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Astăzi, la posturile noastre 
de radio și televiziune

Astăzi, în juiul orei 10.30, posturile de radio și 
televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii dele
gației de partid și de stat a Republicii Popo are Bulga
ria, în frunte cn tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stal al Republicii Populare 
Bulgaria, care, Ia invitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a tovarășului Nico’ae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia’iste România, va efec
tua o vizită oficială de prietenie în țara’noastră.
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Pentru minerii Văii Jiului
Luna mai, o lună plină de învățăminte, 

cu realizări sub posibilități

4 pagini — 30 bani

• Jumătate din cele peste 4 000 tone de cărbune 
extrase suplimentar de minele Bărbăteni, Paroșeni, Lu- 
peni ți Petrila este cărbune cocsificabil • Minerii Pa- 
roțeniului extrag cea mai mare cantitate de cărbune 
suplimentar de Ia începutul anului — 2 174 tone • In 
fruntea întrecerii, pe bazin, se menține în continuare 
colectivul minei Bărbăteni cu 105,9 la sută procent de 
realizare a planului.

Succesele sînt .o dovadă 
grăitoare a puterii de mobi
lizare de care au dat do
vadă unelg colective minie
re și cifrele atestă acest 
lucru — nu vom insista a- 
supra IfiT, nu pentru că ex
periența nu trebuie genera
lizată, .ci pentru că nereali- 
zările celorlalte întreprin
deri, atîrnă greu în balanța 
combinatului. *

Mina Dîlja de multă vre
me își justifică nerealizările 
pe seama ieșirii din circui
tul productiv a unor capa
cități (imobilizate fără voia 
colectivului) și care urmau 
să fie repuse în funcțiune 
treptat, astfel încît realiză
rile minei să fie în continuă . 
creștere. Dar, rezultatele 
ultimelor luni, cînd produc
ția’ realizată trebuia să fie 

la un nivel superior celor 
anterioare, sînt sub aștep
tări. Mina abia trece de 50 
Ia șută procent de realizare 
a sarcinilor planificate. Este 
adevărat că în această lu
nă proporția de” realizare a 
planului este superioară lu- 
'nil precedente cu două 
procente, dar cînd saltul a- 
re loc de la 53,4 la sută la 
55,5 la sută... el este totuși 
prea mic.

Mina Livezeni este cea 
de a doua întreprindere ca
re în această lună nu ajun
ge nici cel puțin la 60 Ia su
tă procent de realizare a 
planului cu toate că, rezul
tatele de pînă acum, și ne 
referim la realizările luni-

(Continuare în pag. a 2-al

0 nouă 

capacitate 
productivă

La sectorul VI al I.M, 
Vulcan a intrat în funcțiune 
un nou abataj frontal dotat 
cu susținere metalică și 
combină pentru tăiere. Ca
pacitatea de extracție zil
nică a abatajului este de 
350 tone, exploatarea lui 
fiind încredințată mineri
lor din brigada condusă 
de Clement Arcana.

Prin darea în exploatare 
a noii capacități producti
ve s-au creat la I.M. Vul
can condiții mai bune, 
pentru creșterea producției 
de cărbune extras și rea
lizarea sarcinilor de plan.

„Luna manifestărilor poîitico-ideologxe, 
cultural-educative și sportive"

„Nedeia vulcăneană“, la 
cea de-a VIII-a ediție 

în după-amiaza zilei de ieri, în sala de spectacole 
a clubului sindicatelor din Vulcan, â avut loc deschi
derea festivă a celei de-a VIII-a ediții a „Nedeii vul- 
cănene“, care cuprinde o suită amplă de acțiuni, des
fășurate pe parcursul' unei săptămîni și integrate în 
„Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-edu
cative și sportive11. ' ■ '

în prezența secretariatelor comitetelor municipal și 
orășenesc de partid, a unui'numeros public, tovarășul 
Petru Barb, prim-secretar al Comitetului municipal de 
partid, în cadrul unei expuneri, s-d referit. Ia sarcinile 
Văii Jiului, ale /Orașului Vulcan privind înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului.

Dintre manifestările pri
melor două zile punctăm :

• Expoziția și standul cu 
vînzare de carte social-po- 
litică, istorică, tehnică și be
letristică, aflate la dispozi
ția bibliofililor.- ;

• Expoziția ,.Ex Iibris", 
dedicată aniversării a 

Festivalul-concurs „Cintecul adîncului"

DEZIDERATUL EDIȚIEI JUBILIARE

2050 de ani de la 
înființarea primului stat, 
dac centralizat și indepen
dent. Sînt expuse lucrări de 
grafică mică, aparținimi 
creatorilor de ex-librisuri

(Continuare. în pag. a 3-a

LA I.M. URICANIViitoare abataje mecanizate
La mina Uricani șe a- 

flă în curs de execuție 
lucrările pentru punerea 
în exploatare a două a- 
bataje frontale dotate cu 
complexe mecanizate pe 
stratul 18. Este vorba de 
un abataj de 50 metri 
lungime, în blocul I nord 
și un abataj de 70 m lun
gime, în blocul V/4.-

Abatajele urmează să 
producă, începînd din a- 
Couslă lună 400—500 tone 
pe zi. In prezent se află 
în montare atît comple
xele mecanizate, cît și u- 
tilajele din fluxul de 
transport, lucrări ce le 
execută echipa service 
condusă de Gheorghe Șer
bii și echipa de electrolă- 
cătuși condusă de Ilie A- 
niorăriței.

Noile capacități ale mi
nei vor prelua o bună 
parte a sporurilor de pro
ducție prevăzute pentru 
trimestrul III.

z.

Priorități care așteaptă rezolvări urgente
Pornind de Ia consideren

tul că, pe lingă dificultăți
le obiective (lipsă de for
ță de muncă, .necalificată 
și calificată, gradul relativ 
redus de mecanizare a lu
crărilor ș.a.m.d.), pe șan
tierele social-culturale -din 
municipiu există încă mul
te rezerve ne
valorificate și 
deci posibili
tăți de perfec
ționare a or
ganizării mun
cii, de inten
sificare a ritmului de exe
cuție, acțiunea de presă . 
„Reporter în post fix pe 
șantiere11 a ridicat în fa
ța constructorilor mai multe 
probleme.

Reporterul a întîlnit în 
unele, zile - echipe întregi 
care aii stat în ășteptărea 
unor r • •' ■■r Au fost fă
cute demonstrații „Ia con

CALITATEA CĂUBUNELU!

Reglementări necesare, binevenite, 
dar care hu soluționează 

chestiunea de fond
Deoarece în cursul in

vestigațiilor noastre la u- 
nitățile miniere privind 
preocupările vizînd îmbu
nătățirea calității cărbune
lui, s-au făcut dese trimi
teri la recepția calitativă 
a producției, ne-am p'ropus 
să abordăm și această pro
blemă. La laboratorul din 
Lupeni pentru control și 
cercetare al C.M.V.J., ing. 
Mariana Humeniuc, ne re
lata următoarele :

— Este vorba de faptul 
că preparația Lupeni nu a 
putut asigura în primele 
patru luni ale anului des
cărcarea producției brute 
pe linii separate, provenite 
de Ia microcariera și pilie

cret11, că s-ar putea turna, 
zilnic , mai mult beton în 
fundații dacă aproviziona
rea ar fi mai. operativa și 
tnai bine sincronizată pe faze 
fizice de execuție și punc
te de lucru, în funcție de 
cerințele formațiilor de 
lucru. In articolul „Cînd nu 

știe stingă ce face droip’.a 
basculantei., se plimbă goa
le. Pe banii cui ?“ s-au 
făcut referiri critice la a«- 
dresa șefului do garai Ioan 
Lingurici care a trimis șo
ferii și autobasculantele in
tr-o dimineață pe șantierul 
din Petroșani la un punct 
do lucru undo nu ora ne
voie de autobasculante.- In

asigurarea precedente. In urma

rul est Lupeni, de Ia mi- 
nele Bărbăteni și Uricani. 
Situația șe explică prin 
creșterea producției la pi
lierul est și microcariera, 
cărbune cu o umiditate ex
cesivă. Pentru
unui ritm intens de des
cărcare s-a folosit mai ales 
silozul de pe linia Hobi- 
ceni, acesta fiind de o 
mai mare capacitate. Din a- 
ceastă cauză-, nu s-a putut 
respecta sistemul de luare 
a probelor prevăzut în 
regulamentul de recepție 
cantitativă și calitativă a 
cărbunelui brut. De aici 
suspiciunile față de. auten
ticitatea datelor rezultate 

vitația proiectantului la fa
ța locului, în zona ansam
blului 210 apartamente a 
fost făcută cu scopul re
zolvării unei probleme ar
zătoare. Este vorba de’ ne
cesitatea de a pune în fo
losință centrala , termică o- 
dală , cu predarea aparta- 

■t montelor noi- 
r locatari. Fi

indcă este de 
neconceput 

mutarea .oame
nilor în a- 

pari amețite noi câre să nu 
beireficieze de apă caldă, 

încă o anomalie care dăi
nuie ;mai demult pe șantie
rele din Valea Jiului a 
fost . de asemenea, scoasă

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag a 2-a) 

din înregistrările vizînd 
conținutul de steril al bru- 
ților care, în lac dș probe, 
s-au bazat pe mediile cal
culate anterior.

Aceasta a fost în lunile 
cons

fătuirii pe tema calității 
cărbunelui ce a avui loc în 
luna martie la preparația 
Lupeni, s-a hotărît înfiin
țarea punctelor de recep
ție calitativă în incintele 
unităților respective. Ast
fel, pentru fiecare din cele 
trei unități se iau probe se-

I. DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

La urea ții ediției a IX-a 
a Testivaliilui-concurs 
„Cintecul adîncului'1 a- 

.Jlaudați id scenă deschisă..

, Foto: I. LIClU

contestații), pune în valoa
re ampla prezență pe po
diumul de premiere a po
eților din Vale. Astfel, ing. 
V3leriu Butulescu, Rahela 
Barcan și Mircea Andraș au 
cucerit juriul prin experien
ța scrisului și sensibilita- 
te; nu este lipsit de impor
tanță faptul că sînt mem
bri marcanți ai cenaclurilor 
literare ale Văii. Din păca
te însă, celorlalți condeieri 
din municipiul nostru nu

Ion VULPE

(Continuare în pag. ă 3-aj

a IX-a 1980 *

Nu s-au stins încă eco
urile celei de-a IXa ediții a 
tradiționalului Festival-con- 
curs de muzică, artă foto
grafică și poezie „Cintecul 
adîncului11, dimpotrivă, miș
carea artistică din Vale tră
iește, în continuare, satis
facția unor succese bine
meritate. Sînt succese ca
re aureolează o activitate 
cu tradiție, dar și un vi
guros filon potențial, care, 
totuși, nu și-a nuanțat to
tal împlinirea artistică aș
teptată. Bilanțul ediției din 
acest an, soldat cu apreci
eri obiective (neexistînd
------------------- -- -

Premiile ediției
MUZICĂ UȘOARA

• Premiul I și „Lampa de aur1: EUGENIA IONES- 
CU — I.R.E. Galați

• Premiul II și „Lampa de argint11 ; Constanța Chi- 
vulescu — I.M. Filipeștii de Pădure ’ , ■■

• Premiul III și „Lampa de bronz11: Ovidiu Strata»
— I.R.E. Deva

• Premiul special al Comitetului municipal U.T.C.: 
Mariana Țimbuli, — I.M. Voievozi

• Premiul special al Consiliului județean al sin
dicatelor Hunedoara: Nicolae Pop — S.S.H. Vulcan

• Premiul pentru popularitate : Constantin Tă-
naise — I.M. Bălan •

• Premiul special al juriului: Gheorghe Știr —
I.M. I.onea ■ .. ooil-'t '/'

• Mențiuni : Victor Dima (Galați), Elena Iordache,. 
Doina Năstase (Schela Cartojani, Ilfov)

• Premiu pentru tinerele speranțe: Amalia Hu-
szerl —■ Aninoasa ' ' ' ■
MUZICĂ FOLK . Z l . .. .

• Premiul I Și trofeul „Lampa de aur11: FLO^EN- 
TIN BUDEA —~ăPetroșani.

• Preimul special al juriului : Grupul folk — I.M. 
Baia de Arieș.

• Premiul pentru interpretare: grupul folk „Cristal"
— Lupeni

• Mențiune: Daniela Baciu — Vulcan
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h centrul muncii politice a organizațiilor de partid

I ,i sectorul V’ al minei 
Te ri a, viața internă de 
partid a uneia din cele mai 
rilati organizații de bază pe 
întiepritidere este mereu 
străbătută de orientarea spre 
pro'll inaiK a ei oroiri'1 a a 
<o ciivui'.i mereu raporta
tă: la ; rodueție cai punct'do 

.. referință a! tuturor acțiuni
lor ppliik'e întreprinse. Gă
sim. pici, dovada irriplicării 
co’nuniș'ilor în realizările 
ser io: ul ii si expresia răs
punderii c privesc
principala 
îndatorire 
litică și profe
sională.

Iritrrp enu
merare sumară 
șeful sectorului, ing Cons
tantin lonpscu, și secretar.u] 
comitetului de partid, loan 
Cesăuan, referiiidu-se la 
aciua ele obiective ale sec
torului au situat pe primele 
trei .tocuri menținerea și 
liiopiti.ci în avans a liniei 
de front active, realizarea 
rilurică a producției fizice, 
și obținerea de economii la 
chel tije ile de producție. 
Sini obiective majore, dez
bătute îrecvent in adunările 
generale ale organizațiilor 
de partid pe schimburi, în 
întâlnirile : de lucru dinain
tea și de după terminarea 
Schimburilor, lă care iau 
pa te membri ai comitetu
lui șj, organizațiilor de
partid, conducerea secto
rului și un mare număr de 
mineri, , maiștri, mecanici, 
arlificicri, tehnicieni, șefi 
de brigadă și de schimb. 
Practic, pentru fiecare din 
cele trei obiective, rezulta
tele obținute pînă în pre
zent îndreptățesc colecti
vul jș,ă împărtășească ■> ox- 
periență pe care, ne tăcem 
datoria să o consemnăm < 
' In vederea menținerii li
niei de front la nivelul pla
nului, din inițiativa comu
niștilor .și cu sprijinul lor e-

fecliv s-a trecut la reorga
nizarea torțelor color 5 bri
găzi de pregătire pentru a 
acoperi în prezent 7 locuri 
de mum ă. I aptul că brigă
zile au fost întărite nu nu
ni,i prin conducători buni 
(cum sini Constantin Necula, 
Lorintz Carol, Sicle.di Ar
pad. Dumitru Cruceru, loan 
Fiilop, Alexandru Iacob și 
Nicolae Dinescu) — < i și 
prin efectivul lor de bază, 
<t. înd astăzi un nivel de 
profesionaliijte ridicat, de-

Steciqul roșu

Acțiuni 
educative 
cu femeile

Reglementări necesare, 
binevenite

jUrmare din pag " l|

subțiri unde se obțin pro
ductivități mai scăzute (Mi
hai Iszlay, Gheorghe Sprîn- 
conatu). Principalul e că 
toate brigăzile s-au mobilizat 
în jurul .acestui obiectiv, 
contribuind la menținerea 
unui ritm al producției care 
în final a condus la plusul 
de astăzi.

Cel de-al treilea obiectiv 
— economiile — confirmă, 
de asemenea, un efort cons
tant, o muncă politico-edu- 
cativă stăruitoare. Primul 

trimestru a fost 
încheiat cu 
peste 500 m i i 
lei
la cheltuielile 
de

Organizațiile de femei 
din orașul Vulcan acordă 
un loc preponderent in 
activitatea lor de masă, 
acțiunilor cu caracter po
litico-educa tiv desfășurate 
în rîndul femeilor in< a- 
(lralc în cimpul muncii, 
gospodinelor, tinerelor ma
me.

economii

producție, 
notă că problema liniei de Dintr-un calcul primar, in- 
front nu a fost înțeleasă în-. terlocutorii ne-au arătat că 
tr-un mod simplist ci in toa
tă complexitatea’ ei. Iar a- 
Ceastă înțelegere este rodul 
unor îndelungi frămîntări și 
dezbateri pe ideea că de 
realizarea pregătirilor de-, 
pin.de producția actuală și 
de perspectivă' a sectorului. pentru fiecare bandaj: 

Ritmicitatea realizărilor 
es o, de asemenea, rodul u- 
nui efort colectiv. Sectorul 
a obținut de la începutul 
anului piriă în prezent o 
producție suplimentară de 
circa 5 000 tone cărbune, la ;. 
care nu a juns prin salturi 
speotacuioase, ci printr-o ca
dență echilibrată a muncii. 
Preliminarul nu a fost de
pășit cu mai mult de 30—40 
lone pe zi. Dar a fost de
pășit. Nu e deloc ușor să 
menții un ritm constant de 
depășire a planului, oricît 
ar fi acesta de mic. E ade- 
x arat că unele brigăzi au 
obținut avansări lunare de 
100 ml și chiar mai mult 
(Ioan Radu, 115 ml, Cons
tantin Cosma, 112 ml, Nico
lae Lepădatu, 100'ml); al
tele, au .avut, de învins di
ficultăți neașteptate (Ludo- 
vic ...Fiilop, Vaier Zollan), iar 
altele exploatează strate

și în luna aprilie volumul 
economiilor a crescut cu 
circa 400 mii lei. Nici aici 
realizările nu au nimic spec
taculos, decît grija tot- mai 
stăruitoare a colectivului 
pentru fiecare armătură, 

.- ' ’ j sau
piesă care poate fi refol'osită. 
Economiile cresc, chiar da
că le. realizezi bucată cu 
'bucată, atunci cînd Ia aceae- 
tă acțiune participă om cu 
om, întregul colectiv.

îil înfăptuirea acestor: trei 
acțiuni — ritmicitatea, asigu- 

I rărea liniei de front și ob
ținerea de economii — or
ganizația de partid a știut 
să mobilizeze forțele secto
rului, să pună în valoare i- 
nițiativa fiecărui membru al 
acestui co’ectiv de muncă.

• DEZBATERE. O ac
țiune primită cu mult in
teres a organizat comisia 
de femei de Ia I.M. P.tra- 
șeni. In fața. femeilor din 
întreprindere a fost ținută 
expunerea despre educația 
sanitară, a mamelor și în 

- general în familie (di. 
Vbsilca), urmată de o dez
batere pe tema „Educația 
copilului în familie-.

• EXPUNERE. La rîn- 
dul ei și comisia de.femei 
din cartierul rir. 7 Vul
can a organizat o utilă ac
țiune educativă. In ziua de 
28 mai, la Școala generală 
nr. 5 din acest cartier a 
avut loc expunerea pe te
ma „Rolul părinților în 
pregătirea fetelor și băie
ților pentru viața de fami-, 
lie“, acțiune desfășurată- îri 
cadrul lectoratelor cu fe
meile sub coordonarea co
misiei pplitico-ideologică a 
Comitetului orășenesc al 
femeilor (I.B.)

sută con- 
în prima 
luni, pro- 
de la -ca-

ram ioane. De ase-
la tlricani din 21

parale înainte ca producția 
sa ajungă în silozul pre- 
parației. Și anume: din 5 
mai a.c., pentru produc ția 
provenită de Ia microca- 
rieră și pilier est I.upeni 
se iau probele la punctul 
de descărcare din autobas
culante din incinta minei. 
Din 19 mai, pentru produc
ția minei Bărbăteni, scoasă 
la suprafață Ia incinta Mier- 
leasa, se iau probele chiar 
aici, la punctul de încăr-' 
care in 
menea,
rtlai se iau probele tot în 
incinta minei. Sînt măsuri 
care asigură un grad spo
rit de reprezentativilate 
probelor de calitate, mai 
multă veridicitate datelor 
rezulațe clin interpretarea 
acestora. ...

— De fapt, aceasta a 
fost și cămine în continua
re preocuparea noastră de 
căpătîi, ne declara ing. Ma
riana 1fu me nine. Urmărim 
cu toată răspunderea ca 
atît colectarea și prelucra
rea probelor să se realize
ze cu toată corectitudinea, 
prin respecarea instrucțiu
nilor de recepționare canti
tativă și calitativă a căr
bunelui, prin analizarea a- 
cestora conform normative
lor. în vigoare. In acest 
sens, recentele reglemen
tări Sînt binevenitei îri. 
acelăși timp, însă, ele pun 
în evidență că nu luarea 
probelor a fost cauza de
pășirilor de cenușă. Față 
de norma internă de cali
tate, cenușa cărbunelui 
brut continuă să fie mult 
depășită.

în 
să 
de 
fa-

Priorități care așteaptă 
rezolvări urgente

ci sînt generate de cauze 
subiective. Ele sînt totoda
tă probleme prioritare, de 

Tezplvarda lor promptă de
pind mai buna organizare 

: a muncii, utilizarea raționa
lă a forței de muncă exis
tente și a utilajelor, re
ducerea consumurilor de 
carburanți și, nu în Ultimă 
instanță, devansarea ștadi- 
ilor fizică de execuție.

lată rațiunea pentru care 
dorim să relevăm: de acum 
fapte menite să confirme 
receptivitatea celor vizați 
față de • semnalele noastre 
critice, .strădaniile lor peri-, 
tru eliminarea unor feno
mene negative care persis
tă în, activitatea construc
torilor. Pornind de la con- • 
vingereâ că și pe alte șan-

(Urmare din pagina 1)

la iveală. In pofida indica
țiilor și a reglementărilor din 
unele normative legale cu 
privire la utilizarea rațio
nală a p ucului de mașini 
și economisirea • carburan
ților pi șantierele din Valea 
Jiului se mai practică trans
portul cimentului de la 
l ivezeni la Lupeni, iar de 
la Vulcan la Petroșani, fapt 
care sporește enorm chel
tuielile de transport, cons
tituie o risipă de carbu
ranți, iar pe șantiere are 
drept consecință încetinirea 
ritmurilor de execuție a 
lucrărilor planificate, ț

Relevarea acestor neajun
suri a avut scopul de 
intensifică ritmurile 
xecuție acum, cînd 
e prielnic și 
trebuie făcut totul

, îpcuperarea marilor 
neri în urmă față de stadi
ile fizice planificate, 
rămîneri în urmă care per
sistă la numeroase obiecti
ve social-tulturaie prevă
zute pentru anul 1980. Țoa
le aceste probleme: nu au ia 
origine „cauze obiective",

a
de e- ..
timpul tiere din orașele Văii, Jiului

cînd
pentru

rămî-

unde: se manifestă rămîneri 
în urmă față de termenele 
stabilite inițial există încă 
multe posibilități de per
lei ționare a 
n muncii, de 
judicioasă a 
dotare, vom 
țiuriea de presă „Reporter 
in post fix" pe un front 
mai larg.

producției și 
utilizare mai 

ulilajelor din 
continua ae

I • DIN INIȚIATIVA bi-
I roului organizației de bază 

de partid nr. 6 (cartier) 
secretară tovarășa Ileana 
Hamz, un grup de membre 
de partid a făcut o vizită 
comunistei veterane 
fira Ceiki. membră
P-irtid cu stagiu în iloga-

Zăm-
de

Ion MUSTAȚA

lifate, în vîrstă de peste 
80 de ani. Cu acest pri
lej au informat-o asupra 
ultimelor activități de
partid și vieții orașului.

• COMISIA DE FEMEI 
a cartierului nr. 6 Petro
șani a făcut o surpriză plă
cută cu prilejul zilei lor 
copiilor din clasele 1 -IV 
de la Școala generală tir. 
2 și celor de la grădinița 
din cartier. Din contribuți-

nf ’u

In legătură cu această 
precizare am reținui din 
evidențele laboratorului ur
mătoarele; la mina I.upeni 
se observă o îmbunătățire 
a calității producției pro
venite de ia microcarieră. 
Fată de 53,6 la 
ținut de cenușă 
decadă a acestei 
<lu< ția provenită
rieră are în a doua parte a 
lunii o cenușă de "numai 
52.7 la șutii. Reducerea ste
rilului se observă mai a- 
a!es, la sortul de peste 
80 mm. Dar, în același 

..timp, pe ansamblu, mina 
înregistrează o creștere a 
cenușei brutului cu un 
punct față de prima jumă
tate a lunii, fiind de 41,5 
Ia sută, respectiv 0,5 punc
te, mai măre decît norma 
internă de calitate. La Băr
băteni, față de perioada 
1—19 mai, conținutul de 
Cenușă al producției ex
trase prin incinta Mierlea- 
sa a scăzut. cu 1,2 puncte 
în perioada următoare. E 
bine, e ceva. Totuși, față 
de norma admisă, de 49 la 
sută, media cenușei 

. producția minei, continuă 
fie exagerat de mare, 
65 la sută. La Uricani,
tă de mediile înregistrate 
de 55,8 Ia sută dinaintea 
începerii colectării: probe
lor. media cenușilor reali
zate pe perioada 21—29 mai 
este de 55 la sută. S-a fă
cut un pas, dar încă insu
ficient fată de norma ad
misă de 50,5 Ia sută.

In concluzie, luarea pro
belor, invocată deseori 
pentru explicarea depășiri
lor mari de cenușă, deși 
reglementată, nu rezolvă 
problema. Reglementarea 
a fost necesară, e bineve
nită. Totuși, și după evi
dentele actuale, deci după 
reglementările în discuție, 
problema problemelor ră- A 
mîne aceeași : intensifica
rea strădaniilor pentru re
ducerea conținutului de 
steril al cărbunelui brut, 
realizarea normei interne 
de calitate de către fiecare 
întreprindere minieră.

'J

La librăria lori Crean
gă din Petroșani a fost 
deschisă, în cinstpa Zi
lei internaționale a co
pilului, o expoziție de 

ai
au

pilului, < ,___ ...
carte. Copiii, șoimi 
patriei și pionieri, 
prezentat un frumos pro
gram artistic.

(Urinare din pagina 1) derabile. In această lună mi
na Lonea rămâne datoare e- 
cotiomiei naționale cu 19 000 
lone de cărbune.

Intr-o .situație similară se 
află și colectivul minei, A-

lor precedente, promiteau 
o redresare a situației eco
nomice. In primele luni rea
lizările sînt de peste 67 la 
sută, ajungînd luna trecută
chiar la 76,6 la sută ceea - 
ce constituiau argumente 
că mina a pățit pe o cale 
mai sigură spre realizarea 
planului. Cele 57,5 la sută 
procente de realizare a sar
cinilor in luna mai au spul
berat însă aceste speranțe

Mina Lonea se află în- 
tr?o continuă scădere a rea
lizărilor. Astfel. dacă in 
trimestrul I în 2 luni sarci
nile planific ate au fost de
pășite, în lunile care au tre
cut din trimestrul II, mina 
nu reușește să ajungă la 90 
la sută procent de realizare, 
acumulînd minusuri consi-

sarciiiile de plan și ărgu- Rezultatele prezentate pî- 
menta cu condițiile optime nă acum, mult sub nivelul 
de lucru create din Timp.
Cit de optime au fost aceste 
condiții... o spune restanța 
de peste 10 000 de tone căr-

Luna mai
de învățăminte

nirioasa, doar minusul lu
nii este altul — 20 323 de. 
tone.

Inexplicabilă este „căde
rea'- minei Uricani — 10 851 
de tone sub prevederile lu
nii mai, inexplicabilă deoa
rece conducerea acestei în
treprinderi dădea asigurări 
că mina își va realiza ritmic

bune. - .' . •
Mina Vulcan continuă să 

se mențină și în această lu
nă la peste 90 la suta pro
cent de realizare a planului, 
cee’a ce demonstrează . o 
constanța a realizărilor dar 
care nu este șt suficientă 
ati’ta vreme cit prevederile 
jiu sini îndeplinite.

posibilităților de care dis
pun colectivele miniere ale 
Văii Jiului, trebuie să de
clanșeze resorturile ample
lor mobilizări de care nu 
odată minerii noștri au dat 
dovadă pentru că așa cum 
spunea secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia recenta Cons
fătuire de lucru de Ia CC. 
al P.C.R. : „Este de reținut 
faptul că planul de extrac
ție la țiței, ca și planul de 
extracție la cărbune nu s-au 
realizat, ceea ce ne creează 
greutăți mari. Și trebuie să 
vă spun că, în această pri
vință, nu există justificări. 
Nu se poate vorbi nici de 
declin la extracția de țiței, 
nici de imposibilitatea de a 
realiza planul la căibune'*.

ile femeilor din cartier și
prin munca depusă de L. orele 9- 18. 
Morușca, M. Borza, S. Ken
do, 1. Neagu, I. Pohl, B. 
Ciupală, S M.ikula, C. Ve- 
sa și V. Muica s-au reali
zat și oferit gratuit copiilor 
500 de prăjituri.

• ȘTRANDUL TERMO- 
FICAT DIN LUPEN1 își 
va deschide porțile dorito
rilor să practice înotul, în 
ziua de. 4 iunie. Ștrandul

va ii deschis zilnic îdre sporit.
Temperatura 9 PROGRAM ARTISTIC, 

be Sîmbălă, brigada artistică 
a I.M. Livezeni a prezen- 

DlN tal în sala.de apoi, în fața 
minerilor din schimbul II, 
premiera noului program 
„Nepoții lui Sherlok Hol
mes". Se mizează pe o cri
tică 
din

apei va fi de 20— 25 
grad? ..... .

• CONSTRUCTORII 
PETROȘANI au predat 
nouă scară, ultima, a

o 
blo

cului 50 din centrul orașu
lui. La dispoziția oamenilor 
muncii din întreprinderile 
economice sînt puse astfel 
noi apartamente cu 2 3 și 
4 camere cu confort drul

eficientă a abaterilor 
procesul de producție, ?

„DACIADA". In ca- 
competîției . naționale

„Daciada“, echipa de fotbal 
Minerul Livezeni a învins 
echipa I.M. Dilja, cu sco
rul de 4—1. In urma aces
tui rezultat minerii de 
Livezeni s-au clasat 
primul loc în serie.

Rubrică realizată de 
Anton HOFFMAN

la
Pe 1

I
«
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AFESTIVALUL CONCURS „CÎNTECUL ADÎNCULUI"
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EUGENIA IONESCU, 
I.R.E. Galați, premiul I și 

trofeul „Lampa de aur" pen
tru muzică ușoară: „Sînt 
fericită I Particip pentru 
a treia oară la festival. 
Mi-am propus să fiu con
secventă pînă cîștig aurul. 
Și iată că această ediție 
miia. adus-satisfacția. Am 
cînlat melodia „Toată țara 
e o lumină" a compozito
rului gălățean Alexandru 
Dumitriu. Este țin cîntec 
inspirat din munca și viața 
energeticienilor. Mă întorc 
la Galați, unde duc oțela- 
rilor salutul minerilor din 
Valea Jiului, un salut sin
cer, muncitoresc. Mi-ar 
face plăcere să particip ca 
invitată și Ia ediția jubi
liară din anul 1981. Suge
rez pentru edițiile urmă
toare organizarea unor 
spectacole în sălile de apel, 
în care concurenții să adu
că un omagiu minerilor și 
muncii acestora. Ar fi in
teresantă, de asemenea, o 
excursie cu participanții 
pentru cunoașterea Văii 
Jiului și a împrejurimilor. 
La revedere, Valea cărbu
nelui și veșnică înflorire l“.

(Urmare din pagina I)

le-au fost reținute produc
țiile literare (cu excepția 
Măriei Dincă și a lui Adri
an Popa), deși în concurs 
s-au prezentat mai mulți ce- 
nacliști. Versuri facile, 

. stîngăcii stilistice, inconsec
vența sublinierii mesajului 
sînt tare care ar fi fost 
evitate dacă „zestrea" po- 

■ etica a cenaclului „Panait 
lstrali" ar fi fost analizată 
critic înainte de a se de
cide trimiterea ei în con
curs. Fiindcă, într-o con
fruntare de asemenea an
vergură nu cantitatea, 
calitatea decide.

Și arta fotografică „și-a 
repurtat evidențiații aces
tei ediții tot dintre artiști 
amatori din Vale, consa- 
crind însă și nume noi, din 
rindul celor care minuiesc 
bine obiectivul aparatului,

ci

VALERIU BUTULESCU, 
inginer I.U.M. Petroșani, 
premiul I și trofeul „Lam
pa de aur", pentru poezie î 
„Festivalul „Cîntecul adîn- 
cului" a promovat de : la o 
ediție la alta conștiințe po
litice desăvîrșite, creatori 
ai unei atmosfere de gin- 
dire prin vers și exprima
re, prin frumusețea verbu
lui românesc. Poeziile pre
zentate juriului au fost bo
gate în înțelesuri majore și 
încărcate de patos revolu
ționar și patriotic. Lumina 
poeziei a metamorfozat în
tunericul din adine de mi
nă, ridicîndu-1 la rang de 
simbol. Nu cred că este 
ceva mai frumos decît să 
simți că în versul tău vi
brează conștiința națiunii, 
freamătă limba română, a- 
ceastă patrie a cuvintelor 
pe care nici arme și nici 
războaie, nici chiar timpul, 
nu o pot afecta cu nimic. 
Să privim tabloul dezvol
tării României de azi și ne 
vom convinge că pictura 
este o poezie mută și po
ezia o pictură care vor
bește".

dar și caută poezia și ideile 
in peisaj sau portret. Ri
gorile regulamentului n-au 
permis relevarea unor per-, 
sonalități, ci mai degrabă 
au impus subiecte fotogra
fiate, generoase în simbo
luri circumscrise muncii în 
subteran sau pe magistra
lele luminii. între valori de
ja consacrate (Iosif Tell- 
raann din Lupcrii, Frâncisc 
Nemeth de la U.E. Paroșeni, 
Ion Vînătoru de la 
C.C.S.M.), tînărul fotograf 
Adrian Popa din Aninoasa, 
a demonstrat capacitatea e- 
moțională a portretului, în 
contururi firești de lumini și 
umbre, minerii săi, auten
tici eroi, l-au propulsat în 
postura de cî.știgător al 
„Lămpii de aur". Deși parti-

FLORENTIN BUDEA, elev 
Ia Liceu] industrial Petro
șani, premiul I și trofeul 
„Lampa de aur", pentru mu
zică folk: „Muzica tînără 
știe să-și îndrepte atenția 
spre cuprinderea in reperto
riu a realităților vieții noas
tre noi, a frumuseții și. cu
rățeniei omului care munceș
te cu brațele sale ogorul.său 
scormonește adîncul pămîn- 
tului. Muzica noastră se a- 
dresează în mod direct su
fletului, trăirea emoțională 
o caracterizează, versurile 
se îmbină armonios cu linia 
melodică. Mesajul vine, ast
fel, pe dou'i căi, auditoriul 
fiind implicat total la recep
tarea actului artistic Melo
dia mea „Uriașul din stele" 
pe care am prezentat-o în 
concurs, înalță un omagiu 
pios omului, care poate fi 
miner, energetician sau pe
trolist, un omagiu adus su
dorii de pe frunți, tăriei 
brațelor șF frumuseții gin- ■ 
durilor sale. Vivat muzica 
și poezia !“ .... / .,

ciparea artiștilor foto din 
Vale a impresionat, totuși 
ni s-a părut nesemnificati
vă, calitativ, „producția" 
fotoclubuiui „Cristal" din 
Lupenj, do asemenea un iz 
amar a provocat faptul că 
alți pasionali ai obiectivu
lui foto au ignorat o com
petiție care se ' desfășura 
în „ograda proprie".

Bineînțeles că muzica u- 
șoară și creația folk au 
polarizat atenția tuturor, a- 
fluxul și' prețuirea publi
cului mărturisesc nu o „mo- ____ _ ___ ,.
dă" artistică sau un anume lor din Vale. înzestrați cu
eveniment, muzica în sine 
este componentă firească a 
vieții tinerilor, dar și a ma
turilor. Do această dată în
să, melomanii prezenți în 
sala de spectacole a Casei aritmiile au punctat neplă-

FLORIN COMIȘEL, compozitor, pre
ședintele juriului de muzică ușoară și folk: 
Competiția artistică din' Valea Jiului de
venită tradițională, a angajat tinere talen
te muzicale din toate zonele țării în care 
activează sindicalele din ramura mineritu
lui, petrolului, geologiei și energiei elec
trice. îmbucurător este faptul că s-a cîn- 
lat cu dăruire; în repertoriul concurenților 
au figurat piese muzicale inspirate din 
preocupările oamenilor muncii din această 
ramură economică, dar lucrările au purtat 
numai semnătura unor compozitori amatori. 
Această tematică generoasă merită abor
dată și de profesioniști, după vizitele do
cumentare în mijlocul minerilor și petro
liștilor, pentru a le cunoaște bine viața 
și munca, nu „după ureche". In plus 3m 
remarcat o serie de poeți talentați, mai 
ales din Vale, ale căror versuri pot deve
ni texte pentru melodii de muzică ușoară 
sau corală. Cit privește opțiunea reperto
rială, soliștii vocali trebuie să abordeze 
și piese mai noi, mai ales în ceea ce pri
vește muzica ușoară .cu conținut patriotic. 
Or, Uniunea compozitorilor a pus la dis
poziția așezămintelor culturale broșuri și 
culegeri din aceste texte care trebuie în
să să parvină și intorpreților. In acest 
context, cei aflați în fața microfoanelor, în- 
urma unei mai atente selecții, trebuie să 
dea dovadă de mai multă sensibilitate, să

Gîndurile participanților
nă un accent mai mare 
pe compozițiile mine
rești".

Mircea ANDRAȘ, Petro
șani (mențiune pentru po
ezie) : „Ca unic partici- 

. pant la toate edițiile fes
tivalului, găsesc că aceas- 

ind pus în dilemă privind tă a IX-a confruntare a 
acordarea premiilor".

Constanța CHIVULES- 
CU (premiul II și „Lampa 
de argint", muzică ușoa
ră): „Un gînd frumos
formației „Acustic", băieții 
aceștia minunați au ridi- 

,-cal cu mult nivelul- spec
tacolului, al concursului în 
sine. Ar fi. bine'să se pu-

Adrian POPA, Petroșani 
(premiul I și trofeul „Lam
pa de aur", pentru fotogra
fie) : „Concurez pentru
prima dată la festival; 
m-a impresionat valoarea 
deosebită a lucrărilor 
fotografice, eu însumi fi

de cultura din Petroșani 
n-au mai a\ut prilejul să 
aplaude in postura de ia- 
ureați soliști din Vale și 
datorită nivelului interpre
tativ superior de care au 
cl-.it dovadă prepiiații aces
tei ediții, dar și pentru al
te motive de natură subi
ectivă. Lipsa unor repetiții 
temeinice, abordarea unui 
repertoriu . nu în limitele 
specificului de concurs, im
provizațiile: scenice și stîn- 
găcia au contribuit hotărî- 
tor în aprecierea interpreți- 

calități vocale deosebite, 
soliștii noștri, au capotat 
uneori în fața microfonului, 
datorită respirației asincro
ne cu frazarea muzicală.

fost una dintre cele mai 
reușite".

Rahela BARCAN, Petro
șani (premiul 11 și „Lam
pa de argint", poezie) : 
„Poezia a fost aici la tot 
pasul. Sînt 
că nu am

foarle fericita 
dezamăgit-o“.

MIRCESCUBujor

■ i t uncie melodii, lăsînd 
chiar impresia că unii din- 
ire ci ău ajuns cu cînle- 
cul pe buze doar pe sce
na concursului. Or, cu o 
pregătire scenică și muzica
lă corespunzătoare, altele 
ar fi fost desigur performan- 

: jele lor artistice.
De-icum cînd cortina ce- 

: lei de-a IX-a ediții a Festi- 
valului-concurs „Cîntecul 
adîncului" a fost trasă, fo
rurile municipale și jude
țene care concură Ia des
fășurarea , activității artisti
ce creatoare a oamenilor 
muncii din Vale trebuie să 
analizeze bilanțul mișcării 
noastre de amatori; învăță
mintele reieșite din această 
confruntare la nivel repu
blican pol servi pentru pre
gătirea și reprezentarea la 
ediția jubiliară a festivalu- 
lui-concurs la înălțimea 
așteptărilor.

partic ipe afectiv la deslușirea mesajului 
artistic, să fie mai convinși de faptul că, 
prin talentul și munca lor, 
educația muzicală a maselor 
muncii, însetate de frumos.

ION IUGA, poet, președintele juriu
lui de creație literară: Prima surpriză
plăcută — să descoperi 45 de condeieri 
prezenți Ia un festival arlistic dedicat nu
mai unor anumite categorii socio-profc- 
sionale. Oameni de vîrste diferite, majo-, 
ritatea desfășurîndu-și activitatea produc
tivă în același domeniu, creatori sensibili, 
care transpun în metaforă prețuirea lor 
pentru vrednicia unor grele, dar nobile 
meserii. Cuvinte de laudă se cuvin nu nu
mai premianților ; regulamentul a impus un 
număr restrîns, dar Mircea Bujorescu, 
Maria Dincă, Ștefan Nagy, din Valea Jiu
lui, Floria Gruia din Anina și mulți alții 
merită să fie găzduiți în paginile unor re
viste literare, în culegerile editate pe plan 
județean sau național. Impresionează, in
tr-lin cuvînt, marea iubire a oamenilor 
muncii creatori sau iubitori de poezie, re
portaj și teatru, pentru limba română, pe 
care o cultivă cu sentimentul evlaviei și 
demnității, ca „ocupație" cotidiană, înge- 
mănată firesc cu munca lor plină de ab
negație, dăruită ctitoririi viitorului comu
nist al patriei noastre.

contribuie la 
de oameni ai

„Nedeia vulcâneană" 
la a Vlll-a ediție 

(Urmare din pagina 1) 

grupate pe trei tematici : 
„Figuți luminoase din isto
ria patriei"; „Folclor și cos
tume populare din țara 
noastră" și „Prin carte la 
lumină și progres".

• Intre alte manifestări 
desfășurate ieri, notabile 
sînt întrecerile sportive de 
fotbal, handbal, volei, popi
ce, tenis, șah etc. în cadrul 
cărora se dispută „Trofeul 
Nedeii vulcănene", precum 
și concșrlui/fanfarei mine
rilor.

• As'tăzi, la ora 11, fol
cloriști și cadre didactice 
din județul nostru vor par
ticipa la simpozionul găzduit 
de clubul sindicatelor, . de
dicat oglindirii vieții. mine
rilor în creația populară. Dii- 
pă-amiază se va desfășura 
vernisajul celei dc-a doua 
ediții a Salonului de artă

: fotografică, sub genericul 
„Costume populare,, olărit, 
cioplituri în lemn, aspecte 
din munca și viata ciobani
lor", la care și-au anunțat 
participarea peste 40 de ar
tiști foto din municipiul 
nostru și din alte județe fo
ra 17). La punctul de docu
mentare al l.M Paroșeni, ac
tivul de partid, sindicat, 
U.T.C., conducerile între
prinderilor și sectoarelor de 
producție din Vulcan vor 
participa Ia o dezbatere a- 
supra modului cum se apli
că noul mecanism econom i- 
co-financiar (ora 13). După- 
amiază, vor continua, pe 
diferite bazg și terenuri, în
trecerile sportive. (Red. 
Vion)

» i/AW.VAW.V.W.W.W.'.V.VAW.'

Fotbal, divizia C • Fotbal, divizia O
Cînd jucătorii se dăruiesc pentru victorie Apărătorii salvează onoarea
MINERUL VULCAN — ELECTROMO

TOR TIMIȘOARA 5—2 (2—0). Echipa mi
nerilor din Vulcan a realizat duminică, 
unul nin cele mai frumoase meciuri ale 
sale pe teren propriu din acest campionat. 
Spectatorii au putut vedea goluri multe și 
au avut, bucuria succesului echipei favo
rite. Primul gol a fost înscris de Zlate in 
min. 20, în urma unui șut din careu, în 
dreapta portarului timișorean (.1—0). în min. 
39, arbitrul acordă o lovitură liberă de la 16 
m în favoarea echipei locale. Execută Chi- 
rițoiu. care printr-un șut frumos și precis 
înscrie in dreapta portarului (2—0).

După pauză echipa din Vulcan arc 10 
minute de joc foarte bun înscriind încă 2 
goluri prin Zlate, cel mai bun jucător de 
pe teren: min, 50 Zlate driblează și por
tarul apoi înscrie în poarta goală (3—0), 
iar în min. 52 tot el înscrie din apropiere, 
reluînd în gol un șut al lui Faur, deviat 
de portar și 4—0.

Urinează o perioadă de scădere .1 rit
mului din p'artea echipei din Vulcan, pe
rioadă în care oaspeții reduc din handi-

cap: min. 64, în urma unui corner, Pos- 
telnicu Înscrie în propria poartă, 4—1, iar 
111 min. 71, in urma unei grave greșeli a 
apărătorilor centrali ai Minerului, echipa 
oaspete înscrie din nou 4 -2. Scorul me
ciului este pecetluit la 5—2 în min. 75. în 
urma transformării unei lovituri de la 11 
m, de către același Zlate.

Ih acest îneci, echipa din Vulcan a ară
tat că poate juca bine, dar că trebuie să 
abordeze jocul „«cu 
măi multa seriozita
te. în toate meciu
rile, să se dăruias
că pentru Abținerea victoriei.

De la gazde am remarcat pe Zlate, Faur 
și Polgar. La juniorii 3—0.

Nicolae CHIRCULESCU 
Alexandru TRESTIA N

P.S. Regretabilă atitudinea unor așa-ziși 
„suporteri" ai echipei locale- care in tot 
timpul meciului de juniori au proferat 
cuvinte jignitoare la adresa arbitrilor și 
a jucătorilor echipei oaspete.

MINERUL LUPENI — LO
TRU BREZOI 3—1 (0—1). 
Primele trei clasate 
seriei a Vil-a ac uză 
prevăzutul dramatic al 
nișuluî acestei edilii. I 
în vreme ce minerii 
Molru și 
Craiova au capotat pe ul

ole 
ne-

1 fi-
Dar, 
din

Electroputere

tima turnanta, liderul a 
avut tăria să-și depășească 
propriile... slăbiciuni, în 
ultimele două etape, cînd 
pe teren propriu, a fost 
condus, la pauză, de for
mații modeste. Duminică, 
spre exemplu, în min, 5, 
M. Marian s-a complicat, a 
pierdut balonul și Homan, 
surprins înainte, n-a mai 

putut para șutul cu boltă 
expediat spre buturile sale. 
Apărătorii din Brezoi au 
încercat să se opună „tă
vălugului" minerilor, din 
păcate, pînă la pauză, Voi- 
cu, Dosan și Truică s-au 
întrecut în ratări. La re
luare, cei mai periculoși 
atacanți ai gazdelor s-au 
dovedit, ca și in etapa pre
cedentă... fundașii centrali, 
in special Truică, autorul 
golului egalizator, reușit in 
min. 53, cînd a preluat, cu 
capul, lovitura liberă expe- 

'diată. de pe aripa dreaptă, 
de Dosan. Peste alte cinci 
minute, colegul său de li
nie, Burdangiu, se răzbună 
pe ineficacitatea coechipie
rilor din atac, con ere tizi nd 
tot printr-o lovitură de 
cap. Superioritatea eviden
tă a minerilor s-a mai ma
terializat la introducerea

înaintașilor
lui Leca în teren, abia re
făcut după o complicată o- 
perație. Penetrantul înain
taș. al formației din Vale 
(dar numai 111 partidele de 
acasă!) a rotunjit la trei 
golurile înscrise de învin
gători prin același proce
deu tehnic, beneficiind de 
utila centrare a lui Covaci. 
Lovitura lui de cap a popo
sit, în min. 82. în colțul 
lung al porții brezoienilor. 
Aflată in fruntea plutonu
lui, Minerul va decide, 
gazonul din Drobeta
Severin, soarta promovatei 
în divizia secundă, lată de 
ce, pentru întîlnirea 
C S.M fotbaliștii de 
malul Jiului de Vest 
cită sprijinul masiv al 
riei lor galerii în depla
sare.

cu
pe 

soli- 
pro-

Sever NOIAN
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LA BUDAPESTA a avut 

loc întilnirea împuternici- 
ților 
blicii Socialiste 
nia și 
Ungare 
protocolului de prelungire 
a valabilității Convenției 
între cele două țări privind 
reglementarea problemelor 
hidrotehnice referitoare la 
apele ce formează frontiera 
sau sînt întretăiate de fron
tieră, semnat la Budapesta 
Ia 3 noiembrie 1969, a cărei 
valabilitate, expiră la 16 iu
nie 1980. Din împuternicirea 
Guvernu’ui Republicii Socia
liste România, protocolul a 
fost semnat de Ioan Badea, 
vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Apelor.

guvernelor

Republicii 
pentru

Repu-
R6mâ-

Popularc 
semnarea

Convenției

LA PORTO s-a desfășu
rat o conferință națională 
a P.C. Portughez avînd ca 

. tema „Portugalia și Piața 
comună".. în documentele a-

doptate de participant se 
arată că intrarea Portuga
liei în C.E.E. „este incom
patibilă cu principiile cons
tituționale ale dezvoltării e- 
conomice a țării și contra
vine intereselor sale nați- 

' onale". ; '

GENERALUL CHUN DU-
HWAN, considerat 
forte al regimului 
Seul", și-a prezentat 
sia din funcția de

„omul 
de la 
demi- 

șef in
terimar al Agenției -, centra
le de investigații sud-core- 
ene (K.C.I.A.), a declarat 
un purtător de cuvînt ofi

cial. Generalul Chun, coman
dantul securității militare 
din Coreea de Sud, a pre
luat in urmă cu două zile 
funcția de șef al Comite
tului special interimar pen
tru „măsuri de securitate 
națională"-, îndreptate, de 
fapt, spre înăbușirea revol
tei maselor populare. Agen
ția Reuter precizează că 
populația răsculată din ora
șul KwangjU ceruse condam
narea sa Ia moarte pentru 
crimele comise împotriva 
populației sud-coreene.

LA LUXEMBURG au luat 
sfîrșit lucrările celui de-ai 
XXIIf-lea Congres al P.C. 
Luxemburghez.' Au fost a- 
doptate rezoluțiile „Cu pri
vire Ia situația economică* 
„împotriva politicii de limi
tare a drepturilor oamenilor 
muncii, pentru progres so
cial și economic" și „Pen
tru o politică activă de pa
ce". Aii fost alese noile 
organe de Conducere. La 
prima plenară a noului Co
mitet Central, Rene Urbany 
a. fost reales președinte al 
P.C. Luxemburghez, iar Do
minique Urbany — pre
ședinte de onoare al parti
dului.

12 PERSOANE au fost a- 
restate în portul chilian 
Antokagastă, sub acuzația 
de a fi desfășurat activități 
politice ilegale —. anunță a- 
genția EGE. Persoanele a- 
resțate au fost puse, la dis
poziția aiitoriiăților judicia
re, sub învinuirea de apar
tenența la una din organi
zațiile Partidului Comunist 
din Chile (interzis) ce ac
ționa în localitatea Corval
lis dm Antofagasta.

PREȘEDINTELE ZAMBIEI,
Kenneth Kalinda, l-a primit 
pe Iosip Vrhoveț, secretar 
federal pentru afacerile ex
terne ,.al RiS.F. Iugoslavia, 
aflat în'.r-o vizita la Lusaka. 
Președintele Kaunda și Io- 
sip Vrhoveț au subliniat 
necesitatea ca țările nealini
ate să acționeze în comun 
pentru a diminua pericolele 
care amenință pacea și 
securitatea și pentru a ih-i 

~ 'țăiL.. 'principiile, indoponden- ș 
tei, egalității și dreptății 
în lume. '

La Ager Sesiune extraordinară 
în problema Namibiei

ALGER 2 (Agerpres). — 
Consiliul Națiunilor Unite 
pentru Namibia a cerut în
trunirea Consiliului de Secu
ritate în cadrul unei reu
niuni de urgență, in vede
rea decretării de „sancți
uni globale și obligatorii" 
împotriva Republicii Sud- 
Africane, dat fiind refuzul 
regimului de la Pretoria de 
a evacua Namibia'— trans
mite agenția France Presse.

Reunit în capitala algeri
ană în cadrul unei sesiuni 
extraordinare de cinci zi
le, consiliul a adoptat un 
Program de acțiune și De
clarația de la Alger asu
pra Namibiei, în care re
clamă aplicarea articolului 
7 ai Cartei O.N.U. împotri
va Africii de Sud.

în Programul său de ac
țiune, consiliul lansează un 
apel către toate țările lu
mii pentru „intensificarea e- 
forturilor îndreptate în di
recția izolării totale și efec
tive a Africii de Sud" și ,_____ ,_________ ___ t
condamnă cu fermitate acti- dența și integritatea teri- 
vitățile intereselor străine, " ■
economice și de altă natu
ră, în Namibia. ’

Acuzînd firmele occiden-

tale de exploatarea unor 
bogății naturale ale Nami
biei, consiliul „deplânge în 
termenii cei mai energici 
faptul că acestea continuă 
să colaboreze cu regimul 
rasist, sprijinind în acest 
fel sfidarea Africii dc Sud 
la adresa Națiunilor Unite".

El reafirmă sprijinul a- 
cordat S.W.A.P.O. (Organi
zația Poporului din Africa 
de Sud-Vest), „singurul re
prezentant autentic al po
porului namibian", și solida
ritatea cu „țările din prima 
linie" limitrofe Namibiei și 

■ Africii de Sud, „victime ale 
agresiunilor repetate sud- 
africane".

Consiliul, care constituie 
„autoritatea ■ administrativă 
legală" în Namibia din 1967, 
cheamă statele membre ale 
O.N.U. să nu recunoască 
nici o reglementare internă 
în problema Namibiei care 
ar fi pusa la punct de Re
publica Sud-Africană și se 
pronunță pentru „indepen-

torială a Namibiei, inclu
siv a zonei Walvis .Bay, a- 
lipită ilegal de Africa de 
Sud".

Incheierea vizitei 
în Cuba a delegației 

R.D. Germane
HAVANA 2 (Agerpres). La 

încheierea vizitei oficiale 
de prietenie in Cuba, a de
legației de partid și de stat 
a R.D. Germane conduse de 
Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat, a fost dat publicității 
un comunicat in care este 
exprimată dorința celor do
uă părți de a dezvolta și 
intensifica relațiile și co
operarea pe multiple pla
nuri. Cele două părți — 
se relevă în comunicat — 
consideră că limitarea și în
cetarea cursei înarmărilor și 
dezarmarea constituie pro- 
blema-cheie a relațiilor in
ternaționale actuale. Ele a- 
preciază că încetarea pro
ducției de arme nucleare 
de toate tipurile și reduce
rea treptată a acestora, pî
nă la distrugerea completă, 
reprezintă o sarcină urgen
tă pe calea spre înlăturarea 
pericolului unui război nu
clear. Documentul sublinia
ză deosebita stringentă a 
înlăturării confruntării mi
litare în Europa.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Caddie ; Republi
ca : 80 de husari; Uni
rea : Sălbaticul.

LONEA : Fratele călău
lui.

ANINQASA : .Cine nu-1 
cunoașe pe Kadkin.

VULCAN — Luceafărul: 
i Post scriptum,
i LUPENI — Cultural: 
i Stadion ; Muncitoresc : De- 
; ducțiile colonelului Zorin.

' Programele 1 și 2.
> Transmisiune directă : Ce

remonia sosirii delegației
i de partid și de stat a Re- 
I publici! Populare Bulga- 
I ria, In frunte cu tovară-
5 șui Todor Jivkov, prim-se-

cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 

• Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

. 15,00 Tenis : Turneul in
ternațional de la 
Roland Garros.

16.30 Teleșcoală.
16.50 Almanah pionieresc.
17.15 Clubul tineretului.
18,00 întrebări și răspun

suri.
18,25 Din țările socialiste.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Dosarul resurselor 

refolosibile.
19.15 Concursul și festiva

lul cîntecului popu
lar „Maria Tănase".

20.15 Ancheta TV.
20,40 Teatru TV : John

Gabriel Borkman" 
de Henrik Ibsen.

22,10 Telejurnal.

xtHkonhrinrnininiriunmoriw ,

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI

Lucrările conferinței naționale a Consiliilor 
muncitorești islamice din

salariile minime, asigurările 
și repartizarea beneficiilor. 
Documentul aprobat de re
prezentanții consiliilor mun
citorești solicită înființarea 
unor centre pentru plasa
rea brațelor de muncă, a- 
locații în favoarea șomeri-

Iran
TEHERAN 2 (Agerpres.) 

Trimsiul Agerpres Victor 
Martalogu transmite : La
Isfahan s-aii desfășurat, timp 
de trei zile lucrările confe
rinței naționale a . Consili
ilor muncitorești islamice 
din Iran, la care au partci- 
pat peste 430 reprezentanți 
ai acestor organisme din în
treaga țară. Conferința a 
dezbătut proiectul noii legi 

. a muncii, în lumina recente
lor mutații sociale interve
nite în țară.

Delegații la conferință au 
adoptat o rezoluție în care 
cer ca elaborarea definiti
vă a legii muncii să se facă 

• în colaborare cu muncitorii 
înșiși, să se procedeze la 
clarificarea statutului fabrici
lor expropriate și să ’se des
chidă anchete cu privire la 
averile foștilor industriași 
și magnați comerciali. Rezo
luția se pronunță pentru e- 
liminarea discriminării din
tre muncitori și-funcționarii 
administrativi în ce pri
vește programul de muncă,

lor, controlarea prețurilor 
la bunurile de consum.

S-a convenit ca al treilea 
Congres al Consiliilor mun
citorești să se desfășoare 
în perioada 26—28 iunie 
la Mashhad.

Atentate comise împotriva a doi 
primari palestinieni

TEL AV1V 2 (Agerpres). 
— Primarii palestinieni ai 
orașelor Ramallah — Kaiim 
Khalaf și Nablus — Bassam 
Chakaa (Cisiordania) au 
fost obiectivul unor atenta
te cu bombe in cursul di
mineții de luni — informea
ză agențiile de presă. Cei 
doi primari, răniți grav, se 
află într-o stare critică'—• 
a anunțat postul de radio 
israelian.

In semn de protest față 
de atentatele comise împo
triva celor doi primari pa
lestinieni, primarul Gezei,

Rashad El Shawa, și în
tregul Consiliu municipal al 
orașului au trimis o scrisoa
re de demisie colectivă gu
vernatorului militar israe- 
lim al teritoriului Gaza —- 
anunță postul de radio al 
armatei israeliene. în scri
soarea de demisie, autorită
țile municipale ale Gâzei 
subliniază că „politica de 
forță aplicată de guverna
torul militar a permis ele
mentelor extremiste israeli
ene să atace pe notabilii 
palestinieni".

BAZA APROVIZIONARE PETROȘANI
organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi :
— jurisconsult sau jurisconsult principal
— economiști, subingineri, tehnicieni, 

merceologi pentru activitatea de 
aprovizionare ;

Concursul se va ține în data de 20 iu
nie 1980» ora 10, la sediul unității din stra
da M. Eminescu nr. 22, Petroșani.

De asemenea, încadrează direct sau 
prin transfer :

— conducători auto
— buldozeriști
— excavatori ști
— tractoriști-rutieriști
— automacaragii, mecanici auto, elec

trician auto, vopsitori, tapițer, vulca- 
nizator

— muncitori necalificați pentru depozi
tul central Varnița Petroșani

Retribuția și condițiile de încadrare 
sînt cele prevăzute de legile nr. 12/1971 și 
57/1974.

Relații suplimentare la biroul organiza-» ' 
re, personal, învățămînt, retribuire (telefon • 
149, 43412, 43483).

BELGRAD 2 (Agerpres). 
— Rezervele de combusti
bili fosili ale planetei 
noastre nu au fost epuiza
te intr-o proporție care să 
provoace o stare de pe
nurie critică la finele a- 
cestui secol, dar consumul 
crescînd de petrol și ma
jorarea prețului său fac 
imperativă revenirea Ia ; 
folosirea în mai mare pro
porție a cărbunelui și a 
energiei hidraulice, pre
cum și promovarea utili
zării energiei nucleare, so
lare și geotermice au 
relevat lucrările unui sim
pozion în problemele dez
voltării, organizat în a- 
ceste zile i,i Dubrovnik, 
în Iugoslavia, cu partici
parea unor experți din 46 
de țări., De asemenea, s-a 
relevat că circa 65 la 'Su
tă din potențialul hidro-' 
energetic al plaiiefei se 
află în țări în curs de dez
voltare, dar că, din cauza 
lipsei de mijloace pentru 
valorificarea lui, acest po
tențialeste folosit in pre
zent doar în proporție de 
4 la sută. Participanții 
s-au pronunțat pentru a- 
doplarea de măsuri în fa
voarea acestor țări, con- 

j fruntate cu facturi petro-

liere tot mai ridicate și 
cu costul tot mat mare al 
utilajelor necesare pentru 
valorificarea resurselor lor 
energetice. •

KHARTUM 2 (Agerpres). 
— In sud-vestul Sudanu
lui ă fost descoperit re
cent un nou zăcămînt de 
petrol. Debitul puțului a-

sămintulul bogățiilor mi
nerale ale Sudanului.

V
I 
I
I
I
V(
I
V 
I r

energetică
internațională

linge 2 900 barili pe zi — 
adică aproximativ 160 000 
tone pe an. Aceasta se 
adaugă zăcămintului des- 

cu o 
barili

coperit anul trecut 
capacitate de 3 001) 
pe zi.

Ministrul sudanez 
nergiei și minelor a 
nial că această nouă des
coperire se înscrie in ca
drul mai general al recen-

al e- 
subli-

★

QUITO 2 (Agerpres). — 
Statele latino-americane 
consumă în prezent 4 mi
lioane de barili de petrol 
zilnic, din care circa 50 
lă sută se importă, se a- 
rață intr-un studiu al Or- 1 
ganizației Latino-America- 
ne a Energiei (O.L.A.D.E.), 
cu sediul in Quito. In a- ( 
ceasta zonă există două (
state mari exportatoare de 
petrol — Venezuela și 1
Mexic — dar și state care | 
importă în proporții mari 
petrolul necesar pentru 
consumul intern, cum ar 
fi țările din America cen
trală și din zona Caraibi
lor. In următorii 5 ah! ță
rile importatoare vor tre
bui să cheltuiască pentru 
importarea petrolului ne
cesar circa 75 miliarde | 

, dolari.
Datorită acestei situații, 

O.L.A.D.E. propune „o stra
tegie de planificare și va
lorificare integrală a pro
priilor resurse" ale iiecă- 
rei țări, ceea ce ar impune 
„realizarea unui echilibru 
energetic regional".

i.

t

AiîMlNISl-RAȚlA: Petroșani, str Republicii, nr, 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secțiiji

LA 8 IUNIE 1980

Tragerea excepțională Pronoexpres
la care se atribuie :

• Autoturisme DACIA 1300
• CIȘTIGURI IN NUMERAR de 50 000, 

15 000 lei etc.
• EXCURSII în R.S. Cehoslovacia, 

R.P. Ungară sau R.D. Germană ș» 
Moscova, la Jocurile Olimpice

• Se efectuează 9 extrageri in trei faze
• Se extrag 47 numere
• Ciștigurile se acordă pe 11 categorii
• Biletele seria T (25 lei) vă oferă su

plimentar posibilitatea de a obține 
excursii la Jocurile Olimpice de la 
Moscova — 1980

• Vînzarea biletelor — de luni, 2 iunie,
pînă simbătă, 7 iunie 1980.

Mica publicitate
. V1ND Fint 1300, stare 
excepțională, motor R.K. 
telefon serviciu 205, acasă 
161, după ora 16 Lupeni. 
(446) .

SCHIMB apartament două.
camere bloc 109/19, eta
jul III, Republicii, cu a- 
partament 3 camere sau 
4 camere cartier Carpați

' '■* Ț iș?,
I li’A&LJLa-Țlpharafia L'vU-^.-rn-i, str. Republicii, ut 67

sau Hermes, telefon 41418 
(orele 18—22). (444)
. PIERDUT legitimație de 
serviciu 'pe numele Ben- 
dea Teodor, eliberată de 
S.S.H Vulcan. Se declară 
nulă. (447)

PIERDUT carnet de stu- 
denl pe numele Boală Flo
rian. eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. Se .de
clară nul. (448)


