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Cele mai bune rezultate 
înregistrate la mina Peirila 
de la începutul lunii în în
trecerea pentru mai mult 
cărbune le-au obținut mi
nerii sectorului V. Ei totali
zează o depășire de 818 to- 

, ne cărbune. Contribuția cea 
mai substanțială la produc
ția extrasă suplimentar o 
au minerii din brigăzile 
conduse de Gheorghe 
Sprîncenalu „și Mihai Iszlaj, 
care exploatează abataje cu 
trepte răsturnate, Ionică Ra
du și Constantin Cosma din 
abataje cameră. Prin buna 

-organizare a muncii și fo
losirea integrală a timpului 
de lucru, brigăzile obțin de
pășiri la cîte 500—1000 kg/ 
post la productivitatea pla
nificată, reușind să extra
gă, fiecare, cîte 200—400 to
ne de cărbune peste pre
vederi de ia începutul lu
nii. Bune rezultate au obți
nut și minerii din brigăzile 
de la pregătiri conduse de 
Nicolae Dinescu, Constan
tin Nicola și Alexandru la-
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Experiența minei Lupeni
Îmbinarea soluțiilor tehnologice 

cu preocuparea responsabila 
a întregului colectiv

In primul trimestru al
aacestui an, mina Lupeni 

depășit cu 2,9 la sută norma 
internă de cenușă la cărbu
nele extras, ceea ce a con
dus la rebutarea a 23 000 
tone cărbune, producție e- 
chivalentă cu 5,4 milioane 
lei, care înseamnă diminua
rea indicatorilor producție 
marfă și producția netă cu 
aceeași valoare.
• In luna aprilie, media 

conținutului de cenușă a

producției extrase a fost de 
41 Ia sută, deci exact cit e 
norma internă de calitate.

Discutînd despre calita
tea necorespunzătoare din 
primul trimestru, inginerul 
șef al minei, Aurelian Gro- 
su, responsabilul comisiei 
de calitate a producției și 
eficiență economică, ne 
spunea că situația se poate 
justifica doar parțial, prin 
creșterea conținutului de 
steril în stratele 3, 4, 8—9,

rea Grigore, 
împreună 
șeful 
schimb 
gore Pop

exploatate în zone puternic 
tectonizate și cu o ponde
re mare în producția minei, 
în care, din punct de vede
re tehnologic, nu s-a reușit 
alegerea în totalitate a 
sterilului. La înrăutățirea 
calității cărbunelui a contri
buit și intrarea în produc
ție a microcarierei Victoria, 

încadrarea în norma in
ternă de , calitate pe luna 
aprilie; reflectă eficiența, 
stăruința cu care s-a acțio
nat de către întregul co
lectiv pentru înfăptuirea 
programului elaborat de or-

Pentru generaliza
rea experienței îna

intate
In aceste zile, în în

treaga Vaie a Jiului are 
loc lustruirea colective
lor cu munca do la om 
la om. Constituite pe lin
gă comitetele de partid 
din întreprinderi și ins
tituții, acestor colective 
Iez revine sarcina popu
larizării operative a do
cumentelor de partid și 
de slat, in scopul mobi
lizării oamenilor muncii 
la înd.'plinirea neabătuta 
a sarcinilor trasate de 
Congresul al Xll-lca al 
partidului. Si cu acest 
prilej se va insista» pe 
popularizarea experien
ței bune dobîn iile în a- 
< est domeniu de activita
te. I

Armonii pe verticală.

loto: Ion 4 LEONARD

Pentru noi fronturi 
de lucru productive

Cîțiva mi
neri harnici 
din Ia fel de 
harnicul sec
tor IV 
nei 
peni: 
dierii 
Nislor

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

In ' vederea pregătirii 
viitoarelor capacități pro
ductive, cerute de crește
rile mari , la extracția de 
cărbune în a doua parte 
a anului, colectivul mi
nei Bărbăteni acordă o 
atenție prioritară pregăti
rii noilor fronturi de ma
re capacitate. In prezent, 
se află în execuție 
crările de pregătiri a 
uă abataje frontale 
stratele 15 și 18.

In stratul 15, trei 
găzi — conduse 
Pompei Tomolea, : 
Chitic și Attila Lașzlo -— 
pregătesc deiscbiderea 
unui abataj frontal de 
mare capacitate care va

lu- 
do- 

în

bri
de 

Ioan

fi dotat cu un complex 
mecanizat. Abatajul este 
preconizat să intre în 
producție în semestrul II, 
cu o capacitate de 
ne cărbune pe zi.

Concomitent, a 
pregătirea unui 
frontal — care va 
o producție zilnică de 150 i 
tone pe zi — în stratul ; 
18. El este pregătit de ț 
minerii din brigada con- î 
dușii - de Ștefan Codruță, : 
iar din luna iunie a.c. la ; 
lucrările necesare deșclii- i 
derii viitorului frontal va i 
participa și brigada de ; 
pregătiri condusă de Petru ; 
Albu. î

300 to-

început 
abataj 

avea

al mi- 
Lu- 

briqa- 
Mihai 
și Flo-

L oto :
O leanu

în ziarul de azi :

„Luna manifestărilor politico-

Do mai bine de două de
cenii, energeticienii tiin 
Paroșeni își au cartierul 
lor, cu magazine, școală ge
nerală dispensar, o bază 
sportivă ștrand și. mai a- 

\ Ies, o tradiție a activității 
de gospodărire înnoită în 
fiecare primăvară. Deși 
destul de capricioasă, a- 
ceastă primăvară n-a -îm
piedicat gospodarii din

amenajată intre blocurile 
•K și F.

în perimetrul color 17 
blocuri, curate acum, sînt 

. sute . de trandafiri, . multe 
spații verzi și ronduri cu 
flori. Arborii ornamentali 
sînt curâțați și văruițj pes-, 
te tot. La toate aceste rea
lizări gospodărești și-au a- 
dus contribuția V. Pitulici, 
C-tin. Tusan, N. Răducu,

• O sută de ani 
de la nașterea 
lui Tudor Arghe
zi — Inscripție 
de ziua poetului

(pag. a 2-a)

• Sport
(pag. a 3-a)

ideologice și cultural-educative

»

suita acțiunilor din 
„Luna manifestărilor politi- 
co-idiîologice și cultural-e
ducative" ce șe desfășoară 
în Valea Jiului în cadrul 
Festivalului național al mun
cii și creației „Cîntarea 
României", sîmbătă, în fa
ța a peste 350 de mineri în 
sala de apel a l.M. Vulcan,

clubul sindicatelor din loca
litate a prezentat un spec
tacol artistic cu concursul 
soliștilor vocali Victor Al- 
stănei, Ileana Gheorghe, Mi
hai Stanciu și Gheorghe 
Ungureanu. Și-a dat, de a- 
senieneâ, concursul taraful 
de muzică populară al clu
bului.

• In. cadrul acelorași ma
nifestări, sîmbătă după-a-

miază, în parcul din fața 
Școlii generale nr. 4 din 6- 
rașul Vulcan, fanfara sindi
catului minier a prezentat 
pentru oamenii muncii un 
concert de cîntece patrioti
ce și revoluționare, precum 
și un polpuriu din cele mai 
îndrăgite melodii 
românești.

• Duminică, 18 
clubul sindicatelor
can a avut loc ședința de

populare

mai, la 
din Vul-

lucru a cenaclului lilbrar 
„Orfeu". Au citit din crea
țiile lor : prof. Gheorghe 
Holobâcă — proză, „Saldhul 
alb"; ing. Nicolae Chircu- 
lescu — poezie, „Greșeala" 
și „Arghezi". Membrii ce
naclului au urmărit apoi cu 
viu interes medalionul „Tu- 
der Arghezi" prezentat de 
profesoara Corina Flolobâ- 
că și aminitrile profesorului 
Petru Eana legate de întîl- 
nirile sale din anii studen
ției cu poetul Tudor Ar
ghezi. In încheierea discuți
ilor, Viorel Voin și Cons
tantin Konstendt au oferit 
muzică tînără din reperto
riul aflat în pregătire pen
tru apropiatul festival „Cân
tecul adîncului".

I

cartierul Sdhodbl să-și în
frumusețeze cadrul de via
ță. Pe spațiile din jurul 
blocurilor au apărut peste 
100 de straturi cult ivate cu 
diverse legume. Locatarii 
blocurilor I și M spre e- 
xemplu, s-au remarcat nu 
numai prin preocuparea 
pentru simetrie curățenie 
Și 
Și 
Fr.
ca,
G,

I. Vălătnanu,
Dornic. 1. Lă- 

Oloiu M. Nis-
I, Ciucă, D.

p. IUL1U, 
subredacția Vulcan

frumos în general, ci 
pentru util, A. Roman, 
Barabaș 1. Vass V. Jur- 
M. Cheleș, M. Șerban, 
Pop și Gh. Ardeleanu, 

cu soțiile, Fl. Petrescu. N. 
Mureșanu, M. Raiu, F. Ma
nea sint cîțiva dintre a- 
cești harnici gospodari. De 
asemenea, locatarii blocu
lui F, în timpul liber, lu
crează în grădina de zar
zavat, grădină cu peste 60 
de straturi și care a fost

soții Sebok 
E. Bal. ut C 
păduș C-tin 
tor, D. Ion
Lucaci. E. Virag, C-tin Pa-
rasca P.~ Pîrciu, A. Nagy, : 
D Somnea, A. Udrescu, 
Gh. Baciu, D. Bordeanu, M. 
Voichide, I. Șandor, Șt. 
Țintă S. Popescu, Șt, Bra- 
șoveânu, I. Izvoreanu și al
ții din blocurile K, P, H, 
hr, 5. nr, 6 ș.a, Sînt bine 
întreținute zonele verzi din 
fața blocurilor A și B (de 

la strada principală Jiu — 
Paroșeni). Aici au contri
buit gospodarii Al. Ciulavu, 
C-tin Merișan. Gh. Stăni-

luliu POPA,
Ion MATASAREAN, 
subredacția Vulcan

(Continuare in pag. a 2-a)
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o scuitâ investi-lucind
gafie, m oricare inheprin- 
ueie sau instituție din Va
leu Jnt.ui, constați că ma- 
joinatca celor încadrați în 
munca își lac conștiincios 
aaloria. este inutil să mai 
demonstrez ce Înseamnă a 
ne tace datoria tiecare acolo 
unde slnlem puși, cum se 
reilectă acest luciu în pla
nul activității personale. 
Însuși nivelul nostru de 
trai material și spiritual 
derivă din acest aspect. 
Asupra a ceea ce aș don 
să reflectăm cu 
tind rlndurile de 
reversul acestei 
adică situația în
complac unii indivizi, 
a ntt-șr face datoria, men- 
ținlnd o stare de lâncezea
lă și mediocritate în juru' 
lor. Cu atît mai gravă este

toții, ci
tată, este 
atitudini, 
care se 

de

Responsabilitatea datoriei
situația cinci pioblema se 
pune pentru mai rnulți inși, 
pentru un colectiv chiar, 
fapt ce impietează asupra

activității de ansamblu, 
trăgînd în urmă realizări
le noastre, ale tuturor. Si
gur, factorii de răspunde
re intervin in aceste ca
zuri cu toată exigența, u-
neoti iăctndu-se apel chiar timpul se scurge cu repe- 
la articolele de lege. De 
cele mai multe ori, măsuri
le țintesc și spre Vinuri
le conducerii tovarăși eu

munci de răspundere, care 
trebuie să he deopotrivă 
conștrenți că lipsurile ie 
aparțin in primul rlnd lor. 
In utma acestora, in ma
joritatea cazurilor se lan
sează promisiuni terme, 
de genul „vom face totul". 
Ce acoperire In lapte au 
însă aceste promisiuni? 
Ce înseamnă „vom ,iace 
totul ?“ Este ușor să cons- 
tați că aceste „angajamen
te" sînt „cuvinte goale..." 
(vorba poetului) deoarece

ziciurie și colectivul nu 
poate raporta nici măcar 
o tonă de cărbune în plus 
nici măcar un apartament

predat beneficiarului înain
te de termen. A promite 
— mi se pare că există un 
proverb : in acest sens — 
înseamnă după toate regu
lile a lace. Or, în situa
ția descrisă. mai sus nu 
poale ii vorba de așa ceva!

Vrem să asigurăm citi
torii că aceste rinduri nu 
șe doresc nici un tel de 
aluzie sau proces de in
tenție tăcut cuiva, chiar 
dacă n-am amintit numele 
unor oameni... Vrem, însă, 
ca fiecare dintre noi să 
aibă puterea autoanalizei 
exigente, să ne raportăm 
Ia ceea ce avem de făcut, 
fără a ne lamenta sau juști- 

s fica, făcînd promisiuni gra
tuite. Mai bine să ne la 
cern cum trebuie datoria

Valerin COANDRAȘ

V

I
*

*
V
*
* ț.
1
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LA URIC ANI

Activă participare a tineretului 
ia recuperarea materialelor folosibile

După cum ne-a anunțat, luni dimineața, secreta
rul Comitetului orășenesc U.Ț.G., tovarășul Nicu 
Călin, tinerii din Uricani au inițiat desfășurarea unor 
ample acțiuni de recuperare a materialelor uzate, de
gradate în procesul tehnologic — în vederea refo- 
iosirii lor în circuitul economic. Iată cîteva dintre 
aceste, acțiuni.
• ZECI DE TONE 

DE FIER VECHI CO
LECTATE.

Acesta a fost rezultatul 
unei rodnice acțiuni .între
prinse de tinerii din orga
nizația U.T.C. 5 
la l.M. Uricani, 
tul
Simbătă, 
organizații 
din subteran 30 
matalice TH și o 
întindere pentru 
lor TR-3, toate

atelier de 
la sfîrși- 

trecute'. 
■stei

șăptămînii 
uteciștii ac

au recuperat 
armături 
stație de 
transpor- 
cu grad 

avansat de uzură, dar re- 
condiționabile pentru a fi 
dm nou folosite. în pro
cesul productiv. Continu- 
înd acțiunea, duminică ei 
au mai strâns 10 tone de 
fier vechi.
• INAUGURAREA 

UNUI ȘANTIER AL
TINERETULUI.

Duminică, uteciștii 
nizației nr. 5 atelier (se
cretar Constantin- Hotoi) 
au inaugurat, de fapt, un 
șantier permanent al tine
retului la mina Uricani a- 
vînd drept obiectiv co
lectarea de fier vechi. Zo
na de acțiune a acestui

orga-

șantier al tineretului es
te situată la silozul de la 
Jiu, din incinta l.M. Uri
cani, unde se află punctul 
de colectare a fierului 
vechi și se face încărca
rea lui în vagoane pen
tru a f.i expediat la oțe- 
lării. Zilnic, îfl acest loc, 
cite 40 de tineri vor 
strînge metale vechi, in 
afara programului de lu
cru. Ei transpun, 
în viață 
uate de Congresul 
XI-lea al U.T.C.

o INIȚIATIVA 
AMPLOARE.
în ziua inaugurării 
tierului tineretului, 
teiul orășenesc 1 
a organizat o 
cultural-educativă 
Clubul tineretului, 
cîndu-li-se cunoscută 
ființarea șantierului, 
meroși tineri și tinere 
oraș și-au exprimat dorin
ța și voința de a se ală
tura celor de la mină și 
de a participa la o largă și 
permanentă, acțiune de 
strîngere a materialelor 
vechi refolosibile în ve
derea valorificării lor.

orientările
astfel, 

jalo- 
al

IA

. șan- 
comi-

U.T.C. 
seară 

la
Fă- 
în- 

nu- 
d in

O sută de ani de la nașterea lui Tudor Arghezi

Inscripție de ziua poetului

Grădini și flori 
în Soliodol
(Urmare din pag. 1)

șei, V. Roșculescu, Gh. 
losa, 1 și D. Drăgoi, G. Ro
man, O inițiativă lăudabilă, 
de bun augur, au avut lo
catarii ion Breben și Pavel 
Pișcorean, care au așezat 
pe terasă, de-a lungul blo
cului, ghivece cu flori mul
ticolore,; Ele se remarcă 
de departe și produc o 
frumoasă impresie. Ar fi 
bine dacă și alți locatari 
ar prelua această inițiati
vă. Este vorba de o ac
țiune simplă și frumoasă.

Mai sînt însă și..Carențe,
dar acestea se pot reme
dia.1 In primul rînd, con
ducerea asociației de loca
tari din cartier ar trebui 
să fie mai activă in mobi
lizarea locatarilor Ia ac
țiunile obștești, gospodă
rești. Foarte multe discu
ții generează și containe
rele pentru reziduuri, 
title pe la acestea 
dează, deseori, spațiile 
rondurile de flori și t 
cartierului, umbrind 
latele bune ale acțiunilor 
gospodărești finalizate de 
cetățeni. Acest aspect ne
plăcut are drept cauze, pe 
de o parte, trimiterea de 
către unii locatari a copi
ilor cu reziduurile gospo
dărești, mai ales hârtii, și 
depunerea acestora • lingă 
containere, iar. pe de altă 
parte, nerespectarea grafi
cului de schimbare a con
tainerelor pline cu altele 
goale de către sectorul de 
gospodărie comunală din 
Vulcan. Aceste neajunsuri 
trebuie eradicate de 
ambele părți în cel 
scurt timp, pentru ca 
najările gospodărești 
ducă energelicienilor 
Sohodol foloasele și 
facțiile dorite.

hir- 
înva- 
verzi, 
aleile 
rezul-

către 
mai 

a m e
să a- 

din 
satis-

I
I Pești (responsabil 

Marcu) pregătirea

I
l

• LA COMPLEXUL tu
ristic B.T.T. Valea de 

Ionel 
sezonu

lui estival este în plină 
desfășurare. Se lucrează 
la amenajarea unui mini- 
teren de baschet, tenis și 
handbal Astfel tinerii ca
re vor sosi Ia odihnă vor

Deși a fost prezentat de
seori trudind, asupra cuvin- 
tului, în ambianța calmă a 
casei saie de pe strada 
Mărțișor, cred totuși că 
viața și opera lui Tudor Ar- 
ghezi însumează una dintre 
cele mai zbuciumate existen
țe poetice din întreaga noas
tră literatură. Primit cu 
entuziasm de unii, contes
tat cu brutalitate de alții, 
elogiat pentru a fi dat glas, 
într-o formă poetică genia
lă, celor mai înalte aspira
ții umane sau blamat că ar 
fi autorul unei poezii a pu
trefacției, acuzat de opor
tunism, dar arestat și trimis 
în lagărul de la, Tîrgu Jiu 
pentru atitudini antifasciste 
și revoluționare, îl vedem 
astăzi,, cînd se împlinesc o 
sută de ani de la naștere 
și treisprezece ani de la 
stingerea sa, în deplina lu
mină a adevărului. Iar acest 
adevăr ni-1 arată drept ceea 
ce a fost 6i este — un mare 
poet național și universal, 
un creator înălțat de aripa 
geniului în sfera sublimă a 

' perfecțiunii.
Conștiința creatoare a 

poetului a fost mereu tor
turată de întrebările esen
țiale ale existenței, el a 
pus mereu în balanța versu
lui binele și răul, sublimul 
și abjectul, frumusețea dra
gostei omenești și bestiali
tatea născută într-o lume

. strâmb întocmită, seninătatea 
naturii proiectate într-un 
timp bucolic și strigătul 
sufletului asediat de incerti
tudini, perfecțiunea: și
monstruozitatea, cuvintele, 
calme și luminoase curgînd 
ca mierea și cuvintele mîn- 
cate de bube și rîie. In 
setea sa de certitudine, Tu
dor Arghezi se apleacă asu
pra adevărurilor primordia
le, asupra adevărurilor nea
mului său, și astfel poezia 
argheziană devine diaman
tul rezultat din dospirea se
culară a trudei, a durerilor, 
a sudorii și visurilor unui 
șif întreg de strămoși: „Ca 
să schimbăm, acum, înlîia 
oară, / Sapa-n condei și 
brazda-n călimară, / Bă- 
trînii-au adunat, printre plă
vani, / Sudoarea muncii su- 
te’or de ani... / Durerea 
noastră surdă și amară / O 
grămădii pe-o singură vioa
ră". Ea este esența crista
lizată a acestor seculare 
tribulații acumulate în isto
rie, saltul calitativ, treapta 
pe care poetul și, prin el 
urmașii o urcă: „Prin rîpi 
și gropi adinei, / Suite de 
bălrînii mei pe brînci, / Și 
care, tînăr. să le urci te-aș- 
teaptă, / Cartea mea-i, fiu
le, o treaptă". Nu în pofi
da, ci tocmai ca o consecin
ță a zbuciumatei sale conș
tiințe poetice, Arghezi a 
crezut în menirea uman-re-

o
di- 
s-a 
u-

■ -

îmbinarea soluțiilor tehnologice 
cu preocuparea responsabilă 

a întregului colectiv

voluționară a poeziei, și-a 
văzut versul că" un plug răs
colind pămînlul bătătorit, de 
dureri, inechitate și preju
decăți și aducînd oamenilor 
belșugul frumuseții și puri
tății : „Cuvîntu! meu să fie 
plug / Ce fața șo’ului o 
schimbă, / Lăsînd in urma' 
Iui belșug. / / O ! da-mi pu
terea să sciilund f O lume 
vagă, Iincezîndă. /, Și să țâș
nească-apoi din fund, / 
alta limpede și blinda".

Evocarea obsesivă, a 
vinității, despre care 
vorbit și s-a scris atît,
niiii ii ța sa în fața legilor a- 
parent impenetrabile ale u- 
nîversului este tot un as
pect al procesului propriu 
de cunoaștere, forma con
tradictorie pe care acest 
proces îl capătă atunci cînd 
poetul se situează cînd pe 
o" latură, cînd pe cealaltă 
a lui (afirmație — negație, 
deznădejde — încredere). 
Pentru că numai astfel poa
te el, după ce a trăit în
doiala și umilința necunoaș
terii, să exclame plin de 
firesc orgoliu: „Am chei 
pe toate ușile-ncuiate, / 
Cîntare, cumpeni și măsuri 
/ De prețuit cenușile necer
cetate / Din sufletul im
ponderabilei naturi". Spirit 
de o ascuțită inteligență, 
cu o mare suplețe a gîndi- 
rii mereu aplecate spre e- 
s.ențialul și fundamentalul 
ascunse sub coaja de sim
plitate înșelătoare a faptu
lui comun, Arghezi nu oferă 
concluzia căutărilor, . rezul
tatul procesului de cunoaș
tere, ci poezia lui este pro
cesul de cunoaștere însuși, 
forma esențializată a chinu-

lui gîndirii creatoare. Do la 
Cuvinte potrivite 
de la Flori de 
la Cîntare omului, 
Poarta neagră Ia .
Arghezi ne oferă ipostazele 
generos-conlradictorli și in-, 
citante, melodioase și stri
gătoare ale durabilului spa
țiu ce l-a marcat în litera
tura românească, fără de 
care ea nu ar mai fi aceeași.

Faptul că cei care l-au 
cunoscut pe omul Tudor 
Arghezi., pe numele său a- 
devărat Ion Theodorescu, 
vorbesc, astăzi, unii despre 
curajosul gazetar și incisi
vul polemist, alții despre, 
tatăl grijuliu și gospodarul 1 
priceput de la Mărțișor, u- 
nii despre ajutorul pe care 
îl acordă tinerelor talente, 
alții despre cum, într-o pe
rioadă de lipsuri materiale, 
poetul a fost nevoit să vân
dă, în stradă, fructe din pro
pria livadă și să țină capre 
în plin București, nu este 
altceva decît o dovadă că 
Arghezi e viu, trăiește și 
azi printre noi și ne. ui
mește. Faptul că în opera 
lui găsim mereu noi valori 
și frumuseți, că o putem ad
mira ca pe o piatră pre
țioasă ce își dezvăluie me
reu alte lumini adinei cînd 
o privești din noi unghiuri 
e o dovadă a bogăției și a 
măreției sale. Prin ochelari 
Sau poate mai curînd prin 
adîrțcimea cristalului operei 
sale, ochii duios-ironici ai 
lui Tudor Arghezi ne spun 
că poezia adevărată va trăi 
atît timp cit trăiește omeni
rea.

la 1907, 
mucigai 
de . la 

Prisaca, _

(Urmare din pag. 1)

ganul colectiv de conduce
re pe anul 1980 în vederea 
îmbunătățirii calității pro
ducției.

Un rol holărîtor în realiza
rea indicatorului de calita
te l-a avut întărirea res
ponsabilității, a preocupării 
întregului colectiv, față de 
realizarea planului de pro
ducție atit din punct de 
vedere cantitativ,cit și cali
tativ, “Prin dezbaterile pur
tate în adunările de partid, 
grupele sindicale, din ana
lizele; sistematice inițiate de 
c.o.m., priri întreaga muncă 
politică desfășurată: de or
ganizațiile de partid, ne
spunea tov. Ioan Mondoca, 
secretarul comitetului de
partid al minei, am urmărit 
cu stăruința și spun că am 
reușit să facem înțeleasă 
de către toți oamenii minei 
necesitatea de a asigura nu 
numai tone multe, ci și 
cărbune de bună calitate, 
pentru realizarea sorturilor 
superioare de cărbune ne
cesar cocsificării".

Este un succes important 
care trebuie dezvoltat prin 
amplificarea preocupărilor 
pentru menținerea indica
torilor. de calitate la para
metri planificați. Ce se în
treprinde în acest sens ? De 
la laboratorul de control și 
cercetare al C.M.V.J. am a- 
fiat că, în prima decadă a 
lunii mai, producția recep
ționată din vagoneți, deci 
din subteranul Lupeniului, 
are o cenușă de numai 39,2 
la sută, deci sub norma ad
misă, ceea ce confirmă con
tinuarea acțiunilor ce vi-

îmbunălățirea calită-
Dar, nu ace- 
se confirmă 

cărbunelui 
microcaricra

zegză 
ții producției, 
leași rezultate 
și la recepția 
provenit din
Victoria și pilierul Est. Aici, 
pe prima decadă, producția 
continuă să aibă un conți
nut de cenușă exagerat de 
mare, respectiv 53,6 la sută, 
mai ales pe seama bulgări
lor, deci a clasei granulo- 
metrice de peste 80 mm la 
care conținutul de cenușa 
depășește 68 la sută. Șeful 
carierei, irig. Alexandru Nai- 
din, ne-a asigurat că se de
pun strădanii pentru o cit 
mai buna decopertare a stra
tului, pentru evacuarea bo
lovanilor. Ia haldă, precum 
și supravegherea încărcării 
selective a cărbunelui în 
autobasculante. Dar, mai... 
scapă și piatră, rămasă du
pă decopertare, și steril 
provenit din intercalați!, mai 
ales C.ă încărcarea : 
cu excavatorul.

— Situația se va 
ționa definitiv prin 
re, încă din această 
Se fac în acest scop ame
najările și se pregătesc ins
talațiile necesare la silozul 
de la incinta pilierului Est, 
iar din trimestrul 111, tot 
aici, odată cu construirea 
liniei ferate normale între 
incintă și preparație. 
vor asigura condiții și 
bune claubajului care 
va face pe o platformă, 
mult, se vor lua și probele 
de calitate pentru produc
ția de la microcarieră. Pre
cizările ne-au fost făcute 
de directorul tehnic al mi-, 
nei, ing. Paul Luculescu. In-

se face

solu- 
clauba- 

lună.

se 
mai

se 
mai

tcrlocutorul ne-a detaliat 
de altfel și preocupările de 
ansamblu ale conducerii 
minei Lupeni pentru îmbu
nătățirea calității cărbune
lui. Reținem mai ales preo
cuparea pentru promovarea 
unor tehnologii adecvate 
condițiilor de zăcămîht, co
relarea, prin preliminar, a 
exploatării stratelor în func
ție de intercala)iile de ste
ril, executarea lucrărilor ne
cesare pentru separarea flu
xului de transport al sterilu
lui, intensificarea alegerii 
șistului vizibil prin crește
rea exigenței și a cointere
sării formațiilor de lucru în 
acest sens, intensificarea 
claubajului pe toate schim
burile Și asigurarea recep
ției sterilului' Ia locurile de 
muncă. Se va continuă, de 
asemenea. înnămolirea pre
ventivă a spațiului exploa
tat in scopul consolidării 
tavanului artificial.

— Vom stărui atît din 
punct de vedere tehnologic, 
cit și prin măsuri organiza
torice și educative ca îm
bunătățirea calității cărbu
nelui să constituie în per
manență o preocupare de 
căpetenie a brigăzilor. a 
maiștrilor, a personalului 
tehnic, într-un cuvînt a în
tregului personal al minei, 
ue-a asigurat directorul teh
nic. Sîntem conștjenți de 
importanța acestui dezide
rat, și vom face totul ca, 
odată , cu sporurile de pro
ducție, mina noastră să ob- 

și la
vom 

mult,

tină realizări meritorii 
acest indicator. Adică, 
da nu numai cărbune 
ci și de calitate !

beneficia de o frumoasă 
bază sportivă. Consemnăm 
faptul că în dotarea com
plexului se găsesc televi
zoare și o microbibliotecă, 
creînd posibilitatea petre
cerii, în mod plăcut și u- 
til, a tini jiului celor so
siți la odihnă.

® BAR SAU EXPRES ? 
Apreciem (și nu prea) ini
țiativa responsabililor res
taurantului „Parîngul" ca 
la bar să nu mai fie scau-

ne. De acord. Dar mesele 
sînt prea joase ca să pu
tem crede că e vorba 
un bufet expres' și nu 
un bar do- categoria I.

• IN CASA NOUA. 
La Lupeni a fost dat în 
folosință un nou bloc, cu 
garsoniere de confort I. 
Primii locatari au început 
de ieri să-și ocupe noile 
locuințe confortabile.

de 
de

• SIMPOZION. Zilele 
trecute în cadrul Casei 
pionierilor din Petrila a 
avut loc un simpozion cu 
tema „2050 de ani de la 
crearea primului stat dac 
centralizat și independent”. 
Au fost prezentate . 9 co
municări.

• PROFESII. Duminică, 
18 mai, la clubul din Lu
nea a avut Ioc un concurs 
de orientare școlară și 
profesională. Avînd tenia:

Corneliu RADULESCU

O fotografie păstrată cu pioșenie în arhiva de su
flet a vieții celui care s-a numit Tudor Arghezi. Reve
lion 1967. Părintele cuvintelor potrivite primea ultimii 
colindători, cîțiva studenți din anul V al Facultății de 
limbă și literatură română, Universitatea din Bucu- 
reșli. Printre ei se afla (în dreapta, jos) și reporterul de 
astăzi al ziarului „Steagul roșu", Ion Vulpe.

„Profesii din județul Hu
nedoara", concursul a fost 
urmat de o trecere în re
vistă a formațiilor artisti
ce pionierești din școlile 
orașului Petrjla. A parti
cipat un mare număr de 
pionieri.

• AUTOEDUCAȚIE. 
Membrii subredacției pio
nierești din Petrila au or
ganizat un „maraton” de 
întrebări și răspunsuri cu 
tema „I ile din istoria pa-

triei“. Prin răspunsurile 
dale in cadrul concursului, 
s-au remarcat pionierii 
Cristina Drăghici. Virgil 
Straiului. Nicolae Iosif, 
Marîoara Dicuz, Violeta 
Sima, Eugenia Ernest 
David liorațiu.

Rubrică redactată de 
Constantin GRAURE
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Campionatul județean de fotbalLUPTE LIBERE

să susțină barajul !
Minerul Paroșeni poateCopiii Văii, 

protagoniști 
ai finalelor

Sala
Sf. Gheorghe a 
recent, etapa de 
campionatului 
can pentru copii 
la lupte libere la 
participat cei mai 
sportivi din județele Al
ba, Argeș, Brașov, Bu
zău, Dîmbovița, Prahova, 
Ilfov, Sibiu, Covașna și 
Hunedoara. Reprezen
tanții municipiului nos
tru, sportivi ai C.S.Ș. 
Petroșani (antrenați de 
Vasile Făgaș și prof. Ion 
Blaj) și Â.S. Jiul Petrila 
(Ion Corbei) au avut și 
de data aceasta o com
portare bună, dominînd 
copios unele categorii de 
greutate. Astfel, Ia copii 
II, categoria 32 kg., Ni- 
colae Mălinaș, a învins 
prin tuș toți adversarii 
din serie și s-a calificat 
în finală împreună cu un 
alt sportiv din Vale, Vio
rel Cîrcel, liderul celei
lalte serii. A cîștigat Ni- 
colae Mălinaș (tuș min. 
1), ambii sportivi urmând 
să ne reprezinte la fina
lele de la Tg. Mureș.

In aceeași manieră a 
obținut victoria și Grigo- 
re Mereuță. El și-a depă
șit fără probleme toți 
adversarii și s-a clasat pe 
locul I la categoria 
kg. Cîștigînd seria, 
avînd o evoluție mai 
bă în meciul final,

sporturilor 
găzduit, 
zonă a 

republi-
I și II 

care au 
buni

44 
dar 
sla- 
Ro- 

meo Săpînțan, de la A.S. 
Jiul Petrila, s-a clasat 
pe locul secund la cate
goria 38 kq, iar Gabriel 
Tigăeru, de la C.Ș.S. Pe
troșani, a 
pe poziția 
kg.

Fără să

fost înregistrat 
a IH-a la 36

_____ . _ obține califi
carea pentru etapa fina
lă, dar cu o comportare 
bună, au evoluat și Flo
rin și Marius Văcăreanu, 
clasați pe locurile V la 
categoriile 30 și 34 kq. La 
copii I, cumulînd puncte
le de la toate cele trei 
zone, loan Suingan (52 
kg), Octavian Văcărea
nu (67 kg) și Sorin Cio
banii (72 kg), toți, trei de 
la C.Ș.S. Petroșani, s-au 
caBficat pentru faza, fi
nală.

-.’T-Ț-d";.....................................’.
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Fază palpitantă de fotbal într-unul din meciurile susținute acasă, în acest retur de 
campionat, de către echipa „Minerul" Vulcan.

Fotbal, divizia C
Foto : Ion BÂLOI

Doar arbitrii sînt de
DUNAREA CALAFAT — 

MINERUL LUPENI 1—0 
(1—0). In s.eYia a VH-a a 
diviziei C, trena evadaților 
din pluton era dusă, pînă 
duminică, cu schimbul, de 
minerii din Lupeni și Mo- 
tru, dar de eșecul lor conco
mitent a beneficiat Electro- 
putere Craiova, finișul 
cursei în trei . lasă șanse 
echipei cu rulaj constant. 
Cum au pierdut, duminică, 
minerii din Vale?

La început, dunărenii 
atacat cu toate forțele, 
ratat două ocazii clare 
fața buturilor lui 1 
în ajutorul lor au 
însă arbitrul central 
Dinu din Alexandria 
„lăturașul" Ion Enescu 
Roșiori. Astfel, în min. 
cînd Burdangiu a deposedat 
corect un adversar pătruns 
în careu, s-a dictat un ima
ginar penalti. Inspirat, Ho
man a plonjat în direcția 
balonului expediat de mij
locașul dreapta al gazdelor, 
pericolul fiind apoi îndepăr
tat. Momentul psihologic 

I 
I 
I 
I 
I 
I
I

au 
au 
în 

Homan, 
i venit

Ion.
Și' 

din
12,

al partidei s-a consumat în 
min. 37, cînd Covaci, scă
pat pe contraatac, a întîr- 
zial să șuteze, gazdele s-au 
mobilizat, după o suită de 
combinații, ofensive, au re
ușit să deschidă scorul: în 
min. 39, Homan deviază o 
„ghiulea" in transversală, 
deși faultat grosolan, mai 
respinge trei șuturi conse
cutive, coechipierii săi din 
ultima linie rămân pironiți 
în careu și în cele din ur
mă balonul poposește 
plasă. Două 
tîrziu, Voicu 
în suprafața 
dar arbitrii 
închis ochii, 
După pauză, 
vut o singură ocazie 
Dosan, al cărui șut a 
deviat de portarul din 
lafat, atacurile lor au 
oprite cu regularitate 
atît de apărarea localnici
lor, cit de fanionul lui Ion 
Ionescu, în vreme ce con
ducătorul jocului a tempe
rat zelul ofensiv al oaspe
ților prin cartonași galbe-

în 
minute mai 
a fost faultat 
de pedeapsă, 

menționați au 
la infracțiune, 
minerii au a- 

prin 
fost 
Ca- 
fost 
nu

Minerii în întrecerile „Daciadei"
Echipa de fotbal „Mi

nerul" Livezeni a învins, 
în ultimele întreceri ale 
„Daciadei", echipa STRA 
cu scorul de 8—0. De 
menționat este faptul că 
din echipa minerilor au 
făcut parte trei dintre 
ortacii brigadierului Cos- 
tea Aftonic, dintre care 
s-au remarcat Burii ă și

șeful de schimb Lazăr. 
Printre entuziaștii supor
teri ai echipei s-au a- 
flat șeful de brigadă 
Gheorghe Ureges, 
grafii Puiu Furdui, 
rian Meliță, loan 
și... coordonatorul 
margine al echipei, loan 
Opriș. (M.B.).

topo-
Ma-

Șerbu 
de pe

vină ?
ne administrate lui M. Ma
rian și Boloș. Minerul Lu- 
peni se vede astfel stopa- 

pentru moment în cursa 
promovare.

duminică nu 
să afecteze 

ralul echipei : 
să contribuie la mobiliza
rea ei. In deplasare trebuie 
obținute mai multe puncte 
decât partenerele de „mo- 
rișcă".

tă 
de 
de 
să

Insuccesul 
trebuie în- 
totuși mo- 
dimpotrivă.

Ion FIASTRU

PREPARATORUL PE- 
TR1LA — AURUL CERTEJ 
2—0 (1—0), Partida de ,1a 
Petrila atârna greu în 
lanța clasamentului 
campionatul județean, 
întrucât, după calculul 
tiei, în cazul în care , 

.“ învingea 
județenelor",

ba- 
din 
în- 

hîr- 
,Pre

paratorul" învingea lide
ra „județenelor", Minerul 
Paroșeni, urma să susțină 
baraj pentru intrarea în 
divizia C. Pe un teren greoi, 
plin de bălți și denivelări 
(aici ar trebui să se gîn- 
dească mai mult și să ac
ționeze ca atare asociația 
sportivă de la Preparație), 
echipa petrileană .a în
vins printr-un efort de vo
ință remarcabil. Travaliul 
jucătorilor a durat exact 
90 de minute și rezultatul 
le-a răsplătit munca, 
ma repriză a fost 
un joc de tatonare 
nuă în care balanța 
ționat în favoarea echipei 
din Certej, compusă din 
vechi divizionari A și 
B. Totuși, ambiția echipei 
din Petrila s-a materiali
zat în min. 38 cînd, după 
atacuri insistente, Lăzăroiu 
(un „șeptar" muncitor și 
demn de luat în seamă) a 
preluat „din baltă", o min
ge „scăpată" de portarul

Handbal, divizia B (tineret)

Pri- 
calmăi 
conti- 
a ac-

a tri- 
salis- 

1000 
record, 

Petrila) ; 1—0. 
doua repriză se 
mai „calculat", 
petrilenilor, Cu- 
cerut elevilor, 
viziune de joc),

oaspeților, pe care 
mis-o în plasă, spițe 
facția celor aproape 
de spectatori (un 
se pare, la

Cea de-a 
desfășoară 
(antrenorul 
relea, le-a 
săi calm și 
însă oaspeții par hotărîți 
să nu „depună armele". Cu 
un portar în zi bună (Ban- 
ga), cu Maria, cel mai bun 
jucător în teren, cu un Pop 
insistent și mereu nemții*, 
țumit de rezultat, cu un Si- 
mîniciuc penetrabil pe cen
tru, gazdele ratează mai 
multe ocazii (min. 52, 54, 
56), dar golul, care nu mai 
creează probleme vine în 
min. 72, cînd la o învălmă
șeală în careul oaspeților, 
Kalai (prea comod în a- 
ceastă partidă !) șutcază în 
bară. Mingea revine, Pop 
și Maria tergiversează mar
carea golului; însă Maria 
(atenție selecționeri !) cu 
toate că poartă pe tricou 
numărul 4, pecetluiește soar
ta partidei : 2—0. Arbitrul 
Pădureanu, la centru, „a fost 
un adevărat cavaler al flu
ierului.

Mircea BUJORESCU

Meci viu disputat
UT1LAJUL-ȘT11NȚA — 

C.S.U. ORADEA 9—6 (5—2). 
in ciuda timpului nefavo
rabil, muiți iubitori ai hand
balului au fost prezenți in 
tribune pentru a-și încu
raja favoriții în această 

teren 
noas- 

campiona-t. 
ce regreta

ultimă evoluție pe 
propriu a formației 
tre in actualul 
Și n-au avut 
deoarece au urmărit o în- 
tîlnire viu. disputată, în 
care din nou au excelat 
Pali și portarul Tureschi. 
După două minute de , joc, 
scorul era 1—1 și numai 
după un sfert de oră de 
atacuri de-o parte și de al
tar, dar cu ratări, uneori 
incredibile, tabela de mar
caj a fost modificată in 
favoarea noastră, prin go
lul lui Kiss. Pînă la pauză 
mai asistăm la cîteva bare, 
dar și la subtile combinații

în 
Pali 
ții reduc din handicap prin 
transformarea unei 
turi de la 7 
tre Timaru. 
ză 5—-2.

In repriza 
tarul Kurta 
bune intervenții pe 
gul său Tureschi, dar 
rile de ambele părți fad ca 
numai după 19 minute de 
la reluarea jocului să 
sistăm la înscrierea 
lui goi al reprizei, tot 
gazde, 
se îndîrjește, 
de arbitri Gheorghe 
trescu și 1. PăuneScu 
București, reușește cu 
țul a două eliminări 
nitive (trimiterea în 
bune a antrenorului 
peților, Gh. Ionescu, 
elevului său, Tudor)

atac, fructificate de 
și Cîmpeanu. Oaspe-

melri de 
Deci, la

a doua, 
îl imită

lovi-
că- 

pau-

por- 
prin 

cole- 
rată-

a- 
primu- 

de 
prin Pali. Jocul 

dar cuplul 
Dumi- 

din 
pre- 

defi- 
tri- 

oas- 
și a 

să

pună capăt unor faze ca
re începuseră să dăune
ze frumuseții 
inferioritate 
oaspeții se mobilizează 
teren, mai reduc din han
dicap, dar 
nu, Ghecîu 
lor, știu că 
torie atîrnă 
chipei în divizia
Partida . ia astfel sfîrșit cu 
victoria formației 
la scorul de 9—6. Datorită 
acestei victorii, indiferent 
de rezultatul întîlnirii de 
la Craiova, din ultima ,e- 
tapă, handbaliștii noștri reu- 

-ișesc, cu destule emoții, să 
se mențină în divizia B. 
Dar, pornind de la ceea 
ce-și propuseseră, pînă la 
ceea ce au realizat în final, 
e o cale atîț de lungă !...

CorVin ALEXE

să
partidei. In 

numerică,
în

Pali, Cîinpea- 
și coechipierii 
de această vic- 
menținerea e- 

secundă.

noastre

— Ce „culori" vă tre
zesc emoții ?

—■ Ani copilărit în Grivi- 
ța Bucureștilor, am cunoscut 
fotbalul prin patima- supor
terilor rapidiști care-și îra- 
brăcau porțile în doliu 
cînd pierdeau Cupa în fa
voarea Arieșului, Țin cu 
echipa națională și poate 
pentru faptul că nu am a- 
juns niciodată printre tri
colori. Unde nici nu pu
team ajunge, deoarece am 
jucat doar în „Onoare" și 
în formația universității, 
într-un puternic campionat 
studențesc, în care activa 
ca atacant și Cristian Ga- 
țu. Acum sînt arbitru de 
fotbal de categoria 11 Am 
jucat în schimb rugbi în 
divizia B, Ia Dinamo, am 

. ajuns chiar la un trial al 
juniorilor, după care m-am 
accidentat exact pe vremea 
cînd mă batea gindul să 
vin la Petroșani, să fac 
facultatea, să joc pe prima 
scenă. Fotbalul este însă 
ultima reprezentație sacră 
a timpului nostru, cum re
marca vestitul Paolo Pas- 
soiini... Cît despre divizi
onara A din Valea Jiului, 
când am scris reportajul

După „fluierul final", fotbalul constituie 
o temă de meditație...

După p.emieră, aplauzele l-au adus pe 
scena Teatrului de stat pe autorul come
diei „Fele și caii verzi", gazetarul spor
tiv MIRCEA M. IONESCU, un lînăr de 34 
de ani, absolvent al facultății bucurește- 
ne de... filozofie. De altfel, comentatorul 
televiziunii (peste 100 partide transmise) 
și radioului, cronicarul „Sportului" mai

despre pregătirile de iar
nă, credeam sincer că Jiul 
putea juca în „Cupa balca
nică", la sfîrșitul acestei e- 
diții. Peste iarnă și-a pier
dut insă seriozitatea, i s-a 
făcut „milă" de cîțiva ne
voiași și așa, nu numai că 
s-au dus cîteva puncte pre
țioase, dar s-a dereglat o 
atitudine.

— Comedia și fotba
lul sînt, pentru unii, do
uă domenii facile...

— Cu Thalia m-am înlîl- 
nit de mic, ca spectator, dar 
nu știam ce înseamnă Mel- 
comena. Adevărata talie a 
...Thaliei am luat-o în stu
denție, cînd am început să

scriu comedi

are Ia activ un roman polițist, publicat 
în urma cu 4 ani: „Asasinul acordă in
terviuri", o altă comedie cu subiect fot
balistic, cu care a debutat în dramaturgie 
și foarte multe proiecte literare. L-am in
vitat .„la un schimb de pase" pe tema 
fotbalului și a comediei despre sportul 
cel mai iubit.

Dar verita-
bila convertire s-a produs 
după un deceniu de expe
riență gazetărească, cred că 
interviul este primul pas 
spre literatura -dramatică. 
Sigur că există o psihoză 
în virtutea căreia comedia 
și lotbalui sînt privite ca 
preocupări facile, pentru 1- 
mensa lor audiență la pu
blic, pentru simplitatea lor 
(nu simplismul!), care re
fuză marile teorii cosmo
gonice, epistemologice etc. 
etc. Ambele reprezintă în
să o necesitate a acestui 
secol, de aceea trebuie a- 
părate de degradări. In pri
vința celor două piese scri

se de mine, pol spune că 
le-am tiiiisat greu, deoare
ce sini... comedii inspirate 
din lumea fotbalului. Pri
ma — „Centrul înaintaș s-a 
născut la miezul nopții" — 
este o comedie pseudo-po- 
lițistă despre ratarea unei 
mari vedete, a doua „Pele 
și caii verzi" reprezintă o 
îarsă vitriolantă, cum ni
merit a scris cronicarul tea
tral al ziarului dumnea
voastră. După debut, „Pele" 
ini-a oferit certificatul de 
încredere în mine însumi. 
Fiindcă a debuta e ușor, a 
continua e mai greu.

-— Cum s-a soldat 
„întilniiea" cu Teatrul de 
stat Petroșani ?

—- Ca aspirant la condi
ția de dramaturg trebuie 
să-mi exprim bucuria fa
ță de teatrul petroșănean. 
și forurile in drept, care 
n-au ignorat o comedie cu 
temă fotbalistică. Datorez 
acestui colectiv teatral în
crederea în viitorul meu de 
dramaturg. Sigur că am fost 
un norocos in privința re
gizorilor, la Arad (Costin 
Marinescu) și la Petroșani 
(Florin Fătulescu, câștigăto
rul premiului de regie la 
Festivalul de teatru con
temporan, Brașov —. 1980), 
piesele mele au fost „ridi
cate" in scenă. La Petro
șani, marea mea șansă s-a 
numit și Echipa, cei 13 in- 
terpreți, care s-au dăruit ad
mirabil'; riuanțînd sensibili
tățile și lăcind din fotbalul 
urcat pe scenă nu un sim
plu joc, ci o felie de viață, 
o temă de meditație, un a- 
devăr moral. Trupa petro- 
șăncană, o trupă de mare 
calibru artistic, a reușit să 
creeze „după fluierul final"

și acel al treilea act, ne-, 
scris, dar gîndit de mine, 
actul spectatorilor, din sea
ra de după spectacol, cînd 
trebuie să ne punem între
bări serioase, chiar dacă 
două ore am rîs uneori în 
hohote. *

— Cu ce proiecte ata
cați „noul sezon lite
rar" ?

— Am avut la premieră 
un . spectacol cald, apropiat 
de spectator care a trăit cu 
o emoție sinceră piesa, un 
public cum și-ar dori orice 
dramaturg. Afluența publi
cului, în pofida handicapu
lui topografiei „teatrului de 
dincolo de barieră" și fer
voarea cu care a participat 
la spectacol, definesc ne
voie de comedie. Ceea ce 
voi avea în vedere cînd mă 
voi apleca asupra mesei de 
scris. Am terminat, deja, co
media „Blonda, geniul și 
vedeta" (sau „Transplantul 
de umbre") și o piesă anti
războinică — „A murii Tha
les de sete Am „in fașă" 
un nou roman polițist. De 
fapt mă gîndesc .sa devin 
dramaturg, iără a renunța 
ia profesiunea mea de cre
dință, .comentator de iblbaL

« Ion VULPE
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Vizita oficială de prietenie 
în U.R.S.S. a primului ministru 

ai guvernului 
Republicii Socialiste România

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
'— Tovarășul Hie Verdeț, 
membru al Comitetului po
litic Executiv al Comitetu
lui Central, al Partidului Co
munist Român, prim-minis- 
tru al guvernului Republi
cii Socialiste România, a so
sit luni într-o vizită oficială 
-de prietenie în l'.R.S.S. la 
'invitația guvernului sovietic.

In aceeași Zi, la Kremlin 
au început convorbirile, ofi
ciate romând-sovietice; To
varășul Ilie Verdeț, mem
bru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, a a- 
vut o întîlnire cu A.N. Ko- 
sicjhiri membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S,

Cei doi prim-miniștri au 
.examinat probleme ale dez
voltării și adîricirii în. con
tinuare a relațiilor de pri
etenie și colaborare dintre 
România și U.R.S.-S. Ei au 
relevat însemnătatea deo
sebită pe care o au convor
birile și înțelegerile conve
nite în cadrul întîlnirilor 
la' nivel înalt dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu,

PRiMUt MINISTRU AL 
JAPONIEI, Masayoshi Ohi- 
ra, a dec arat că va parti
cipa la îiitîlnitea la nivel 
înalt a principalelor șapte 
state: occidentale industria
lizate, care urmează să aibă 
loc la 22 și 23 iunie', în 
ciuda faptului că la această 
dată in Japonia vor avea 
Inc alegeri — transmite a- 
g antici France Press'd. Ță
rile care urmează să fie 
prezente la reuniunea de la 
Veneția sînt Japonia, Ma
rea Britanic, R.F.G., Franța, 
S.U.A.. Canada' și Italia..

COMISIA MILITARĂ 
a Frontului Național de E- 
liberare din Uganda a dat, 
duminică, publicității o de
clarație. în care sînt enun
țate împuternicirile noii od- 
minislrații a țarii. In decla
rație se arată că toate drep
turile și funcțiile aparținând 
potrivit Constituției pre- 

..'dintelui sînt transmise u- 
ner comisii prezidențiale. în 
componența căreia vor in
tra trei membri ai Comisiei 
mditare. Comisia preziden
ția,ă va exercita puterea e- 
xecutuă în țară prin inter
mediul cabinetului de mi
niștri ce a fost format, în 
fruntea acestuia aflîndu-se 
președintele Comisiei mili
tare.

APROXIMATIV cinci mii 
de persoane au luat parte 
duminică ta Washington la 
o demonstrație organizată 
în sprijinul unot revendicări 
de ordin economic.

LA DAMASC s-a anunțat, 
din sursă oficială siriană, 
că, Ia începutul lunii vi
itoare, în capitala Siriei vor 
începe lucrările unei con
ferințe a țărilor arabe în 
probleme privind investiți
ile cu caracter industrial și 
tehnic.

GUVERNUL JAPONEZ a 
dizolvat, luni, Camera Re
prezentanților camera
inferioară a parlamentului 
—, ca urmare a adoptării 
moțiunii de neîncredere, 
prezentată, vineri de Parti
dul Socialist din Japonia, 
informează agenția Kyodo. 
După cum s-a mai anunțat, 
alegerile parlamentare vor 
avea loc la 22 iunie — a- 
tît cele pentru Camera Re

secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășul L.I. Brejiiev, •secretar 
'general al C.C. al P.C. U.S., 
■președintele' prezidiului so
vietului suprem al 'U.R.S.S., 
pentru întărirea prieteniei 
și solidarității, pentru ex
tinderea colaborării pe mul
tiple planuri dintre P.C.R., 
și P.C.U.S.. dintre România 
și Uniunea Sovietică, din
tre poporul român și po
poarele sovietice, în inte
resul . construcției socialis
mului și comunismului în 
cele două țări.

In cadrul convorbirilor 
s-a acordat o atenție deo
sebită problemelor actuale 
ale dezvoltării colaborării 
economice și tehnico-știin- 
țifice dintre România și 
U.R.S.S. Au fost examinate 
măsurile privind dezvoltarea 
colaborării și specializării 
în producție, a volumului 
schimburilor economice din
tre cele două țări vecine 
și prietene.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă pri
etenească, de lucru.

prezentanților, cit și cele 
pentru Camera Consilieri
lor — camera superioară a 
parlamentului — care fu
seseră stabilite inițial pen
tru data de 29 iunie,

IN ALEGERILE PREZI
DENȚIALE desfășurate du
minică ni Austria, Rudo.lt 
Kirchschlaeger a fost con
firmat in funcția supremă 
in stat pe o perioadă de 
încă șase ani. El a întrunit 
79,9 la sulă din sufragiile 
electoratului, cifră record 
pentru alegerile preziden
țiale din această țară, du
pă cum menționează agen
ția A.P.A. Ceilalți doi can
didați în scrutin, .Willfried 
Gredler, din partea Parti
dului Liberal, și Norbert 
Burger, președintele Parti
dului Național Democrat de 
extremă dreaptă, au întru
nit 17 și respectiv 3,2 la 
șuta din voturi.

LA NEAPOLE a fost co
mis luni un nou atentat te
rorist căruia i-a căzut victi
mă Pino Amato, membru al 
Consiliului regional din 
partea Partidului Democrat- 
Creștm, de guvernămînt. 
Numărul victimelor atenta
telor teroriste comise în 
Italia de la începutul aces
tui ân se ridică la 20.

242 M LIOANE DE ALE
GATORI — din totalul celor 
351 milioane de cetățeni cu 
drept de vot ai Indiei — 
sini chemați să se prezinte 
la urne, la 28 și 31 mai, pen
tru a alege Adunările legis
lative din nouă state in
diene. Peste 16 000 de. can
didați se vor piezenla pen
tru ocuparea a 2 234 locuri 
în cele nouă Adunări le
gislative, dizolvate la 17 fe
bruarie de primul ministru 
Indira Gandhi. Observatorii 
politici din Delhi apreciază 
că, în fața unei opoziții 
slăbite și divizate, partidul 
Congresul Național Indian 
(1), de guvernămînt, are ce
le mai mari șanse de a câș
tiga alegerile

INTR-O DECLARAȚIE fă 
cută corespondentului agen
ției France Presse, minis
trul iranian al petrolului, 
Aii Akbar Moinfar, a ară
tat că măsurile adoptate de 
membrii Pieței comune îm
potriva țării sale .,nu cons
tituie o surpriză pentru Iran 
și că ele nu vor afecta e- 
conomia națională* 1*. „Noi 
ne așteptam la decizii de 
această natură și am a- 
doptat toate măsurile de 
precauție pentru a le face 
față** — a adăugat el.

CAUT femeie îngrijire 
copil un an. Strada Republi
cii nr. 118/1, după orele 
17, (417) b. X.
KERTESZ Benedek urează' 
„La jnulțL ani“ Ecaterinei 
Kovacs cu ocazia împlinirii 
vîrstei de 18 ani. (418)

SCHIMB apartament nou
cu două camere, etaj 1, 
cartier Hermes cu similar 
la case mici Aeroport -sau

Prezențe românești
VIENA 49 (Agerpres). 

Sub auspiciile societății 
„Unirea — prietenii Româ
niei în Austria**, în orașul 
Mautern a avut loc o ma
nifestare dedicată priete
niei româno-austriece. Cu 
acest prilej, echipa cultura
lă a societății a prezentat 
o suită de cîntece și dan
suri populare românești. 
A fost deschisă o expoziție 
românească de artă naivă

încheierea lucrărilor 
celui de-al Vll-lea 

Congres al P.C. din 
Guadelupa

PARIS 19 (Agerpres). — 
Cel de-al Vll-lea Congres 
al P.C. din Guadelupa și-a 
încheiat lucrările — infor
mează agenția TAȘS. După 
raportul prezentat de se
cretarul general al P.C.G., 
Guy Dânente, delegații au 
dezbătut situația politică și 
economică din insulă și au 
stabilit sarcinile de viilor. 
In rezoluția politică a con
gresului sînt definite căile 
concrete de lărgire a acti
vității partidului. ■

Congresul a desemnat or
ganele de conducere, ale 
partidului. Guy Danente a 
fost reales în funcția de 
secretar general al P.C. din 
Guadelupa.

Embargo asupra contractelor
’ încheiate cu Iranul

ția France Presse. „CeiROMA 19 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe ai ță
rilor membre ale Pieței co
mune, reuniți la Napoli, „au 
reexaminat situația creată 
în urma reținerii ostatici
lor americani în Iran" — 
se arată în comunicatul re
uniunii,: transmis de agen-

Noi dimensiuni ale cooperării 
franco-mexicane

PARIS 19 (Agerpres). Vi
zita oficială a președintelui 
Mexicului, Jose Lopez Por
tillo, în Franța — relevă, 
într-un comentariu agenția 
France Presse — a permis 
să se hotărască o cooperare 
politică strînsă între cele 
două țări preocupate de 
actuala încordare internațio
nală și care resping hege
monia blocurilor.

Agendă energetică internațională

ș
i

i
1

PRAGA 19 (Agerpres).. 
: Sistemul energetic ceho- 
; slovac s-a îmbogățit cu o 
■ nouă capacitate de pro- 
; ducție. In :cadrul termo- 

cenTălei „Melnik-3“ a 
intrat în probă un bloc 
energetic de 500 000 kW, 
cel mai puternic instalat 
pină in prezent în Ceho
slovacia. întregul echipa
ment al centralei „Mel- 
nik-3“ este, produs in țară,

X
DELHI 19 (Agerpres), 

Guvernul indian a aprobat 
două proiecte de mărire a 
capacităților, de producție 
o rafinăriilor- de la Ma
dras. de Ia 2,8 la 5,2 mi
lioane tone pe an, și a 
celei de la Cochin, de la 
3.3 la 6,6 milioane tone pe 
an In felul acesta, India 
va putea reduce importul 
de produse petroliere.

X
OSLO 19 (Agerpres). Po

trivit ministrului norve
gian al pelrolului și ener

a pictorului Timoîle To- 
haneanu.

ROMA 19 (Agerpres). 
— Sub auspiciile Asoci
ației de prietenie Italia — 
România, în orașul Flo
rența a fost organizat un 
ciclu de conferințe dedica
te istoriei, geografiei, dez
voltării social-economice 
și culturii României.

Manifestarea s-a bucu
rat de un larg interes.

Adunare festivă
HANOI 19 (Agerpres). La 

Hanoi a avut loc luni o a- 
dunare festivă cu prilejul 
împlinirii a 90 de ani de la 
nașterea lui Ho Și Min. Des- 
chizînd adunarea, Le Duan, 
secretar general al C.C. al 
P.C. din Vietnam, a subli
niat că președintele Ho Și 
Min, patriot înflăcărat, este 
simbolul luptei revoluționa
re a poporului vietnamez și 
al victoriei revoluției, în
temeietorul partidului de tip 
nou și al Vietnamului inde
pendent.

Truong Chinh, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.V., președintele Comite
tului Permanent al Adunării 
Naționale a R.S.V., a pre
zentat un , raport.

iîouă“ au Stabilit instituirea 
unui embargo asupra tutu
ror contractelor încheiate 
cu Iranul după 4 noiem
brie 197» (data ocupării am
basadei S.U.A. din Tehe
ran).

De asemenea, adaugă A.F.P., , 
Franța . își va intensifica 
participarea la dezvoltarea 
economica a Mexicului, ce
ea ce va contribui la redu
cerea dependenței Mexicu
lui față de S.U.A., cu care 
efectuează 80 la sută din 
schimburile sale comerciale. 
Cu prilejul vizitei au fost 
semnate mai multe acorduri, 
în special în domeniile a- 
groalimentar și turistic.

giei, investițiile pentru 
prospecțiunile petroliere 
pe platoul continental al 
Norvegiei vor Ii majorate 
de la 15. la,.21 miliarde co
roane pentru realizarea ri
nei producții anuale între 
70 și 90 milioane tone de 
țiței.

Ministrul prevede.că pe
trolul va reprezenta între 
15 și' 2’5 la sulă din pro
dusul național brut în 
cursul anilor 1980—1985 și 
40 la sută din valoarea 
exportului.

Potrivit testelor de fo
raj elecluate de compania 
petrolieră națională „Sta- 
toil“ în „Golden Bloc“, a- 
ceasta ar conține tot atî- 
tea rezerve cit cinipul de 
la Ekofisk, Testele au pre
văzut o producție de 4 580 
barili de petrol pe zi și 
60 000 metri, cubi de gaze 
pe.zi. „Statoil** a terminat 
cel de-al patrulea foraj la 
„Golden Bloc“.

I 
I
I

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; Fetița de zăpa
dă; Republica : Studen
tul, computerul și car
tofii : Unirea : Mireasa 
din tren.

PETRILA : Colosul din 
Rodos, seriile I-1I.

LONEA : Knock-out.
VULCAN — Luceafă

rul : Chemarea primăve
rii; Muncitoresc: Napoli 
se revoltă.

LUPENI — Cultural: 
Copiii Iui Sanchez ; Mun
citoresc : Vacanță tra
gică.

URICANI : Pe urmele 
documentului 99.

Tribunalul județean Kuneduara-Deta
strada Lenin nr. 11

anunță CONCURS pentru postul de execu
tor judecătoresc de la Judecătoria Petroșani.

Condiții de încadrare : studii juridice 
superioare sau liceul și doi ani vechime in 
munci economice sau administrative.

Retribuirea conform Legii 57/1974.
Concursul va avea loc în ziua de 7 

iunie.
Dosarele cuprinzînd cererea și actele 

necesare vor fi depuse pînă la data de 5 iu
nie 1980. .

Informații suplimentare la telefon 
11574 Deva sau 41535 Petroșani.

Grupul școlar minier Petroșani 
și Liceul industrial nr. 1 Petroșani 
aduc la cunoștință că în anul școlar 1980 
—1981 școlarizează elevi în următoarele 
profiluri și meserii : J

Treapta I, liceu zi j 
profilul: mine-petr6!-gec.<,^ t ‘

— mecanic
. — electrotehnic

— construcții
Treapta a ll-a, liceu — zi 
meseriile :
— miner. ,
— mecanic mașini și utilaje
— electrician de mină
Școala profesională
meseriile :

■, ' —' miner
— construcții structuri
— electromecanic de mină
— instalator
— electrician de mină
— mecanic mașini și utilaje de mină
Se fac înscrieri în periogdele :

• 16—25 iunie (pentru treapta I liceu)
• 1—8 iulie (pentru treapta a ll-a li

ceu și școală profesională).

Mica publicitate

TV
10,00 Teleșeoală. 11,00 

Film serial Dallas — Com
pania petrolieră Ewing. I 

-Reluarea episodului 36. !
11.50 Telex. 16,00 Telex. I 
16,05 Invățămînt — educa- I 
ție. 16,30 Curs de limba ■ 
engleză 16,45 Tenis — du- I 
blu mixt : Mariana Simio- 
nescu, Bjorn Borg — j 
Chris Evert, John Lloyd. I 
Transmisiune de la Londra. | 
17,45 Muzică ușoară. 18,00 j 
întrebări și răspunsuri. ■ 
18,25 Almanah pionieresc. I
18.50 1001 de seri. 19,00 
Telejurnal. 19,25 Dosarul I 
resurselor refblosibile. I 
19,40 Ancheta TV: Lupta 1 
cu inerția. 20,05 întîlnire | . 
cu opera română din Cluj- 
Napoca. 20,35 Teatru TV ’’ 
Făclie în miez de noapte
de Barrie Stvis. Spectacol | 
realizat în coproducție cu j 
Teatrul de Nord din Satu I 
Mare. 22,10 Telejurnal. •

Carpați. Informații telefon 
41628, după orele 18. (413) 

AMARIEI. Aurel din Lu- 
peni mulțumește pe această 
cale medicului Iacob Mir
cea de la secția neurologie 
a Spitalului municipal Pe
troșani pentru deosebita 
competență profesională de 
care a dat dovadă în tra
tarea bolii mele, redîndu-mi 
sănătatea. (1336)

REOACȚIA Ș? ADMINISTRAȚIA: Petroșani, ștr. Republicii, nr, BO, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPAUVUi Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr 67.

Rudo.lt

