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//j intimpinarea celei de-a 35-a aniversări
c-

Ig-ț a eliberări^ pațrie[ </e șub^ dominația_ fascistă
Lr* Cu planul semestrial actorul i <■, i.m. vuico»

îndeplinit

La sfîrși-lul schimbului III din ziua de 7 
iunie a.c. sectorul IV al IM. Petrila a rapor
tat îndeplinirea planului semestrial.

• în cele 20 de zile 
care au mai rămas pînă 
Ia sfârșitul lunii iunie, 
minerii acestui sector vor 
extrage suplimentar cca 
16 000 tone de cărbune.

9 Depășirea sarcinilor 
de plan s-a făcut pe baza 
creșterii productivității 
muncii. La acest indica
tor s-a obținut, de la în
ceputul anului, un snor 
de 1859 kg/post (în cărbu
ne) și de 540 kg/post la 
nivel de sector.

• Toate brigăzile sec-

plus 
Bart- 
tone,
plus

torului și-au depășit lu
nă de lună sarcinile de 
plan. Situația Ia zi pe bri
găzi se prezinfă astfel : 
Eugen T'oicu — 
13 625 tone, Francise 
ha — plus 2 200 
Gheorghe Toma —
1124. Leon Deac — nlus 
600 tone si Franc’sc 
Kovacs, de la pregătiri - 
plus 1 150 mc.

• După exploatarea ac
tualei felii, în sectorul 
IV, un Inou abataj va fi 
echipat cu complex me
canizat.

Condiții optime, climat favorabil 
realizării și depășirii sarcinilor

de plan
• 6 400 

primele cinci 
pășire medie 
kWh energie 
lei economisiți la prețul de cost • 400 000 lei 
economisiți la exploziv 

tul anual îndeplinit.

tone cărbune peste prevederi pe 
luni ale anului • 400 kg/post de- 
la productivitatea muncii • 30 000 
electrică economisiți • 1 000 000

Ne aflam la mina Vulcan în mijlocul colectivului de mineri din cadrul sectorului I. Sectorul se află chiar de la începutul anului în fruntea întrecerii. Preocupate să sporească cit mai mult plusul la
INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE ^ INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE

Timpul și condițiile de lucru permit
RITMURI ÎNALTE DE EXECUȚIE

pe mină • Angajamen-

extracția de mațiile din aplică cu vele ductivități' producție și educație". Iată ce am aflat dintr-o discuție'purtată cu cîțiva dintre cei mai de seamă oameni ai sectorului. Brigadierul Constantin Treh- choa, miner cu o bogată experiență în producție ne

cărbune, for- acest colectiv succes inițiati- brigada înaltei pro- și „brigada de

Constantin GRAURE

(Cont. în pag. a 2-a)

încheierea lucrărilor 
Plenarei Consiliului Național 

pentru ȘtiințăVineri s-au încheiat, la Institutul central de chimie, lucrările Plenarei Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. în încheiere, primită de asistență cu îndelungi aplauze, a luat cuvîn- tul tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie șl președinte al biroului consiliului.într-o atmosferă de entuziasm, participanții la plenară au adoptat o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu, prin care reînnoiesc adeziunea lor unanimă față de ansamblul hotă- rîrilor adoptate de conducerea partidului în vederea îmbunătățirii organizării și funcționării Consiliului irațional pentru Știință și Tehnologie și exprimă marea bucurie ce Ie-a prilejuit-o desemnarea ca președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie a tova-

și Tehnologie rășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie ales și participanții la nară — gramă numele muncii meniul tehnice, români, maghiari, germani și de alte naționalități, adinca recunoștință față de partid, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția de o excepțională însemnătate adusă în permanență Ia dezvoltarea științei și tehnologiei românești, la afirmarea cu putere a progresului tehnic în scumpa noastră patrie. In cinstea ma: ilor e- venimente ce vor avea Toc în acest an, aniversarea a 35 de ani de Ia eliberare și Congresul al XII-lea al partidului, participanții se angajează să-și sporească eforturile, să muncească cu mai mult elan și pasiune revoluționară pentru a servi cit mai plenar patria socialistă 
și partidul.

nou pletele-;în• se arată în— își exprimă tuturor oamenilor. care activează în do- Creației științifica și maghiari,

Mîine, la Costești

Întîlnire a tineretului cu istoria
Se încheie suita manifestărilor politico-educative organizate în Valea Jiului cu prilejul „Lunii educației și culturii socialiste pentru tineret — Costești .1979".Mîine, un număr mare de tineri își vor da întîlnire la Costești, în preajma cetăților din munții O- răștîei, la .tradiționala sărbătoare a tineretului hu- nedorean. Aici va avea'loc întîlnirea tinerilor cu istoricul Hadrian Daicoviciu, un spectacol evocator care exprimă statornicia dacilor pe aceste meleaguri, precum și un recital de poe-

zle câștigătorii „Sub flamuri de puitoare".In amfiteatrul Costeștilo-r vor cile celor mai lente, afirmate _______festivalului concurs de min zică populară, se vor desfășura programe artistice susținute de formații din județul nostru. La toate a- ceste manifestări se adaugă jocurile distractiv- șportive, tîrgul meșterilor populari, expozițiile cu vînzare, drumețiile în împrejurimi. (Val. Coandrăș)

patriotică susținut de concursului partid bi-natural al răsuna vo- tinere lain cadrul

După primele c'nci luni din acest an — timp suficient pentru a recupera cea mai mare parte a restanțelor din anul trecut — ^bilanțul realizărilor la investițiile social-culturale din municipiul nostru nu se arată prea îmbucurător. Valoarea producției globale și valoarea producției nete sînt realizate doar. în proporție de 53 la sută, iar procentul de realizare a productivității muncii abia depășește 80 la sută. La locuințe din planul de 1163 ele apartamente, s-au predat pînă la 31 mai, doar 240.Ce cauze au generat a- ceste, rezultate sub posibilități în activitatea desfășurată de către Grupul II de șantiere Valea Jiului ?

cauză oO primă mare constituie neasigurarea condițiilor de execuție a obiectivelor, care și-a pus în mod deosebit amprenta asupra realizărilor de pî- nă acum și poate chiar a- supra realizărilor întregului an, din moment ce și pînă acum, după cinci luni, 45 la sută din lucrările planificate încă nu au asigurate documentații, amplasamente și finanțare. Cele mai multe obiective fără condiții de execuție aparțin în general M.C.I., C.P.J.H. și M.MP.G.Am început prin a prezenta așa-zis<>le cauze „o- biective", invocate de constructor, pentru a examina, în continuare, și pe cele care au depins... numai de constructori. în primul rând, utilajele de

construcții și mijloacele de transport nu au fost asigurate conform necesităților. S-a resimțit lipsa de buldozere, autocrație de 16 tone, buldo-excava- toare, stanțe mecanice. Vina o împart două unități; S.U.T. Livezeni și I.T.A. Petroșani (care nu a asigurat mijloace de transport pentru 10—15 tone pe zi în medie). Ca număr, mașinile și utilajele fost pită care zeni, țittni
au asigurate, Insă, dato- parcului învechit de dispune S.U.T. Live-aparcare deseori defec- împiedică folo-

Constantin IOVANESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

precum și îndrăgitul umo
rist Liviu O ros. (Al, Cor.)

Viafa culturală din Vulcan își trage 
puterea și calitatea din realitatea 

social - ecanemică

Azi, la ora 18, la Școa
la populară de artă din 
Petroșani, va fi prezentat 
un bogat program, atristic, 
pregătit și conceput de 
către elevii acestei institu
ții. Spectacolul va cuprin
de pe cei mai buni instru
mentiști, artiști amatori, 
care frecventează cursurile 
școlii. (C. Val.)

5-------

Ieri, pe stadionul din Vul
can, in cadrul manifestări
lor prilejuite de „Nedeia 
vulcăneană" a avut loc un 
spectacol cultural-sportîv. 
La reușita lui au contri
buit. pe lingă formații ar
tistice locale și din Valea 
Jiului și interpreta de mu
zică populară a acestor me
leaguri, Elena Merișoreanu,

»------------ -
La blocul 50 B din zona 

complexului „Ilermes" din 
Petroșani, constructorii d,c 
la șantierul nr. 1 al Gru
pului II de șantiere au 
început ieri turnarea be
tonului în fundația cehii 
de-al doilea tronson. Blo
cul are termen de predare 
în acest an. (C. I.).
*-------------- -

In sala de lectură 
bliotecii clubului 
telor din Lupani,
roși cititori au urmărit dez
baterea pe tema : „Cartea > 
social-politică — prezență 
permanentă in activitatea 
noastră". Cu această oca
zie, a fost deschisă și o 
expoziție cuprinzînd nout.ă- 
tătile editoriale de carte 
social-polilică (Al. Cor)

Aspect de la primul 
salon național de artă 
fotografică pe teme de 
folclor de la clubul sin
dicatelor din Vulcan, 
organizat în cadrul 
„Nedeii vulcănene". 
Foto : Șt. NEMECSEK

Am urmărit, gul acestei săptămîni, una' dintre cele mai populare manifestări educative și culturale din Valea Jiului — „Nedeia vulcăneană", ediția a Vll-a, organizată de Consiliul orășenesc de educație politică și cultură socialistă în întîmpina- rea importantelor evenimente politice din viața națiunii noastre : a 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă și Congresul al XH-lea al partidului. Toate activitățile care au avut loc, se integrează în Festivalul national ..Cîn-

tarea României" pare a stimulat, îndeosebi în calitate, înființarea, pregătirea și continuitatea tuturor formațiilor Apreciind, însă, numai această perspectivă tuala ediție, a . șaptea, „Nedeii vulcănene"
artistice, din ac- a ----- am restrânge și am limita setul manifestărilor — cea mai mare parte dintre ele fiind susținute în prinderi, cu activ, destinat rii pregătirii sionale.Calitatea și vieții culturale din Valea Jiului (este momentul să ne amintim că la apropiata fază națională a „Cîn- tării ROțiiâniei" vor lua parte șapte formații : co- mln.er.ilbr de la I-M.

între- un caracter perfecționă- moral-prote-diversitatea

a bi- 
sindica- 

nume-

Petrila, orchestra de muzică populară „Mindra", fanfara minerilor din municipiu, grupul vocal-ins- țrumental de muzică u- șoară „Sonor" și grupul de satiră și umor de la Casa de cultură din Pe- - troșani, brigada artistică 1 de la I.M. Vulcan și grupul muzical folk de ' la Școala populară de artă) a fost impulsionată în chip considerabil: de inițiative^ ve în acest domeniu. Printre cele rnai prestigioase acțiuni de acest tel .este si „Ne- deia vulcăneană" care se va încheia mîine într-o atmosferă sărbătorească, la locul de agrement Brazi — toți locuitorii orașului avînd posibilitatea să urmărească formații ral-artistice (cu900 de artiști amatori) județele Hunedoara Gorj.Cea mai importantămensiune a „Nedeii vulcănene" face parte din sfera educației. In numeroasele gen u r i educa-tiv-artistiee activează sute de oameni ai muncii care își exprimă, astfel, atitudinea și conștiința. Plin de sugestii e faptul că în Vulcan se află 8 brigăzi artistice (cete mai

cultu- ăproaiue din Și
di- .

T. SPATARU

(Continuare în pag. a > a)i.
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(Urinare dîn pag. 1)

Reînnoirea propagandei vizualeIn lumina indicațiilor consfătuirii de lucru ’ de 
Ja C.C. al P.C.R. din 17— 
18 mai 1979, comitetul de partid de ja I.,M. Petrila 
a întreprins măsuri operative pentru reînnoirea întregii propagande vizuale la nivelul minei și 
al sectoarelor. Aceasta es
te în principal axată pe întărirea ordinii și disciplinei, în scopul mobilizata derii oamenilor muncii realizarea sarcinilor plan. Au fost confecționa
te grafice și panouri cu- prinzînd explicarea pe 
larg a principalelor căi de reducere a cheltuielilor

materiale de producție, a consumurilor de combustibil și energie. In acest context se înscrie și noua ediție a gazetei de perete „Minerul", care se referă la metodele înaintate folosite de unele brigăzi pentru creșterea productivității muncii și a producției de cărbune în abataje.La nivelul sectoarelor, secțiilor și atelierelor au fost reînnoite chemările la întrecere, pentru îndeplinirea exemplară a angajamentelor asumate în cinstea zilei de 23 August.
(C. Val.)

ConsfătuireIn cadrul acțiunilor po- JitiCo-ideologice și cultural-educative vizînd întărire^ disciplinei financiare în întreprinderi și instituții, la Petroșani a avut loe o consfătuire cu 
„Respectarea < 
financiare 
sențială a 
gubelor în avutul obștesc". La eonslăt- pat juriști,

tema :
disciplinei

— condiție e- 
prevenirii pa-lire au pariiei- revizori con-

labili, contabili șefi, contabili de gestiuni, reprezentanți a’ organelor locale ale puterii de stat.După prezentarea unor materiale de către Asociația juriștilor din Petroșani, în cadrul consfătuirii au avut I°c dezbateri fructuoase . însoțite de propuneri și sugestii pentru îmbunătățirea activității respectarea disciplinei domeniul financiar. (V.S.)

și în

■ spunea: „De la începutul * cincinalului am luat în primire o formație de lucru. De atunci, am căutat să imprim ortacilor un a- numît mod de a gîndi și de a munci. Am căutat să-i leg sufletește, să omogenizez formația. Firesc, nu a fost ușor. Pentru a- cest lucru îți trebuie în primul rînd multă înțelegere și răbdare. Acum însă pot afirma că-mi cunosc ortacii ca pe propriii mei copii". Hărnicia, e- xemplul personal, spiritul de echipă precum și modul cald, prietenesc cu care Constantin Trenchea I știe să lucreze cu oamenii i-au adus nu numai stima și simpatia ortacilor de mun-, că, ci au contribuit în mod. substanțial la depășirea lună de lună a sarcinilor de plan. Lucruri frumoase am aflat și despre brigada condusă do Florin Șerban. Cu toate că în luna mai condițiile geologice au fost deosebit de grele, (stratul fiind friabil) formația a reușit totuși, printr-o organizare și înțelegere exemplară, depășească sarcinile plan cu 200 tone de cărbune. „Teodor Buci, drei Gemeniuc, Constantin Durnea, Petru Manole, Air
să deAn-

(Urmare din pag. 1)sirea ja întreaga capacitate a utilajelor și mijloacelor de transport.-Aparent, aceasta nu ar fi o vină a constructorilor, dar dacă ținem cont că și S.U.T. a- parține tot de T.C.TI. din Deva, cine altul se răspunzător de zări ? Cu atît maicît o folosire a mașinilor și

preocupări pentru recrutarea și mai ales școlarizarea în meseriile deficitare (zidari, dulgheri, fierari), primele trei cursuri înființate fiind de dată destul de recentă.Bineînțeles, nu numai a- ceste neajunsuri au in

plicabil deci cum durata medie a unei zile de lucru nu depășește 8,18 ore în condițiile de șantier (10 în privința indicelui de fondului de extins schimbul II
unui regim ore). E drept îmbunătățirii utilizare timp ; a s-a însă

Condiții optime, 
climat favorabilgliei Cristea, tînărul Alexandru Bondoc, încadrat doar de 6 luni, sînt ultimii ia- puț cînd . termina șutul. Nu părăsesc abatajul pînă nu încheie ciclul lucrărilor- la frontul abatajului. Și asta fără să-i o- blige cineva. Din conștiință", ne mărturisea brigadierul. „Intre brigăzi e- xistă o permanentă întrecere" — ne spunea minerul Ignat Olaru Petru dm brigada lui Gheorghe Sava. Afirmațiile interlocutorului nostru a i deplină . acoperire în fapte. In luna mai, brigada a extras peste prevederi 220 tone cărbune, depășind productivitatea muncii planificate cu 570 kg/post. La zi,, pe iunie, plusul brigăzii este de 60 de tone. Dintre brigăzile care și-au cîștigat deja un prestigiu, atît la nivel de sector, cît și la nivel de întreprindere, sînt cele conduse de Ștefan Gantz, Kalman depășesc de plan.AlăturiUzarea și depășirea indi-

catorilor de plan o contribuție însemnată și-au a- elecirblăcătiisii Alba,Nicolae

muncii în abataj, a >lo- sirii -judicioase a utilajelor și a timpului de lucru. Ceri este că nu ne vom o- pri aici. Avem create toate condițiile ca în cinstea mărețelor evenimente ale anului —
re a e i berării patriei sub dominația fascistă al Xll-lea să raportăm succese în i cărbune".

VasileCiuda,Iulian

farenereali- mult cu cît o folosire judicioa
să a mașinilor și utilajelor ar putea suplini lipsa forței de muncă, și deficitară; De fapt, chiar aceasta este o cauză a ne- realizării planului pe prima parte a anului. Să ne oprim puțin deci și asupra, vel unmîlncă (peste 400 de muncitori), datorită slabelor

așa
puțin deci și acestui capitol ja . aide grup se constată deficit de forță; de

a 35-a aniyersa- de și alre-ex-Congresul partidului marcabile tracția de
dus-o și Codreanli, Cost ea. Ludovic , Șeprodi, Hașca, loan Vlaicu, șimulti alții prin calitatea reviziilor și reparațiilor.Din spusele secretarului organizației, de bază Constantin Mureș, aflăm că de la începutul anului toate brigăzile sectorului au obținut, lună de lună, însemnate succese pe „frontul cărbunelui". Angajamentul asumat în adunarea generală a oamenilor muncii a fost deja îndeplinit; Brigăzile conduse de Constantin Trenchea și Florin Șerban și le-au reînnoit cu reîte 600 și respectiv 200 tone cărbune.La rîndul său, inginerul. Aurel . Hisem, șeful sectorului afirma : ..Plusul: de producție realizat în luni ale â- n uliii și sporul de productivitate a muncii obți-' nut sînt rezultatul unei organizări temeinice a

Un caiet pe post de 
călător

Mihai Neșteanu. -Makay, eare-și . primele cinci zilnic sarcinilede mineri. la rea-

Fac aproape zilnic naveta din cartierul Viscoza Lupeni, la mina Uricani cu autobuzul Petroșani — Uricani și pot să spun că majoritatea șoferilor și taxatoarelor își fac conștiincios datoria. In ziua de 23 mai a.c. însă m-a șocat 
o excepție pe care ' s-o ridic în atențiaLa ora 19,05 am în stația de la mină tobuzul 31 HD 5847. rice călător,: am dorit stau pe scaun și cum unul din cele două locuri ale banchetei de lîngă taxatoare, cel de lîngă geam e- ra ocupat doar de lin... caiet, am întrebat călătorul așezat pe celălalt scaun dacă locul e liber. Nu mi-a răspuns dar a schițat intenția de a retrage caietul pentru a-mi face loc. A intervenit însă ta» xatoarea care mi-a spus autoritar că locul este o- ■.-pupat.. De Ia Uricani și. pînă în stația Vîscoza. locul liber n-a fost ocupat de nimeni. Cînd am întrebat-o pe taxatoare d e n t r u cine a reținut locul, mi-a replicat : ,,Știu eu pentru cine ce. te interesează ,pe dumneata". Față de această replică -nu-mi rămîne altceva de făcut de- cît să reclam acest comportament; rtețsbrăspunzător conducerii E.T.P. și să cer că împotriva , taxatoarei incorecte și a șoferului solidarizat cu ea prin refuzul de a-i spunte numele, să ia măsuri severe.

Constantin STANCIU, 
Aleea Gorunului, bloc 4 

Lupeni

doresc E.“.l\ urcat în au- Ca o- să -A

că în toată această perioa- riului valoric în condițiile în care cheltuielile indirecte au rămas consțante. In plus, s-au mai adăugat unele depășiri la consumurile de materiale, u- neori la manoperă (datorită neconcordanțelordintre deviz și manopera conform normelor în vigoare), din aceste motive pierderile ridieîndu-se la . 3 000 000 lei.Aceasta fiind situația pe primele cinei luni, efedem că se impune ca în cel mai scurț timp Trustul de construcții Hunedoara să analizeze la fața locului activitatea Grupului II de șantiere din Valea Jiului, pentru a se impulsiona ritmul luci arilor în a- ceastă perioadă propice în vederea îndeplinirii sarcinilor mari ce revin . constructorilor în acest an.

dă s-a resimțit o acută lipsă de plase sudate pentru prefabricate, tuburi de canalizare, diferite categorii de B.C.A., praf de piatră, mozaic, nisip și vinele profile de oțel beton. Din aceste motive nu s-a
RITMURI ÎNALTE DE EXECUȚIE

fluențat realizările, ci Și utilizarea necorespunzătoare a timpului de lucru. Din fondul de timp maxim disponibil (757 132 ore) numai întreruperile de o zi întreagă se ridică la a- proape 18 000 ore, iar absențele nemotivate depășesc 3700 ore, fără a mai aminti de învoiri și concedii fără plată. Este ex-

nu suficient ; dar asistența tehnică în schimbul II rămîne în continuare slabă, din cauză lipsei cadrelor tehnice (maiștri, mai ales), ca de altfel și aprovizionarea jocurilor de muncă, aceasta făcîndu-se doar în limita materialelor existente. Despre a- provizionarea cu materiale se mai cuvine să spunem

realizat nici, capacitatea în poligonul de prefabricate (șantierele resimțind o a- cîită lipsă de prefabricate), cît și îa stația de betoane din Livezeni, datorită de-' sblor defecțiuni ale acesteia.Se mai cuvine precizat că nerealizarea indicatorilor financiari s-a datorat îndeosebi nerealizării pla
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Etapa a XXXI l-a cu...
antrenorul Nicolae Oaidă

— Sigur eă semieșecul 
înregistrat în etapa desfă
șurată miercuri de echipa 
pe care o antrenați, a pro
dus multă amărăciune în 
inimile miilor de supor
teri. Nu-i mai puțin ade
vărat că dacă arbitrul 

Rainea valida golul lui 
lancu alta era soarta me
ciului. Totuși, mai sînt 
trei etape și se pare că 
Jiul are serioase proble
me. Cum le vedeți rezol
vate ?— Dacă privesc clasamentul, situația la extremitățile lui este mai încâlcită rea oricînd, cu atît mai mult cil cit se poate observa că avantajul terenului a devenit destul de labil. Cît privește situația Jiului, sînt optimist și am mare încredere în băieții -mei, care, la Tîrgoviște, sînt sigur, își vor mobiliza forțele și cu ambiția care-i caracterizează vor reuși să „smulgă" punctul, „mare" de . care avem atîta nevoie.

— Credeți că după eta
pa de mîine, se vor mai 
„limpezi apele" ?—Nu cred. Nu este exclus ea această . incertitu

dine să se mențină pînă în min. 90 al ultimei etape, iar unele clarificări, în special în „subsolul" clasamentului, să se rezolve la golaveraj.
— Pe cine mai contați, 

in afară de Jiul, că va mai 
lua puncte în deplasare ?— In primul rînd pe echipele care au remizat miercuri. Bănățenii vor lua un punct de la Rm. Vîlcea, iar A.S.A. Tg. Mureș de la „Poli" lași (ieșenii acasă joacă lamentabil). Rezultat egal va fi și în întîlnirea dintre O- limpia și „U" Craiova.

— Remiză a fost și la 
Buzău...— A fost, dar buzoienii jueînd la Arad, nu poț emite pretenții. Băieții lui Coco Dumitrescu vor cîș- tiga fără drept

— Vă amintiți 
în această etapă 
dus două victorii
sare. Băimărenii in fața 
studenților bucureșteni și 
F.C. Argeș la Steaua. Se 
vor inversa rolurile ?— Echipa lui Mateianu va cîștiga acasă, ceea ce-i

de apel.
că în tur, 
s-au pro- 
în depla

va da speranțe și mai mari în a ne reprezenta în Cupa U.E.F.A. Intîlni- rea dintre argeșeni și ste- liști va fi frumoasă, spectaculoasă,, demnă de un derby, dar deschisă oricăr mi rezultat.
— Conjudețenii noștri 

vor avea o sarcină ușoară, 
jueînd pe teren propriu 
cu F.C. Bihor ?— Desigur. îmi place să cred că dintre ultimele patru echipe clasate, Corvi* nul are cele măi mari șanse de a nu părăsi prima categorie și de a se întîlni cu noi și în campionatele următoare.

— Se părea că Dinamo 
va fi greu de stopat în 
goana după titlu. Ce pers
pective mai are ?— Dinamo mi se pare echipa cea mai solidă a actualului campionat. Cu toate că mîine va obține victopa în meciul cu S.C. Bacău, ocuparea primului loc se va decide numai în ultima etapă, cînd dinamo- viștii primesc vizita argeșenilor.

Corvin ALEXE

să imortalizăm pe retină aces; gol (cc-i drept, frumos), dar singurul... omo
logat, în poarta echipei'ieșene. Ne mîngîie gindul, că, în partida CU Steaua, chiar da
că nu vor candida la premiu) de frumusețe, înaintașii noștri vor înscrie goluri 
care să-i mențină nu, neapărat, în antologia fotbalului, ci în... divizia A.• Pe platoul de la Școala generală nr. 5 din Pe- trila, va avea joc duminir- că, ora 9, închiderea festivă a anului sportiv școlar și de pregătire pentru apărarea patriei. Partici- panții vor avea prilejul, printre alte probe sportive, să asiste la o frumoasă demonstrație de gimnastică.• Sub genericul „Dacia- dei" duminică, de la ora 9, pe stadionul Jiul din Petroșani au Ioc întrecerile etapei municipale la triatlon (școli generale), precum și meciuri de nii- nifotbal ja categoriile 8— 10 și 11—12 ani. Sîmbă- tă, începi nd cu ora 13,30,

Avancronicăpe terenul Jiul II au loe trei meciuri de fotbal clin cadrul etapei municipale a „Daeiadei". .• Mîine, ora 9,30, rug- biștii de la Știința Petroșani întîlnesc pe teren propriu formația Rapid București, într-un meci contînd pentru turneul final al divizipi A.® Duminică, ora 11, pe stadionul din Lupeni are ioc meciul de fotbal dintre divizionarele C Minerul din. localitate și Minerul Vulcan. La Petroșani, .Știința îți dispută punctele puse în joc cu Unirea

Alba Julia, una dintre pretendentele la șefia cla- - samentului diviziei C, seria a VIII-a. Meciuri interesante au loc, în aceeași zi și la aceeași oră, și în campionatul județean . de fotbal : Preparatorul Pe- trila — Aurul' Certej, Minerul Uricani — Preparatorul Teliuc, Minerul A- ninoasa — Constructorul Hunedoara, Parîngul Lo- nea — Metalul Simeria.• In ultima etapă a campionatului diviziei A de popice, echipa Jiul Petr ila întîlnește duminică, de la ora 8,30, pe arena cu patru piste a preparatorilor, formația Aurul Baia Mare. (C.D.)



suBetylLumină limpede de zori e copilăria, flacără proaspătă arzind pe tăciunii străbuni, cer de curcubeu răsfirat în ape, grădină de miresme și flori de stele cîntînd. Copilăria e o lume de vis ce pămîntul, o lume racol fără hotare iește pretutindeni, duri și în pustiuri,

uneorinostru.Copilăria înseamnă încredere, pentru că ea nu cunoaște ura, copilăria înseamnă puritate, fiindcăstăpîriește de mice trăia pă- uun și iu piionuii, printre clădiri de beton, fîșii de asfalt și mașini, pe plajele însorite ale mărilor și prin gunoaiele marilor o- 
rașe, pe cîmpiile însorite ale libertății și printre închisori, în unda gîndului curat și peste planșeele de beton sub care mocnesc rachetele cu încărcătură de moarte.

Carnet 
de scriitorminciuna eî nu e minciună ci un simplu adevăr posibil. Copilăria e opoartă mereu deschisăspre mîine, pentru că ea este sinonimă cu viitorul ea este vărului viitorul cuvin t.

deținătoarea ade- ultim, pentru că are mereu ultimul

Copii, soare, bucurii (Lin ogravură de I. Tellmann)
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Cîntarea RomânieiNe-am regăsit, prieteni, aici, lîngă izvoare Ț.ișnind din rădăcina perenului ulcior, Neatîrnării noastre să închinăm cîntare, Spre sărbătoarea veghei, urcată-n tricolor. Astrîngeți dară hora obîrșiei nestinse, S-o învîrtim frățește lîngă solar altar, Sub steaua hărniciei, din patru zări aprinse, Chemați, peste milenii, de tulnic tutelar Pe inimă așțerneți cămașa înflorată Și fluier geto-dacic răsune, peste timp, Hrănind poemul nostru din flacăra purtată . Prin spațiul mioritic, spre veșnic anotimp. Din palma muncii noastre să închegăm cuntiiu Unirii împlinită pe un străvechi altoi, Și glasurile pure să cosfințească struna . De-atîtea ori vibrată de cei căzuți în noi,; Și adunați sub stemă, acum, ca niciodată, Cu sufletul în miezul acestor ctitorii, Din vrere unanimă să scriem, de durată, Cîntare în Cîntarea măreței: Românii.
Maria DINU A
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Vocea umană

t

nu crezi în labirint.
tai cu mîinile tale copacii păduri? 

și singur din ei să-ți ridici corabia. 
Să semeni cînepa deasă în țarini 
pentru frînghii și pînze și fierul săi 

ă

Să 
Să

psntru-a ei trăinicie.
Să ai libertatea de a-ți alege eîntec 
și puterea de a-I c»nta în larg 
acoperind vuietul mării

: cu vocea umană.
■«
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Valeria ZAMFIR
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V a c a n ț ăCurînd se vor clipele albe de pe tabla neagră.Spre casă trec gînduri înfășurate în cerneală — în ghiozdane înflorescidei
ștergi

Ascultați cmtecele piilor și tul lor. copiilor sele lor, o doresc. O lume a deplinei armonii, al cărei simbol este o miraculoasă horă de copii bucălați, albi și negri și galbeni, ținîpdu- se de mînă eu Feți-Frumoși, eosmonauți și Ilene Cosîn- zene, în timp ce prin aerul albastru, străluminat de curcubeie, plutesc delfini și cai năzdrăvani, păsări măiastre mielușei, nave nale orătănii mare.Copiii cred tea pămîntului natal : ,.Eu 
cred că patria / coboară 
din soare / și de aceea e/ 
nemuritoare”, ță de 10 aniCopiii cred tea binelui și 
„Cînd singur 
clipa-ți grea,/ nu te 
că viața ți-e nedreapta./ 
Oriunde-n lumea asia, un
deva,/ un neștiut prieten 
te așteaptă", scrie iat de 14 ani dinCopiii înseamnă te, pentru că ei din dragoste. Visele mirifice sînt o prefigurare a lumii de mîine, corăbii albastre pe mările gîndului. Copilăria e acea limpede lumină din zori de zi.

Trotuarul mîngîiăt de zburdălnicie visează, iar acolo în parc zîmbetui pensionarilor rămîne pentru un timp singur.
Ion ȚIGANTEAEi 

electrician, I. M. Uricani

veți asculta sufle- priviți desenele și veți, privi vi- lumea pe care ei

și pașnice, cosmice, ba- si stele deîn eterhîta-
spune o feti- din Suceava.în eternita- a prieteniei: 
ai rămas, în 

jeli

un bă- India.dragos- se nasc lor

Corneliu RADULESCU
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profund umane. După primele încercări mai puțin izbutite ale începutului, cînd chinuitoarele căutări pentru o nouă expresie plastică păreau epuizate, reușește să realizeze în sculptură acel ceva atît de personal ce-i caracterizează lucrările, pornind de la marea unitate geometri-

cu avînd popu- rezolvare ingenioa- și .

Un om, o pasiune

încă din prima zi a săptămînii educației politice și culturii socialiste „Nedeia vulcăneană", s-a deschis o expoziție ex-libris, domeniu artistic specific graficii mici. Dintre cei 35 de creatori, care expun aproape 200 de lucrări, se remarcă Dafinel Duinea prin mărea sa pasiune și munca neobosită, — plină de abnegație pusă în slujba graficii mici. Născut în ~anul 1921, în orașul Băieți, județul Dolj, absolvă Școala Normală de învățători în anul 1942, dar războiul, și măi ales urmările pe care acesta le-a avut asupra sănătății lin, l-au împiedicat să exercite profesia pentru care se pregătise. Cu arta plastică s-a întîlnit tîrziu, după o îndelungată aventură nefinalizată a spiritului său pe tă- rîmurile literaturii. Sub îndrumarea prof. Victor Sylvester, a terminat Școala populară de artă din Petroșani și a pornit cu dîrzenie pe greul al artei, dedieîn- în exclusivitate, un artist autodi- Faee grafică șisculptură (de interior și monumentală). Dar marea lui dragoste rămîne gravura, cu toate că. după părerea mea, sculptura este ramura prin care Dafinel Duinea și-a creat un drum propriu în artă, reușind să-și formuleze cu fidelitate ideile sale

drum du-i-seEste daet.

Nedeia vulcâneanâ

linii și pete sever curbate în maniera șa caracteristică, pline de forță și dinamism interior, forme compacte rădăcini în arta iară,să a spațiilor albe negre, monumentalitate. Chiar și atunci cînd se îndepărtează de terna folclorică, lucrările lui . poartă amprenta specificului ; ro - mănt sc.Dafinel Duinea este și un pasionat colecționar de grafică ex-libris. Bogata sa colecție numără astăzi mai mult de 9000 de exemplare,. ‘primite de ia colecționari și graficieni din 35 de țări, întreține o vastă corespondență de schimb cu a- proape 200 de adrese din Europa, Asia și America. In calitate de autor de ex-libris, a creat pînă în prezent 120 de lucrări în linoleum și lemn și a participat la aproape toate expozițiile de ex-libris organizate în țara noastră, precum și la expozi. ții din Portugalia. Bel- Prepara- gi3, Ungaria, Elveția, Italia.’ A organizat expoziții- în multe orașe din țară (Lupeni, Vulcan, Petroșani. Deva. Craiova, Caracal, Iași) aducîrid o contribuție substanțială la popularizarea graficii ex-libris.

ro- sale nu- în da-
că a artei populare mânești. Lucrările de sculptură nu sînt meroase, unele încă material provizoriu,torită timpului îndelungat ce-și impune autorul pentru truda de cizelare a ideii, pentru cristalizarea creației sale. Cea ■mai elocventă sculptură a sa (executată în ciment) este amplasată în -■ centrul orașului Vulcani Este intitulată „Familie" și exprimă căldura umană a acestui cuib al dragostei și al vieții. Altă sculptură (ciment mozai- cat) este intitulată „Elan" și este alezată pe drumul de acces către ția Coroești.Incontestabil, carea sculpturii sat amprente vizibile în grafica lui Dafinel. Duinea, i-a influențat pozitiv atît grafica de șeva- cît și grafica mică, o ramură a activității artistice, fructuoasă ales în ultimiilirică,

: p rac ti- și-a lă- V 
I 
I 
i 
i

F/a/a culturală din Mean
(Urmare din pag. 1)multe în întreprinderi), 4 formații corale, montaje litcrar-mu- zicale și dansuri tematice, în școli și la clubul sindicatelor, al, căror repertoriu și ținută interpretativă au fost adeseori semnalate. In cadrul acestor formații, care susțin o viața culturală activă, urmărită de locuitori, oamenii muncii se manifestă, cu talent, și ca creatori în domeniul vast al culturii -aflată neîntrerupt dialog cuVulcanu-într-uhrealitatea dinamică a lui.Șirul de spectacole muncii", expozițiile de Laudă diferite

tipuri, consfătuirile, dezbaterile, schimburile de experiență și alte acțiuni care au avut loc în fiecare zi dovedesc, eu putere de argumentare a faptului concret, nivelul superior atins în a- cest an de „Nedeia vulcăneană". Prin modul cum a fost Concep tă și prin desfășurare este o manifestare dedicată glorioasei a- niversări. a eliberării patriei și împlinirii a 50 de ani de ’la e- roicele lupte revoluționare ale minerilor de la Lupeni-, în august 1929. Intrată înliconștiinț oamenilor muncii și în tradițiile ‘culturii noastre socialiste, „Nedeia vulcăneană" este o manifestare atractivă și diversă, plină de conținut și calitate.

let, altă lui maiprin formulare

L’na din lucrările de grafică mică 
ale artistului plastic amator Dafinel 
Duinea.

Iosif TELLMANN, 
artist plastic

EM1MESCU SI TEATRULurmînd apoi ca actor, fleur, copist, trupele Mihail Pascaly și lorgu ragiale, till imul popas cîndu-1 la Teatrul NaționalBucurești unde chiar interpretează un rol din „Răz-
Nouă decenii și-au picurat cu durere anii peste lespedea sub care Eniihescu s-a cufundat in neființă și eternitate, lășîndu-ne comori ale minții și sufletului său in pagini pe care stelele licăresc, fără a cunoaște asfințitul. Desigur, metafora „Luceafărul poeziei românești” vizează coordonată cea mai valoroasă a activității literare care l-a impus drept cel mai mare poet român și un poet al literaturii universale. Dar opera eminesciană mai asimilează în perimetrul ei și alte sectoare : rioada anilor de proza, teatrul, publicistica. Ba mai mult, în cunoașterea profundă a vieții și operei sale poetul impune popasuri dese și atente pe marginea unor astfel de lucrări.Gustul pentru teatru l-au deschis piesele din blioteca tatălui său și a Aron Pumnul, scenei l-a prins sale odată cu reprezentațiile trupei F.wv Tardini-Vlădi- cescu pe care o Însoțește,

i bi- lui iar mirajulîn mrejele

sulul.•Ca-fă-
său elevat, încurajarea literaturii și a spectacolului de ținută. De bună seamă, relații între poeziile sale și teatru, ea spectacol sau literatura dramatică, se pot stabili cu ușurință. Ne gîn-

90 de ani de la moartea 
„Luceafărului poeziei românești--

van și Vidra”.Pasiunea pentru arta scenică o va cultiva și in pe- studenție la Vicna și Berlin unde merge la spectacole, frec- ventînd și societatea artiștilor vienezi, mai ales cea de la Burg. Articolele lui pre teatru reliefează noașterea profundă a maturgiei naționale și versale, a artei reprezentării dramatice, iar cronicele teatrale publicate în „Curierul de Iași” și „Timpul” (București) evidențiază pasiunea pentru teatru, gustul

des- cu- dra- uni-

dim la poeziile — Lă o artistă, Glossă, Împărat și proletar, Comediantul, Melancolie, Amorul unei marmure, Cărțile mele („Shakespeare ! adesea eu. gîndesc la tine,/ Prieten blind .al sufletului meu”).. De numele lui EniineSCU se leagă și citeva replici, traduceri parțiale sau integrale din dramaturgi mai mult sau mai puțin cunos- cuți : Tassb, E. Scribe. Shakespeare, W, Jerwitz, Schiller. Goethe.. Scrierea de piese originale -- care are la bază atît pasiunea pentru

teatru cit și dorința lui de a contribui la îmbogățirea repertoriului național — este concepută după un plan vast (Dodeca meronul dramatic) care urmărea dramatizarea întregii istorii a Moldovei.1 Proiectele și încercările sale realizează titluri de drame, tragedii, comedii, depășind cadrul strict al istoriei Moldovei : Amor pierdut, viață pierdută. Emi, Mira, Mure- șianu, becebal, Bogdan Dra- goș, Gruie Singer, Alexandru Lăpușneanu, Doamna Chiajna, Gogii Tatii, Junețea lui Mirabeau etc.Deși neterminată, drama în versuri Bogdan Dragoș este cea mai reprezentativă, impunîndu-se atenției prin frumusețea versurilor, soliditatea construcției dramatice, familiară spectatorilor, și telespectatorilor. Iată, așadar, ment al funde și multilaterale ale celui care a prins cununi de stele în coroanele uriașe ale teilor clin Moldova, din Banat, Sibiu, din literatura romană.
Prof. Mircea MUNTEANU

un majorpreocupărilor
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ZICTUZILITZITE'zl îN LU/HE
Întîlnire de lucru consacrată 

relațiilor comerciale 
româno-sovietice

MOSCOVA 8 — Corespondentul Agerpres, M. Coruț, transmite : Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, aflat Ia Moscova, a avut o întîlnire de lucru cu N.S. Patolicey, ministrul comerțului exterior alU.R.S.S., în cursul căreia au fost examinate proble-

rne curente privind dezvoltarea relațiilor .comerciale româno-so vieți ce.Totodată, ministrul român s-a întîlnit separat cu miniștrii' comerțului exterior ai Bulgariei, R.D. Germane și Poloniei, cu care a discutat chestiuni legate de desfășurarea schimburilor comerciale dintre România și țările respective.
Convorbiri egipteano-israeliene

CAIRO 8 (Agerpres), Mustafa Khalil, . prim-mi- nistru și ministrul afacerilor externe al R.A. E- gipt, a avut convorbiri cu Yossef Burg, ministrul de interne al Israelului, aflat la Cairo. Au fost examinate probleme de procedură privind viitoarele convorbiri tripartite e- gi pteano-israeliano-ameri-

cane consacrate . autodeterminării palestinienilor din teritoriile Gaza și Cisiordania — informează agenția MEN.S-a convenit, totodată, ca cea de-a treia rundă a negocierilor tripartite să .se desfășoare Ia 25 iunie, în localitate isracliană Herz- lya.

Reacții favorabile la hotărîrea președintelui Portugaliei 
de a

LISABONA 8 (Agerpres). Principalele partide politice portugheze au reacționat favorabil la hotărîrea președintelui Ramalho Ea- nes de a accepta guvernului MoțaAntonio Reis, al secretariatului al Partidului socialist, declarat că „ lua altă hotărîre în con-
demisia Pinto.membru național a .nu se putea

accepta demisia guvernuluiCarlos Briton, președintele grupului parlamentar al partidului comunist, a declarat că „demisia Guvernului Mota Pinto reprezintă . sfîrșitul firesc a • șase luni de luptă a clasei muncitoare împotriva unui guvern care urmărea apărarea intereselor marilor monopoluri în detrimentul maselor re".Aniandio de secretar general dului social Democrat, afirmat că „demisia

dițiile dezintegrării interne a guvernului și contestării din ce în ce mai largi a activității acestuia". El a propus crearea unui guvern de tehnicieni care să se bucure de sprijinul parlamentului și să poată rezista pînă la alegerile viitor.

.m.

legislative de anul munci toa-
Slobă participare la vot in prima etapă 
a alegerilor pentru Parlamentul (vest) 

europeanPrima etapă a alegerilor pentru Parlamentul (vest) european (adunarea CEE), desfășurată, joi, în Marea Britanie, Danemarca, Irlanda și Olanda, a confirmat lipsa de interes a electoratului, anticipată de diverse sondaje și de presă.Primele calcule oficiale realizate în Marea Britanie după închiderea centrelor de vot au dat Ia i- veală un procent de participare „incredibil de scăzut" — transmite' agenția

France Presse. Astfel, de la Londra la Newcastle (nord-estul țării), nivelul de 35 la sută- n-a fost depășit decît în rare ocazii.Aproximativ la fel s-au petrecut celelalte țiile de me în a să . apatie", „lipsă de entuziasm" și unde alegătorii s-au prezentat la vot în număr cu mult mai mie decît în alegerile legislative locale. I

Azevedo, al Parti-
a„ u trtt 1 r» 10 gu- vernului este un act pozitiv în condițiile în care împotriva lui erau depuse două moțiuni de cenzură". El a cerut dizolvarea parlamentului și alegeri anticipate.lucrurile și în țări, unde agen- presă sînt unani- vorbi de o „inten-

CINCI GEMENI
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La Lille (nord-es.tul Franței) s-au născut, cinci gemeni — patru fetițe și un băiat. Cvintupleții, născuți prematur, au o greutate cuprinsă între 600 și 1 100 grame. Medicii de la spitalul din Lille au precizat că deși mama se simte bine, nou- născuții nu pot fi considerați îr> afară de pericol, ei aflîndu-se în prezent menținuți în incubatoare, sub o atent; supraveghere.Se subliniază, cu aces prilej, că este pentru : 
șasea oară. în ultimii do ani. cînd în Franța nasc cvintulpleți.
BENZINA -f- ALCOOL

tiliza drept carburant un amestec de 80 la sută benzină și 20 la sută alcool — a declarat la Brasilia ministrul industriei și comerțului, Camillo Penna. Guvernul brazilian a alocat cinci miliarde de dolari construirea ‘ unei care .va produce alcool, în special din trestie
pentru uzine
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OMUL CALCULATOR

Ofensiva mișcării de rezistență populară 
Nicaraguaarmată din

FILME
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PETROȘANI — 7 iembrie : Inocentul, viile I-II ; Republica ; Totul pentru fotbal; U- nirea: Police Python 357, seriile 11.1.LONEA : Expresul de Buftea. ’ANINOASA : Jezebel.VULCAN : Al patrulea stol.LUPENI — Cultural: O simplă problemă dc timp ; Muncitoresc : Oamenii rămîn oameni.URICANI: Drum I ră întoarcere. fă-
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12,0012,0512,25
TV.

V.limbalimbă
Opinii pentru 

închiderea bazelor 
militare americane din 

Spania
MADRID 8 (Agerpres). Primarii a trei orașe spaniole aleși în cadrul recentului scrutin municipal, s-au pronunțat pentru închiderea bazelor militare americane din perimetrul sau din vecinătatea orașelor lor. „In cei 26 ani de , prezență americană, orașele noastre nu au cunoscut decît riscuri, pericole alte inconveniente de

12,45
14,4515,05

Telex.Curs de spaniolă.Curs de franceză.Reportaj TV : Femei în uniformă. Concert de prînz. Corespondenții județeni transmit...România pitorească.Școala contemporană.Festivalul naiRomâniei".Un fapt văzut de aproape — reportaj.Muzică fate.AgendaStadion ne de sportive.Fotbal internațional. Finala Cupei Campionilor europeni ■. Noftinghan Forest — Malmo. Rezumtft primit de la Munchen.Clubul tineretului.Săptămînacă internă- și ternațională.1001 de seri.

n-ați o-„Cîntarea15,45
MANAGUA 8 (Agerpres).— Mișcarea de rezistență populară armată din Nicaragua, în fruntea căreia se află Frontul Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.), continuă cu succes ofensiva declanșată- la 28 mai împotriva regimului dictatorului Anastasie Somoza. Urmărind ge- . neralizarea ofensivei, forțele., insurecționale au preluat

controlul total sau parțial asupra localităților Leon, Rivas, Esteli, Matagalpa, Granada, Ocotal, Masaya, Chichigalpa, Diriamba, Chinandega, Jinotepe, El Naranjo, El Ostional, zona Mojones, Somotillo, Ticu- antepe, Jugalpa, . Boaco, practic în fiecare regiune a țării șemnalîndu-se- ample acțiuni antidictatoriale sprijinite de populație.

16,05 și publici-culturală.— emisiu- selecțiuni ©aciada.
16.1516,45șipe urma bazelor", se arată ‘ _ .............. .de primarii orașelor Tor- rejon, Zaragoza și Rota. In aceste orașe se află o bază militară aeriană, o platformă de rachete și, respectiv; în portul Rota o bază maritimă.

în declarația publicată
' | Japonezul Hideaki To-J J moyori a stabilit un nou record mondial sui-generis, memorînd... 15.151 de cifre zecimale ale numărului irațional „pi" (3,1415) fracție zecimală neperiodică infinită, reprezentînd raportul dintre circumferința șl diametrul unui cerc. El a „recitat" cifrele respective în prezența a trei ziariști de la trustul de presă nipon „Yomiuri", doborind astfel recordul deținut din 1977 de britanicul Michael John Poultney, care reușise să rețină și să reproducă... nuli mai 5 050 de cifre ! .

S ! î

Pînă' în 1985, aprpap două milioane de automo bile din Brazilia vor u-

LA COLOMBO ‘ AU 
CONTINUAT vineri lucrările reuniunii ministeriale a Biroului de coordonare al țărilor nealiniate. Activitatea se desfășoară în toate organismele de lucru — în ședințe plenare —, în comitetele politic și e- conomic și au loc totodată consultări între conducătorii delegațiilor prezente.Sesiunea din cursul mineții de vineri a deschisă de ministrul externe al Republicii Lanka, președintele njunii ministeriale.

/I fi copil
pe meridianele subdezvoltăriiCiudad de desfășurat reuniuni

di- fost deSrirea

ADMINISTRAȚI I C OR
PORAȚIEI AMERICANE „Chyrysler" a anunțat că va închide două dintre u- nitățile sale de producție, concediind aproape 2 000 de muncitori și funcționari, în legătură eu aceasta „Wall Street journal" precizează că, în perioada ultimelor 12 luni, corporația, care ocupă un loc de frunte în industria constructoare. de automobile din S.U.A., a procedat la 15 000 de concedieri.

1NTR-UN REPORTAJ 
DIN ROTTERDAM, portul olandez care și-a căpătat în ultima vreme o nouă celebritate, ca sediu al ce

lei mai importante piețe libere a petrolului, agenția France Presse informează că țițeiul se plătește aici cu 30 pînă la 36 dolari barilul, în timp ce prețul de bază al O.P.E.C. este de 14,54 dolari- „Dacă petrolul este mai scump la Rotterdam decît în deserturile Orientului Mijlociu, aceasta se datorează faptului că intermediarii de aici se îmbogățesc prin tranzacțiile petroliere", scrie A.F.P. .
NUMĂRUL șomeri

lor SPANIOLI a crescut în primul trimestru al a- cestui an la 1 139700, ceea ce reprezintă 8,7 la sută din forța de muncă activă a acestei țări, s-a anunțat oficial joi, la Madrid, potrivit agenției Reuter.

17,5018,35 politi- in-

state li se acordă prioritate. Nu întâmplător, căci 
3 copii din 4 trăiesc în țări unde venitul pe locuitor nu depășește 200 de dolari anual. Ultimele statistici ale UNICEF șiîn- în co- ri- Notă

Recent, la Mexico, s-au lucrările unei speciale convocate din i- nițiativa UNICEF pentru analizarea situației copilului în America Latină și zona Caraibilor. Dezbaterile au subliniat, că o dată, că, dacă statele industrializate pili suferă mai multgorile maltratărilor și a- bandonu lui,"Situația este infinit mai gravă în țări
le în curs de dezvoltare, unde Sărăcia este „inamicul public nr. 1". S-a calculat că probabilitatea de deces la, copiii din „lumea 
a treia" este de 30—40 de ori mai mare decît la cei născuți în Europa sau America de Nord. In cadrul acțiunilor consacrate .Anului internațional al copilului — așa cum 
s-a intîmplat la reuniunea amintită —■ acestor

OMS prezintă o adevărată aritmetică a subdezvoltării.In țările slab dezvoltate, la fiecare 5 secunde se nasc 10 copii.Care va fi evoluția lor în următorii 15 ani ?Anticipările statistice sînt zguduitoare : doi copii vor muri în primul an de viață, din cauza bolilor și a foamei, adică 16 din cele 80 milioane de copii născuți anual în

țările resppective. Din cei 8 rămași, 4 nu vor avea acces la învățătură și numai 2 din cei ce vor reuși, totuși, să frecventeze o școală vor absolvi abia cursul elementar.' Peste 150 milioane de copii nu au un cămin sau trăiesc în mizerie, iar 200 milioane suferă de foame, malnutriția fiind cauza majoră a mortalității fantile.Anul internațional copilului nu estescop în sine. Sub genericul „umanitatea datorează copiilor tot ce are mai bun să le ofere", el 'este menit să propulseze programe susceptibile să îmbunătățească ilor cuprinși trul teribilei foamei".

in-alun
viața copi- în perime- „geografii a

E. MARINESCU
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C. M. V. J.
Baza de aprovizionare Petroșani

încadrează:
— economist (inginer, subinginer, tehni

cian pentru probleme de retribuire)
— merceologi și tehnicieni aprovizionare 

(bărbați)

—, conducători auto

' — excavatoriști

— buldozeriști (categ. 5—6)

— merceologi voiajori (bărbați)

Condiții de angajare și retribuire, conform 
Legii nr. 57/1974.
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18,5019,09 Telejurnal.19,2019,5520,00
20,50

Teleenciclopedia. Publicitate.Film serial : „Ră
dăcini" — episodul 3.întîlnire cu CorinaChiriac.21,35 Telejurnal. Sport.

LOTO
Rezultatele

LOTO din 8Extragerea tragerii 
iunie 1979I: 7 24 3344 84 90 28 26 19Extragerea a 11-a : 543 36 83 48 17 10 8 58FOND : 842 495 lei REPORT 148 330 lei.
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De la Centrul de 
fizică a pămîrttului și 

seismologieCentrul de fizica pămintului și seismologie comunică:In ziua de 8 iunie 1979 la 00 h 20' 42” s-a produs în regiunea Vrancea un cutremur cu magnitudinea 4,6 grade (scara Richter).•Intensitatea cutremurului în zona epicentrală a fost de 4 grade (scara Mercalli). Cutremurul a fost simțit la Focșani, Odobești și Mărășeșți cu intensitatea •’ i grade și a fost urmat■ două replici.Nu s-au produs nici un fel de pagube materiale.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii, nr 90, telefoane 41662 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL! Tipografia Petroșani, str. Republicii, nor. 67.


