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Mecanizare ■ Productivitate ■ Rentabilitate

Dublarea productivității muncii 
argument cert în favoarea 

extinderii mecanizării

Țesătoria din Lupeni. Echipa condusă de tină rul Gheorghe Voinescu 
montează războaiele de țesut în hala fabricii care, nu peste mult timp, va 
constitui cea mai tînără unitate economică de pe harta municipiului nostru.

• La sectorul IV al 
I.M. Petrila două aba
taje frontale cu o lun
gime de 20—26 ml, do
tate cu echipamente de 
susținere mecanizată 
SMA-2 — din stratul 3, 
sub tavan artificial — 
realizează o productivi- 
tate medie trimestrială 
de-8,53 tone/post.

Experiențe și cerințe 
în folosirea 

eficientă 
a dotării tehnice

• La mina Vulcan, 
în sectorul III, în ace
lași strat, tot sub ta
van artificial, două a- 
bataje frontale de lun
gimi similare cu cele 
de la Petrila, dar cu 
susținere individuală 

realizează o productivi
tate medie trimestrială 
de abia 4,85 tone/post.

Stima și recunoștința noastră față 
de ce/ mai iubit fiu a! poporului

r A stâpîni utilajul înseamnă a-i îmbunătăți 
continuu parametrii de funcționare

La mina Petrila, minerii sectorului IV s-au afirmat cu prisosință în ultimii ani în promovarea tehnicii noi, în creșterea eficienței utilajelor din dotare.
—■ Din 1977 am lucrat cu trei sisteme de susținere mecanizată. Cel actual — complexul SMA 2 — pot afirma că e cel mai bun. Este meritul dolectivului I.U.M.P. care a reușit să furnizeze noul echipament cu substanțiale îmbunătățiri constructive, : ne declară brigadierul Mihai Gavrila. a cărui formație exploatează unul din com

plexe. Dar, am adăuga noi, este și un merit al minerilor, al specialiștilor minei că prin însușirea tehnologiei de lucru cu noile utilaje, prin perfecționarea organizării muncii, pe măsura rigorilor impuse de tehnica avansată, folosirea din plin a timpului de lucru, au reușit să obțină indicatori superiori. Cîteva detalii despre experiența brigăzii lui Mihai Gavrilă / e compusă din mineri-meoaniza- torî, ajutori mineri, va-> gonetari, avîrid o plasare de 5 Oameni,: pe schimb care asigură ciclul de

operații cu continuitate, ’ executarea tuturor opera, țiilor din abataj. La , eventualele deranjamente mecanice, brigada a- pelează la echipa de lăcătuși a sectorului. Fiind o brigadă disciplinată — absențe nemotivate nu se cunosc — cu mineri în majoritare po- licalificați și cu experiență, brigada reușește să realizeze o avansare medie de 3 fîșii, deci, 1,35 ml pe zi, atingînd și randamente de 10 tone /post, iar, ea vîrfuri de excepție, și 18 tone/ post.Preocupările actuale
Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

LA I.M. ANINOASA

Intr-o zi,
388 tone in 

plus
Colectivul minei Ani- 

noasa a debutat în prima 
zi a celei de-a doua deca
de a lunii mai cu o pro
ducție record: 3776 tone 
cărbune, mai mult cu 368 
tone decît sarcina plani
ficată.

Dintre cele cinci sectoa
re care realizează extra
gerea cărbunelui din fron
turile de lucru, patru au 

obținut însemnate depășiri, 
sectorul I cu cel mai ma
re plus la extracția căr
bunelui — de 314 tone ; 
sectorul II — 58 tone; sec-
torul IV — 28 tone, iar 
sectorul V — 86 tone.

In bătălia pentru căr
bune mai mult și de ca
litate, se remarcă forma
țiile sectorului I conduse 
de brigadierii Francisc 
Nemeș, Stan Rotaru și 
Constantin lacob cu reali
zări între 40—8p tone de 
cărbune peste sarcina pla
nificată.

• Redăm, în continuare, gînduri și sentimente ex
primate la ceasul marii sărbători — gloriosul jubi
leu al partidului — de alte colective de oameni ai 
muncii din Valea Jiului, adresate conducerii de partid 
și de stat, secretarului general al partidului, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, și tovarășei ELENA 
CEAUȘESCU, cu prilejul a 60 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român și a decernării titlului 
de onoare suprem „Erou al Republicii Socialiste 
România1*, încununare a prodigioasei activități cre
atoare, revoluționare desfășurate de cei mai buni și 
devotați fii ai patriei.„în aceste zile de mai, cînd sărbătorim gloriosul jubileu al Partidului Comunist Român, gîndurile oamenilor muncii din orașul nostru — se spune în telegrama Comitetului o- 

rășenesc de partid Vulcan

— se îndreaptă spre cel mai scump dintre fiii a. cestui popor, a cărui viață se identifică cu însăși viața partidului nostru.Succesele de importanță istorică obținute î*n întreaga activitate materială
Uniți in jurul partidului, 

munca ne este tot mai rodnicăAm trăit clipe de intensă bucurie și satisfacție cînd tovarășului Niaolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost acordat înaltul titlu de onoare suprem „Erou al Republicii Socialiste România11. Acum, cînd re

memorăm drumul de luptă și victorii străbătut de gloriosul nostru partid în cele șase decenii de existență, gîndul nostru se îndreaptă spre omul și patriotul înflăcărat și dîrz, a eărui viață s-a contopit cu partidul, cu lupta pentru făurirea noului destin al României. Acest om este tovarășul Nieolae Ceaușescu,
Leanca BĂRBUȘ, 

sudoriță la I.U.M. Petroșani

și spirituală de către poporul român reflectă pretutindeni în țară grija Ș< gîndul dumneavoastră, clarviziunea științifică a primului arhitect al României de azi și de miine. De numele și activitatea dumneavoastră se leagă înaltul prestigiu pe care partidul. România îl au în întreaga lume. Vor rămîne pentru totdeauna consemnate în istoria umanității inițiativele și contribuția dumneavoastră la statornicirea și promovarea largă 
a unor noi principii în relațiile dintre state, pentru pace și securitate în Europa, in întreaga lume, pentru o nouă ordine economică și politică internațională, pentru o lume mai- bună șț mai dreaptă.Faptul că in aceste momente sărbătorești vi s;a conferit atît dumneavoastră cît și mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu titlul de onoare suprem „Erou al Republicii Socialiste România1' atestă deplin stima și prețuirea întregului popor, fiind o nouă și remarcabilă recunoaștere a activității strălucite pe care o desfășu. rați în fruntea partidului și poporului nostru.Cu inimile încărcate de recunoștință, vă dorim.

(Continuare în peg. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)

Tînăra generație 
urmează exemplul 

strălucitului conducătorîmplinirea a șase decenii de la făurirea Partidului Comunist Român a fost, pentru toate instituțiile de învățămînt din Valea Jiului, un prilej de angajare fermă a cadrelor didactice și elevilor în obținerea unor rezultate deosebite la învățătură, în practica productivă si activitatea educativă. Orien

tat ferm spre pregătirea temeinică a tinerei generații pentru a înfăptui Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. învățămîn- 
prof, Vasile BACOI, 

inspector școlar
(Continuare în pag. a 2-a)

Brigada condusă de 
minerul Fetru Kicses 
de la sectorul I al mi
nei Petrila este apre
ciată pentru rezultate
le deosebite obținute lu
nă de lună. In imagi
ne brigadierul Petru 
Kicses alături de orta
cii Ilie Bărbulescu, 
Vasile Ceaunaș și A- 
lexandru Cozac.

IN ZIARUL DE AZI:
♦ NOII PRIMIȚI IN PARTID »— puternic integrați 

în viața de organizație (în pag. a 2-a)
♦ FUNCȚIA STIMULATOARE A INIȚIATIVELOR 

IN EDUCAȚIA TINEREI GENERAȚII' (în pag. a 3-a)

Omul acela din autobuz. alături de care am călătorit cîteva stații lira cit se poate de simplu. Deși aveam impresia că descindea direct de ne ogoare, după modul cum vorbea și gesticula. el era totuși un muncitor de aici, din Vale. călit în subteranele pămîntului,A venit vorba despre pămînt care „tot pămînt rămîne. fie că-1 lucrezi pe dinafară, fie că-1 lucrezi pe dinăuntru11. Du-

pă cîteva minute a întins mîna .și a deschis o geantă ponosită din care scos un săculeț spunîndu-mi :— Am adus încet cat elsecafică

adin pînză.șămînță.
una pe măsură...— Unde? — am întrebat grăbit.— Cum unde ? Pe renul care mi l-a consiliul te- dat r .. 

deiustifi- si cum cre- ascun-cine știe în geanta vă mirați
Sămința

aceea. Să— a conti- am

popula Am 25 metri pătrați, am să scot o recoltă de morcovi. de pătrunjel...ajunge pentru
a săceas zut de ce nunuat el discuția adus-o tocmai de la Si- ghet. Acolo mi-am petrecut concediul de odihnă și am văzut grădini tare frumoase. Vreau să fac

Asta ar familia mea...Calculele păreau din ce în ce mai exacte. O- mul. legat trup și suflet de rodul pămîntului, excludea din capul locului o eventuală nereușită.

„Trebuie să reușesc. A- duc pămînt, am să aduc și apă...1' — erau cîteva argumente ne care le repeta într-una astfel incit nici nu observase că se apropia stația unde trebuia să coboare. L-am văzut strecurîndu-se printre oameni, strîngînd sub braț geanta aceea veche, geanta în care avea să- mrnța viitoarei sale recolte. Mi-1 imaginez și a- cum ieșit de sub umbra galeriilor, din subteran răsfirî-nd sămînța adusă de la țară.
Val. URICĂNEANU
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Noii primiți în partid 
integrați în viața deLa I.U.M.P. activitatea politico-organizatorică a comitetului de partid, de pregătire a celor mai tineri membri de partid, se desfășoară la o cotă ridicată dc responsabilitate. Semnificativ, dacă avem in vedere că în uzină lucrează peste 1200 de uteciști, este faptul că aici, lunar sînt primiți în rînclurile parti, duiui, cei mai buni și pregătiți tineri. In adunările generale de partid s-a hotărît ca cel care a devenit membru de partid să rămină în continuare cel puțin un an de zile în grija unuj comunist cu vechime: de regulă tovarăși care i-au recomandat, repar- tizîndu-li-se în același timp acestor tineri sarcini concrete atit-pe linia vieții dc organizație cît și în producție. In contextul acestor aspecte stat de vorbă cu cițiva dintre noii primiți în partid din rîndul ute_- oiștilor din uzină, precum și cu tovarășii care i-au re- <.'omar><i~*

BĂNUȚ aiNA, turnător formator: „Comunist fiind, trebuie să acționez, mai perseverent pentru rezolvarea problemelor cheie ale procesului de producție. Mă 'mîndresc cu titlul de comunist. cu faptul că fac parte din- tr-un colectiv de frunte al uzinei. Pe linie de organizație am sarcina de a mă ocupa de pregătirea mea politieo-ideologică și profesională, iar PC linie de producție de a mobiliza tinerii la acțiunea de economisire a metalului și energiei".
Ing. NICUȘOR BER- 

CEANU, secretarul organizației U.TC. turnătorie, comunistul care i-a dat recomandarea : „Tovarășul Nina a fost primit în partid în 23 martie a.c. Lat adunarea generală din luna aprilie a făcut o propunere de îmbunătățire a metodei de turnare clasică 
a pieselor ce trebuiau turnate. Metoda veche necesita un timp de uscare de 
4—5 bre și Un consum de combustibil destul de mare. în ce constă soluția nouă propusă de tovarășul Nina ? în aplicarea unui strat de 150 mm de amestec nisipos cuarțos și si- lieat de sodiu care se tărește cu suflare cu oxid de catrbon. Prin plicarea acestei soluții se elimină operația de uscare șl se economisesc 20 de litri de motorină pe tona de piese turnate. Forma-

în- bi- a-

— puternic 
organizație

torul Nina este. Prin ceea ce face, prin modul cum se comportă, un comunist de nădejde".
GHEORGHE VRÎNCEA- 

NU, lăcătuș: „Prima sar-
Comuniștii — 

oameni de acțiune

cină care mi s-a încredințări; ce tînăr comunist este aceea de a sprijini pregătirea politică și profesională a tinerilor din brigada în care lucrez, de a crea opinie împotriva unor abateri care se mai manifestă, din păcate, în rîndul tinerilor. Sînt elev în anul IV seral, la Liceul industrial din Petrila. Sînt conștient că titlul de comunist implică multă responsabilitate, mai multă participare .în procesul de producție. Mi-arn propus să fiu un exemplu în muncă si viață".
_ MIHAI DUMITREAN, sudor: „De fapt, calitățile sale morale și profesionale l-au recomandat pentru a fi . primit în i partid. Eu trebuie să spun că, după primire, tînărul meu coleg este mai ambițios. vrea să dovedească că’ poate mai mult și asta este un lucru frumos pentru. orice comunist".

IANOȘ ILEȘ, frezor: „Fiind unul dintre cei mai . tineri comuniști ai atelie-

Dublarea productivității muncii
(Urmare din pag. I)

rului de mecanică II. bi. roul organizației mi-a încredințat de a mă tineri, mai ocupa de vilor care atelier la noi. Este o sarcină pe care o îndeplinesc cu multă dăruire si pasiune, dere nuă care
NICOLAE LAZAR, maistru: „Este un țînăr demn de luat exemplu, primirea în partid bunălățit și nxai munca".Despre tinerii

de bază sarcina tot de dc a măocupa precis pregătirea ele- fac practică in
Ca frezor, am în ve- îmbunătățirea conti- a calității pieselor pe le execut".

După și-a îm- multDespre tinerii comuniști, secretarul comitetului de partid pe întreprindere, Ion Predoi, afirma: „Noii primiți în partid au fost cuprinși în cursurile de dezbateri pe teme ale cunoașterii statutului P.C.R.. de asemenea, i-am cooptat în colectivele de agitatori și în colectivele de redacție ale gazetelor de perete. Au crescut astfel capacitatea și competența poîitico-organizatori- că ale organizației de partid. Noii primiți în partid au devenit comuniști activi, punîndu-și puternic amprenta asupra organizării si desfășurării procesului de producție. Pot spune, deci, că organizația noastră de partid nu a crescut numai numeric ci șl calitativ".Acțiunea comitetului de partid privind continua pregătire politico-ideologi- că a tinerilor comuniști vizează înalta calitate a membrilor de partid, dinamizează în același timp activitatea organizațiilor de bază pentru mobilizarea colectivului la realizarea sarcinilor de plan. Ca urmare a acestei activități. oamenii muncii de la I.U.M.P. au realizat și depășit. în perioada care a trecut din „cest an. sarcinile de plan la toți indicatorii.
Constantin GRAURE

ale specialiștilor minei și sectorului vizează creșterea indicatoriloi’ de efi ciență prin lungirea câmpului de exploatare, pe direcție de Ta 200 ia 400 ml în acest an și cu încă 150 ml în 1982, ceea ce va mări substanțial indicele de utilizare . intensivă a complexului. In același scop, se execută plane înclinate și o ' galerie direcțională cu gabarit mărit la nivelul orizontului de bază (zero) al cînipului minier, ceea ce va asigura transportarea secțiilor complexului. întregi, fără a fi descompuse pe elemente în timpul dezechipării, mutării și reechipării complexului de la o felie la alta. Echiparea se va realiza direct în preabatajul dinainte pregătit la dimensiunile necesare (4,5 m înălțime) pentru noua felie. „Avantajele vor fi categorice, dacă — pe bună dreptate condiționat ing. Ion Vasile șeful sectorului — vom fi dotați cu dispozitive de mică-mecanizare, de mult promisele macarale și dispozitive de ridicat pentru subansămblele complexului șj ale celorlalte utilaje, a căror vehiculare fără dotarea neadevărată cor- pierdere de

precum și din discuțiile avute cu cadre din cadrul sectorului reținem. ce> rinț’e dc viitor t oarele5*.calități; reviziilor și reparațiilor la utilajele din dotarea abatajelor mecanizate ; încadrarea brigăzilor dc la complexe cu cite un lăcătuș specializat în. în-
și urrnă- îmbunătățirea

treținerea combinei ; asigurarea multiplicării de către C.M.V.J. a cărții tehnice pentru toate utilajele noi, astfel ca aceasta să poată fi utilizată efectiv atit la instruirea per-' sonalului, cît și la elaborarea programelor de vru la nivelul fiecărei mâții. lu- for-

cesară e o voadă și timp".Revenind vitezele de terlocutorii unanimitate
în abataj, la avansare, au vizat_____ desele defecțiuni ale combinei CA-2. Se pierd zile în șir din cauză că sistemul hidraulic al combinei se blochează și necesită frecvente intervenții. Apar strangulări atît la combină, cît și la transportor din cauza calității necorespunză- , toare a pieselor de schimb, a greutăților ce apar la înlocuirea acestora din cauza unei anomalii unanim reclamate : piesele nu sînt tipizate.Din opiniile exprimate de jng. Benone Costinaș, directorul minei, și inginerul șef Ion Mîrlogeanu,

in- în

Stima și recunoștința noastră
urmare din pag Iimult iubite și stimate: tovarășe secretar general, ani mulți și fericiți, sănă

tate și viață îndelungată, multă putere de muncă 
în slujba prosperității întregului popor, multilaterale a noastre patrii. La mulți ani și un călduros „Noroc 
bun" mineresc!"„Comuniștii, studenții și cadrele didactice, întregul colectiv al Institutului de 
mine din Petroșani, a luat cunoștință cu profundă mîndrie patriotică de Hotărî rea-Decret a Comitetului Politic Executiv al C.C. a] P.C.R. și Consiliului de Stat al Republicii1 Socialiste România, prin care vi s-a conferit titlul de onoare suprem de ,,E- rou al Republicii Socialiste România" Permiteți-ne, mult stimate și iubite tovarășe secretar general,

înfloririiscumpei

să folosiin acest minunat prilej pentru a vă adresa cele mai respectuoase și calde felicitări, împreună cu sentimentele noastre de înaltă stimă și dragoste. Proeminenta dumneavoastră personalitate politică de încercat luptător, care timp de pes. te patru decenii și jumătate, v-ați aflat în fruntea marilor bătălii ale clasei muncitoare, ale întregului popor, pentru transformarea revoluționară a societății românești, constituie pentru ' noi toți un exemplu de înalt patriotism Și de dăruire exemplară pentru fericirea poporului.Vă mulțumim din mă, pentru tot ce făcut și facet, pentrutinua înflorire a patriei și ne reafirmăm hotărîrea fermă de a strînge rîn- durile in jurul partidului, a dumneavoastră, mult
ini- ați con-

stimate și iubite condu-1 duluj și statului fa elabo- cător, i pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce revin învățămîntuluj superior și mineritului din țara noastră. desprinse din hotărî, rile Congresului al XII- lea al P.C.R."„Cercetătorii și proiec- tanții Institutului 
cetărl și proiectări minie
re pentru cărbune din Pe
troșani, au 'primit, alături de întregul popor, cu vie satisfacție și îndreptățită mîndrie vestea decernării dumneavoastră mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, de către Comitetul Poliție Executiv al C.C. al Partidului Comunist Român și Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, a titlului de onoare suprem „Erou al Republicii Socialiste România", pentru nobila activitate ce o desfășu- rați în conducerea parti-

militînd oontinuu rarea și înfăptuirea Programului de făurire n societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, pentru contribuția deosebită adusă dezvoltarea cercetării ințifice. la afirma rea creșterea prestigiului inței românești pe mondial.Comuniștii, întregul colectiv de oameni ai muncii din Institutul nostru, urmînd exemplul dumneavoastră de dăruire și abnegație în muncă și viată, nu ne vom precupeți eforturile pentru ca activitatea noastră de cercetare și proiectare să se înscrie în preocupările generale pentru dezvoltarea și modernizarea activității extractive a cărbunelui, în vederea întăririi necontenite a economiei naționale".

Pasul următor: mecanizarea complexăȘi la mina Vulcan există, evident, preocupări pentru promovarea tehnicii noi. Stau mărturie pașii făcuți in acest sens în ultimii ani prin introducerea tavanului de rezistență la exploatarea abataje- avută pe această temă cu lor frontale, crearea condițiilor de extindere a tăierii mecanizate în abataje și lucrări miniere, a transportului în flux continuu etc.Oprindu-ne însă asupra datelor comparative între rezultatele obținute în a- batajele dotate cu complexe mecanizate ^le la mina Petrila și abatajele susținute în sistem clasic în același strat*și condiții de zăcămînt la mina Vulcan. . trebuie să reținem următoarele: Deși cele două abataje frontale la care ne referim din stratul 3, sectorul III al I.M. Vulcan, sînt dotate cu. combine de tăiere și transportoare de mare capacitate, iar cele două brigăzi de frontaliști — conduse de Costache Zaharia și Iuliu R. Lupaș — au a- cumulat o experiență valoroasă în exploatarea u- tilajelor, vitezele medii de avansare nu depășesc 08 ml/zi, iar randamentele medii se ridică la abia 4,85 tone/post. Explicația, cădem de acord cu ing. Ion Diaconu, directorul tehnic al minei, rezidă in timpii neproductivi pe care îi presupune operația de dirijare a tavanului în condițiile susținerii clasice, Dirijarea cu stîlpi individuali necesită de regulă peste 2 schimburi pe zi și abia restul timpului răraîne pentru tăiere.—- Avantajele susținerii mecanizate sînt evidente și pasul următor pe linia mecanizării și în cazul a- batajelor din stratul 3 este introducerea complexelor de susținere mecanizată, a fost de părere ing. loan Dumitraș. directorul ml-

nei. Criteriul esențial să in reaiizarea- pas este ' eficiența, obținerea unor indicatori superiori de avansare și de productivitate.Am reținut din discuția
în- acestui ., adică

conducătorij minei, preocuparea ca introducerea susținerii mecanizate să se realizeze în condițiile unor pregătiri adecvate. Se află în preocupare pregătirea în acest sens, a noului etaj de exploatare 
a stratului 3 între orizonturile'360—420, cel actual urmînd să fie terminat în următoarele 6 luni. O- rizontul de bază este săpat la un gabarit mărit, corespunzător transportării secțiilor fără a fi dezmembrate, urmînd ca și celelalte căi de acces’ (plane înclinate) pentru introducerea și evacuăreă complexelor din abataje ' să fie executate tot la gaba- ; rit mărit. Totodată, în e- tajul inferior se Va remin-. ța la sistemur de exploatare cu tavan de rezisten-' ță, investiție de cîteva milioane lei realizată la e- tajul aflat în prezent în exploatare și care, în condițiile susținerii mecanizate, nu se mai justifică. Urmează, de asemenea, ca la noul orizont de bază să -se pună în funcție magistrala cu benzi, ca fluxul de transport să fie în pas cu modernizarea tehnologiei de lucru din abataje pentru a se evita gîtuirile în evacuareia cărbunelui.Extinderea susținerii mecanizate implică, firesc și aici, specializarea personalului pe măsura exigențelor abatajelor mecanizate și — o măsură reclamată și la Vulcan — dotarea minei cu mijloace de mică mecanizare — condi-1 ție de primă însemrtitate pentru scurtarea timpului^ de manipulare a utilajelor în perioada echipării și dezechipării abatajelor.

de cer-

laȘti. și ști- plan
Uniți în jurul partidului

(Urmare din pag. I)secretarul general al partidului, de al cărui nume se leagă toate realizările impresionante din ultimii 16 ani, de cînd se află, prin voința întregului nostru popor, în fruntea partidului si țării.Dezvoltarea ți modernizarea întreprinderii de u- tilaj minier Petroșani a tovarășului Ceaușescu. a aten- care o manifestă noi, oamenii mun- Valea Jiului, pen-
minier constituie o înfăptuire indicațiilor Nicolae ~ ției pe pentru cii din

tru continua perfecționare 
a muncii și vieții. Pentru noi munca, desfășurată intr-o atmosferă de ordine și disciplină, este o datorie patriotică, însuflețită de exemplul ce ni-1 dă conducătorul partidului nostru, militînd cu pasiune revoluționară pentru cauza partidului, « făuririi unei Românii libere, demne și independente. La aT cest proces dinamic și în- suflețitor, de afirmare a calității și eficienței întregii activități, contribuim și noi, realizînd utilaje pentru minerii Văii Jiului.

t

Încheiat cu prezentarea filmului «..Valurile Dunării, Toarte apreciat de publicul spectator. (G.A.)

I

I

I

♦ OMENIE. Muncitorii! Aladar Gros de la atelie- ul mecanic al minei Dil- ia este internat la Clui- Napoca De la spital a a- juns la mină, solicitarea adresată tovarășilor săi de muncă de a-i veni în a- jutor. La apelul comunicat colectivului atelierului de maistrul Ion Doană și

> MONTAJE LITERAR
CINEMATOGRAFICE. Peste 1500 de pionieri și ute- ciști din orașul Lupeni au participat în calitate de realizatori si beneficiari la ciclul de montaje literar- cinematografice piezentat 
la cinematografele din târâșul Lupeni cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la făurirea Partidului Communist Român. Ciclul s-a biroul grupei de sindicat

au răspuns cu promptitudine 22 de oameni. Ieri a avut loc donarea onorifică de sînge în sprijinul tovarășului lor bolnav. Printre act rat1.lmbre, Fr. Biro. F. Bora 1. Bodi, I. Siminic ți alții
participant! la acest de omenie s-au numă- M. Moise. C. Ciobanii Pohl, Gh. Sandu. A

♦ PĂRERI... „Ce părere aveți despre vînzarea de semințe pe la colțurile străzilor, semințe -..pregătite" în liglieanele pe care

vînzătoarele le folosesc pentru spălat?**— ne întreabă un anonim din Petroșani. O părere constînd tn avertizarea consumabililor pentru a renunța la semințe din considerente lesne de înțeles. între care se numără și Cel pe care-1 enunțați. Așadar, cu acest Prilej ne repetăm, dar ne adresăm și organelor de resort pentru a interveni cu fermitate pentru eradicarea acestui nărav. I
I

■ v I
Rubrică redactată de 1 

Torna ȚAȚARCA ’ I

(Urmare din pag. I)

conducător

tul are la bază gîndirea novatoare, riguros științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, grija sa permanentă pentru tineretul patriei. Titlurile de onoare supremă, „Erou al Republicii Socialiste România", care au fost conferite tovarășului < Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. simbolizează excepționalele me-

rite în înfăptuirea mărețelor idealuri de libertate a- le poporului nostru și au prilejuit in școlile Văii Jiului impresionante manifestări de dragoste și devotament pentru partidul nostru. Invătămîntul românesc a fost revoluționat în conținutul lui de gîndirea tovarășului N i c « 1 a e Ceaușescu, fiind integrat armonios cu cercetarea si producția, concepție care sporește calitatea și eficiența formativă a scolii
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Studenții Institutului de mine Petroșani, 
dustriei miniere românești, își îmbogățesc 
în cadrul modernelor laboratoare ale institutului.
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cadre de nădejde ale. in- 
cunostințele teoretice si practice 

Foto; Șt. NEMECSEK
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Funcția stimulatoare a inițiativelor 
in educația tinerei generații

Cu • activitate dina, 
mică, stimulată -de ini
țiative frumoase, îndră
gite de copii, organiza
țiile de pionieri din șco
lile Văii Jiului contri
buie, prin , forme și me
tode de mare diversitate, 
lă procesul de educație

I a tinerei generații in- 
| tr-un contact permanent 

cu realitățile economice.*■ cu realitățile economice. 
I Aniversarea celor 60 de
* ani de la făurirea Parti- 
I dului Comunist Român a 
J fost întîmpinată de pio- 

I
I

Iw
I• w
I 
i
I* 
I
I* 
I
* ■ ■

l■ *
I

nieri cu o mare varieta
te de acțiuni în care se 
concentrează însăși 
direa l»r, dragestea 
recunoștința față 
partid care veghează ca 
viața să le fie senină. 
Acesta a fost conținutul 
manifestărilor pionierești 
desfășurate 
na trecută 
„Raportăm eu mîndrie 
partidului" 
înt Uniri cu 
partid, în cadrul cărora 
a fost sintetizat, în lap
te de muncă, procesul e- 
ducativ din unitățile de 
învățămint, Organizațiile 
de pionieri au desfășurat 
o amplă și

. muncă 
pentru ..... _
biecllv fundamental — for
marea
intate față de învățătură 
ji muncă.

în săptămî. 
sub genericul

prilejuind 
activiști de

susținută 
politico-educativă 

realizarea unui o-

unei atitudini îna-

± —

Rezultatele remarcabi
le obținute în procesul 
instructiv se completea
ză cu cele educative, cu
prinse în acțiuni frec
vente, susținute în sălile 
de apel ale întreprinde
rilor miniere, prin succe
sele din domeniul cultural- 
artistic și sportiv. Există 
• permanentă preocupa
re pentru a aplica noi și 
noi inițiative, îndrăgite 
de pionieri pentru că din 
mijlocul lor pornesc. A- 
cest spirit dinamic, sinle- 
tizînd în forme, expresi
ve talentul, creativitatea 
copiilor, este prezent la 
școlile generale nr. 5 
Petroșani, nr. 5 Vulcan 
— unde s-a realizat și 
depășit planul economic 
din acest an — nr. 1 
Lupeni — cu o activitate 
sportivă de bun nivel —, 
nr. 6 Petrila, școală cu 
rezultate de prestigiu în 
Festivalul național „Cin- 
tarea României" la care 
a participat cu cinci for
mații de înaltă valoare 
educativă și artistică.

Toate activitățile pio
nierești se remarcă prin 
prospețimea, sinceritatea, 
exuberanța și talentul 
copiilor care participă la 
cercurile de creație din 
școli și case ale pionie
rilor (aproape 700 de 
astfel de forme destinate 
aprofundării cunoștințe-

lor și modelării 
derilor practice 
că), la sesiuni 
rate și comunicări, 
expoziții și concursuri de
creație . tehnice-științifi- 
că, la gospodărirea șco
lilor, cabinetelor și la
boratoarelor, la întreține
rea zonelor verzi din 
localități. în această pri
măvară viața de organi
zație a pionierilor a fost 
stimulată de glorioasa a- 
niversare a partidului, 
desfășurîndu-se o bogată 
activitate politico-educa
tivă și cultural-ariisiică. 
La Vulcan a fost orga
nizată prima ediție a 
„Primăverii pionieriei", 
acțiune de mare valoare 
educativă, în toate șco
lile din Valea Jiului 
s-au desfășurat spectaco
le, întîlniri cu oameni 
ai muncii, obținîndu-se 
rezultate bune în colecta
rea și valorificarea ma
terialelor refolosibile, 
Toate aceste frumoase 
rezultate reprezintă pri- * 
nesul de recunoștință al | 
pionierilor față de partid,' ■ 
o dovadă palpabilă a 
formării tinerei- genera
ții în contact nemijlocit 
cu munca, cu viața eco- 
nomico-socială din Valea 
Jiului.

T. SPĂTARU
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însemnări din activitatea sindicatelor

„Să faci ceva util pentru 
timpul liber al oamenilor muncii1Silipreparație care urmau să, vină la lucru in schimbul de după-amiiază. De . la ei aveam să aflu eă a- semenea întîlniri sportive - au loc aproape zilnic, că pe această bază sportivă își dispută șansele în întrecere, la diferite , discipline sportive, peste 350 de preparatori.„Totul a pornit de la a face ceva util pentru timpul liber al oamenilor, ne-a declarat sudorul Bebe Cojocaru, unul dintre animatorii activității sportive de aici. A. devenit o obișnuință — a cjon- tinuat interlocutorul — ca în timpul liber să ne în- tîlnim pe aceste terenuri amenajate, tot în tjmpul liber, de mîna noastră și să ne întrecem în cadrul unor competiții interne, ba Ia fotbal, ba la volei sau tenis de cîmp. Vin aici și tineri și vîrstniei, bărbați și femei și prin mișcare, prin sport căutăm să ne călim forțele, pentru ca acolo, la locul de muncă, si'onală eficient. Nu aspirăm cine live, nu ne dorim compe- neobosiți animatori, titiv; ■ ....... ~ -nuri, cîmp frumoase ciadei».

tră de volei a fost finalistă în competiția de masă organizată anul trecut de Uniunea sindicatelor pe ramură".Alte amănunte despre această lăudabilă activitate le-am aflat de la Ion Urecha-.-t.il, secretarul a- sociației sportive din preparație. sportivă cuprinde un teren de mini-fotbal, pe care se poate juca și handbal, trei terenuri de te-< nis de cîmp, unul asfaltat și două cu zgură, un teren de volei, iar într-o sală special amenajată a- vem mese de șah și tenis de masă. Avem asigurat totodată și material sportiv destul de mulțumitor și periodic, ni-1 îmbogățim din fondurile comitetului sindical. Noi am f ă c« u t baza sportivă, noi ne-o gospodărim, o întreținem ; de curînd am reparat și vopsit gardurile., în limita posibilităților, împrumutăm terenurile sportive șț altor întreprinderi, instituții și școli din Vulcan. în impulsionarea competițiilor noastre interne ne bazăm pe cîțiva. .. ’oameni de ispravă cum sîn» și la locurile lor, de muncă. Avem pe inginerul șei al atelierului de brichetaj, Nicolae Ludinașiu, un bun coordonator al tenisului de masă, pe lăcătu-: șui Nicolae Monai, la fot
bal, pe sudorul Virgil Gre
en și desenatorul tehnjg Eronim Pârău la volei, iar pe sudorul Bebe Cojocar» la . tenis de cîmp. De as^ menea, vă rog să men|i* onați preocuparea noastră în atragerea la activitatea sportivă a femeiX* din preparație. Sînt în formare două echipe feminine dâ volei si de handbal".

Zi obișnuită de lucru. Ora 10. Baza sportivă a preparației Coroești cunoștea animația unei zile de sărbătoare. Erau în plină desfășurare o întil- nire de fotbal, un meci de volei, iar pe unul din terenurile de tenis avea loc o partidă de dublu. Cine erau competitorii ? Flota- tori. sortatori, sudori, e- lectricieni. într-un cuvînt oameni ai muncii de la „Baza noastră

Pe.

tot fost

primii in sportîn zilele premergătoare aniversării a 6o de ani de la făurirea Partidului Co. munist Român, colectivul Paroșeni și-a propus odată cu realizărilerecord în producție, să obțină rezultate pe măsură și in mișcarea sportivă, în acest scop a fost inițiată întrecerea sportivă între sectoare, dotată cu «Cupa 8 Mai“.Prin inițiativa „Schimbul cu cea mai mare producție'' s-a reușit cat în dimineața zilei de 9 Mai mina să raporteze la zi pe luna în curs depășirea sarcinilor de plan cu 1224 tone cărbune. In producție, schimbul cu cele mai bune rezultate în cursul săptămînii acel condus de maiștrii Eugen Ardeleanu, Ion Ililoa- gă, Petru Alistar.-Constantin drul s-au riâe .. ... ____ ....V asile Gontani, Florea Voicu, Mihai Tucaciuc de la sectorul II, Vasile Rad, Marin Demiân și Constantin Bodescu de la sectorulI, care au scos la zi 554 tone cărbune peste plan.Minerii au ținui să-și afirme iscusința și pe terenurile de sport. Astfel, după orele de program, ei și-au dat întîlnire pe terenul de sport de Ja Școala generală nr. 1 din Vulcan, u- nii ca jucători, iar alții ca susținători, unde s-au întrecut în cadrul competiției de fotbal intre sectoare. dotată cu Cupa „8 Mai1'. Minerii de ’a sectorulII, care au cinstit marea săr bătoare cu 1134 tone cărbune extrase peste plan pe luna în curs, au cîști- gat trofeul competiției de fotbal. Conduși și coordonați atît în mină, cît și pe terenul de sport de ing. Ion Dâbuleanu. șeful sectorului. minerii sectorului, Vaisile Oatu, Ion Bălan, llie Mogoșanu, au reușit să obțină trofeul întrecerii desfășurate sub deviza „Primii în producție, primii în sport", (Gh. SPINU)

G iurtă naș. Din ca- formațjilor de lucru evidențiat schimbu- conduse de minerii

COLECȚIONARUL DEîn concurs cu emoții, de- pă.șindu-1 doar la puncte pe gălățeanul Viman. Au urmat apoi victoriile prin tuș asupra lui Miatei (București) și la puncte, în fața lui Neagu (Constanța) și Gonoi (București), care i-au asigurat șefia în prima serie. în finală, elevul Liceului industrial minier din Petroșani (dirigintă. prof. Mihaela Gri- goriu) l-a întîlnit pe oră- deanul Porumb, pe ceâ'e l-a depășit într-o manieră categorică, obținînd victoria prin tuș tehnic (17 —4). Ceilalți coechipieri au avut o evoluție modestă.Performanța lui Aron Cîndea la această ediție nu este însă singulară în tabăra liberi.știlor din Vale. La 75 kg s-a im-
La sfirșitul săptâminji trecute, antrenorul Vasile Făgaș, de la C.S.Ș. Petroșani, s-â aflat la Tirgoviș. 

te, împreună cu șase elevi 
ai săi, calificați în finala campionatului național al juniorilor de lupte libere. Cum era și firesc, speranțele luptătorilor din Vale s-au îndreptat spre Aron Cîndea cel care, la numai 16 ani, are o impresionantă panoplie cu trofee: medalia de argint la balcaniada copiilor, titlul național de campion șpoLar, bronzul concursului ’ național de toamnă al juniorilor, precum și re. centul titlu de vlcegaem- Pion școlar. Favoritul categoriei de 60 kg a pornit 
••••••••••••••••••••••••••••a

TITLURIpus un alt luptător, care a deslușit tainele sportului la saltea la C.S.S.P, este fan, subșovean, Dinamo, în vreme ce fostul său antrenor Ion Blaj răspunde de pregătirea garniturii ceferiste din Timișoara.' După desfășurarea întrecerilor de la Tîrgoviște, federația de specialitate a definitivat lotul naționaj al juniorilor mari pentru întrecerile internaționale ale României, Balcaniada și europenele de juniori. Printre cei incluși în lut se numără și Aron Cîn- dea, oare se află deja în cantonament la Bușteni.
Sever NOIAN

*» vorba de Cristian Ște- care evoluează acum culorile clubului bra-

activitatea profesa se desfășoare Ia știe ce titluri spor-pe mai știu ce pla. . deși la tenis de avem rezultate în cadrul «Da- iar echipa noas-
Azi, în preliminariile campionatului mondial de fotbal

BUDAPESTA 12 (Ager- pres). — Astă-seară. la lumina reflectoarelor arenei. „Nepstadion" din Budapesta se va desfășura, cu începere de la ora 21, meciul de fotbal dintre echi
pele Ungariei șj României din cadrul grupei a 4-a europene a preliminariilor campionatului mondial. După antrenamentul de ieri, antrenorii echipei

României. V. Stănescu și V. Ștăneuleseu, au alcătuit următoarea formație: lordache, Negrilă, Tilihoi, ștefăneseu, Munteanu 11, Stoica, Beldeanu, lordâ- nescu, Crișan, Cămătarru, Bălăci,La riadul său anlreno- rul wazdelor, Kalman Mes- zoly a anunțat următorul „11“: Meszaros, Martos, Bâlint, Toth, G araba, Mul

ler, Nylasi, Varga, Faze- kas, Torocsik, Kiss. Meciul va fi arbitrat de belgianul Alexis Ponet. Returul a- cestei întîlniri sc va disputa la 23 septembrie lu B ucu roș ti.
OMeciul va fi transmis cu începere din jurul orei 21 de posturile noastre de radio și televiziune.(Agerpres). Corvin ALEXE• • •••••••••••• • • ••••••••• • • • • • • • • • •••••••••

Fotbal, campionatul județean

Liderul rezistă asaltului
MINERUL URICANI - 

MINERUL ANINOASA 1-2 (0-1) Primele ocazii ale partidei, ratate în min. 3 de Pușcaș și min. 9 de Al- mășan prevesteau o îndes- îealizat decît golul de o- tare deschisă oricărui rezultat, dar liderul campionatului județean și-a „exprimat** intențiile mai ales prin Dobrescu. care după ce a trimis o lovitură liberă în transversală (20), a ■reușit, printr-o execuție a- semănătoare. xu largul concurs al portarului Găti, să rducă avantajul echipei sale (25). In cursa de ega lare, minerii din Uricani lasă breșe în linia ofensivă, care au fost exploatate

de adversar. în min. 60 pornit pe contraatac. Faur a mărit handicapul. Cu toată risipa de energie, fotbaliștii din vestul Văii n-au

■ware, cu două minute înainte de final, prin Pușca',. >n acest fel minerii din A- uinoasa își sporesc șansele m cursa pentru ciștigarea dreptului de participare barajul de promovare divizia C.La iuniori. oaspeții ciștigat la scor 8—4. 
COANDREȘ).

Doi marcatori, juniori
PREPARATORUL PE

TRILA — MECANICA O- 
RAȘTIE 2-0. Cu o echipă mult întinerită (au jucat 5 juniori!), antrenorul C. Cu- relea trebuia să curme lungul șir de infringe™ suferite în deplasare cit și pe teren propriu. Folosind oe cei mai „vechi" ca dispeceri la mijlocul teienului

la 
în

au
(Ilie
i': .

ne'Kertesz. Stepanek) și juniori la angajamentele de viteză, echipa din Petrila a imprimat un partidei, care spectatorilor.Prima repriză șurat într-un mare angajament fizic, toți combatanții făcînd risipă de energie, localnicii presînd și
ritm alert a plăcuts-a desfă-

fiind mai tot timpul în si- • uații de gol (au fost 3 bare, la șuturile lui Kertesz II. Ghib și Androne), iar oaspeții contraatacând lucid și periculos pe culuarul Bartha, un „libero" iu veleități ofensive.In repriza secundă, după un sfert de oră presărat cu focuri de artificii. ■ adică două bare și un gol anulat corect de arbitrul Teodor Terheș pentru ofsaid, „aripile" gazdelor mai proaspete. încep să depășească rînd pe rînd apărarea e- ahipei adverse. Dominarea clară s-a văzut și în raportul de cornere (27-5) și in numărul mare de suturi pe poartă (25 numai în repriza a II-a). Oaspeții au a- vut însă, în portarul Ștefan pe cel mai bun om din teren.După eîteva cornere con

secutive executate ..la cap" in min. 6U apărarea oaspeților este debusolată. grecește și juniorul Spilcă, din careu, reia din pasa lui Kertesz 1 cu putere, ridi- tribuna. la cen- oasp.’ți depășes- Kertcsz i balon
eind în picioare După reluarea de iru. Radu de la trece de Lițoiu, îl < :e în dribling pe II și expediază un de toată frumusețea în bara din stînga. După acest duș rece, gazdele revin in atac parcă cu mai multă vigoare, sprintenul Csalko își depășește mereu adversarul direct. Stepanek și Anca ajung să joace mingea în careul advers și scorul se majorează la 2-0 (min. 67) prin șutul elevului Csalko, după ratările consecutive ale lui Eițoiu si Kertesz. (Vasile BELDIE, 
loan Dan BĂLAN)
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Manifestări peste hotare dedicate aniversării 
Partidului Comunist Român

In diferite țări ale lumii au loc noi manifestări dedicate gloriosului jubileu al Partidului Comunist Român, prilej pentru evocarea drumului de luptă parcurs de partid în cele șase decenii, de prezentare a marilor înfăptuiri din anii construcției socialiste și a orientărilor politicii externe de pace și conlucrare a partidului și statului nostru.La Universitatea Beijing a avut loc festivitatea donării unui set de cărți cu- prinzind lucrări ale secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, precum și alte lucrări din domeniile politic, al științelor istorice, chimiei, medianei, literaturii beletristice.La Havana. ziarul 
„Granma" consacră un articol evenimentului aniversat.La Muzeul de artă din Ulan Bator s-a deschis o expoziție de fotografii dedicată gloriosului jubileu al Partidului Comunist Român, intr-un stand special sînt expuse opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.La Atena, ziarul „Rizos- 
pastis" a publicat un amplu articol, intitulat „La 60 de ani ai Partidului Comunist Român — un drum victorios", însoțit de imagini de la desfășurarea Congresului al *XII-lea al P.C.R. și ale realizărilor noastre economice.Ziarul „El Moudjahid" •— organul de presă al Partidului Frontul de Eliberare Națională din Algeria — a publicat, sub titlul „România — a 60-a _

Apel F.A.O. pentru 
combaterea foametei 

și subnutritei
ROMA 12 (Agerpres). — Directorul general al F.A.O., Edouard Saouma, a lansat un apel în favoarea unei creșteri a a- jutorului alimentar către țările in curs de dezvoltare confruntate cu flagelul foametei și subnutriției. Adesîndu-se Comitetului pentru «olitici și programe de ajutor 'alimentar (organism consul

i
I
*

I
: *

I
I
I
I
X

I
■- >»

I 

sărbătoarea 
ELEFANȚILORBurm este un mic o-, rășel situat la 451) km de .BangKOK. Aici are loc anual- o tradițională festivitate cu... . elefanți. In ziua cînd s-a ținut sărbătoarea pe cîmpia de la marginea orașului e- rau aliniați 200 de elefanți împodobiți cu panglici, clopoței, covorașe. Serbarea este tradițional deschisă de „elefanții de luptă" — cei care îndeplinesc scenariul unei bătălii din sec. XIII. A- nul acesta, atenția spectatorilor a fost concen

aniversare a P.C.R.", un amplu articol dedicat marelui eveniment.Ziarul venezuelean de mare circulație „El Uni
versal'* a publicat articolul „Un mare eveniment din istoria României", care prezintă principalele momente ale mișcării revoluționare din România, Sînt evocate, de asemenea, marile succese obținute de poporul nostru în anii construcției socialiste, sub conducerea P.C.R., și, în special. „Rezultatele din ultimii 16 ani, cînd, sub directa conducere și cu contribuția decisivă a secretarului general al partidului, președintele României, Nicolae Ceaușescu, au fost soluționate o serie de probleme fundamentale".La facultatea de științe politice a. Universității din 
Zimbabwe, ambasadorul țării noastre, Petre Bla- jovici, a vorbit despre semnificația momentului de la 8 Mai 1921, despre realizările remarcabile obținute de poporul român, sub conducerea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. activitatea pe plan mondial a tării noastre, contribuțiile sale la promovarea unei politici de pace și colaborare internațională.Asociația de prietenie sudanezo-română, în colaborare cu Consiliul național pentru prietenie, solidaritate și pace din 

tativ mixt F.A.O, — O.N.U.), Saouma a relevat că obiectivul anual de 10 milioane tone cereale fixat de către Conferința mondială a alimentației din 1974 s-a dovedit a fi „iluzoriu, în trecut, și nerealist pentru nevoile prezente și viitoare", adăugind că „se impune revizuirea acestui obiectiv".trată asupra elefantului Kum Ake, un pachiderm de 5 tone și o înălțime de 2,7 m. Punctul culminant l-a constituit demonstrația elefanților dresați, capabili să îndeplinească cele mai diferite munci. A urmat, apoi, un... joc de fotbal, în cursul căruia „jucătorii" se mișcau pe teren cu o viteză de pînă la 40 km pe oră și, totuși, cu o eleganță rar întîl- nită la astfel de sporturi,,.Tradiționala' sărbătoare cu elefanți este rezultatul unei dragoste deo- 

Sudan, a organizai, Ia 
Khartum, o adunare festivă.„Centrul Bandaranaike de studii internaționale", din Colombo, a organizat 
o conferință intitulată ..Politica externă a Republicii Socialiste România și momente ale relațiilor dintre România și Sri Lanka". în cuvîntul de deschidere, directorul Centrului, P. Udagama, a vorbit despre politica ex_ ternă activă și independentă a țării noastre, elogiind personalitatea președintelui României.Nicolae Ceaușescu. ca promotor ai păcii și înțelegerii între popoare.Cotidianul de limbă sînhaleză „Aththa", organ de presă al Partidului Comunist din Sri Lanka, 
a publicat un amplu articol intitulat „Prezentul și viitorul Partidului Comunist Român", semnat de D. E. W. Gunasekera, secretar al C.C. al P.C. din Sri Lanka. Articolul este însoțit de fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu.Cea de-a 60-a aniversare a făuririi Partidului Comunist Român a fost marcată prin două emisiuni difuzate de postul de radio Bujumbura, relevînd drumul glorios parcurs de P.C.R.In Maroc, ziarele „Le 
Matin" și „Maroc Soir" subliniază, în articolele dedicate marelui eveniment, remarcabilele realizări obținute de tara noastră în industrie, agricultură, precum și în ce privește ridicarea nivelului de trai al poporului, remarcă politica externă dusă de . România.

CONVORBIRI
BELGRAD 12 (Agerpres). — La Belgrad au avui . loc convorbiri între Țviețin Miatovici,. președintele Prezidiului R.Ș.F. Iugoslavia, Lazar Mo-isov, președintele Prezidiului C.C. al U.C.J., și Denis Sassou- Nguesso, președintele C.C. ai Partidului Congolez al Muncii, președintele R.P. Congo — informează a- genția Taniug. Examinînd evoluția relațiilor bilaterale, ambele părți și-au exprimat hotărîrea de a acționa pentru' promovarea conlucrării, inclusiv în domeniul economic.

FAPTULDIVERS

sebite a tailandezilor pentru acest animal. In țară vînătoarea de elefanți este interzisă, iar numărul pachidermelor a ajuns lă 4 000 de exemplare Tailandezil folosesc elefanții ia cele mai dificile munci, în păduri sau la construcții de drumuri, fapt care îi face pe oameni să-i considere cele mai apropiate animale.

Vizita oficială in Brazilia
i ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România

BRASILIA 12 (Ager.- pres) — Președintele Republicii Federative a Braziliei, Joao Baptista de Figueiredo, l-a primit luni pe ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, care efectuează o vizită oficială în Brazilia.Cu acest prilej a avut loc un schimb de- mesaje între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Joao Baptista de Figueiredo.In cadrul convorbirii care a urmat au fost evocate rezultatele rodnice pentru relațiile româno-bra- ziliene ale vizitei efectuate în Brazilia, în anul 1975, de președintele Nicolae Ceaușescu. rolul hotărîtor în dezvoltarea a_ cestor relații, al contactelor și al dialogului la nivel înalt, hotărîrea celor două părți de a continua și aprofunda acest dialog.S-a exprimat satisfacția față de cursul ascendent al raporturilor pe multiple planuri dintre România și Brazilia și, în același timp, interesul co_ mun de a dezvolta și diversifica în continuare a- ceste raporturi.S-a relevat. în acest context, că planurile de dezvoltare ale celor două țări oferă numeroase po- sobilități mai ample pen
Vizita în Bangladesh a delegației 

parlamentare române
DACCA 12 (Agerpres). — In continuarea vizitei oficiale de prietenie pe care o efectuează în Bangladesh, la invitația parlamentului din această țară, delegația parlamentară . română condusă de Iosif Szasz, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, a fost primită de Justice Abdus Sattar, vicepreședintele Republicii Populare Bangladesh. Delegația a avut de asemenea, o întrevedere cu Shall Azizur Rahman, primul ministru al țării-gazdă.In cadrul convorbirilor a fost exprimată satisfac-, țin față de evoluția con„ tinuă ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, popoare si parlamente în diferite domenii de activitate.

PUBLICITATE PE UN
CAP RAS... CA-N

PALMA„Propun ca teren de publicitate un cap de femeie, cu grijă ras pînă la piele. Garantez că. șase ore pe zi. voi fi meton jurat de o mulțime de curioși. Este un mijloc sigur pentru a atrage clientela. Adresați-vă ofertele la..." Adresa oricum nu contează, anunțul fiind interesant sub un cu totul alt aspect: el constituie un trist simptom al societății occidentale de 

tru dezvoltarea, pe bază echilibrată, a schimburilor comerciale și pentru, lărgirea cooperării economice.Schimbul de păreri cu privire la situația internațională a relevat larga, convergență de vederi e- xistentă între cele două state cu privire la problematica actuală a politicii mondiale.Au fost evidențiate pozițiile României si Braziliei cu -privire la răspunderea care revine tuturor statelor, indiferent de mărimea sau puterea lor, de sistemul lor politic si social, de a acționa, fiecare în parte și prin eforturi comune, pentru a împiedica deteriorarea situației internaționale, pentru reglementarea politică a conflictelor și diferendelor dintre state, pentru soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea, în primul rînd dezarmarea și dezvoltarea.In aceeași zi au început la Ministerul brazilian al Relațiilor Externe convorbirile oficiale dintre ministrul afacerilor externe român. Ștefan Andrei, și omologul său brazilian, Ramiro Saraivă Guerrei- ro. f <De asemenea, ministrul de externe român a avut întîlniri de lucru cu Gol- bery do Couto e Silva, ministru de stat, șeful cabinetului civil al Președinției Republicii, și cu ministrul de stat pentru mine și energie, Cesar Oals.

Vicepreședintele și primul ministru ai R.P. Ban. gladesh- au exprimat gratitudinea pentru asistența economică acordată de Romania în dezvoltarea u- nor importante sectoare a- le economiei naționale, reafirmîndu-se, totodată, dorința de a se extinde și intensifica conlucrarea bilaterală.Abordîndu-se unele aspecte ale actualei situații internaționale, . vicepreședintele republicii și primul ministru au relevat activitatea prodigioasă a președintelui NicolaeCeaușescu în promovarea păcii și securității internaționale, inițiativele constructive ale. României menite să ducă la reluarea și continuarea; politicii de destindere și înțelegere între națiuni, ... astăzi. Trebuie ca cine- „ va să , fie împins la dis- Iparare de un șomaj mult •prea prelungit în timp |pentru a da un astfel de I■ anunț. Și acest strigăt de Jdurere a fost publicat I(pentru bani, natural) de >un ziar de provincie din JR.F. Germania, „Lippische |Landes-Zeitung". Iar „Der JStern" s-a grăbit să-1 |reia, fără a clipi din ochi. «Totul este bine primit în |occident. Chiar și un cap 'ras... ca-n palmă! Cu o |singură condiție — să a- jducă bani cît mai multi. I
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Mica publlclțateVIND motoretă Mobra .neagră. Informații Lu- peni strada Viscozei 3/6 intre orele 18-22, (424)BATRINÂ peste 70 de ani caută familie pentru îngrijire contra avut după deces. Informații strada Voievodului 13, Petroșani. (430)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Georgescu Ecaterina, eliberai ă de I.M. Dilja. Se declară nulă. (417)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Zsido Atila. eliberată de E.G.C.L. Petroșani. Se declară nulă. (425)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Popescu Virgil, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (426)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Moldovan Ludovic, eliberată de I.M. Aninoasa. Se declară nulă. (427)PIERDUT ecuson și legitimație de serviciu pe numele Iftimoaia Eugen, eliberate de I.M. Petrila. Se declară nule.BUNICII Ilia urează nepoatei lor CIOFU DOINA multă sănătafe și putere de muncă cu ocazia împlinirii a 17 primăveri. „La multi ani!“ (428)MAIOR Elena mulțumește pentru deosebita grijă acordată de medicul Elisabeta Szabo de la secția recuperare a Spitalului Petroșani pe timpul spitalizării mele. (431)
Ti A SI ADMINISTRAȚIA 1 Petroșani, str. Republicii tu. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 țsec(ii). TIPARUL 1 Tipografia Petroșani, Str. Republicii ar. 67.


