muncitorii, cei frustrați de manevrele .politice ale anului ’31, își dovediseră puterea, capacitatea lor colectivă de a conduce mina spre noile destine.Azi. I.M. Vulcan, este pe deplin afirmată, ea Ocupînd locul doi în Valea Jiului, după producția de cărbune pe care o extrage.Doi ani, 1974 și 1975, prin vrednicia minerilor, inginerilor Și tehnicienilor s-au înscris, cu litere de aur în cronica întreprinderii, colectivul I.M. Vulcan cîștigînd locul .de frunte al întrecerii cu minerii țării, fiind distins, de două ori, cu „Ordinul muncii, clasa I". Azi, cînd în subteran minerii dispun de două complexe mecanizate de susținere și tăiere, de combine de tăiere pentru abataj și înaintări, de tehnologii de vîrf pentru toate Operațiile din procesul extractiv, noua calitate a muncii și vieții lor este reliefată de cîștigul mediu, care în 1980 a ajuns la 3612 lei/post.

Mina a fost și rămîne emblema orașului' Vulcan. O emblemă fidelă a vieții și muncii minerilor. In 1932, un delegat al șomerilor Văii Jiului spunea în fața Congresului al VII-lea al Uniunii muncitorilor din industria minieră : „La Vulcan este insula dracului. Acolo, mai bine s-ar înălța steagul negru pe gară și pe primărie. Ne plîng copiii de foame, nu mai putem răbda“.Ce este azi Vulcanul știe Valea și țara — un oraș înfloritor în trăiesc peste 30 000 CUitori, din care treimi în cele 7500

IS

care lo- douȘ apar-

Vulcan
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LA PANOUL FRUNTAȘILORColectivul întreprinderii miniere Vulcan a încheiat prevederile de plan ale primului trimestru din 1981, cu un plus de 8700 tone. Planul lucrărilor de pregătiri a fost depășit cu 112 ml. Este un rezultat pe măsura vredniciei și competenței puternicului colectiv de aici. în mîinile căruia stă posibilitatea de a spori continuu aceste succese. S-au evidențiat prin contribuția adusă sectoarele : I cu plus de 'cărbune. V.

ILIE CHIRON 
șef de brigadă, sectorul III 

investiții

plus 864 tone și VII, plus 648 tone.Toate brigăzile minei se află într-o competiție rodnică în vederea creșterii aportului la rezultatele colectivului. întrecerea lor s-a soldat în fiecare lună cu însemnate plusuri, cei mai vrednici ■ situîndu-se între fruntași. Iată un posibil clasament al evidențiați- lor :
< IN ABATAJELE 

FRONTALE — brigada condusă de Gheorghe. 
Buhuțan, sectorul VII, a

extras peste prevederi 1254 tone cărbune.
♦ IN ABATAJELE 

CAMERĂ — brigada condusă de Mihai Neștian, sectorul I: plus 1850 tone ; brigada Gheorg/ie 
Sava, sectorul I. plus 1476 tone; brigada Mihai Dudescu, sectorul I, pluș 1467 tone; brigada Du
mitru Sabău, sectorul V. plus 889 tone de cărbune.

♦ LA LUCRĂRILE
DE DESCHIDERI . —brigada condusă de 
Constantin Niță, a realizat 193 mc de excavați! MIHAI NEȘTIAN, 

șef de brigadă, 
sectorul I

SZABO BALAȘ, 
șef de brigadă, 

sectorul V

ujujsa PETRIȘOR, 
șef de brigadă, 

sectorul li

LUDOVIC NAGY, 
maistru, sectorul IX 

electromecanic

Atribute ale bunăstăriitamente noi în I ' ,;Documentele spun : „...In urmă cu patru decenii mina era închisă, inundată. In comuna Vulcan a deceniului patru existau 4000 de locuitori, o farmacie modestă, 11 cîr- ciumi, două mori cu roată și trei cu ciutură, două brutării, o prăvălie și cîteva de coloniale. un magazin al economatu- lui".Acum, în Vulcan, există 6 școli generale. un liceu industrial, 6 grădinițe în care învață peste

blocyri. 7200 copii, aproape de două ori mai multi decît întreaga populație a munei de acum 50 de In fiecare cincinal dau în folosință mii apartamente, mii de tri pătrați de spații comerciale, se înaltă în a- cest deceniu un nou centru civic.Dezvoltarea minei Vulcan a condus la toate a- cestea. Orașul a crescut permanent, iar odată eu el s-au născut alte unități economice — s-a construit termocentrala,

co* ani. se de me-

s-a deschis o nouă mină ț la Paroșeni, preparația t Corcești, iar Ia finele cin- ’ cinalului 1976—-1980, pentru soțiile și fiicele minerilor, prin grija permanentă a partidului, personal a secretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru locuitorii acestor meleaguri, s-a construit, chiar în centrul orașului, o întreprindere de confecții. Toți oamenii Vulcanului dispun de condiții minunate de muncă și viață, consolidează prin efortul lor creator drumul propriei fericiri și bună- sțări, al prosperității lor și a patriei socialiste.

Din amintirile veteranilor

așezare muncitorească în plină dezvoltare edili tar-urbanistieă.

!
V I 4 I I I I I I I I 
( I I I 
ț I 
I I I I I I I I l

Iat. Instalațiile de la suprafață erau demontate, mină inundată cu apă pînă la orizontul 530. Dar la chemarea partidului. efortul oamenilor, printre care. Cornel Petrut, Ioan Legrand, Wilhelm Potoțki, Reisz, Gross și alții — a dus la devansarea lucrărilor cu o lună și 15 Foștii mineri ai canului — Mihai fan, Carol' Golgoț Sicomaș, Alexandru ră, Petre Roman. SimioB Straja, și multi alții — au revenit la vechiul loc muncă. Cea mai bucurie am simtit-o 1951 cînd, în aprilie, dat patriei prima tonă de cărbune".

„Nu era în interesul ță- director muncitor de rii și nici al muncitorimii mina Vulcan. Iosif Cotoț, ca mina Vulcan să-și chidă porțile. Dar inter: sele meschine ale exploatatoare n-au cont de oamenii pe drumuri. Minerii nu au fost întrebați, tanții Societății m-au obligat să cei 22 de ortaci xecutarea ultimelor diguri în vederea închiderii minei". Așa își amintește actualul pensionar Carol Golgoț închiderea minei Vulcan, adăugind; „In anul 1931, cu traista-n băț. ca și ceilalți ortaci, am pornit pe drumuri în căutare de lucru"...„Acțiunea de redeschidere nu a fost deloc ușoară — ne mărturisește primul

în- ‘ta-, claselor ținut rămașiReprezen- anonime rămîn cu pentru e- zile. Vul- ște- losif Cioan
de mare în am

Mineri !
i cincinalul 1976-1980 au fost alocate
la I.M. Vulcan pentru proțecția muncii fonduri în 
valoare de peste 21 milioane lei. Valoarea fondurilor 
tixe de care dispune în acest an I.M. Vulcan depă
șește 1 miliard lei.

Depinde de contribuția fiecăruia dintre cei ce 
lucrează în subteran ca aceste dotări să funcționeze 
Ia parametri ridicați, ca prin disciplină £ srdine 
să fie înlăturate abaterile de Ia protecția muncii. 
Acționați, fiți permanent atenți, fiecare la locul de 
muncă, respectînd neabătut normale departamentale 
de protecția muncii.
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DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Salvador 31din

BEIJING — O nouă mină de cărbune cu o capacitate proiectată de 3 milioane tone pe an a. intrat parțial in exploatare în localitatea Pingclingslan, din provincia Henan a >■ R.P Chineze. După cum precizează agenția China Nouă, în prezent s-au încheiat lucrările primei faze a pr erectului amintit, în actuala fază, mina realizează o producție de 1,2 milioane tone cărbune pe an.
☆

TIRANA — Invățămin- tul a cunoscut. în ultimele decenii, o continuă dezvoltare în . Albania. Dacă înainte de 1.944, peste . 90 la sută din populația țării eră analfabetă, iar patru cincimi din sate nu dispuneau de o școală, astăzi toți copiii sînt încadrați în sistemul înstructiv-edu- cativ obligatoriu, a cărui

durată este de opt ani. A crescut considerabil numărul școlilor medii, ale căror cursuri — relatează a- gcnția A.T.A. — sînt frecventate de un ‘număr de elevi de 3,2 ori mai mare decît în 1970.
☆

BELGRAD — în apropiere de localitatea Petro- vac, din estul Serbiei, specialiștii de la întreprinderea „Energoprojekt" au descoperit un important zăcămînt carbonifer, ale cărui rezerve sînt estimata la aproximativ 40 milioane tone Analiza primelor probe a dus la concluzia că este vorba de cărbune de calitate superioară, u- șor cocsificabil.
BUDAPESTA . — La U- zinele chimice din Budapesta a început fabricarea unui nou tip de îngrășăminte și substanțe fitosa-

nitare, denumite Folisol, Experiențele au demonstrat că acele culturi care sînt tratate cu produsele Folisol dau recolte mai mari cu 5 pînă la 15 la sută.
☆

Reuniunea Consiliului de Securitate

BERLIN — Cili miștii de la Universitatea ,,Ernst Moritz Arndt" din Greifswald (regiunea Rostock) au pus la punct noi metode pentru reglarea debitului de aer la arderea cărbunelui brun, în uzinele termice. Ej au realizat sonde pentru fum și gaze, care permit economii a- preciabile de combustibil și reducerea poluării atmosferei. Noul procedeu de dozare a cantității de oxigen are drept rezultat reducerea cantității de oxid de carbon său de oxizi a- zotici din gazele rezultate la ardere. Procedeele c.hi- fhiștiloir din Greifswald au fost aplicate la întreprinderea „Junkalor Dessau",
A;UI „Viitorul

Situația 
din

SAN SALVADOR (Agerpres). In cadrul unei conferințe de presă, organizată clandestin la San Salvador, comandanta Ana Maria, cel de-al doilea coordonator al Forțelor de rezistență populară armată din cadrul Frontului Fa- rabundo Marti pentru Eliberare Națională (FMLNy; a declarat că FMLN se pronunță pentru inițierea unui dialog cu Junta guvernămînt din țară informează agențiile EFE și Reuter. Arătînd că ceasta nu înseamnă o renunțare la principiile FMLN, ea a subliniat că hotărîrea răspunde dezideratului general de a se a- tenua suferințele poporului Salvadorian; greu încercat de violenta politică internă, care durează de mai multi ani.

de
a-

GUSTAV HUSAR 
ședințele R.S. Cehoslovace, 
l-a primit pe T. Ramadhan, 
membru al Consiliului 
Comandamentului Revo
luției, prim-vicepreședinte 
al guvernului irakian, aflat 
la I’raga intr-o vizită ofi
cială. Au fost abordate 
probleme legale de relați
ile bilaterale și unele 
chestiuni referitoare la si
tuația internațională ac
tuală, relatează agenția 
CTK. T, Ramadhan a fost 
primit, de asemenea, de 
Lubomir Strougal președin
tele guvernului cehoslovac,

i S-A ÎNCHEIAT a șasea săptămînă de ’ activitate a cosmonauților sovietici Vladimir Kovălionok și Viktor Savinîh la bordul complexului științific, orbital „Saliut-6“ — „Soiuz T-4“. Potrivit programului au fost începute experiențe de materializare a unor materiale prin e-

vaporare și condensare ulterioară în condițiile vidului șl imponderabilității.
LA LUSAKA s-au în-» 

cheiat lucrările reuniunii 
Consiliului Național 
Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale 
Zambia (UNIP), de guvor- 
nămînt. Au fost discutate 
probleme referitoare Ia 
intensificarea eforturilor 
pentru depășirea înapoierii 
economice și, îndeosebi, 
pentru dezvoltarea produc
ției industriale a țării.

LA SOFIA a fost dat publicității comunicatul privind convorbirile purta- . te la Ankara de ministrul afacerilor externe al R.P. Bulgaria, Petăr Mladenov. si ministrul de externe al Turciei, liter Turkmen. Părțile au făcut schimb de păreri în probleme ale relațiilor bilaterale, expri- mîndu-și satisfacția față de dezvoltarea favorabilă a raporturilor dintre cele două țări si dorința extinderii, în continuare, a a- . cestora.
NAȚIUNILE UNITE 24 ne al SWAPO,a relevat că (Agerpres). In cadrul dez- instituirea de sancțiuni o- baterilor Consiliului de Se- bligatorii împotriva R.S.A., caritate consacrate Namibiei au luat cuvîntul, în continuare, reprezentanți ai unor țări din Africa si din alte regiuni ale lumii, care s-au pronunțat pentru aplicarea rezoluțiilor 

O.N.U. în vederea accesului’la independență al poporului namibian. pentru sprijinirea luptei de elibe
rare a acestuia și au condamnat politica obstrucționistă a regimului rasist minoritar de la Pretoria, cerînd instituirea de sancțiuni obligatorii împotriva 
R.S.A.Atrăgînd atenția asupra încercărilor unor state occidentale de tergiversare 
a procesului de realizare 
a independenței Namibiei, Peter Mueshinange. secre- instituirea de sancțiuni o- tar pentru afacerile cxter- bligatorii.

inclusiv a embargoului petrolier, sînt corespunzătoare prevederilor Cartei 
O.N.U. Denunțînd . actele de agresiune ale regimului sud-african împotriva poporului namibian și a statelor africane, ministrul de externe al Angolei, Paulo Teixeira Jorge, a relevat că țara sa a constituit, în ultimii ani. o- biectul a numeroase acțiuni agresive, soldate cu peste 1800 de morți, 1000 de răniți și mari pagube materiale. La rindul lor, delegații altor state au cerut Consiliului de Securitate să ia măsuri pentru încetarea imediată a ocupației ilegale a Namibiei de către R.S.A., inclusiv

Viitorologul Robert Jungt relatează următorul fapt : „La Hiroșima, unde lucrăm pentru un reportaj, am întîlnit o pereche de bătrîni care știau că 
vor seră zece ani după explozie. 1 .. J ..„Voi.. occidentalii, oamenii de știință, nu ați prevăzut efectele intirziatc ale radiațiilor ?“. A tost un șoc pentru mine Oamenii a- ceștia mureau ca urinare 
a unui alt război, după care occidentalii și japo. nezii redeveniserâ teni.Un fapt, dintre mii, care atestă, o dală în plus, nu numai grozăviile pe care războiul le atrage după sine. ci și cit do mult poate scăpa el de sub controlul omului, cauzînd cu mult mai multe rele decît poate închipui la un moment dat mintea omeneas-

muri; se înibdlnăvi-Ei m-au întrebat :

prie-

nu este inevitabil apocalipsul'că fie ea și cea maipitoare 1Amintirea lui Jungtze.ște un ecou și mai ternic dacă ne gîndim că ea privește trecutul răz-

seli-tre-
pu-

bioul înfricoșător eventual conflict al unui nuclear— ar atinge stratosfera și ar aduce, acolo mai multe feluri de produse radioactive.Efectul unui ast-
COMENTARIU EXTERN

boi, încheiat în urmă cu 36 de ani. .Dar în zilele noastre ? 1Tehnica — mai ales în sfera uciderii în masă — a făcut progrese uluitoare. Fie să le amintim și numai pe cele — cîteva — pe care, în revista „Pour la Science**, le enumera K. Evin Lewis. Evident, vorbim de acele urmări pe care le poate imagina și proiecta azi mintea sa- vanților 1 „Norul format de majoritatea exploziilor -nucleare — ne arată Lewis, încercind să creioneze ta-
SPORT ® SPORT 6 SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT

fel. de „transport" — nu
mai al unui astfel de transport 1 1 — este dincolo de ceea ce ne putem imagina 1 ‘E mult ? E puțin 7 E de ajuns pentru distruge- rea speței umane ? Ca să fie clar, autorul citat — citind și el eminente foruri științifice — conchide : „Efectele cumulate ale unui război nuclear ar fi atît de catastrofale. îneît ele lipsesc de orice semnificație noțiunea de victorie". oSau. mă rog — am adăuga noice semnificație ; pentru una tot mai rămîne: 
fi o victorie — sigură 
împotriva vieții.Și atunci nu apare limpede întrebarea : încotro, omule? Și nu apare cu a- tit mai lucid în den inul celor care solicită nu un „e- chilibru al terorii" prin e- xacerbarea neîngrădită a

nu chiar de orl-că
ar

Fotbal, divizia B : Minerul Lupeni — Dacia Orăștie 2—0 (1—0)

O necesară și meritată victorieDuminică, la Lupeni, cei care au avut curajul , să înfrunte vremea potrivnică' (ninsoare, frig și vint; ; au asistat la o partidă de mare angajament — în prim rol gazdele — o partidă ale cărei valențe tehnice au purtat amprentele condițiilor; tnețeorolpgi- ce vitrege; \ Remarcăm , s p o r ti vi1 a t e a gaz. delor, hotărârea de a juca■ un fotbal curat, la limitele fair piay-ului fără a sev recurge la plata unor a.șa- zise „polițe1* pentru meciul din tur, cînd gazdele de atunci, n-au prea fost... ospitaliere. Conștienți că doar angajarea totală îi poate apropia de victorie, minerii au acționat mai hotărît decît în meciul cu Aurul Brad, în care au pierdut un punct. Este drept că oaspeții au o e- chipă modestă, și trecînd rar dincolo de linia de centrul terenului, nu le-au creat probleme deosebite. In acest sens stau mărturie cele 2—3 situații, rezolvate însă ușor de Homan și Burdangiu (foarte După bun in acest meci), toată superioritatea i

delor s-a ratat din nou foarte mult. In minutele 25 și 27, Ion Jenică și Sebestyen sînt bloeați in careu, dai- atent, arbitrul Ni- colae Georgescu (care a condus foarte bine) nu a- cordă penalty-ul reclamat — considerînd pe bună dreptate că nu era. cazul. II va acorda însă în min. 32 cînd : căpitanul echipei din Orăștie, Fogorosi, comite henț în careu. Penalty clar, transformat cu siguranță de Dumitru Ste- lian : 1—0. Gazdele ' nu .uită că „Dacia** a plecat de la Lupeni cu 2 puncte, în urmă cu 3 ani, ceea ce le-a adus atunci retrogradarea din divizia B și ca atare nu slăbesc ritmul atacurilor la poarta lui Coca. Dacă acesta intervine salvator la șutul lui Ion Jenică în min. 35. peste opt minute Bolovan scoate de pe linia porții mingea șutată de tyen. Prima repriză încheie cu o nouă după un de 60 m

mai prlntr-un travaliu intens, dar și prin... irosirea 
a două excelente ocazii in minutele 49 și 54. alte zece minute, reușesc cel de-al . ... gol. Sebestyen se lansează pe extrema dreaptă, centrează din viteză peste apărarea oaspeților la Col- ceag care' înscrie pe lingă portarul Coca : 2—0.Analizînd evoluția Minerului se poate concluziona că față de jocul cu Aurul-Brad, evoluția de duminică a marcat multe

După gazdele doilea
schimbȘri în bine. Apărarea a fost mai, sigură, linia de mijloc, unde noul venit Ciorîia s-a încadrat foarte bine în angrenajul echipei, a deținut superioritatea, în timp ce a- tacul a beneficiat din nou de clarviziune tactică.MINERUL: Homan — Leordean, Burdangiu. Mircea Popa. Dumitru — Gu- ran, Ciorîia, Burghel — Sebestyen (min. 66 Voicu), Ion Jenică (min. 84 Do- san), Colceag.

Ioan Al. TATAR

înarmărilor (în special nucleare). ci un, „echilibru1 al judecății1*, prin reducerea tot mai mult, a arsenalelor (în special nucleare). E a- devărul pentru care militează și țara noastră, , ÎA toate forurile internaționale; prin cel mai autorizat fiu al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a lansat apelul: Nu — armelor, Da — construcției pașnice. $î dînd glas voinței de a îndrepta: lucrurile pe acest făgaș, țara noastră a demonstrat, în repetate rînduri, că este posibil un răspuns afirmativ la apelul lansat, alo- cîtid fonduri, pentru copii, pentru construcția pașnică din banii destinați, inițial, cheltuielilor militare. Dar pe plan planetar? Ne îndreptăm către 500 miliarde dolari cheltuiii pentru arme. O cifră amețitoare, dar asemănătoare cu o alta — cea a datoriei țărilor în curs de dezvoltare. Nu mai este nevoie de comentariu ; ecuația își relevă deplin rezolvarea ce ar facilita dezvoltarea omenirii.
Iar faptul că viitorul o- menirii nu trebuie să fie, neapărat, apocalipsul este, de asemenea, evident.

Cu gaz- tninerilor Jepică se
Șebes- se ocazie, slalom irezistibil al lui Burdangiu. pauză. ofensiva continuă și Ion remarcă nu nu-
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DECESCU adîncă durere familia îndoliată anunță fulge- rătoarea încetare din viață în ziua de 23 aprilie, a celui care a fost un sot și un tată minunat MUREȘAN IOSIF.Înmormîntarea va avea Ioc azi 25 aprilie, ora 17, din strada Dacia, nr. 4, Petroșani.
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