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Cum am 
locul doi

obținut 
pe țară

Indicatorii tehnico-cconomici
alizați Ia I.M. Paroșeni pe anu 1 1977
Producție 106,3 la sută
Productivitatea muncii 108,6 la sută
Preț de cost 96,4 la sută
Cheltuieli la 1 000 iei pro
ducție marfă 94,6 ia sută
Beneficii 246,8 la sută
Investiții 127,4 la sută

Situația realizării principalilor 
indicatori tehnico-economici 

anului 1978
103,5

6 luni ale
Producție
Productivitatea muncii 
tone/post
Investiții

101,3
126,5

pe

fa suta

Fiii acestei țări, cu nes
trămutat destin socialist, 
visează unanim, dar împli
nirile supreme, firesc e să 
fie așa, îi răsfață pe cei 

' mai buni, pe cei mai har
nici. Și ast/el, viața ne es
te o permanentă competi
ție, în care succesivele vic
torii se rotunjesc in belșug 
și fericire. Cei mai vred
nici poartă laurii cuceriți 
prin truda mîinilor și a 
minții. Ci nd însă cei înăl
tuți de obște la 
rang al cinstei sînt 
cu care respirăm 
aer, bucuria - lor 
și bucuria noastră, blazo
nul lor strălucitor în suc
cese ne recomandă și pe 
noi.

Un astfel de moment de 
mindrie am trăit, noi, oa
menii Văii Jiului, ieri, cînd 
am aflat că întiiul preșe
dinte ai celei mai minu-
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marele 
oameni 
același 
devine

note țări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a conferit î- 
nalte distincții colectivelor 
de muncă ale minerilor 
din Paroșeni, constructori
lor de la /. C. M. M. 
Petroșani, și construc
torilor minieri de la 
I.U.M.P., pentru strălucitul 
palmares al rezultatelor 
obținute în cel de-al doi
lea an al cincinalului re
voluției tehnico-științitice. 
încununarea acestor vred
nici fii ai Văii noastre ne 
copleșește de bucurie, ne 
ambiționează să înfăptuim 
mai repede sarcinile ce ne 
sînt încredințate. încunu
nare care ne onorează, 
fiindcă primul bărbat al 
țării prețuiește vrednicia 
celor care limpezesc, în 
dogoarea muncii pline de 
abnegație, clară lumină 
din negrul cărbune.

Ion VULPE
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Convorbiri între tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

și tovarășul Kenji Miyamoto
Vineri, . au început, la 

Snagov, convorbirile între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, și to
varășul Kenji Miyamoto,, 
președintele Prezidiului Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Japonia,

care se află într-o vizită îr» ■' 
țara noastră. (J

Convorbirile se desfășoa-T 
ră într-o atmosferă de cal- 
dă prietenie tovărășească? 
caracteristică relațiilor dă
stimă și respect reciproc, so-- 
lidaritate și colaborare miî 
lităntă dintre cele două 
partide.

Adunările generale ale 
oamenilor muncii

MARCU BOANTA, ~*
președintele Consiliului municipal al sindicatelor

Eveniment deosebit de im
portant, adunările genera
le ale oamenilor muncii a- 
nalizează, în această pe
rioadă activitatea econo- 
mico-financiară și rezulta- 

în semestrul 
stabilind măsu- 
organizatorice

tele obținute 
I al anului, 
rile politice, 
și tehnico-economice în ve
derea îndeplinirii 
a sarcinilor de 
și asigurării 
tuturor con
dițiilor nece
sare realiză
rii planului 
național unic 
pe aiul 

1979.
înscrise în 

efortul gene
ral de perfecționare a con
ducerii și planificării me
canismului economico-finan- 
ciar, adunările generale aie

integrale 
plan pe 1978

Dezbateri, exigențe 
orientate spre perfecțio
narea conducerii și or
ganizării întregii activi
tăți economico-sociale

Momentul înmînării înaltei 
distincții, Ordinul Muncii 
clasa a li a a lost emoțio
nant; gîndul, fără voie, 
mj-a zburat la oameni în
treprinderii miniere Paro
șeni, către acest colectiv 
tînăr, alături de care mun- 
cesc.

Conferirea Ordinului mun
cii clasa a li a a însemnat 
pentru noi, pentru toți oa
meni' minei recunoașterea, 
la cel mai înalt nivel, a 
muncii pline de dăruire de 
care colectivul a dat do
vadă, a strădaniilor și efor
turilor depuse de acest co
lectiv harnic și întreprinză
tor, care înfăptuiește 
neabătut politica parti- 
dului nostru.

Transpunerea în viață a 
indicaț'ei primite, a sarci
nii trasate de secretarul ge
nera! a! parfdului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu - 
mecanizarea grabnică a lu
crărilor din subteran este 
materializată prin rezulta
tele obținute. Spre exemplu, 
tăierea mecanizată, a căr

bunelui . reprezintă' 60 la 
sută din întreaga producție 
extrasă, iar cea obținută 
cu ajutorul complexelor me
canizate este de peste 36 
la șută. Cu ajutorul susți
nerii mecanizate, tehnologie 
pe care o aplicăm cu 
succes, am extras peste 81 
la sută din totalul produc
ției anului 1977.

Realizările la producția 
extrasă precum și produc- 
tivitățile obținute sînt o 
dovadă certă a rodului a- 
plicării mecanizării în lu
crările miniere, dar pentru a 
completa „fișa tehnică" a 
mecanizării trebuie să a- 
mintim și alte succese ; la 
consumurile specifice s-au 
obținut importante economii, 
la lemn de mhiă 3 415 mc, 
la cherestea 435,6 mc, la 
exploziv 158 tone, iar la 
energie electrică 259 MWh.

Toate rezultatele prezen
tate mai sus sînt concretiza-

Ing. Gheorghe MARCHIȘ, 
directorul I.M. Paroșeni

• (Continuare in pag. a 2-a) în abatajul lui llie Fi liche, de la I.M. Paroșeni, o adevărată uzină subterană.

oamenilor muncii au drept 
trăsătură distinctă partici
parea activă și creatoare d 
colectivelor de muncitori; 
ingineri și tehnicieni, avînd 
în frunte comuniștii, la so
luționarea problemelor pa 
care le ridică activitatea da 
producțiș și investiții. Ca
racterul de lucru, spiritul 
constructiv, critic și auto
critic în care se desfășoară

• adunările;' e-
xigența și 
răspunderea ' 
cu care este 
analizată ac
tivitatea din 
semestrul I, 
propunerile 
făcute pen
tru îmbună

tățirea conducerii și organiză
rii producției și a muncii - toa
te acestea reflectă profun
dul, democratism al socie
tății noastre, i 
nomico-sociale, 
dese afirmarea 
revoluționare a 
muncii - în dubla .......... _
de producători și proprie
tari de bunuri materiale, și 
spirituale - care acționează 
cu perseverență sporită pen
tru înfăptuirea liniei politi
ce generale a partidului, rf 
obiectivelor menite să conv 
ducă la dezvoltarea multi
laterală a țării, la creșterea 
bunăstării întregului popor.

In lumina documentelor a- 
dootate de Conqresu! al ț 
Xl-lea si Confer'nța Națio
nal ale partidului, a hotă- 
rîrilor elabora*» de plena
rele CC. al P.C.R. dirt acest 
an, a orientărilor de ma-j 
re valoare teoretică și prac-; 
tică date de secretarul ge- i 
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, adu
nările generale sînt che- : 
mate să dea un nou impuls 
activității din întreprinderi <

al vieții eco- 
ele oglin- 

conștii iței 
oamenilor 

. calitate

(Continuare în pag. a 2-a) |

Obiective și realizări in creșterea 
extracției in cărbune special pentru cocs

<Vă infirmam

întreprinderea de prepara
re a cărbunelui Valea Jiului 
a organizat recent la secția 
din Lupeni un util simpozion 
cu tema „Preocupări privind 
perfecționarea fluxurilor teh
nologice în scopul creșterii 
extracției în cărbune special 
pentru cocs și de ridicare a 
gradului de valorificare a 
cărbunelui". Dezbaterile au 
reliefat în mod concludent 
succesul colectivelor de pre
paratori, strădaniile lor crea 
toare pe linia raționalizării 
și perfecționării procesului de 
preparare a cărbunelui. Pre
zentăm în continuare sinteza 
unuia din referate, pe tema 
„Optimizarea fluxului instala
ției Lupeni", susținut de ingi
nerul Tudor GEĂMANU, șeful 
preparației Lupeni.

Noua preparație din Lu
peni, instalație industrială 
realizată în ultimii ani, cu- 
prinzînd utilaje și procese 
tehnologice moderne, de î-

La pre para ți a 
Lupani

nalt randament și eficiență, 
constituie unul din obiectivele 
prioritare prin intermediul că
rora se traduce în viață ho- 
tărîrea Congresului al Xl-lea 
al P.C.R. potrivit căreia, pînă 
în cincinalul următor, indus
tria noastră energetică să 
aibă asigurat cel puțin 
50 la sută dm cocsul nece
sar siderurgiei românești.

Instalația de flotare a pre
parației Lupeni, instalație 
dispunînd de parametri de 
funcționare ridicați, este pro
iectată și construită cu două 
linii de flotare separate - 
una primară, iar cea de-a 
doua pentru îmbogățire —, 
fiecare fiind formată din 12 
celule. In confruntarea cu 
problemele concrete izvorîte 
din practica nemi|locită, ur
mărind continua oerfecționare 
a procesului productiv în sco
pul îmbunătățirii parametri
lor funcționali ai instalațiilor, 
colectivul de preparatori - 
muncitori, ingineri și tehni
cieni - a manifestat un per-
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O PROPAGANDA 
VIZUALA CONCRETĂ, 

DINAMICĂ, MOBILIZATOARE

I

REGULARIZAREA ALBI
EI PÎRÎULUI TAIA. La în
ceputul acestei săptămîni 
au demarat lucrările între
prinse de U.M.T.C.F. Is- 
crom pentru regularizarea 
albiei 
cerea 
fectat 
ultima
(I.V.).

SUB
manențe milenare ale po
porului român'* la cinema
tograful „Cultural" din Lu
peni s-a organizat în ul
timele tre( zile, vizionarea 
unui ciclu de filme docu
mentare inspirate din tre-/ 
cutul de luptă al poporu
lui nostru. De mare suc
ces s-au bucurat pelicule
le „Străbunii**, „Decebal", 
„Urmașii", „Sigiliul Romei" 
și „Străvechi vestigii de 
la Valea Seacă". (M.P.).

PRIN MUNCA PATRIOTI
CĂ. Se lucrează intens 
pentru devierea unei por

pîrîului Taia și refa- 
drumului forestier a- 
de ploile căzute în 
perioadă de timp.

GENERICUL „Per-

țiuni de drum pe o lungime 
de 0,5 km, spre satul Jieț, 
pentru a se evita zona din
tre halde. Lucrările de ex- 
cavări, fundații din balast, 
amenajare a rigolelor de 
scurgere a apelor pluvi
ale, executate prin muncă 
patriotică și contribuție bă
nească, vor fi finalizate în 
următoarele două săptă 
mini. (LV.).

ASOCIAȚIE FRUNTAȘĂ. 
Asociația de locatari nr. 
4C din Petrila (președinte 
Vasife Scafaru) este recu
noscută ca fruntașă în pre
ocupările pentru îmbogă
țirea și întreținerea zes
trei de zone verzi. De cu- 
rînd, membrii ei au în
ceput să amenajeze, prin 

-. muncă patriotică, un mini- 
teren de sport. (I.V.).

CRESCĂTORII
din Jieț și Popi au execu
tat defrișări și curățirea a 
15 ha de pășune de pe 
Dealul Popi. Se zice că, 
oile, convinse de hărnicia

Petro- 
încă 

si- 
Se a- 

vizi- 
in-

evitîndu-se pro- 
unor accidente.

ase- 
să fie ins-

Iscroni, la in- 
drumul spre 

(Vaslle Beldie, 
auto).

DE VITE

stăpînilor lor, s au decis să 
dea mai mult lapte. țl.V.).

SPRE BUCURIA ȘOFE
RILOR, în intersecția stră
zilor Mihai Viteazu și loan 
Budai Deleanu din 
șani s-au instalat 
două oglinzi pentru 
gurenița circulației,
sigură astfel o bună 
bilitate ia intrarea în 
tersecție, 
ducerea
Poate n-ar fi rău ca 
menea oglinzi 
talate și în 
tersecția cu 
Aninoașa.
conducător

ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCI
ARE. Lucrători, specializați 
defrișează arboret și eli
mină resturile de exploa
tare forestieră din pășunile 
aflcrte pe Voivodu și Bi
lele. „Toaleta" pășunilor va 
fi asigurată pe 20 ha. (LV.)

t»ă in armam
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0 PROPAGANDA VIZUALA CONCRETĂ,
DINAMICA, MOBILIZATOARE

|
’ „Propaganda vizuală, este 
tina din formele principale 
pe care le folosește orga
nul nostru - ne spunea to
varășul Androne Marcu, 
secretarul comitetului de’ 
partid de la I.M. Petrila - 
pentru mobilizarea comuniști
lor, a tuturor oamenilor mun
cii la realizarea sarcinilor e- 
conomice"

într-adevăr, de cum intri 
în incinta minei, atenția es
te atrasă de grafice și pa
nouri expresive care fac 
cunoscute sarcinile majore 
ce stau în fața colectivului 

"întreprinderii în acest an 
cît și în perspectiva anilor 
următori. Aflăm de aici 
și angajamentele pe care și 
♦e-a asumat»-’întreprinderea 
pe acest an, indicatorii fi
zici, tehnici și de calitate pe 
care-i are de îndeplinit. Un 
loc aparte îl ocupă 
farizarea și explicarea 
«tive'or muncitorești :
gada de prgducfe și educa
ție", „Dirigenția muncito
rească", „Brigada înaltei pro
ductivități", „Calificare, in
tegrare, stabilizare" și al
tele, care și-au dovedit e- 
ficiența. în ansamblul ei,
propaganda vizuală este în
dreptată spre problemele 
actuale, concrete, cu care 
se confruntă întreprinderea. 
De pildă, în acestă peri
oadă o atenție deosebită 
s-a acordat popularizării în 
rîndul oamenilor muncii a 
conținutului noului meca
nism economico-financiar. 
Pe un panou se explică mo
dalitatea de participare a 
oamenilor muncii la benefi
cii, pe altul sînt inserați fac
torii care concură la în
făptuirea sarcinilor pe ba
za noului indicator - pro-

popu- 
inifi- 
„Bri-

Experiența
• (U mare din nag. *1

rea activității desfășurate 
de colectivul nostru în anul 
1977. Consecvenți î,i reali
zări, minerii Paroșeniului au 
obținut însă și în prima ju
mătate a anului 1978 re
zultate de prestigiu. In 
«fora cifrelor prezentate, aș 
mai adăuga rezultatele ob
ținute la încărcarea meca
nică sarcină realizată în 
proporție de 113 la sută; 
la tăiere mecanizată 68 la 
sută, din totalul produc
ției extrase, din care 57 
la sută (tot din totalul pro
ducției extrase) cu ajutorul 
complexelor de tăiere și 
susținere mecanizată.

Bineînțeles că și anga
jamentul asumat în întrece
rea socialistă, prin chema-

ducțla netă. Ed ț:a nr. 11 
din această lună a gazetei 
„Minerul" explică în mod 
amănunțit modul de caicul 
a! retribuției minerilor în
urma aplicării etapei a II a 
de majorare, precum și e-

pozitive ale infro- 
nouluf indicator, 

a fi cît mai bine in
se iau ca exemplu

fectele 
ducerii 
Pentru 
Jelese, 
diferite categorii de înca
drare, prezentîndu-se gra
fic procentele de creștere 
pentru fiecare categorie de 
miner în parte.

Se acordă o importanță 
deosebită și popularizării 
fruntașilor în producție. De 
pe panoul intitulat sugestiv 
„Cinste ție, muncă de mi
ner 1" poți afla despre cei 
mai harnici oameni ai minei: 
Eugen Voicu, Constantin A- 
lexa, Ion Mircea, Benone 
Costinaș și mulți alții. Iar 
alături, pe panoul „Sărbă
toriții săptămînii" - inițiativă 
recent îmbrățișată și de al
te unități miniere, aflăm 
despre cei care ,s-au dedi
cat ani îndelungați cu dra
goste și pasiune meseriei de 
miner.

Și gazeta care se adre
sează tineretului - „Tînărul 
miner" — constituie o tribu
nă activă de mobilizare a 
tinerilor la realizarea sar
cinilor de producție. Iniți
ativa lansată sub genericul 
„Ștafeta muncii și a calită
ții" este larg ilustrată în 
ultima ediție. Tinerii dm 
cadrul organizațiilor nr. 
7, 8 c și 10 sînt lăudați pen
tru acțiunile de muncă vo- 
luntar-patriotică în sprijinul 
producției, pentru colectarea 
fierului vechi etc.

Propaganda vizuală de la

fruntașilor»

rea lansată către toate în
treprinderile miniere din ța
ră, după scurgerea a 6 luni 
din acest an, le-am reali
zat.

Rezultatele noastre, oghn- 
d te în cifre, -reprezintă o 
sinteză a muncii de zi cu zi 
a tuturor oamenilor care au 
ridicat o mină tînără în 
rîndul întreprinderilor frun
tașe din întreaga țară. In 
același timp, ele sînt supor
tul moral al viitoarelor 
noastre realizări, pentru că 
minerii Paroșeniului nu vor 
precupeți nici un efort, nici 
o clipă de răgaz pentru 
traducerea în viață a poli
ticii partidului nostru, pen
tru a contribui, cu puterile 
noastre, la dezvoltarea eco
nomiei noastre naționale în 
plină înflorire.

mina Petrila nu ocolește nici 
aspectele negative. Ele sînt 
criticate cu vehemență prin 
intermediul mijloacelor care 
se bucură de multă popu
laritate. Astfel „Fotocritica 
cal 'tații" informează cu
exemple concrete de „re
buturi", despre brigăzile de ■ 

sectoarele II și V care 
numai 6 zile din aceas- 
lună au rebutat 890

la 
în 
tă ___ ... ______ __  . _
ne cărbune. Și în cadrul ga
zetei satirice „Piconul 
ia atitudine fermă față de 
actele de indisciplină, față 
de cei care nesocotesc pro
tecția muncii etc.

în ateliere am înfîlnit pa
nouri care sugerează ce în
seamnă a economisi o oră 
din funcționarea în gol 
unui transportor, a 
ventilator pneumatic, 
în incinta sectoarelor 
producție 
feritoare 
sumarilor 
nului de 
pentru a 
ca mina
25 rac material lemnos la 
1000 tone. Apoi, panouri 
diverse care cheamă oa
menii muncii să se autogos- 
podăre-ască, autoconducă, 
autogestioneze. Panouri ca
re dau posibilitatea fiecă
rui om să se informeze în 
tot ceea ce este attual, in
clusiv în probleme de poli
tică externă a partidului și 
statului nostru.

Valeriu COANDRAȘ

fo- St. NEMECSEKInstitutul de mine Petro șatii. Examenele sînt în toi.
yse

tara.
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OBIECTIVE Șl REALIZĂRI
• (Urmare din pag I)

a 
unui 
Sau 

de
re- 

con- 
lem-

- îndemnuri 
la reducerea 
specifice, a 
mină în abotaje, 
se ajunge în 1980 
să consume doar

• (Urmare din pag. I)

și instituții, să contribu.e la 
descoperirea și punerea în 
valoare de noi resurse ale 
dezvoltării producției și 
creșterii eficienței economi
ce. Sub semnul transformă
rii cantității într-o nouă ca
litate, adunările generale 
vor pune accent pe laturile 
calitative ale activității co
lectivelor din secții, sectoa
re, ateliere, acolo unde se 
hotărăște realizarea pro
ducții. Astfel, în indus
trie, adunările vor analiza 
cu maximă exigență preo
cuparea consiliilor oameni
lor muncii pentru îndepl ni- 
rea programelor de meca
nizare și de creștere a pro
ductivității muncii. O aten
ție deosebită va fi acor
dată st’lului și metodelor de 
muncă promovate de orga
nele și organizațiile de 
sindicat, de orga
nele colective de conduce
re pentru creșterea răspun
derii fiecărui ca
dru tehnic, fiecărui colectiv 
în realizarea sarcinilor pro
prii, pentru stimularea și 
Sprijinirea formațiilor de lu
cru în aplicarea inițiative-

manent și viu spirit creator 
pentru descoperirea și valori
ficarea unor noi resurse de 
creștere g volumului extrac
ției de cărbune cocsificabil 
din cărbunele brut supus pre
parării.

Rod al gîndirii creatoare, 
al experienței și competenței 
colectivului care lucrează în 
flotație, s-a ajuns la conclu
zia că soluția adoptată la 
proiectarea instalației de Ho
tare poate fi raționalizată, 
astfel încît să sporească ex
tracția în cărbune special 
pentru cocs, prin utilizarea în 
acest scop a unor sorturi cu 
conținuturi reduse în cărbune. 
Față de procedeul inițial, cînd 
apa flotată și preaplinul fil
trelor de mixte trebuiau reci
clate într-un singur con, ace
lași î.i care se introducea 
șlamul brut, sa trecut la o

două conuri de a- 
folosind, de fapt,

soluție cu 
limentare, 
conul celei de-a doua linii de 
flotare existente, realizată 
în perspectiva creșterii în vi- 
torii ani a capacității prepa
ratei. îmbunătățirea funcțio
nării flotației a constat în a- 
ceea că toate- reciclările (apă 
filtrată, produsul rezultat din 
preaplinul filtrelor, mixtele, 
etc.) au fost dirijate în conul 
de alimentare al bateriei a- 
flată deocamdată în rezervă. 
In următoarea etapă, aceste 
reciclări sînt reflotate înce- 
pînd cu celula nr. 7 a bate
riei de îmbogățire a liniei a- 
flată în funcțiune, iar apoi 
în bateria de îmbogățire a li
niei de rezervă, utilizînd 
toate cele 12 celule ale ei.

In viitorul apropiat și linia 
de flotație de rezervă va fi 
utilizată. Pentru a păstra în 
continuare avantajul creat 
prin folosirea unui cop de

alimentare suplimentar, s-a i- 
vif necesitatea realizării celui 
de-al 3-lea con, construit se
parat de cele două linii de 
flotare. Această nouă soluție 
oferă posibilitatea obținerii 
avantajelor menționate, fie 
că se află în funcțiune o li
nie de flotare, fie două.

In concluzie, prin raționa 
Uzarea la care ne-am 
referit, s-a reușit folosirea 
integrală a capacității fiecă
rei linii de flotare, ceea ce în 
condiții clasice de alimenta
re, este imposibil de realizat. 
Cel de-al doilea cîștig, esen
țial, este acela, că se înregis
trează o evidentă creștere a 
extracției în cărbune pentru 
cocs prin mărirea numărului 
celulelor care flotează. A- 
ceăstă creștere, deși ne aflăm 
la începutul experimentării 
noului procedeu, este de 10 
pînă la 20 la sută pentru fie
care instalație de flotare.
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ADUNARI GENERALE
lor valoroase pentru inten
sificarea întrecerii socialiste 
și îmbunătățirea angajamen
telor asumate în întrecere, 
la începutul anului. Bilanțul 
pe care adunările generale îl 
vor face pe semestrul I va 
trebui să scoată în eviden
ță atît experiența pozitivă, 

și 
și 

în 
urmă. Porn nd de la aces
te cauze, adunările sînt che
mate să adopte măsuri me
nite să conducă la valorifi
carea bogăției de idei rezul
tate din propunerile oa
menilor muncii, la elimi
narea neajunsurilor din ac
tivitatea organelor colective 
de conducere, a abaterilor 
de la disciplina tehnologi
că și disciplina muncii, să 
stabilească răspunderi con
crete pentru îmbunătățirea 
asistenței tehnice pe schim
buri și locuri de muncă, pen
tru întărirea continuă a 
dinii și discipline'.

Sarcinile, deosebit de 
portante ce stau în fața co-

dooînd.tâ de brigăzile 
sectoarele fruntașe, cit 
cauzele unor răminerj

or-

tm-

lect.ivplor . de muncă, 
silfilor.
vind 
rului 
nete și 
conducerii 
autogestiuniț 

->. dică, 
nerale,

. supune
lize preocupările 
lor, sectoarelor, 
aerilor pe linia 
integrale a producției fizice 
și reducerii cheltuielilor ma
teriale, în vederea obținerii 
unor rezultate x economice 
mereu superioare, in activi
tatea minieră, dezbaterile 
vor fi orientate spre anali
za modului în care organul 
colectiv de conducere a ac
ționat și acționează 
tru asigurarea liniei 
front active, utilizarea 
maximă eficiență a 
cităților de producție, a for
ței de muncă și timpului de 
lucru, pentru efectuarea la 
timp și de bună calitate a 
reviziilor și reparațiilor în 
vederea funcționării fără

ă con- 
oamenilor. muncii prf- 
introducerea indicato- 
valoarea producției 
a principiilor auto- 

muncitorești și 
financiare ri- 

în fața adunărilor ge- 
îndațorirea de a 
unei exigente ana-

brigăzi- 
întreprin- 
realizârii

pen- 
de
cu

capa-

stagnări a utilajelor din 
dotare. In întreprinderile de 
construcții-montaj și de cons
trucții sociale se va insis
ta pe realizarea la timp a 
obiectivelor din planul a- 
cestui an și recuperară u- 
nor rămîneri în urmă, scur
tarea termenelor de intrare 
în producție a noilor ca
pacități și de dare în folo
sință a obiectivelor social- 
culturale, îmbunătățirea ca
lității lucrărilor, aplicarea 
de tehnologii cu randamen
te superioare și eficiență e- 
conomică sporită.

Sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, 
organele de sindicat, con
siliile oamenilor muncii vor 
asigura pregătirea și des
fășurarea în cele mai bune 
condiții a adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii, 
astfel încît aceste foruri de 
analiză și decizie să mar
cheze un nou pas în adîn- 
cirea democrației socialis
te, să contribuie la ridica
rea activității economico- 
sociale pe noi trepte 
eficienței, în consens cu 
genfele calitative ce 
în fata întregii societăți.

ale 
exi
stau

••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••••••
1 Fata aceasta, care 
în fața completului de 
decată, copleșită de rușine, 
mai ales că în sală sînt 
prezenți foștii ei colegi de 
muncă, fata aceasta, abia 
a depășit 20 de ani. Vîrstă 
visurilor cutezătoare, dar și 
a maturității personalității, 
vîrstă a lucidei angajări în 
viață. Vîrstă de nădejde a 
societății noastre, tinerii fi
ind făclieri de prim plan ai 
edificiilor socialiste. Lu
cra pînă nu demult la mo
telul „Gambrinus"...

I Elena Huluba a înțeles în
să viața altfel decît tova
rășii ei de generație. A dis
prețuit cu premeditare cins- 
iiea, munca, dragostea și 
loate temeliile morale ale 
devenirii ca om. A con-
jfundat trecătoarele „a-
iventuri" cu sentimentele re
ciproce de prețuire, de a- 
itașament față de o viitoare 
.■familie, de respect între par
teneri și astfel iluzoriile sa
tisfacții de moment s-au

stă
ju- Cel ce disprețuiește munca, cinstea, 

dragoste se disprețuiește pe
soldat cu nașterea unui co
pil din flori. Copil, pentru 
care, reparîndu-și greșeala, 
ar fi trebuit să-i asigure o 
creștere aleasă.

Elena Huluba a greșit din 
nou, considerînd că roadele 
muncii pot fi substituite în 
afaceri necinstite, numite, 
în argou, bișnițării. Și ast
fel, în dorința de a cîștiga 
cît mai multi bani nemunciți, 
a călcat legea. Cu sprijinul 
unor cetățeni străini a pro
curat cartușe de țigări Kent 
și alte mărci, comercializîn- 
du-le, „pe sub mînă", în uni
tatea în care lucra. Introdu
cerea ilegală de mărfuri, 
specula cu Jigări, modul său 
de viață parazitar — accep
tarea unor companii deo-

lată cum în mintea a-
cu nu-

cheate, de străini dornici
doar de profituri și de dis- cestei fete, alintată . ... 
tracț i cu băuturi tari și mele de Coca, ex'iștă stratifi- 
fete . de condiție morală...
ușoară, au adus-o în fața 
instanței. Cei prezenți la

cate două moduri de com
portament : unul în timpul 
serviciului și altul în restul

Din Instanța opiniei publice
procesul cu publicitate lăr
gită au rămas însă sur
prinși de atitudinea Elenei 
Huluba. în loc să regrete 
rătăcirea pe căile necinstei, 
a fost în stare să interpele
ze asistența 
„Ce aveți cu 
liber ? Mi-I 
vreau J"

meu
cum

zilei, lată, așadar, o de
dublare de comportament, a 
scindare morală a aceleiași 
ființe, un . „combustibil" i- 
moral, ca mentalitate, care 
a alimentat întreaga suită de 
fapte antisociale comise 
de Elena Huluba. „Activita
tea" desfășurată de ea a

adevărata
sine
fost înfierată prin articole 
de lege, prin luările de cu- 
vit aie foștilor ei colegi de 
muncă...

Unii ar considera „episo
dul" imoral din viața Elenei 
Huluba deja încheiat, mun
ca, mai ales în condițiile 
cînd este corecțională, o 
vă ajuta să deslușească a- 
devăratele și trainicele va
lori etice ale societății noas
tre socialiste. Și, să sperăm, 
o va readuce cît mai cu- 
rînd în rîndul oamenilor cins- 

însă 
al 

de
o

ca

fiți. Ne mai frămîntă 
o întrebare obsedantă, 
cărui răspuns îl așteptăm 
la. foștii ei colegi. Dacă 
știau pe Elena Huluba
o fată certată cu disciplina, 
cu munca, în „divorț" cu

morala, gata oricînd să 
comită abateri, să „păcătu- 
iască", ce au făcut pentru 
ca fosta lor colegă să nu 
ajungă victima propriului ei 
sistem moral nesănătos? A 
spune doar o vorbă, numai 
de dragul de a vorbi, a da 
din umeri, a vedea doar 
de treburile personale, a 
urmări chiar cu nepăsare 
cum prietenul sau colegul 
de muncă se scufundă în
tr-o mlaștină morală consti
tuie, după părerea noastră, 
o variantă a complicității 
morale. Complicitate 
care au dat dovadă lucră
torii comerciali care 
muncit alături de Elena Hu
luba, Dacă, într-adevăr, 
conștiința . 
titudinea, 
„scuture" I 
deschidă 
secințelor intențiilor ei. 
astfel, Elena Huluba n-ar fi 
ajuns, poate, în fața com
pletului de judecată.

Ion FIASTRU

de

au

Dacă, 
le-ar fi dictat a- 

ar fi trebuit s-o 
bine, la timp, să-l 
ochii asupra con-
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tistul, pilot

de cultură din Uricani,cioară sau

a

Aventurile

- 7 Noiem-
Ovidiu.
Johnny Chi-'

„Cîntarea României", ediția a ll-a

Aurul, pro- 
i.
pte pe cer.

Cultural :

gravuri „Subteran"

istractiv.
' deșnre
(supra Del-

și jocuri 
românești, 
e celuloid.
ieretului.
:ultural-ar-

i politică 
internațio-

- Am reușit să formăm și 
să activizăm pînă acum 
ne spunea tovarășul Dumi
tru Rădoescu, directorul Ca
sei ' ..........................
trei brigăzi artistice, ultima și 
cea mai bună la comerț. A- 
cestea se adaugă la alte for
mații artistice a căror via
ță nu se consumă doar în re
petiții, ci mai ales în pro
grame artistice susținute du
pă un program riguros, în 
sala de apel a minei și în 
sala casei de cultură. Pe 
lîngă formația .corală a că
rei evoluție, de la actualul 
nucleu, încă o așteptăm, 
s-au detașat din viața cul
turală a Uricaniului încă 
două forme de activitate : 
cercul foto (care a fost a- 
preciat cu locul I la o re
centă expoziție organizată 
la Rovinari - Gorj) și an-

- samblul folcloric.
Această formație com

plexă, a cărei existență fa
ce legătura nu numai cu al
tele mai vechi, ci cu anu
mite frumoase obiceiuri lo
cale, este îmbogățită cu 
noi artiști amatori care par
ticipă la cunoscutul „Fluie- 
raș de pe Jiu". Peste puține

I zile acest ansamblu, pre-_ 
I gătit cu simț artistic și 
I respect față de valorile fol- I ■ • . • ... -—<maj

____ de cultură
Ha- 

spectacolelor. Se 
fi subliniat fap- 
Uricani participă,

dornici (după originala și 
spectaculoasa „Nuntă de 
pe Jiu“) să creeze prin mij
loace artistice contempo
rane, mai simplificate, dar 
mai sugestive, bogăția su
fletească a omului care tră-

principal realizate de 
leyii celor două școli 
mină) li se adaugă 
inițiative care prind 
tur și se îmbogățesc în 
ținut, în zilele care 
mează. Este vorba de

>pedia.

I
r
I.
u satira

„Om 
sărac".

și

dorice, își va începe li 
întîi în zona de cur 
populară învecinată - 
țeg) seria 
cuvine a 
tul că la
ca artiști amatori, familii în
tregi de localnici, 
tori ai tradițiilor populare. 
Astfel se petrece cu 
Ier lacobescu, losif 
nescu, Ionică Danciu, 
co-lae Calotă (cunoscuți ins
trumentiști) și alții, cu toții

păstra

Va-
Flord- 

Ni-

O

știri. 5,05 
. 6,00 Ra- 

diminetii. 
. 8,00 Re- 
J Curierul 
Buletin de 
nța ralio. 
știri. 10,05 
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i dor — 

și jocuri 
Buletin de 
; cultural, 
■ Florentin 
Buletin de 

comoara 
fru. 12,35 
Vgretative...

3* 15,00 
6,00 Ra- 
l Ra’diore- 
ireFe serii, 
întece de 
dii instru-
Azi, în 
Cadențe 

e știri Jo
ii ușoară 
lache (o- 
Radiojur- 
>nul 
stin 
Jon

I 
I I

o
erii

dan- 
de 

stop
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ieste și muncește din stră
vechi timpuri în Valea Jiu
lui.

Festivalul național „Cînta
rea României", ediția a 
doua, a stimulat la Uricani, 
interesul destinat formării 
unei vieți cultural-artistice și 
educative permanente și de 
calitate. Frecventelor pro
grame artistice și expoziții (în

ganizarea, de două ori pe 
lună, a unor programe ar
tistice susținute de toate 
formațiile în fața casei de 
cultură și pregătirea 
tămînală a serbărilor 
penești [pe stadion), 
nifestări îndrăgite de 
menii muncii.

Dacă în o-rdine cultural- 
educativă și artistică se

săp- 
cîm- 
ma- 
oa-

constată mult interes la Uri
cani, nu același lucru se 
petrece și cu o formație pe 
care o salutam anul trecut 
r- teatrul popular. El stagnea
ză, și nu - numai din cauze 
locale. Ne-am fi așteptat ca 
pînă la această dată să fi 
urmărit unul sau două spec
tacole montate de actori a- 
matori talentați, cu trage
re de inimă, dar acum, 
pă atîtea tergiversări, 
tem cam rezervați.

Dinamismul și spiritul 
inițiativă de la Uricani, 
noscute în mișcarea cultu
rală din Valea Jiului, își 
continuă nu numai drumul 
și frumosul renume, dor și 
caracterul de stimulator al 
vieții culturale din alte clu
buri, cu posibilități mai mari.

T. SPÂTARU

losif TELLMANN

K III 2

BN TÎNÂR ARTIST PLASTIC

Colecțiile Muzeului mine
ritului din Petroșani s-au 
îmbogățit de curînd cu do
uă piese prețioase, reali
zate de artistul plastic a- 
mator Ladislau Schmidt: 
sculpturile în relief care
reprezintă două momente 
din timpul vizitei de lucru, 
din noiembrie 1977, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, în Valea Jiului. Ce
le două lucrări artistice ne 
înfățișează, într-o modali
tate expresivă, momentele 
înmînării Minerului de o-

mumnmtmmmnurnfurv

Lucrări artistice 
în

Muzeul mineritului
z/////z///rs/zs////zzzz///s/z/s/zzf

muzeistice 
o. istorie a 

revo- 
Jiu- 
do-

o-

noare al Văii Jiului a celor 
trei însemne ale mineritului 
și din timpul vizitei la mi
na Vulcan , la locul de 
muncă al brigăzii conduse 
de minerul Ilie Chiron.

între piesele 
care trasează
mineritului și mișcării 
luționare din Valea 
lui, lucrările artistice 
nate de laboriosul plasti- 
cian Ladislau Schmidt
cupă un loc în care se con
topesc valorile istorice 
cele artistice. Cele 
sculpturi în relief 
cu multă forță 
însăși condiția actuală 
mineritului și < 
creatoare a oamenilor mun
cii din Valea Jiului.

Această deschidere 
bogata viață culturală 
Văii Jiului este un 
remarcabil, nicăieri I 
rile artistice inspirate 
minerit negăsindu-și un 
mai potrivit decît în 
muzeu.

cu 
doua 

exprima, 
sugestiva 

a 
capacitatea

către 
a 

fapt 
lucră- 

din 
> loc 

acest

• TEATRU. Astăzi și mîine 
{ora 18), Teatrul de stat 
„Valea Jiului" prezintă (la 
sediu) reprezentații cu pie
sa „O anecdotă provincia
lă7' de Alexandr Vampilov. 
Regia spectacolului — Mi
hai Lungeanu.
• „SATIRĂ CU... PANTA

LONI SCURȚI" este micro- 
spectacolul cu care forma- ’ 
Jia de satiră și urnor de la 1 
Casa de cultură din Petro
șani a plecat ieri la Timi
șoara în vederea unui pro
gram la care mai participă 
trei județe (Timiș, Arad și 
Caraș-Severin). Din formație

CARNET „Caricatura anului 2001". 
Luni, la ora 20, la Casa de 
cultură din Petroșani va a- 
vea loc o întrunire a celor 
care fac parte (sau doresc 
să fie membri) din cenaclul 
umoriștilor din Valea Jiului 
(caricaturiști, epigramist», 
creatori de fotografii sati
rice) în vederea unei expo
ziții în cinstea „Zilei mine- 
..... . Salonul de toamnă

’ al umorului va fi organizat

BIN LB PE NI
fac parte Gheorghe Negra- 
ru, Ion Velica, Gheorghe 
Sereș, Maricica Zaharia și 
Vali Drăgușin. Odotă cu sa
tira și umorul au mai ple
cat formația de muzică u- 
șoară „G.D.P." si interpretii

[ • « w C >%. r Ăftll ti
de muzica tinara Gheorghe r(J|oj“ 
Popa și Maria Schiller.

ki* „SALONUL DE TOAM- sub egida Comitetului jude- 
..... " '' țean de cultură și educație 

socialistă, Consiliului muni
cipal de educație politică și 
cultură șocialistă, Muzeului 
mineritului din Petroșani.

NĂ AL UMORULUI", ediția 
a lll-a, 1978, și-a început 
pregătirile. Au fost lansate 
deja invitațiile pentru acest 
salon care va avea tema

,i/‘

Tînarul pictor Simonel Bucur față-n față cu mode Iul al cărui portret îl schi- 
țează. Foto: Ion LIC1U

Tradiția scrisă a Văii Jiu
lui spune că cenaclul lite

rar „Minerul" din Petroșani 
a fost înființat în anul 1952. 
Revista „Scrisul bănățean" 
din Timișoara, 
din noiembrie 1952, i 
crat acestui aspect al 
ții literare, sublinia .- 
fenomen cu mai largi 
nificații r ' '
existența cenaclului 
rar al 
șani. Fără îndoială, 
să vedem și în aceasta 
rezultat al înțeleptei p__
tici culturale a partidului și 
statului nostru, al 
lui la cultură al tuturor 
tățenilor patriei. Ni se i 
evident rolul educativ 
jor pe care cenaclul 
Valea Jiului îl are, el 
ind nu numai un 
formare a unor 
ai condeiului, ci și 
lej de întîlnire și 

tere a tinerilor t 
telectuali și elevi, care 
găsit și vor 

rîm comun de 
și schimburi de 
bila dragoste pentru lite
ratură, în cinstirea patrioti
că, sub semnul ei, a lim-

bănățean 
într-un număr 

consa- 
vie- 

„Un 
_i. sem- 

este în prezent și

minerilor din Petro- 
trebuie 

un 
poli-

al accesp-
• ce- 
pare 
ma
dia 
fi
demod 

mînuitori 
un pri- 

cunoaș- 
mi.neri, in- 

au 
tăgăsi un 

comunicate 
idei în no-

Cu ani în urmă la clubul 
sindicatelor din Lupeni iți 
desfășura activitatea un cerc 
de artă plastică ce era con
dus de losif Tellmann. Tinerii 
care participau la acest vechi 
și stimulativ cerc în care li se 
dezvăluiau tainele artei, au 
crescut și astăzi sînt, mulți 
dintre ei, artiști plastici care 
și-au iormat un stil propriu în 
care se exprimă personalita
tea lor. Unul dintre ei este 
Simonel Bucur, profesor de 
desen la Școala generală nr. 
5 din Lupeni, tînăr care este 
frămîntat de problemele crea
ției raportată, în acord cons
tant, la viața social-economică 
a orașului în care a crescut, 
lormîndu-și și o modalitate o- 
riginală de expresivitate artis
tică.

— încă de cînd frecventam 
cercul de amatori, ne spunea 
Simonel Bucur, am luat parte 
la diferite concursuri și expo
ziții. In 1965 am participat cu 
linogravura „Portretul de mi
ner" la o primă expoziție or
ganizată pentru pionieri. Du
pă 1964 am expus la Tokio 
(expoziție colectivă) iar în 
1968 la București, pentru ulti
ma dată ca elev. In timpul 
studenției, la Facultatea 
arte plastice 
participam la 
telier. Aici, 
în mediul pe
și din care mă inspir, am ex
pus de cîteva ori împreună 
cu colegii mei Eugen Bencău,

c/e 
din Timișoara, 
expoziții — g- 

în Valea Jiului, 
care-l cunosc

Alexandru și Qlga Radulescu.
La o ultimă expoziție din 

Timișoara lui Simonel Bucur 
i-au fost apreciate și reținute 
două lucrări, eveniment care-/ 
deschide noi perspective de 
realizare artistică, stimulîndu-i 
creația, tot timpul dublată da 
un acut spirit critic, de exi
gență. Cea mai mare parte q 
tablourilor — compoziții, pori 
trete, naturi moarte — sînt în 
nuanțe de gri, echilibrate șl 
expresive, într-o manieră orR 
ginală care înclină spre decai 
rativism. „Suitor", „Abataj") 
.Verificarea puțului", „Prepa- 
rația" sînt doar cîteva tablouri 
ale unei lungi serii de lucrări 

. cu subiect din viața Lupeniu- 
lui și a minerilor, în mijlocul 
cărora tînărul artist se află a- 
deseori. In pictură, acuarelă 
sau desen este preocupat, a- 
șa cum ne spunea, să trans-, 
pună în imagini plastice ade
vărul și frumusețea vieții și 
muncii oamenilor din jurul 
lui, pentru care, de fapt, pic
tează. i

Ceea ce se cuvine a fi re- 
marcat este că la Lupeni s-a 
format acum un grup activ de 
artiști plastici talentați, cu 
trăsături apropiate și cu mul
tă dorință de evoluție șl afir- 
mare. Este un fapt meritoriu 
care contribuie la educația 
artistică a oamenilor prin 
mijloacele generoase ale ar. 
tei plastice.

T. GORJANU

25 de ani de activitate
a cenaclului literar în Valea Jiului
bii și spiritualității româ
nești". în fața unui trecut 
cu bogate rezonanțe istorice 
și a unui prezent 
și constructiv, 
naclului literar 
acum 
Tic, 
tin 

descu, 
Maria 
călăuzesc creațiile lor 
confruntarea trecutului

dinamic 
membrii ce- 

„Minerul" de 
25 de ani - Nicolae 
Ion Băieșu, Constan- 

Beiu, Vasile Bră-
Constantin Dascălu, 
Dincă și alții - își

în
- - - cu 

prezentul, atribuind acestor 
locuri valențe noi, socialiste.

Crescut odată cu orașele 
cărbunelui, mănunchiul de 
tinere condeie din Valea 
Jiului a încercat, modest la 
început, să extragă și să 
transpună în imagini literar- 
artistice o părticică din im
presionantele realizări co
tidiene, un strop din frumu
sețea și bucuria acelora ca
re au clădit cu brațele și 
cu mintea, odată cu orașe-

ie de pe Jiu - viața no
uă, luminoasă. Fapt este 
că azi fostul cenaclu „Mi
nerul" - prin anii 1960 pur- 
tînd numele legendarului 
meșter Manole, apoi „Rha- 
bon", și- în ultimul an „Pa
nait Istrati" -, își are de
mult un Ioc bine stabilit în 
viața culturală nu 
a municipiului Petroșani, 
chiar în cea a județului 
nedoara. Cenaclul nu 
o școală de scriitori, 
poate și trebuie să fie 
școală pentru cei ce-și 
cearcă forțele în domeniul 
scrisului în sensul de a con
tribui la educația lor este
tică și ideologică. Este ceea 
ce s-au străduit să facă cei 
care au condus cenaclul Văii, 
individual sau colectiv, de-a 
lungul unui sfert de veac.

Cum se întîmplă în viața 
oricărui cenaclu, în funcție

de 
cu 

de

numai 
, ci
Hu- 
este 
dar 

o 
în-

de talentele care vin, de 
talentele care pleacă, au 
existat și în cenaclul literar 
al Văii Jiului momente 
reflux care au alternat 
perioade deosebit
active, de fertile sub aspec
tul creației. Se pare că o 
astfel de perioadă este a- 
nul în curs-. la reuniunile 
bilunare de la Casa de cul
tură a municipiului partici
pă în medie 28 de membri ; 
ei sînt prezenți mai mult 
decît în alți ani în diverse
ziare și reviste, în emisiu
nile literare ale - posturilor de 
radio și în plachete editate. 
De vîrste 
ferite, de 
onari, de 
profesori, 
meni au 
întîlnirilor 
atmosferă 
terară

e membri ; 
mai mult

și profesuni di- 
la elevi la pensi- 
la muncitori la 
toți acești oa- 

reușit să imprime 
lor de lucru o 
de sinceritate li-

si seriozitate artisti-

că, de camaraderie și prin
cipialitate, de solidaritate șl 
exigență.

Definit prin asemenea tră
sături, cenaclul „Panait ls- 
trati" tinde să constituie un 
punct de sprijin pentru via
ța culturală din localitățile 
municipiului. Animatorii și 
susținătorii vieții de cena
clu sînt oameni de cultură 
și artă, cu preocupări de 
creație, iubitori generoși ai 
literaturii, cu toții 
de dorința de a 
nest la afirmarea 
tații Văii Jiului în 
culturii românești 
porane. Ședințele de lucru 
în sine, manifestările cul« 
turale organizate pentru 
public, prezența în pagini!» 
presei din țară sînt coordcx 
nate pe care se distribuie 
acest efort colectiv. Pentru 
că cenaclul literar a! Văii 
Jiului nu și-a propus nicio
dată să dea certificate sa» 
diplome de scriitor 
care îl frecventează, 
fost întotdeauna, și 
mîne, în primul rînd, 
telier literar.

Dumitru Dem IONAȘCU

pătrunșț 
sluji o} 
spirituali
con textul
contem-

celor 
el a
va
un

rq-
a-
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Italia

din HONIARA 7 (Agerpres) -

*■

Conferința 
Consiliului 
ministerial 
al 0. U. L

Un nou stat
independent

KHARTUM 7 (Agerpres). - 
La Khartum s-au deschis lu
crările celei de-a 15-a con
ferințe a Consiliului minis
terial al Organizației Uni
tății Africane la care iau 
parte reprezentanți ai celor 
49 de state membre ale 
O.U.A. Participanții la dez
bateri se vor preocupa de 
tre mari grupuri de pro
bleme, și anume : Examina
rea stadiului actual al lup
te7 mișcărilor de eliberare 
din teritoriile africane, afla
te încă sub dominație străi
nă. Eforturile depuse 
statele africane 
dezvoltării lor 
Examinar.ea 
survenite , între o serie 
state africane.

Pe agenda lucrărilor figu
rează, de asemenea, defini
tivarea ordinii de zi a con
ferinței la nivel înalt a 
O.U.A., care se va desfășu
ra tot în capitala sudaneză, 

. în perioada 18—21 iulie.
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de 
îi vederea 
economice ; 

divergențelor
de

ROMA 7 (Agerpres}. - 
Potrivit ultimelor știri trans
mise de agenția ANSA, con
ducerea Partidului Demo- 
crat Creștin a hotărît să 
sprijine candidatura la func
ția de președinte al Italiei 
a lu' Sandro Pertini, : re
prezentant a! Partidului So
cialist, pe care anterior o 
respinsese. Candidatura lui 
Pertini, erou al Rezistenței

din a! doilea război mon
dial, adaugă agenția U.P.I., 
este -■■-•■■■ ■ J- 
nea, 
precum și de alte 
mai mici, 
cfdf-creștinilor 
tată înaintea 
15-lea tur de 
văzut pentru 
tea.

sprijinită, de aseme- 
de Părt’dul Comunist, 

partide 
Hotărîrea demo- 

a fost anu.i- 
celui de-al
scrutin, pre- 

vineri noap-

socialiste
UNIUNEA SOVIETICA

Președintele Egiptului a sosit la Vlena, 
pentru convorbiri cu caracter neoficial

VIENA 7 (Agerpres) Preșe
dintele Egiptului, Anwa,- El 
Sadat, a sosit, vineri, la Vie- 
na.

In cursul șederii șale în 
Austria, Anwar El Sadat ur
mează să aibă convo'biri cu 
caracter neoficial cu Shimon 
Peres, liderul Partidului Mun
cii, principalul partid de o- 
poziție din Israel, la care vor 
participa, temporar, cancela
rul federal al Austriei, Bruno 
Kreisky, precum și președin
tele Internaționalei Socialiste, 
Willy Brandt.

VIENA 7 (Agerpres). „Sîn- 
tem gata să ne retragem din 
teritorii" (teritoriile arabe o- 
cupate — n.r.) — a declarat

Sh’mon Peres, președintele 
Partidului Muncii, principala 
formațiune politică a opozi
ției din Israel, într-un interviu 
acordat televiziunii austrie
ce. „Toate părțile, inclusiv Is
raelul, au dreptul la frontiere 
sigure și recunoscute" —a a- 
dăugat el.

Shimon Peres a apreciat 
că este posibilă realizarea u- 
nei „soluții de compromis" a- 
supra problemelor teritoria
le.

SESIUNEA 

CONSILIULUI PIEȚEI 
COMUNE

Omul muncii în societatea capitalistă

„Generația inutilă‘
Anul acesta, 900 000 de 

tineri vest-germanj vor în
cheia școala - cu 50 000 
mai mult decît în 1977 - 
pentru a căuta un loc de 
muncă sau o instruire su
perioară ; ei 
pătrund însă 
într-o piață ă 
muncii în care 
există deja 2 
milioane șomeri - notează 
z.arul „Morning Star" în
tr-un articol intitulat „Ge
nerația inutilă". Cei care 
găsesc de lucru - continuă 
ziarul - devin adesea 
„muncă ieftină", termen ce 
indică deopotrivă ocupații 
respinse de alții și salarii 
modeste. în condițiile în 
care, există 300 000 de șo
meri sub 25 de ani, tine
rii acceptă însă ceea ce 
|: se oferă și renunță la 
planurile de calificare su
perioară. în aceste con
diții nu este de mirare că 
se înregistrează o creștere 
a delincvenței, însoțită a- 
desea de alcoolism și con
sumul de stupefiante.

.3

Pîriă în prezent, din ză- 
cămîntul: de minereu, de 
fier de la Krivoi Rog au 
fost extrase 2 miliarde de 
tone de minereu. Potrivit 
estimărilor făcute de geo
logi, rezervele totale de 
minereu de fier din a- 
ceastă regiune sînt egale 
cu aproximativ 19 miliar
de tone, iar exploatarea 
zăcămîntului a început în 
urmă cu un secol.

LJn nou star .indepehdertt ,® 
apărut, vineri, pe harta 'lu
mii : Insulele Solomon, care 
și-au dobîndit independența 
politică după 85 de c 
dominație britanică.

Insulele Solomon, 
perite, în 1567, de r 
torul spaniol Alvaro 
Mendanâ, devii ulterior pro
tectorat britanic.

desco- 
haviga- 

~> dei

Arhipelagul este alcătuit 
din aproximativ 100 de in
sule vulcanice și de coral 

? s'tuate în zona central-vesti- 
câ a Oceanului Pacific. Pă
duri tropicale 
ră cea mai 
țării,
a locuitorilor 
200 000 persoane) este 
gricuitura și pescuitul.

denșe acope- 
mare parte a 

iar principala ocupație 
(aproximativ 

a-

R. P. CHINEZA

Unitățile industriale din 
capitala R.P. Chineze au- 
realizat, pînă la sfîrșitul 
lunii iunie, planul anual 
de producție, în proporție 
de 52,5 la sută. Odată cu 
depășirea prevederilor de 
plan, întreprinderile din 

o 
de

plan, întreprinderile 
Pekin au înregistrat 
creștere a producției
21,8 la sută, față de pe- 

a

Evenimentele
MANAGUA 7 (Agerpres). 

In localitatea Jinotepe, din 
Nicaragua - situată la 45 km 
de Managua — au avut loc, 
joi violente schimburi de fo
curi între detașamente de 
gherilă, care luptă pentru răs
turnarea regimului dictatoru-

CONVORBIRI 
TODOR JIVKOV - 

CONSTANTIN 
KARAMANLIS

SOFIA 7 (Agerpres).

din Nicaragua
lui Somoza, și forțe ale Găr
zii Naționale.

Cu o zi înainte, la Mana
gua s-a desfășurat o amplă 
manifestație populară împo
triva acțiunilor represive ale 
guvernului, la care au partici
pat peste 30 000 de persoane-.,,, x.

LA BRASILIA a fost a- 
.lunțată cea de-a opta de
valorizare din acest an a 
monedei naționale, cruzei- 
rout, rata de schimb în ra
port cu deviza S.U.A. fiind 
stabilită la 17,93 cruzeiros 
pentru un dolar, la cumpă
rare, și 18,03 cruzeiros pen
tru un dolar, la vînzare.

DEFECTUL BUGETULUI DE 
STAT AL SUEDIEI a crescut 
substanțial în ultimii ani. 
Astfel, el a sporit de la 
3,6 miliarde coroane în e- 
xercițiul financiar 1975-1976 
la 30 miliarde în exercițiul 
1977-1978, care s-a încheiat,

SECRETARIATUL PENTRU 
COMERȚ din Argentina a 
anynțat sporirea prețurilor 
ia o serie de' produse aii- •

La Varna au avut loc con
vorbiri oficiale între Todor 
Jivkov, președintele Cons- 
fiului de Stat ăi R.P. Bul
garia, și primul ministru ai 
Greciei, Constantin Kara
manlis, aflat în vizită ofi
cială în R.P. Bulgaria.

Dînd o apreciere pozitivă 
evoluției relațiilor bilatera
le, părțile au trecut în re
vistă posibilitățile dezvol- 
t-ării ■■ g^-stora pe mai de
parte, informează agenția 
B.T.A. In cadrul schimbului 
de opinii care a avut loc în 
problemele internaționale 
actuale, părțile au acordai 
o atenție deosebită situației 
din Balcani și au relevat că 
dezvoltarea unei cooperări 
bazate pe egalitate în drep
turi și avantaj mutual în a- 
ceastă reg’une reprezintă 
garanția întăririi păcii și 
bunei vecinătăți, încrederii 
și înțelegerii reciproce.

rioada corespunzătoare 
anului trecut.

R. P. MONGOLABONN 7 (Agerpres). După 
două zile de dezbateri, vineri 
s-a încheiat la Biemen 
(R.F.G.) sesiunea Cons'liului 
Pieței comune, care a abor
dat probleme legate de creș
terea economică, soluționa
rea crizei monetare, combate
rea inflației și a șomajului.

O parte importantă a 
dezbaterilor a fost consacrd- 
tă examinării unui proiect 
franco-vest-german vizînd in
stituirea pe plan comunitar a 
unui nou sistem monetar ca
re a fost prezentat de preșe
dintele Valery Giscard d’Es- 
taing,

Nu s-a putut adopta însă 
vreo hotărîre, proiectul ur- 
mînd a fi luat din nou {n 
dezbatere în cadrul viitoarei 
reuniuni a Consiliului Pieței 
comune, prevăzută pentru 
4 și 5 decembrie a.c., la Bru
xelles.

Comunicatul final al sesiu
nii relevă că participanții la 
lucrările Consiliului au cerut 
miniștrilor pentru problemele 
muncii să pună în aplicare, 
pînă la 1 ianuarie 1979, „mă
suri susceptibile să ducă la 
reducerea' șomajului în rîndu- 
rile tineretului". Totodată ei, 
au aprobat un program co
mun vizînd ameliorarea situa
ției economice din țările co
munității, fără a avansa în
să măsuri concrete în acest 
sens.

Știința începe să joace 
un rol din ce în ce mai 
însemnat în rezolvarea 
sarcinilor economiei na
ționale a R.P. Mongole. 
In prezent, in Mongolia 
există 14 institute acade
mice și 27 institute de cer
cetări științifice pe ramuri, 
unde lucrează 600 de doc- ■ 
tori și candidați în științe.

Cadrele științifice parti
cipă la lucrări în cadrul 
cercetărilor privind 180 
teme actuale, rezolvarea 
cărora trebuie să dea un 
nou impuls dezvoltării e 
conomiei naționale mon
gole.

Există însă tineri, 
numărul lor este de 
nul sutelor de mii - 
tinuă ziarul 
onează în alt mod la situa- 

cu care sînt 
confruntați. A- 
nul trecut, u- 
nii dintre ei 
au organizat o 
acțiune , de 

s t prelungi-

lor 
ordi- 
con- 

- care reacți-

ția dificilă

Hotă externă

Vacanța estivală și-a pus 
pecetea și asupra întrece
rilor sportive din Vale. Vom 
avea cea mai săracă du
minică sportivă din ultimii 
ani, poate insă că maies
tuoasele creste ale munți
lor dimprejur vor fi luate 
cu asalt. Fiindcă, tot afi
șul zilei de duminică este 
deținut doar de finala la 
fotbal a etapei municipale 
a Daciadei pentru sportivi 
nelegitimați. Se vor con
frunta selecționatele Insti
tutului de mine și Prepara- 
ției Lupeni, se pare că pe 
un teren din orașul prepa
ratorilor. Luni insă divizio
nara A Jiul și Știința sînt 
invitate la „prima mutare" 
a noului sezon fotbalistic.

Sportivii Văii sint totuși 
angajați in întreceri hotă- 
ritoare pe terenuri străine. 
Astfel, la Hunedoara, com
petițiile Daciadei au ca 
invitate campioanele noas-

p r o t e
tă în fața sediului Ins
titutului industriei vest-ger- 
mane (organizație patro
nală), revendicînd dreptul 
la muncă și instruire. Ac
țiunea lor a condus la 
sute de demonstrații de so
lidaritate. La Hamburg, 
25 000 de tineri au parti
cipat la o asemenea de
monstrație,' calificată de 
presa locală drept cea mai 
mare, reuni.id tineri vest- 
germani, . din întreaga pe
rioadă postbelică. La Essen 
au manifestat în stradă 
35 000 de tineri.

(Agerpres)

tre municipale de hand
bal (băieți, 14—19 ani) 
Liceul de informatică din 
Petroșani, și volei (peste 
19 ani, băieți și tete) Să
nătatea Vulcan,, cu ambe-

duminicală
la sextete. In finalele de 
pentatlon și ștafetă, de la 
Deva, vor concura și atle- 
ții și atlete'e Grupului șco
lar minier din Petroșani'. 
La Rimnicu Vilcea, bas- 
chetbaliștii Științei Petro
șani au o misiune dificilă 
în compania altor șase 
campioane județene — 
barajul pentru promovarea 
în divizia B. Să sperăm că, 
după corigența de acum

i
«

i' 
doi ani, studenții vor con
juga corect verbul „a re- 
promova". Cei 15 arcași 
de la Minerul Aninoasa, 
în frunte cu antrenorul Va- 
sile Lămaș, țintesc noi re
corduri și medalii la tra
diționala „Cupă a Sova- 
tei".

In sfirșit, din Petrila ne 
parvine o veste senzațio
nală ; aici este pe cale de 
a se naște o nouă disci
plină (ne)sportivă, înotul 
pe uscat- Competitorii se 
înfruntă in două cavități 
cimentate, care, pe vre
muri, purtau denumirea de 
ștrand. Vom afla care es
te răsunetul public al a- 
cestui hobby petrilean, fa
cilitat, după indelungă. 
„chibzuință", de gospoda
rii orașului și o anume a- 
sociație sportivă.

Sever NOIAN s

Nava sovietică „Progress~2“ 
în spațiul cosmic

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
La 7 iulie, în Uniunea Sovie
tică a fost lansată nava cos
mică automată de transport 
„Progress 2". După cum re- 

• latează agenția TASS, scopul 
lansării constă în cuplarea 
navei de transport cu com
plexul spațial „Saliut-6"-„So- 
iuz-29" în vederea aducerii 
la bordul acestui complex a

combustibilului pentru motoa
re și a diverse alte încărcă
turi utile, printre care apara
te, materiale pentru sistemul 
ecologic al stației „Saliut-6", 
poștă și altele.

Potrivit datelor obținute 
prin sistemele telemetrice, a- 
paratele de la bordul lui 
„Progress-2" funcționează 
normal.

Institutul de mine
Petroșani

montare, precum și la ma
teriale de construcții - trans
mite agenția Prensa Latina.

DEFICITUL BALANȚEI co
merciale uruguayene a fost 
în 1977 de 122 milioane de 
dolari - potrivit unui comu
nicat al Băncii Centrale din 
Montevideo. El se datoreș- 
te efectuării unor importuri 
în valoare de 790 941000 
dolari, față de valoarea cu 
mult mai redusă a exporturi
lor.

IN AUSTRIA continuă 
procesul de ruinare a gospo
dăriilor țărănești mici ’și. 
mijlocii. Numai: în landul ' 
Salzburg, în ultimii zece ani 
și-au încetat existența a- 
proape 1 000 de ferme.

Concentrarea capitalului și- 
orientarea unilaterală a Aus
triei spre comerțul cu Pia
ța comună, constituie princi
pala cauză a acestui feno
men.

JUNTA MILITARĂ de gu- 
vernămînt din Argentina a 
aprobat joi un ansamblu de 
măsuri cupri.izînd normele 
de funcționare a noului gu
vern, argentinian, 
fi instalat oficia!
gust. Se prevede, între alte
le, renunțarea de. către 
tualul șef al statului, gene
ralul Jorge Rafael Videla, 
la funcțiile de președinte a! 
Juntei și comandant șef al 
forțelor armate terestre, ur- 
mînd ca el să păstreze doar 
calitatea 
țării.

CIRCA 
CRATORI 
lier italian au declarat, vi
neri, o grevă de 24 de ore, 
la scară națională, reven
dicând înnoirea contractelor 
de muncă. Greviștii cer, de 
asemenea, ca noile contrac
te să țină seama de proble
mele de ordin economic ri
dicate de sindicatele de ra

mură.

va 
au-

încadrează urgent
-— un tîmplar

— un instalator încălzire centrală

Condițiile de încadrare și retribuire 

conform legilor nr. 12/1971 și 57/1974.

sînt

zilnicCererile de încadrare se pot depune 
la biroul plan — retribuire — personal, 
se pot obține și relații suplimentare, telefon 

42580—42581 interior 151.

unde

ac-

de președinte a!

700 000 DE LU- 
din sectorul hote
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