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August aniversări a eliberării patrie^

Succesele pe primele cinci luni ale anului susținute cu
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PENTRU MAI MULT CĂRBUNE
Bilanțul primelor 5 luni ale anului la sectorul II I.M. Uricani
• Peste 8 000 tone depășire la producția fizică de cărbune • A- 

proape 1 tonâ/post peste prevederi la productivitatea muncii planifi
cată în abataj și un spor mediu de 370 kg/post la același indica
tor, pe sector • 3 milioane lei înscriși în „contul de economii al 
sectorului". La cheltuielile materiale, numai la lemn de mină s-au 
obținut aproape o jumătate de milion lei economii prin reducerea 
consumului specific cu 6,3 mc/1 000 tone de cărbune,

• De la începutul cincinalului, colectivul sectorului II al I.M. Uri
cani a extras în plus față de plan peste 60 000 tone de cărbune.

de sub dominația fascistă

4 pag. — 30 bani

Brigada condusă de V'asile Irimia din sectorul VIU al 
lună de lună avansări superioare față de prevederile planului

In imagine schimbul condus de Petre Leucă.

Vulcan obține
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Acțiunile, strădaniile în
tregului colectiv al sectoru
lui II al I.M. Uricani sînt 
acum ațintite spre introdu
cerea în subteran a două 
noi complexe mecanizate. 
In acest proces amplu de 
perfecționare tehnologica, 
de realizare a saltului cali
tativ ce se materializează 
în actuala etapă în întreg 
mineritul Văii Jiului se a- 
re în vedere să fie execu
tate cit mai grabnic un 
mare volum de lucrări de

pregătiri. Iu paralel, va 
avea Ioc echiparea noilor 
abataje dotate cu tehnolo
gii moderne, ceea ce pre
supune un efort deosebit 
pentru a valorifica poten
țialul colectivului, astfel 
incit depășirile la producția 
fizică de cărbune să fie 
consolidate. Inserăm cîleva 
din opiniile-angajament 
exprimate de șefi de briga
dă, de conducători ai pro
cesului productiv din sec
tor :

GHEORGHE DRANAU, 
șef de brigadă : „Cei 21 
mineri din brigadă extra
gem zilnic circa 200 tone 
cărbune. Productivitatea 
muticii planificată o depă
șim zilnic cu pînă la o to
nă pe post. Capacitatea 
noastră de producție nu 
va fi afectată de introdu
cerea noilor complexe. De 
aceea, pentru a compensa

(Continuare în pag. a 2-a)

Noi construcții miniere la Bărbătenl
în incinta Mierleasa a 

minei Bărbăteni, construc
torii de la șantierul nr. 4 
al I.C.M.Mr avansează cți 
păși repezi la construcția

soare clasice. Tot aici 
lucrează, la funicularul 
steril și amenajarea incin
tei. La acest punct de lu
cru, condus de maistrul 

noii. stații , de compresoare. Nicolae Belgun, productj- 
Pînă în prezent au fost vi lalea muncii lunară a 
deja puse în funcție < 7 ,__
compresoare. Un element persoană, formațiile 
nou: aici a început turna
rea fundației la primul 
turbocompresor de mare 
capacitate al minei. La 
punerea în funcție, acesta 
va înlocui șapte compre-

se 
de

două ; fost depășită cu 1 500 lei/ 
de 

lucru conduse de Mihai 
Dumitru, Ion Grigore* și 
Ilie Știucă, realizînd denă- 
șiri de pînă la 30 la sută. 
(A. HOFFMAN)

Specialiștii din întreprinderile miniere acționează cu hotărîre pentru
ECONOMISIREA ENERGIEI ELECTRICE

In primele luni ale anu
lui 1979, an hotărîtor în 
realizarea sarcinilor cinci
nalului, au fost consemna
te și primele .succese la 
Combinatul minier Valea 
Jiului —- sarcinile de plan 
la cărbunele net au fost 
realizate și depășite lună 
de lună în condițiile în 
care consumul de energie 
'ectrică pe unitatea de 

produs — respectiv pe to
ne de cărbune extras — 
a fost ridus, obținîndu-se 
importan’e economii de 
energie. Asupra acestei 
probleme vom insista în 
cele ce urmează, prezen- 
tîndu-vă cîteva din r?alî-_ 
zările Combinatului și a’ 
unor întreprinderi minie
re, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut:

+ Depășind consumul 
specific cu 0,61 kWh / to
nă. pe primele patru luni 
ale anului 1978, Combina
tul minier a consumat pes
te sarcinile planificate 
1845 MWh, în trimestrul 
IV al aceluiași an consu
mul specific a fost depășit 
cu 3,04 kWh/tonă, iar 
consumul total cu 6 908 
MWh. PE PRIMELE PA
TRU LUNI ALE ANU
LUI 4979 consumul de e- 
nergie electrică A FOST 
REDUS CU 0,21 KWH/TO- 
NA, OBȚININDU-SE O 
ECONOMIE DE 674 MWH.

•7- Mina Lupeni, mina

MINERI, INGINERI, TEHNICIENI Șl MAIȘTRI, CERCETĂTORI Șl 
PROIECȚANJI ! Printr-un efort comun de gîndire și acțiune, contri- 
buiți la reducerea consumurilor și folosirea rațională a energiei e- 
lectrice, a resurselor energetice, participînd astfel la dezvoltarea 
economiei naționale, 
întregului popor 1

la ridicarea continuă a nivelului de trai al

Intre 4 — 10* iunie

„Nedeia 
vulcăne«nă“

acest 
a obținut - po- primele .

ale anului 1979 
MARE REDU- 
CONSUMULUl 

PE TONA DE

cu cea mai mare produc
ție medie zilnică din ba- 

. zin și care a realizat cea 
mai mare depășire a sar
cinilor de plan în 
an,
patru luni 
CEA MAI 
CERE A 
SPECIFIC 
CĂRBUNE — 6,15 kWh/
tona de cărbune extras — 
realizînd o economie de 
3 9.0 MWh, cu 3 697 MWh 
mai mult decît în aceeași 
perioadă a anului trecut 
și cu 3 393 MWh mai mult 
ca în trimestrul IV al anu
lui 1978 7

< Mina Paroșeni, una 
dintre cele mai mecanizate 
mine din Valea Jiului, cu
noscută și recunoscută pen
tru. ritmicitatea realizări
lor, A OBȚINUT IN A- 
CEST AN O REDUCERE 
A CONSUMULUI SPECI
FIC DE Î.02 KWH/TONA 
DE CĂRBUNE ȘI O ECO
NOMIE DE 269 MWH?

pe cînd în 1978, tot pe 
primele patru luni, econo
mia era doar de 45 MWh, 
iar în trimestrul IV al a- 
oeluiăși an realiza o de
pășire de 294 MWh, cu o 
creștere a consumului spe
cific de 1,58 kWh /tona de 
cărbune.

Acestea sînt doar cîteva 
din realizările combinatu
lui și ale unor înlreprin-

și asta o declar cu toată 
tăria pe baza unor studii 
și analize făcute. Aș vrea 
însă să evidențiez necesi
tatea unor măsuri organi
zatorice. care, din păcate, 
nu mai depind în întregi
me de noi, combinatul, ei 
de forul nostru superior. 
Mai exact, se simte nevoia 
întăririi compartimentului 
mecano-energetic din com
binat prin. îmbunătățirea 
schemei organizatorice. Și 
este justificat, pentru că 
în actuala etapă, cînd ma- 
canizarea a depășit

deri miniere. Pot fi îmbu
nătățite aceste realizări? 
La această întrebare am 
solicitat răspuns din par
tea inginerului șef electro- . nu,it stadiul de discuții si 
mecanic al Combinatului,
ing. DUMITRU POPESCU.

— Rezultatele sînt bune, 
nu trebuie să le subapre
ciem de dragul, de a spune 
că sîntem modești, dar 
pot fi cu mult mai bune

Zilnic, pe noul șantier 
al tineretului de la viito
rul cămin studențesc par
ticipă cîte 50 de briga
dieri studenți ai facultă
ții ds mașini și instala
ții miniere a institutului. 
(Șt. Cdsteă)

--------- —— ■
în ultima zi a lunii

mai, la Uricani a fost re
cepționat blocul nr. 17 
cu 70 apartamente. Nu
mărul apartamentelor pre
date locatarilor în muni
cipiu de la începutul a- 
nului se ridică 
240. (C.I.)
♦--------------
Astăzi, la ora 

magazinul
pentru femei 
șani are loc 
modei pentru 
vor prezenta

astfel la

de

pătrunde în întreprinderile 
miniere din ce în ce mai 
mult, de la o zi la alta, și 
cînd problema energiei e- 
lectrice frămîntă întreaga

Pentru a șaptea oară 
la Vulcan se organizează, 
începind de luni, săptă
mâna educației și culturii 
socialiste „Nedeia vulcă- 
neană“, manifestare tot 
mai bogată in conținut de 
la un an la altul, înscrisă 
în chip armonios în ac
tuala ediție a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei’1. tn cadrul activită
ții cultural-artistice din 
Valea Jiului, săptămîna 
„Nedeia vulcăneană", a- 
junsă ta a șaptea ediție, 
reprezintă și un indica
tor foarte expresiv al ca
lității întregii munci des
tinate educației. Ne a- 
mintim că începutul acestei 
acțiuni a fost, ca orice 
început, mai modest. Dar 
organizatorii, . cuprinși în 
Consiliul orășenesc de e- 
ducație politică și cultură 
socialistă, pornind de la 
experiența proprie și po
sibilitățile cultural-artisti
ce și educative din 
can, au amplificat 
nifeștarea, dindit-i 
dimensiuni educative. 
Ivind cu discernământ si 
responsabilitate tradiția 
locală căreia iș-a dat un 
conținut contemporan, de
terminat de specificul Vul
canului de astăzi, de mun
ca, viața și preferințele

Ț., SPAT ARI

Vul- 
ma- 
noi 
pre-

(Cont. în pag. a 2-a)
(Cont. în pag. a 3-a)

I

de iconfeeții 
din Petro- 

o paradă a 
femei; Se 
noutăți de

sezon în moda feminină. 
(T.S.)
♦--------------
Astăzi și mîine se des-: 

fășoară la Deva „Raliul- 
siderurgistului“. Competi
ție automobilistică de 
anvergură, constînd din 
probe de îndemînare și 
.viteză, ea reunește la start 
pe cei mai buni sportiv 
din țară. (C. Val.) 
♦ —7/7-

La tabăra școlară de

. 8se mc | 
j elevii |

1
vacanța de va- I 
. . . '. . . . . . I

I
I
I 
t

la Valea de Pești se fac 
pregătiri pentru ca 
ce-și vor petrece aici o 
parte din v
ră să se bucure de condi
ții optime. Peste puțin ' 
timp tabăra va avea pri
mii oaspeți — elevi din 
Constanța și Brăila. (C.D.)



Steagul roșu SIMBĂTA, 2 IUNIE 1979

(Urmare din pag. 1)

Ziua copilului în Valea Jiului

electrice

■■'9 Aniversarea Zilei Inter
naționale a copilului a fost 
marcată de șoimii patriei de 
la grădinița cu program pre
lungit din cartierul Carpați, 
Petroșani cu un reușit pro
gram artistic. Cîntecele, re
citările, montajul coregrafic 
al micilor constructori au 
evidențiat, cu spontaneitatea 
și sinceritatea specifice virs- 
fei. bucuria de a trăi o copi
lărie fericită, dorința de a 
deveni prin învățătură și 
muncă. viitori cetățeni de 
nădejde ai patriei noastre 
socialiste. în încheiere, pe 
lingă bunătățile pregătite 
de personalul grădiniței, mi
cuților le-a fost urat un căl
duros „La mulți ani !“ și 
un viitor fericit. (B.M.)

. cunoscute șl îndrăgite de 
copii.

• De ziua lor, copiii in
ternați îh spitalul din Pe
troșani au fost înconjurați 
de atenția și grija părinteas
că a personalului medical al 
secției. Pentru ei s-au pre
gătit torturi, sirop și apă 
minerală, oferindu-Ii-se, tot
odată, cărți și prilejul de a 
viziona diafițme povești

• Cu ocazia Zilei copilu
lui, pe bulevardul Victoriei 
din Vulcan a avut loc lin a- 
tractiv concurs de biciclete, 
în dispută au intrat copii 
de la grădinița nr. 4 din lo
calitate. Cu o zi in urmă u- 
na din grupele aceleiași 
grădinițe (educatoare V. Pert) 
au așteptat eu flori la ieși
rea din mină schimbul I de 
la I.M. Vulcan prezentîndu- 
se și un spectacol artistic. 
(C.I.)

• Detașamente de pionieri 
din clasele I-IV de la Școa
la generală nr. 1 Petroșani 
s-au întîlnit ieri cu clase și 
grupe de șoimi ai patriei. Cu 
acest prilej sărbătoresc, pio
nierii au susținut programe 
artistice și au oferit daruri 
prietenilor lor mai mici. A- 
semenea întîlniri s-au desfă
șurat și în celelalte școli din 
Lupeni, Vulcan, Petrila, 
trosani..

• întîlnirea (la Școala ge
nerală nr. 6 Petrila) subre- 
dacțiilor pionierilor și șoimi
lor patriei din Valea Jiului 
cu reprezentanți ai revistelor 
pentru copii „Cutezătorii" și 
„Jobarat" s-a încheiat cu 
un foarte frumos și divers 
spectacol cultural-artistic de
dicat Anului internațional al 
copilului.

• La Lupeni, Petroșani, 
Petrii», Ziua internațională 
pentru apărarea copilului a 
fost petrecută de sute și su
te de copii prin întreceri 
sportive, programe artistice, 
expoziții în care au fost pre
zente spontaneitatea și fan
tezia atit de fermecătoare la 
această vîrstă. Din toate con
cursurile a ieșit învingătoa
re însăși copilăria, răsplăti
tă prin daruri care stimu
lează preocupările tuturor 
copiilor din ereșe, grădinițe 
sau școli.

• Ieri după-amiază 
I.C.S.M.I. Petroșani a orga
nizat la magazinele „Țăndă
rică" din. Petroșani și cel de 
confecții din Petrila, parada 
modei pentru copii. Au fost 
prezentate produse noi de 
sezon, apreciate pentru linia 
modernă și calitate, atit dc 
copiii prezinți la aceste ne
cesare manifestări ale cu
noașterii modei, cit. și de pă
rinții lor.

lume, e greu să faci față 
cerințelor doar cu un com
partiment format din . șase 
electromecanici — patru 
ingineri și doi tehnicieni, 
din care efectiv de ener
gie se ocupă doar unul, 
singur. Și acesta cu pro
bleme de evidență și. con
statări, fără să aibă posi
bilitatea pnei îndrumări, și 
coordonări eficiente a ac
tivității. Este o problemă 
pe care am ridicat-o la ni
velul ministerului și aștep
tăm să se rezolve. In aș
teptarea rezolvării acestei 
probleme, acționăm însă 
în continuare pentru redu
cerea consumurilor de e- 
nergie. De fapt acesta este 
țelul nostru, reducerea 
consumului pe tona de căr
bune și nu numai încadra
rea sau neîneadrarea în 
cantitatea de energie pla
nificată, în atingerea sau 
•nu a „nivelelor" planifi
cate.

— Să înțelegem din a- 
cestea că modificarea sche
mei organizatorice a com
partimentului electrome
canic este singura proble
mă de rezolvat în perspec
tivă pentru îmbunătățirea 
activității energetice in ca
drul combinatului ?

— Nu, mai este o pro
blemă, care, de asemenea, 
trebuie rezolvată la nivel 
superior combinatului și 
anume găsirea de către 
specialiști a unui sistem, 
a unui regulament care să 
reglementeze relația furni- 
zor-consumator chiar în 
cadrul întreprinderilor mi
niere. Spre exemplu, dacă o 
întreprindere depășește 
consumul de energie pla- 

. nifioat este penalizată de 
furnizor; dacă însă uit sec
tor în cadrul întreprinderii 
depășește consumul speci-r.

fie pe tona de cărbune, a- 
cesta nu este penalizat 
Mai concret, la sectorul IV 
de la mina Lupeni, cel mai 
mare și mai mecanizat 
sector din Valea Jiu
lui, s-a introdus contoriza- 
rea. înainte de această o- 
penațiune consumul de e- 
nergie calculat în funcție 
de cantitatea de cărbune 
extras era în medie de 
400 000 kWh/lună. După 
introducerea contorizării, 
s-a constatat că sectorul 
nu consuma decît jumătate 
din energia electrică pe 
care o deconta, iar altul 
își permitea să consume 
fără să plătească. Nu era 
stimulativ. Acum însă a- 
pare și. echitatea în decon
tări, în plățile efectuate 
de sectoare pentru servi
ciile prestate, respectiv, 
furnizarea energiei electri
ce. Aceasta însă presupune 
și asigurarea întreprinde
rilor, dotarea lor eu apa
ratură corespunzătoare de 
înregistrare a consumurilor 
de energie electrică pe 
sector și mari consumatori. 
Astfel vom stimula iniția
tiva specialiștilor din ca
drul întreprinderilor Și 
sectoarelor, care vor putea 
fi, totodată trași le răs
pundere pentru inactivita
te, dacă este cazul.

—Dar pe lingă aceste 
probleme care, probabil, 
se vor rezolva într-un vi
itor apropiat sau mai înde
părtat, cum acționează spe
cialiștii din combinat și 
întreprinderi pentru redu
cerea consumurilor de e- 
nergie ?

— Vă prezint cîteva din 
căile, direcțiile de acțiune 
ale specialiștilor care sfat 
de fapt ale tuturor oame
nilor muncii din combinat 
și întreprinderile miniere: 
• eliminarea pierderilor 
de aer comprimat din re

pneumatică 
mai scumpă 
electrică;

e Energia 
este de 10 ori 
decît energia

MINERI,

aceeași lungime a unei 
țevi cu diametrul de 76 
mm se pierd doar 0,3 at
mosfere.

de aer corn-

Noi angajamente
(Urmare din pag. 1)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

țele, de pe conducte — S- 
nergia pneumatică este de 
zece ori mai scumpă decît 
energia electrică; • opri
rea între schimburi a unui 
compresor la fiecare între
prindere timp de o oră; 
— un compresor L 50 con
sumă într-o oră 300 kWh;
• evitarea funcționării în 
gol a utilajelor; • extin
derea fluxului de transport 
cu transportoare cu covor 
de cauciuc, acțiune cu du
blu efect — reducerea con
sumului de energie și eli
minarea locomotivelor Die
sel de mină; • respectarea 
programelor speciale de 
iluminat (atit pentru sub* 
teran, cit și pentru supra
față) în zilele de repaus;
• înlocuirea, acolo unde 
condițiile permit, a venti
latoarelor pneumatice cu 
ventilatoare electropneu* 
matice; • stabilirea unul 
regim sever de' circulație 
pe puț in timpul schimbu
rilor — dacă cotisiderăm 
doar o jumătate de oră de 
folosire ineficientă a pu
țului (spre exemplu să 
scoată una sau două per
soane într-o cursă) »r în
semna o pierdere de ener
gie de aproximativ 600 
kWh, repet, asta dacă se 
folosește ineficient doar 
e jumătate de oră din 24.

Cete arătate sfat doaf 
cîteva din măsurile, din 
direcțiile în care vor ac
ționa specialiștii noștri 
pentru îmbunătățirea acti
vității energetice. Și avem, 
specialiști care să o facă; 
dacă nu la nițelul combi
natului, la nivelul între
prinderilor ■ există birouri 
energetice încadrate eu 
personal bine calificat. 6

INGINERI, TEHNICIENI Ș! MAIȘTRI I

• In cinstea Zilei interna
ționale a copilului, în ora
șul Vulcan s-a deschis ieri, 
un magazin de articole de 
îmbrăcăminte pentru copii. 
Magazinul este aprovizionat 
cu un bogat sortiment dc ar
ticole de sezon. (C.G.)

• Pierderile 
primat pe rețea pot fi re
duse cu 2/3 folosind con
ducte cu diametre optime 
— pe un furtun cu diame
trul de 19 mm și o lungi
me de 17 m se pierde o 
atmosferă, în schimb

+ Evitînd mersul în gol 
timp de o oră a unui tran
sportor de capacitate me
die — 200 tone de cărbu
ne debit orar — economi
siți 40 kWh, iar la un 
transportor de mare capa-

citate — 600 tone de căr
bune debit orar — 87
kWh. -< ' ■

• La același debit orar 
— 600 tone de 
un transportor 
de cauciuc de 
consumă doar
o oră de mers în

cărbune —•
CU covor
1000 mm
20

Acționați, deci, 
secință!

kWh la 
gol.
m con-

Avancronică

efortul ce se face pentru 
introducerea lor, am hotă
rît să majorăm angaja
mentul nostru pînă la 23 
August cu încă 800 tone 
«Ie cărbune".

DUMITRU BORNOIU, 
șef de brigadă : „Pînă 
23 August vom depăși sar
cinile brigăzii cu 100 
asigurind terminarea 
avans a galeriei pe care o 
săpăm și, deci, intrarea in 
funcțiune mai devreme a 
unui viitor abataj dotat cu 
complex”.

AUREL ȘOȘOI, șef 
brigadă : „Prin cei 110 ml 
de înaintare realizați 
luna mai 
bilitatea ca brigada __
dusă de Samoilă Pecs să-și 
înceapă activitatea cu o 
decadă mai devreme în 
cea mai mare capacitate de 
producție a sectorului, a- 
bataiul de 480 tone/zi. Vom 
realiza lunar, pînă la 23 
August, cite 50 mc de ex- 
cavații peste prevederi".

ALEXANDRU BOTEZA- 
ȚU, șef de brigadă: „An-

la

mc, 
în

de

în
am creat posi- 

con-

gajamentul anual al 
găzii este de 60 ml. 
aceștia, 50 ml îi vom 
liza pînă la 23 August 
în panoul care se pregă
tește pentru introducerea 
celui de-al doilea com
plex mecanizat".

Ing. IAC’OB STOICA, 
șeful sectorului II: „Echi
păm deja primul abataj 
dotat cu complex mecani
zat din sector. Pînă Ia 1 
iulie, acesta va intra în 
funcțiune la capacitatea 
scontată. In cursul lunii iu
nie, introducem și cel de 
al doilea complex, unde am 
organizat munca astfel in
cit să reducem durata de 
echipare la jumătate. Dis
punem astfel de condiții 
pentru a dubla productivi
tatea muncii în abafajele 
din stratul 15. Introducerea 
complexelor cere eforturi 
mari. Fiind create însă toa
te condițiile tehnico-orga- 
nizatorice necesare, colec
tivul nostru a hotărît și 
s-a mobilizat ca pînă la 23 
August să majoreze plu
sul Ia producția fizică de 
cărbune la 9 000 tone".

Un test fotbalistic 
plin de învățăminte

Joi după-amiază, stadio
nul Jiul a găzduit un cu
plaj fotbalistic plin de în
vățăminte și surse de con
cluzii pentru starea și pers
pectiva acestui sport. Sub 
bagheta tactică a antreno
rului Gogu Tonca speran
țele de mîine au primit 
replica formației ceferiste 
din Siineria, tntr-un meci 
care avea să scoată la lu
mină nume de jucători, as
tăzi juniori, despre care, 
cu siguranță peste doi-trei 
ani vom citi cronici elo
gioase. A fost o parti.dă- 
test, în care jucătorii selec
ționatei au arătat cit fot
bal cunosc la această oră, 
o partidă în care aceștia 
au încercat și, în bună mă
sură au reușit, să se impu
nă atenției diriguitorilor 
fotbalului din Vale. Și. din 
acest buchet de speranțe 
am reținut cîteva nume: 
Ghișan (Șc. sp. Petroșani), 
Popa (Minerul Aninoasa). 
Preda (Preparatorul Petri
la) și ceilalți, care trebuie 

să constituie o permanentă

preocupare pentru antreno
rii lor, pentru a nu lăsa 
această frumoasă inițiati
vă a C.M.E.F.S. să rămînă 
la intențri unui meci de 
antrenament. A venit 
timpul, ținînd cont de a- 
ceste potențiale și talentate 
resurse, să se imprime o 
mai responsabilă și eficien
tă activitate de depistare 
și creștere a viitorilor fot
baliști ; o cere de fapt sta
rea actuală a fotbalului din 
Petroșani și în numele bu
nei intenții este o datorie 
și o obligație morală, prin 
și pentru oamenii iubitori 
de sport ai acestor locuri.

Meciul — vedetă al cu
plajului a adus față în fa
ță echipele Jiul și F.C. Șoi
mii Sibiu. Debutul parti
dei părea să ofere 11-Iui 
local o nouă „lecție". A- 
ceastă situație, deloc ono
rantă. nu avea să dureze 
însă decît 23 de minute, 
pentru că. Bupurescu își 
scoate echipa din ritmul 
de marș prin nisip, prin- 
tr-un șut de senzație res-

pins de, portarul sibilin în 
teren. Balonul revine la 
același Bucurescu, care il 
trimite pe itinerarul Bă- 
din — lăncii — gol ! Este 
1—0 și fazele la poarta ad
versă devin mai animate, 
cu pase cursive, bine diri
jate, de la tușă de antre
norii Oaidă și Tonca în
să, lipsa de concentrare în 
faza de finalizare dovedi
tă de Guran, Iancu. Cassai 
menține neschimbată tabe
la de marcaj. Golul doi și 
ultimul al Jiului a fost o- 
pera aceluiași Iancu, cu a- 
portul substanțial al lui 
Adam. Era scorul minutu
lui 30, scor care avea să 
ducă pînă la fluierul final 
echipa gazdă spre o „cobo- 
rîre“ nejustificată și neîn
țeleasă chiar și de conduce
rea tehnică. Drept urmare, 
în minutul 
jare greșită
Țurlea reia 
gol. 2—1 și
minutul 74 cu Boloș, perso
naj principal, mai avea să 
facă simțită în tribună, 
prezența unei pseudogalerii 
ieșită și ea din formă !

Ștefan COSTEA, 
corespondent

• în campionatul diviziei 
A de rugbi, duminică, ora

41,30, Știința Petroșani întîl- 
nește formația Rugbi Club 
Grivița Roșie București. Meci 
de mare miză deoarece stu
denții mai aspiră la un loc 
pe podiumul laureaților.

• Angajate în lupta pen
tru calificarea în divizia A, 
echipele de popice Parîngul 
Lonea și Constructorul mi
nier Petroșani întilnese du
minică, ora 8,30, formațiile 
Cimentul Tirgu Jiu . și, res
pectiv, Voința Craiova. Mai 
ușoară pare șă fie sarcina e- 
chipei clin Lonea, care a în
vins pe Cimentul și la Tg. 

■Jiu.-
• Sîmbătă, de la ora 13,30, 

găzduiește

„Daciadei",

58 la o dega- 
a lui Cavai, 

de Ia 30 m în 
doar faza din

terenul Jiul II 
meciurile primei etape a tur
neului final al 
iar duminică, ora 11. în cam
pionatul județean de fotbal 
se întilnese C.F.R. Petroșani 
— Exnlorări Deva. Preparato
rul Petrila — Minerul Urî- 
cani.

• Pe pista stadionului Jiul 
din Petroșani au loc sîmbă- 
tă, ora 15, și duminică, ora 
8,30, întrecerile 
etapa județeană 
tului republican 
piilor. (C.D.)

de atletism, 
a campiona- 
rezervat co-
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anul 
de 10 
orga- 
mun-

con-

masacrul de la
1929...“

Relativ la cauzele 
determinat „revolta*1 
Lupeni, N. Deleanu 
martor ocular — 
pentru „un întreg 
de împrejurări": „Au

august..Primul scriitor al roma
nului clasei noastre munci
toare", cum era cunoscut, 
Nicolae Deleanu s-a remar
cat încă din tinerețe ca un 
talentat publicist militant, 
făcîndu-și debutul în 
1922. A condus vreme 
ani gazetă „Minerul", 
nul de presă al Uniunii 
citorilor mineri, fiind,
comitent și secretar pentru 
problemele . culturale ale a- 
cestei organizații. Â~ cutreie
rat țara, luînd contact cu 
muncitorii români și de al
te naționalități (din Valea 
Jiului, Reșița, din porturile 
dunărene și ale Mării Ne
gre etc.), ani de zile des
criind munca istovitoare a 
oamenilor sub bolțile ame
nințătoare ale minelor și 
lupta neînfricată a minerilor 
pentru o viață mai umană. 

. Despre popasul făcut la 
Reșița, în iulie 1929, N. De
leanu scria : „Cînd luna tre
cută, colindînd Banatul în 
lung și-n lat, m-am oprit 
la Reșița și am privit uimit, 
cu ochi de profan, grandioa
sa construcție metalică ce 
încercuiește în foc de fur
nale orășelul, am înțeles, și 
apoi mi-am dovedit, că a- 
colo palpită o viață necu
noscută tuturor, un plus de 
energii creatoare cari întrec 
descripția celui mai brutal 
dintre romanele realiste..."

Ce imagine-i oferea, tot în 
acel an. Valea Jiului ? Real
mente o imagine de „8nens 
mormint" în care „morții 
sînt ziua strigoi nevăzuți in 
adincuri subterane, blestemați 
să cioplească piatră neagră 
în galerii nesfîrșite", iar 
noaptea „parodii necuviin
cioase de oameni cari par 
totuși foarte cumsecade". E- 
ra o Vale a Jiului „neagră", 
dar o Vale care putea ,.să-și 
disput'’ frumusețile cu Cer
na și Bistrița", asa cum o 
relevă si descrierile lui Al. 
Vlahuță. N. Iorfa. Geo Bog- 
zâ etc. ..Valea Jiului — măr
turisea Nicolae Deleanu — 
a devenit pentru mine o a 
doua casă. Am coborît în 
mină, am coborît în mize
rele saljg colonii, am devenit 
redactorul a numeroase me
morii trimise pe atunci au
torităților; am fost de față la

care au 
de la
— ea 

pledează 
complex 

fost 
desigur și motive economice. 
M-am convins că pe Valea 
Jiului mizeria este mai mare 
decit o poate cuprinde min
tea omenească. Societățile 
de exploatare, la conducerea 
cărora se lăfăiesc tîlharii po-

liniștit uzina — (...) nu are 
nici o importanță. Cînd mi
nerii se urnesc — nu-i mai 
oprești. Martori oculari mi-au 
mărturisit că sărmanii 
diați 
tate, 
tură 
făcut
este categoric :

. este că a fost cea mai ordi
nară crimă 
te „biata“ 
muncitoare 
s-au făcut

ase- 
strigau : „Vrem drep- 
sau moarte !“ în legă- 
cu faptul că „nu s-au 
somațiuni", scriitorul 

„Fapt cert

din cîte cunoaș- 
istorie a clasei 
din .România.. Nu 
somațiuni. Doar

brațelor de 
perfecționat 

de' a stoarce 
beneficii din

„con- 
pen- 
con-
De- 

sala- 
sutâ.

liticii și tehnicii românești, 
în loc să-și îndrepte specia
lizarea către o cît mai rațio
nală exploatare a minelor, 
s-au specializat, dimpotrivă, 
in exploatarea 
muncă... S-au 
în arta sadică 
„maximul" de
carnea minerilor.- Nu respec
tă contractele colective, sfi
dează legile, nu respectă 
deciziile de arbitraj, au des
ființat alimentele cu preț 
redus și așa mai departe".

Expirînd termenul contrac
tului colectiv în Î929, 
flictul" a fost deferit
tril arbitnaj justiției. în 
secință. Tribunalul din 
va „a dat un spor de : 
riu ridicol. de_ 2 la : 
muncitorilor din Luneni 
de 6 la sută celor din 
troșani !“. Dar orele de 
cru „au fost urcate", 
cum se cunoaște, deci, 
12 000 mineri din Vale mun
cesc 10—11 ore ne zi.

Referitor la modul cum s-a 
nrodus ..măcelul" — avînd 
in vedere că scriitorul 
treprins și o ancheiă 
pare ..dovedit" faptul 
„prefectul a știut" și chiar 
„a instigat" pentru „deslăn- 
țuirea furtunii", alături de 
alți „teroriști". „Că prefectul 
i-a povățuit să părăsească

gornistul societății, deci un 
particular, a sunat din goar
nă în chiar momentul tra
gerii. Somațiuni oficiale s-au 
făcut numai verbal..."

„Și totuși e liniște...", pa
re să fie laitmotivul mate
rialului pe care i 
publicistul, istoricul 
muncitorești Nicolae 
nu l-a scris despre 
tele august de la 
la aproape două 
de la eveniment.
Valea Jiului — :
Deleanu — e liniște... O ! li
niștea cimitirelor proaspete, 
liniștea, tăcerea, cumințenia 
robilor cari plîng în lacrimi 
de sînge amestecat cu

seriitorul. 
mișcării 

Delea- 
fierbin- 
I.upeni.

săptămîni 
. „Deci, în 
notează N.

rină !“. Minerul de Ia
— avea să mai consemneze 
N. Deleanu în 1935 — este 
un muncitor dîrz, harnic și 
tăcut, care și-a făurit o via
ță proprie, caracterizată 
printr-o „intimitate colecti
vă" deosebit de interesantă.

„Dintre toate aspectele a- 
cestui trai de miner — obser
va scriitorul — cel mai intere
sant este viața lor publică, 
organizatorică. Cu toată pri
goana care s-a abătut asu
pra lor în cursul anilor, i- 
nainte ca și după război 
(primul război mondial), cu 
toate represiunile sîngeroa- 
se care se repetă la cîțiva 
ani o dată, miile de mineri 
de aci dovedesc un curaj ci
vic și o conștiință de clasă 
cu mult superioară muncito
rilor de alte bresle și din 
alte regiuni..."
Puterea solidarității, demni

tatea minerească au fost și 
sînt note 
sonalitățiî 
Jiu. „Nici 
conchidea 
n-a fost în stare să distru
gă aceste citadele ale mun
citorimii care „robește" căr
bunelui, și în care ea se 
cultivă și învață ce înseam
nă puterea solidarității. De 
aceea, se poate spune fără 
exagerare, că organizațiile 
muncitorești .de la Jiu fac 
cinste întregii mișcări mun
citorești din țara noastră".

esențiale ale per- 
minerilor de 
o prigoană 

N. Deleanu

pe

Teatrul de stat din Petroșani 
In faza pe țară a Festivalului 

național „Cîntarea României"
Incepind de miine, pe 

scenele Teatrului de Co
medie și „L.S. Bulandra" 
din București se va des
fășura, de-alungul unei săp- 
tămini, faza finală a Festi
valului național „Cîntarea 
României", ediția a Il-a, 
pentru instituțiile profesio
niste de teatru. In urma vi
zionării spectacolului, rea
lizat de regizorul Florin 
Fătulescu, cu piesa istori
că „Petru Rareș" de Horia 
Lovinescu, juriul a selec
ționat pentru faza naționa
lă și Teatrul de stat „Va
lea Jiului" din Petroșani 
(care va prezenta specta
colul miine seară, în des
chiderea manifestărilor).

Indiferent de rezultatul 
acestei competiții artisti
ce — și sperăm că nu va 
fi decit frumos — prezența 
Teatrului de stat din Pe
troșani, care a împlinit trei 
decenii de la înființarea lui 
în Valea Jiului, este un 
succes. Atît în stagiunea ac
tuală cit și în cea preceden
tă au fost montate specta
cole de bună ținută artis
tică — ne amintim de „O 
anecdotă provincială" de 
Alexanăr Vampilov. în 
regia lui Mihai iMnoeanu, 
sau „Alegeți-l singuri" de 
Ivan Bucovcan, realizat de 
Florin Fătulescu', spectacol 
pentru care tiparului

Prof. Dumitru PELIGRAD

(Urmare din pag. 1)

„spirituale ale minerilor, 
preparatorilor,. enerpeti- 
cienilor, constructorilor.

înainte de a ne opri la 
structura ediției a șap- 
tea a „Nedeii vulcănene<(, 
să relevăm efectul acestei 
vechi. dar mereu proaspe
te, inițiative stlmuîati- 
ve : diversitatea, calitatea 
și continuitatea vieții cul
turale. din Vulcan, pre
zență nu numai în clubul 
sindicalelor, ci în între-: 
prinderile miniere și. pre-, 
parat ie. . 
in sili uf ii
că d ’ la

. ohfin.vf locul l 
teri-iid^fecvă a 
lui national 
Românie

iofătl

f -fir

în școli și alte 
Brigada artlsti-

Vulc‘1» a 
la friza
Fes/lnnZu- 
„Cin tarea

Esic un fard 
cu toi-il si cu iotul re- 

aar e-r., v„ 
ruj'-1 Uro‘c al 
vierii oduraUve s" cuPu- 
Tal-arf istice <>r<f.s a.cii—
vă tlm.nul î»fr~o gț~ 
mo-ioră san-

„a- 
r- s- 
la nrohlem-a „a econom'- 
ca si soel — in ir>Tjr> co„if- 
nulul țo.Tl-i'ii raloo'-na

rjfi ' rpo lo —
7 „ .7 „ w 1-y. -17 \
Stă mai amintim doar că 
Vulcanul are patru coruri 
si t'om realiza mal exact 
Interesul, nu atît pentru 
latura cultural-artișțică în 
sine, ci pentru valoarea

ei educativă, modelatoa
re.

Incepind de luni, deci, 
are loc SAPTAMlNA „NE- 
DEIA VULCANEANA". 
Ce oferă, în acest an, lo
cuitorilor care trăiesc 
muncesc in 
Un program 
și echilibrat 
ganizat 
fă in întreprinderi, 
mijlocul oamenilor mun
cii. Pe lingă întîlniri, ex
puneri. consfătuiri, simpo
zioane si mese rotunde cu 
tematică variată — poli
tica nartidulni si statului, 
perspectivele social-econo- 
mice ale județului si o- 
rasului, tehnica Si tehno
logiile moderne în mine
rit — vor fi organizate 
sv-ctncole. diverse 
zi tei 
carte 
snortsve 
eunuao/p 
■final- la 

te zone.
: .’Td^deia vulcăneană* a 

n manifestare fra- 
eî </#. nrest ia iu

Valea TiiiJațî inteorată 
în oc^st an act.vHtdfilf’ 

eonmera.ie a- 
pro-niafelor. evenimente 
poli tic din v 
tui no$tr^i n ?.! 
versare a e.iîheră4 
de sub 
tă 
tea fif

, gizor i-a fost acordat în 
această primăvară premiul 
pentru, debut in regie 
fapt care ne îndreptățește 
să spunem că Teatrul „Va
lea Jiului", teatrul mineri
lor, se află într-o perioadă 
de ascensiune artistică.

Piesa „Petru Râreș" fa
ce parte din dramaturgia 
română contemporană ins
pirată din istoria poporului 
nostru, din lupta pentru 
independență națională, 
Dramaturgul Horia Lovi- 
nescu a scris o piesă nl 
cărei suflu epic și patriotic 
este străbătut de 
patriotism. Din acest 
valoros, 
Fătulescu 
spectacol 
structură, 
tare. Prin distribuție (peste 
50 de interprețl, printre ea- ■ 
re sînt și elevi din clasa 
de actorie de la Școala 
populară de artă). „Petru 
Râreș" este unul dintre ce
le mai complexe spectacole 
realizate pe scena Teatru
lui de stat din Petroșani: 
Cu un demers regizoral de 
factură modernă, cu o in
terpretare omogenă (care o- 
feră o imagine concludentă 
asupra posibilităților crea- 
toare ale corpului de ac
tori), Teatrul de stat ..Via- 
lea Jiului" va fi remarcat 
prin stilul său in cadrul 
competițiilor artistice din 
București.

Prin această ‘'participare 
la faza națională a Festiva
lului „Cîntarea României", 
înșiși spectatorii, prietenii 
teatrului din Petroșani, . vor 
avea - de cîștigat în plăce
rea de a urmări, și in con
tinuare, un repertoriu va
riat și de calitate, o con
secință firească a dialogu
lui ,cu oamenii muncii. A- 
ceasta pentru că intrind în 
mijlocul actului artistic de 
cea mai bună calitate în ța
ră, însuși Teatrul de stat 
„Valea Jiului" va evolua 
spre promovarea unor_ spec
tacole valoroase, cel puțin 
la nivelul atins pină acum, 
cu piesa „Petru Rareș". E- 
voluția calitativă a teatru
lui se integrează organic în 
ansamblul vieții educative 
și cultural-artistiec din 
Valea Jiului, în manifestă
rile artistice și în succese
le economice ale oameni
lor muncii.

T. SPATARU
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Tineretul, din ce în ce 
mai avizat și mai exigent, 
așieapla (și uneori 
mult) modalități utile 
plăcute in care să-și 
treacă timpul liber. Cartea, 
presa, radioul, televiziunea, 

.cinematograful — iuta nu
mai cileva '.'pere de ac- 
tualita.e iml lați.sate de ti
neri m sensul enunțat. Mai 
este însă și un „dar"... Pen
tru că au dispărut — da
că nu cu desăvirșire, a- 
tunci cu mai mult decit 
sensibilă scădere în calita
tea educativă —: acele în- 
cîntătoare joi ale tineretu
lui din întreprinderi, reu
niunile din școli.

Ce fac, totuși, tinerii ca
re vor să danseze ? își în
dreaptă pașii spre institu
țiile de cultură — case de 
cultură, cluburi. cămine 
culturale. Și ce găsesc aici? 

în municipiul nostru, ca 
de altfel pretutindeni în 
țară și în lume, a apărut 
fenomenul ,,disco". Și-a fă
cut loc chiar și în, lim
bajul curent al tinerilor, 
muncitori, studenți sau e- 
levi. Sălile discotecilor sînt 
de multe ori arhipline. în
să cine, pentru cine și în 
ce fel organizează discote
ca ? în mod normal de că-

cam

tre o instituție de cultură, 
care, printr-un disc-jockey, 
prezintă noutățile din mu
zica românească sau străi
nă, de regulă în limlra 
română, și, poate pentru 
a inspira mai multă „ori
ginalitate", în limba engle
ză. Au fost și sînt cazuri 
în care discotecile oferă

organizatorilor, 
pă- 

pădurii", 
pâraziți 

timp ce 
în legea 

de

sub ochii 
în sala de discotecă 
trund „uscăturile 
cazurile rare de 
cane fumează în 
dansează fiecare
lui scălămbăindu-se 
parcă ar vrea, cu tot di
nadinsul, să confirme, fără 
putință de tăgadă, că sînt.

Tinerii în atmosfera
discotecii

un cadru frumos și plăcut 
pentru destindere și educa
ție. Genu Tuțu, Gigi Ni- 
colau sau Tăvi Anisie, 
disc-jockeys la sala „A- 
custic" a Teatrului de stat, 
în colaborare cu Comitetul 
municipal al U.T.C., la 
Casa de cultură sap la 
clubul studențesc al Insti- . 
tutului de mine, sînt bine 
intenționați în a crea o 
atmosferă agreabilă, recon- . 
fortantă. Chiar cu sprijinul 
de efect al mijloacelor mo
derne (orgă de lumini, 
stroboscop, sonorizare). Este 
însă de neconceput . cum,

„la modă" coregrafică. E 
adevărat, cazurile sînt izo
late, 
terzis 
dans, 
chiar ... . . ..
cei mai mulți dintre tineri 
au o ținută decentă și un 
comportament civilizat.

Se așteaptă însă mai mult 
din partea organizatorilor 
în privința îmbogățirii în 
conținut a acțiunilor edu
cative ce trebuie să înso
țească aceste manifestări. 
Lipsesc scurtele expuneri, 
dezbaterile, miniconcursuri-

De curind, 
fumatul în 
lumina nu 
atît de...

s-a in- 
sălile de 
mai este 
obscură,

le. „Cine știe, câștigă" chiar 
pe teme muzicale, dome
niu în care există o isto
rie, o evoluție, de cele mai 
multe ori necunoscută ti
nerilor și, deci, captivantă. 
Prezentatorii trebuie să cu
noască nu numai actuali
tatea, ci și aceasta evolu
ție și să participe prin cu
noștințele . lor la reușita 
acestor activități. Tinerii 
pot fi în felul acesta atrași 
mai activ și mai eu folos 
către discotecă. Numai ast
fel eforturile organizatori
lor, strădaniile prezentato
rilor, vor face ca acești 
minunați băieți și fete să 
asculte și să danseze, dar 
să și înțeleagă mai multe 
lucruri, expuse limpede și 
atractiv despre muzica a- 
decvată vîrstei lor. Nu_
mimînd ■ atitudini extrava
gante și cunoscute, de cele 
mai multe ori aproximativ, 
se formează cultura șie- 
ducația, ci în limitele per
sonalității proprii, care nu 
lipsește tinerilor noștri, și 
prin discernămîntul valoric 
care trebuie să fie o regulă 
în 
de

discotecă, în instituția 
cultură, _

Mircea BUJOKESCt
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Încheierea sesiunii Comisiei 
interguvernamentale româno-sovietice

MOSCOVA 1 Corespon
dentul Agerpres, M. Coruț, 
transmite: Intre 30 mai Și 
1 iunie, s-au desfășurat la 
Moscova ' lucrăi’iip celei 
de-a Xl-a sesiuni a Comi
să' interguvernamentalc 
româno-sovietice dc cola
borare economică și ten- 
n.ico-științifică.

Delegația română la se
siune a fost condusă de 
tovarășul Cornel Burtică,: 
vurepr-im-ministru al guver« 
nu lui, președintele părții 
române în comisie, iar de
legația sovietică de tovară
șul K. F. Katușev, vice
președinte al Consiliului 
dc Miniștri al U.R.S.S., 
președintele părții sovieti
ce în ■comisie. , ■

In cadrul tratativelor, 
delegațiile aii examinat 
stadiul de dezvoltare a 
cooperării și specializării 
îți producție, de realizarea 
acordurilor și protocoalelor 
■comerciale, precum și po-

MOSCOVA 1 Corespon
dentul Agerpres, M. Cbrțîț, 
transmite: Aflat, la Mos
cova, tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministr'U 
a! guvernului român, mi
nistrul comerțului exterior 
și cooperării economice in
ternaționale, a avut întîl- 
niri dc lucru și convorbiri

Congresul

sibilitățile de creștere în 
ritm susținut a schimburilor 
economice dintre , cele 
două țări. De ambele părți 
a fost exprimată satisfac
ția pentru rezultatele de 
ansamblu ale colaborării 
economice multilaterale, e- 
videii ți i n du-se, totodată. 
posibilitățile reale existen
te în acest domeniu.

Comisia a constatat că 
în perioada de la prece
denta sesiune de la Bucu
rești au fost întreprinse 
noi acțiuni și s-au încheiat 
înțelegeri de ' cooperare și 
specializare în producție 
în ramuri de bază ale e- 
conomiilor naționale ale 
celor două țări.

Comisia a adoptat liotă- 
rîri și programe de lucru 
pentru finalizarea de către 
ministerele economice și 
organele centrele de resort 
din ambele țări a unor noi 
acțiuni de colaborare, de 
cooperare și specializare

■ j ■ . "■•;■ ' ★
cu N.K. Baibakov, vice
președinte al. Consiliului 
de Miniștri al U.R.Ș.S., 

președintele. Comitetului de 
stat al Planificării, N.S. 
Patolicev, mi nistrul comer
țului exterior al U.R.S.S., 
precum și cu V.G. Moro
zov, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru 
Relații Economice Externe

în fabricația unor categorii 
de produse, ce vor fi, inclu
se în programe pe termen 
lung și în convenții bila
terale.

O atenție deosebită a a- 
cordat comisia evoluției 
schimburilor reciproce’ de 
mărfuri, slabil.indu-se de 
comun acord măsuri pen
tru extinderea și diversifi
carea mai accentuată a a- 
ceștora, corespunzător po
tențialului economic în 
continuă, creștere ăl celor 
două țări.

Protocolul, încheiat la 
sfîrșitul" lucrărilor sesiunii, 
a fost semnat din-partea 
română de tovarășul Cor
nel Burtică, iar din partea 
sovietică de tovarășul K.F. 
Katușev.

La semnare au luat parte 
Gheoi’ghe Badrus, ambasa
dorul României în Uniu
nea S ivietiea, membri ai 
a.mbasadei. - precum si 
membrii celor doua dele
gații.

al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

In cadrul acestor între
vederi au fost examinate, 
într-o atmosferă de lucru, 
prietenească, probleme pri
vind dezvoltarea în conti
nuare a colaborării și co
operării economice - bilate
rale, sporirea schimburilor 
reciproce dc mărfuri, între 
România și U.R.S.S.

Situația din sudul Libanului 
în dezbaterile Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 1 
(Agerpres), Deșchizînd, joi, 
dezbaterile Consiliului de 
Securitate asl,pra situației 
din sudul Libanului, secre
tarul general" al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și-a expri
mat .profunda ; îngrijorare 
în legătură, eu: incidentele 
din această regiune și a 
cerut guvernelor care : pot 
să exercite- o influență a- 
supra părților interesate 
din Liban să procedeze în 
așa fel incit Forța Interi
mară a Națiunilor Unite 
din Liban (UNIFÎL) să-și 
poată îndeplini misiunea 
în întregime și fără difi
cultăți. Waldheim a adău
gat că. dacă nu va fi res
pectată încetarea focului, 
exodul populației din re
giune se va intensifica și

există riscul creșterii nu
mărului victimelor. ;

■ Reprezentanții! Libanului, 
Ghassăn Tueni, a cerut 
Consiliului de Securitate, 
să impună încetarea tutu
ror actelor de ostilitate 
față de Liban, a violării 
de către Israel a suvera
nității libaneze, soldată cu 
sacrificarea atîtor yieți o- 
menești. El a solicitat des
fășurarea unor . eforturi 
pentru îndeplinirea fără 
ambiguități a mandatului 
UNIFÎL.

Reprezentantul Is rael u Iul, 
Ychuda Blum, a susținut 
că' acțiunile ișraeliene - în 
teritoriul libanez sînt în
dreptate împotriva „con
centrărilor de teroriști" 
din Liban.

Italia în preajma alegerilor 
generale anticipate

ROMA l (Agerpres). 
Practic în Italia campania 
electorală în vederea ale
gerilor generale anticipate 
s-a încheiat vineri, fntr-o 
ultimă alocuți 11 n o ;televiza-' 
tă, primul ministru Giulio 
A.ndrootti a reafirmat opo
ziția Partidului Democrat- 
Cre.știn față de intrarea 
Partidului Comunist în 
guvernul ce se va forma 
după alegeri.

Totodată, Andreotti s-a 
pronunțat „pentru o poli
tică de unitate națională",

FILME
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Ipiomauci roșu;

AN1NOASA: 
rviicilor 1

I VULCAN: C’
I LUPENI —.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Agentul liniș
tit; Republica: Brigada 

' 1 pa-specială; Unirea: Al 
truleâ stol;

PETRII, A: Toți 
nieiunu.1;

LONE A: Curierii 
plomatici roșii;

sau

di-

Partidului

Comunist 

Portughez
LISABONA 1 (Agerpres). 

Vineri a a continuat lucră
rile celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Co
munist Portughez. Delega
ții, reprezentând pe cei 
150 000 membri ai partidu
lui, dezbat raportul de ac
tivitate al Comitetului Cen
tral prezentat în ziua pre
cedentă de tovarășul.Alva
ro Cunhal. secretar gene
ral al P.C. Portughez.

in cadrul lucrărilor în 
plen, tovarășul - Virgil Ca- 
zăcu, membru al Comite
tului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., șe
ful delegației P.C.R. a 
prezentat mesajul partidu
lui nostru adresat congre
sului comuniștilor portu? 
gliezi.

Mesajul . Comitetului 
Centrai al Partidului Co
munist Român a fost pri
mit cu viu interes de par
ticipants la Congres. ■

COMITETUL MILITAR 
DE SALVARE NAȚIONA
LA (CMSN). din Maurita
nia, reunit în ședință ex
traordinară. a desemnat pe 
ministrul apărării. It. col. 
Khouna Quid’ Heydalla, în 
funcția de prim-ministru, 
în locul lui Ahmed Ould 
Boutțeif, care și-a pierdut 
viața într un accident de 
aviație — se arată intr-un 
comunicat oficial difuzat 
la Nouakchott.

AUTORITĂȚILE ITA
LIENE au lansat în aeeas 
tă primăvară: o ofensivă 
fără precedent împotriva 
organizațiilor teroriste: au 
fost inițiate percheziții în 
numeroase orașe (Roma, 
Padova, Genova, Torino ; și 
Como), pentru depistarea 
ascunzătorilor folosite de 
teroriști. Cu acest prilej 
— precizează un comuni
cat al poliției — au fost 
arestați peste o sută de 
teroriști și confiscate can
tități însemnate de arme 
și muniții, precum și ma
terial subversiv.

LA ȘANTIERELE DE 
CONSTRUCȚII NAVALE 
din orașul pakistanez Ka
rachi au declarat grevă 
5 000 de muncitori, reven
dicând îmbunătățirea; con
dițiilor de muncă și de 
viață. Greviștii cer, de 
asemenea, îmbunătățirea 
asistenței medicale și re
primirea la lucru a sala- 
riaților concediați anterior.

COMUNICATUL CO
MUN IUGOSLAVO-AL- 
GERIAN dat publicității 
la încheierea vizitei pre
ședintelui Iosip Broz Tito 
în Algeria, subliniază gra
dul înalt al cooperării po
litice statornicite între ce
te două țări și evidențiază, 
că în domeniul relațiilor 
economice bilaterale au 
fost obținute rezultate sa-..

tisfăcătoare. Părțile arată, 
de asemenea, eă există po
sibilități considerabile pen
tru promovarea cooperării 
economice bilaterale și di
versificarea formelor aces
teia, îndeosebi în domeni
ile industrial și agricol.

LA BUDAPESTA s-au 
încheiat teri convorbirile 
între delegațiile de partid 
și guvernamentale ate R.P. 
Ungare și U.R.S.S., condu
se de Janos Kadar. prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U.. 
si Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Au fost 
discutate probleme ale re

lațiilor dintre cele dpuă 
țări, ca. și unele aspecte 
privind situația interna
țională actuală. La înche
ierea convorbirilor, con
ducătorii celor două dele
gații au semnat o Declara
ție comună.

care, în concepția sa, pre
supune sprijinul îri'țarla- 
rnejiit acordat de cătrejjar- 
țidele arcului constitutio
nal viitorului . guvern. ..din 
caro să nu facă . însă parte 
reprezentanții P.C.I. „Pe 
de altă parte, premierul i- 
talian ă sugerat că, in ca
zul în care* rezultatele a- 
legerilor vor fi neconclu- 
donte și vpr determina ne
gocieri îndelungate- între 
partide, ar fi util un „gu
vern de. așteptare", care 
să rămînă la conducere 
pînă în toamnă, în speță 
actualul cabinet minoritar 
democrat-crestin.
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: Taina 1
micilor revoluționari; I 

: Cobra; I 
— Cultural: I 

Expresul de Buftea; 
Muncitoresc: Optimiștii;

UR1CANI: Masca de 
apă. : .. j.?, ■

TV.

Telex; 12,08., 
limbă span io- i 
Curs de limbă

12,45 Concert

12,00 
Curs: de 
lă; '12,25 
franceză; _ . 
de prînz; 13,25 Cores
pondenții județeni
transmit... 13,4.5 Muzică 
populară cu l.ir.eri in
terpret!; 14,00 Un fapt 

văzut de aproape: „Ca
fele pel din totdeauna , 
14.20 Festivalul națio
nal „Cîntarea Români
ei" faza interjude
țeană; 14,35 Carnet TV; 
14,45 România pitoreas
că; 15,05 Documentar ; 
Piemonte și Văile P’ 
Aosta; 15,35 .Antologii 
artistice. Gala copiilor 
(II) reluare); 16,40. Sta
dion; 17,20 Clubul, tine- 

Rîmnicu
Agenda 

18,30 Mai

PROGRAMUL

Universității politice și de conducere
Petroșani

pentru zilele de 4 și 5 iunie 1979
LUNI, 4 IUNIE, ORA lucru de la C.C. al P.C.R

17, Universitatea politică 
și de conducere — secția 
știința conducerii, grupe
le A și B la Cabinetul 
municipal de partid, iar 
grupele C, D și E la Școa
la generală nr. 1.

Se va dezbate tema : 
„Necesitatea și importan
ța mobilizării tuturor re
surselor materiale și u- 
tnane din întreprinderile 
și instituțiile municipiu
lui pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de 
plan care Ie revin din do
cumentele Consfătuirii de

din 16—17 mai a.c.“.
MARȚI, 5 IUNIE, ORA 

17, Universitatea politi
că și de conducere, anul
I la Școala generală nr. 
1, anul II la Cabinetul 
municipal de partid.

NOTA-:
Cursanții anului II vor 

prezenta lucrările de ab
solvire pînă în ziua de
II iunie a.c. la Cabinetul 
municipal de partid. Sus
ținerea lucrărilor va avea 
loc la 18 iunie, începînd 
cu ora 16, la Cabinetul 
municipal de partid.

I LA POLUL NORD, 
I CU SCHIURiLE
: Cei șapte schiori sovie-
i tici care au întreprins în- 
• cercarea de a ajunge la 
; Polul Nord pe jos au a- 
■ nunțat printr-o radiogramă 

că au atins punctul nordic 
de intersecție a tuturor 
meridianelor Pămîniului.

Expediția,; formată din 
șapte sportivi, conduși de 
Dmitri Șțuro, candidat In 
științe fizico-matematicc, 
docent al Institutului ote
lului șt aliajelor din Mos
cova, maestru al sportului, 
a. pornit de la țărmurile 
insulei Henriette la 16 
martie 1979 și a parcurs 
în condițiile grele din Ar
ctica 1500 kilometri folo
sind numai schiurlle.
O NOUA OPERAȚIE 

DE TRANSPLANT 
CARDIAC

La spitalul din locali
tatea Creteil, din apropie
re de Paris, a fost efec-

tf.
i

5

luată o nouă operație de 
transplant cardiac, asu- ' 
pră unui bărbat în vîrsță 
de ,30 dc ani. Este cea 
de-a 34-a intervenție cili-: 
rurgicală de’■acest tel jpea- 
lizată în Franța în ulti
mii 11. ani. ■ ' '

Agenția France Presse 
menționează citind sta
tistici date publicității 
cu prilejul celui de-al 
Vll-lea Congres interna
țional asupra transplan
tărilor da organe, din 
1978, că în prezent, în 
întreaga, lume se află în 
viață aproximativ 400 de 
persoane eărorg li ș-a 
grefat o nouă inimă, fie 
alături de inima lor, fie 
în locul celei înlăturate.

Lupte intense în 
Nicaragua

MANAGUA 1 (Agerpres). 
Frontul Sandinist de Eli
berare Națională (FSLN) 
din Nicaragua continuă o- 
fensiva declanșată în ulti
mele zile în mai .■ multe 
sectoare ale țării, cele 
mai 'puternice ciocniri cu 
trupele Gărzii .; Națiopale 
somez iste în registr î nd uose
la Rivas, Naranjo șî Leon, 
al doilea oraș nicaraguaian 
oa importanță. Trupele so- 
moziste au fost, sprijinite 
de artilerie, tancuri, și a- 
vtoane. Ciocniri deosebit 
de violente au avut loc și 
la El Naranjo, oraș din 
sudul țării, declarat de 

. FSLN „teritoriu liber nica
raguaian". Forțelor sandi- 
niste li s-au alăturat mili
țiile populare și numeroși 
țărani din zonă. .

„RAGAZ" PENTRU
( ETATEA DOGILOR j 

!Amenințată să fie „in- • 
ghițitâ“ lent de mlaștini j
și inundată de mareele7 ;
Mării Adriatice. Cetatea ;
Dogilor, construită pe pi- : 
Ioni de lemn Infipți în so- : 
Iul nesigur al lagunei, pa- i 
re să beneficieze, în pre- : 
zent, de un „răgaz" din : 
partea forțelor naturii care ; 
i-au fost potrivnice pină j 
acum. ■

Mișcarea lentă ele seu fim- | 
dare a celor 123 de insult- : 
țe a încetat brusc, se pare ; 
datorită, cel puțin în par- ; 
te,: închiderii fintinitor ar- ; 
teziene utilizate pentru a ; 
furniza apa potabilă nece- ; 
sară consumului orașului. i 
Aceste fînlini duceau însă ; 
Ia reducerea debitului de ; 
apă din subsolul poros, ca- : 
re, sub greutațep clădirilor ț 
marii aglomerări urbane, : 
se „tasa" ca un adevărat < 
bureles stors de apă. ■

I 
I

retului la... 
Vîloea; 18,10 
culturală;
1979. Cronica eveni
mentelor politice inter
ne și internaționale; 
18.50 1001 de seri; 19,00 
Telejurnal; 1.9,30 Tele- 
enciclopedia; 20.10 Film 
serial: „Rădăcini" —
episodul 2r 21,00 Intîl- 
ni rea de siriibată seara < 
21,45 Telejurnal. Sport.

RADIO

5,00 Buletin, de știri; 
5,05 Ritmuri matinale; 
6,00 Radioprogramul di
mineții; .7,00 Radiojur
nal; 8,00 Revista presei; 
8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Buletin de știri; 
9,05 Audiență radio;
16.00 Buletin dc știri;
10;05 Revista , literară

radio; 10.40 Balade ,și 
' ' 11.00

11.05 
11,25 

1.2,00 Bu- 
12.05 Din

I 
I 
I

I
I

10,05 Revista 

jocuri populare; 
Buletin de știri; 
Atlas cultural;
Discoteca „U"; 
let in de știri; 

comoara folclorului nos
tru; 12,45 Medalion 
componistic —• George 
Grigoriu; 13,00 De la 1 
la 3; 15,00 Meridian
club 16,00 Rad ioj urnal; 
16.15 Radiorecording; 
18,00 Orele serii; 20,00 
Romanțe, cîntece și me_ 
Iod ii instrumentale;
20,30 Azi, în România; 
20,40 Cadențe sonore ; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 
Ring de dans; 24,00 Bu
letin de știri; 0,05—9,00 
Non. stop muzical noc-

■ turn.: .-.'ș::-"

LOTO
Rezultatele tragerii 

Loto din 1 iunie 1979 
Extragerea I

66 4 20 69 28 2 88 
Extragerea a II-a 
15 68 59 10 14 56

47 83

5318
90

Fond de cî.știguri
816 597
din care report la cat l: 
70 976 lei
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