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Odată cu creșterea producției, 
pentru 

de calitate

1 7

acțiuni consecvente 
realizarea indicatorului

noastre pe tema îmbunătă-In finalizarea acțiunii
țirii calității cărbunelui, am solicitat opiniile condu
cerii C.M.V.J. în legătură cu măsurile întreprinse, cu 
reglementările ce se preconizează Ia nivelul combi

natului și al unităților -miniere în vederea reducerii 
conținutului de cenușă în cărbunele extras și înca
drarea în norma internă de calitate. La problemele 
ridicate, am primit următoarele răspunsuri din partea 
tovarășului Otto Abraham, inginer șei al C.M.V.J. i

creștere, ceea ce fa
la preparația Lupeni,

— îmbunătățirea calită
ții producției constituie 
o cerință majoră pentru 
realizarea sorturilor supe
rioare de cărbune necesa
re siderurgiei românești. 
Cum apreciați realizările 
primelor cinci luni ale a- 
nuluî în acest sens ?

— Calitatea cărbunelui 
destinat cocsificării (side
rurgiei) este stabilită prin 
actele normative de stan-

dardizare în vigoare, care 
prevăd să se respecte 
conținutul de cenușă de 
8,6 la sută. în general, 
întreprinderea de prepa

rare ă cărbunelui, prin ins
talațiile modernizate poate 
realiza huila spălată pen
tru cocs la acest nivel ca
litativ. Greutăți întîmpi- 
năm prin faptul că, con
ținutul de cenușă al căr
bunelui brut are o tendin-

Angajamentul - susținut prin 
fapte de muncă rodnică

Zilnic 100 tone de cărbune peste prevederi 
Țoale brigăzile din abataje și lucrările de pregă

tiri au depășit productivitatea muncii planificată.
Colectivul sectorului 

VII al minei Vulcan, 
sectorul cu gradul cel 
mai ridicat de mecaniza
re a extracției., pe mină 
— și-a propus un mobili
zator angajament pentru 
luna iunie: plus 2500 to
ne de cărbune față de 
prevederile lunare. In 
primele, zile lucrătoare a- 
le lunii au fost extrase 
zilnic, peste plan, cite 
100 tone de cărbune. Pro
ductivitatea muncii medie 
pe sector este superioară. 
celei planificate cu
proape o jumătate de to
nă pe post.-

ță de 
ce ca 
de exemplu, cenușa cărbu
nelui brut supus spălării 
să atingă nivelul de 47 
la sută, în loc de norma 
medie de 41 la sută, pe 
care chiar cea mai mo
dernă instalație de prepa
rare nu o poate prepara 
la nivelul calitativ cerut 
de siderurgie, cu coefi
cienții de recuperare pre- 
văzuți în plan. Din aceas
tă cauză în primele cinci 
luni ale 
livrările 
nedoara 
diția de 
sută
Galați conținutul de cenu
șă a fost depășit cu 0,3 
puncte. Mai grav 
tul că în această 
am rămas datori 
telor siderurgice
110 000 tone cărbune cocs- 
ificabil.

— Ce măsuri au fost în
treprinse și care este sta
diul realizării lor în pri-

Interviu realizat de 
Ioan DUBEK

anului, dacă Ia 
către C.S. Hu- 

s-a respectat con- 
calitate de 8,6 la 

cenușă, pentru C.S.

este fap- 
perioadă 
combina- 
cu peste

a-

+ Brigada condusă de 
Constantin Popa, care 
și-a cîștigat un renume 
la Vulcan în promovarea 
tehnologiilor avansate de 
exploatare, obține în a- 
ceastă lună, într-un aba
taj dotat cu complex me
canizat de. susținere și 
combină de tăiere, o pro
ductivitate a muncii cu 
1,6 tone/post inaî mare 
decît cea planificată. A- 
cest rezultat este înregis
trat în condițiile cînd 
brigada execută și pre
gătiri care vor conduce

(Continuare în pag. a 2-a)

Vizita oficială de prietenie 
în tara noastră a 

tovarășului Todor Jivkov 
încheierea convorbirilor oficiale româno-bulgare

Vineri, 6 iunie, la’ Si
naia, s-au încheiat convor
birile oficiale dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescii, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român,' pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secrștar 
al Comitetului Central' al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

In cadrul ultimei runde 
de convorbiri, cei doi con
ducători de partid și de 
stat au făcut un schimb de 
păreri în legătură cu une
le probleme actuale ale 
vieții internaționale și ale 
mișcării comuniste și mun
citorești, precum și cu pri
vire la căile și mijloacele 
întăririi în continuare a co
laborării și conlucrării ro- 
mâno-bulgare pe arena mon
dială.

A fost exprimată îngrijo
rarea față de evoluția si
tuației mondiale, profund a- 
fectată de creșterea tensi
unii și încordării în rela
țiile internaționale. A fost 
reafirmată hotărîrea Româ
niei și Bulgariei de a ac
ționa în continuare pentru 
împiedicarea agravării situ
ației internaționale, pentru 
însănătoșirea climatului po
litic mondial, pentru relu
area și continuarea cursu
lui 
tru 
melor complexe ce 
fruntă 
punzător intereselor 
nerale 
sului economic și social al 
popoarelor. .

O atenție deosebită a 
fost acordată în timpul . 
convorbirilor problemelor 
legate de înfăptuirea secu
rității europene. în acest

spre destindere, pen- 
rezolvarea proble- 

con- 
cores- 

ge- 
ale păcii, progre-

omenirea

context, a fost subliniată 
necesitatea intensificării e- 
forturilor și a acțiunilor 
concrete în vederea bunei 
pregătiri a viitoarei reuni
uni de la Madrid. A fost 
exprimată hotărîrea celor 
două țări de a contribui și în viitor pentru dezvolta- 
activ la promovarea unei 
largi și neîngrădite cola
borări pe continentul nos
tru, în spiritul Actului fi
nal de Ia Helsinki, și în 
mod deosebit de a acțio
na, împreună cu celelalte 
țări socialiste, cu toate for
țele înaintate de pe conti
nent pentru trecerea la 
măsuri de dezarmare-. și 
dezangajare militară în Eu
ropa, avînd în vedere rea
litatea că în această parte 
a lumii există cea mai ma
re concentrare de arme, in
clusiv nucleare. în mod 
deosebit s-a subliniat ne
cesitatea sporirii eforturi
lor în vederea împiedicării 
amplasării de noi rachete 
și arme nucleare pe conti-

-nentul european. A fost re
afirmată hotărîrea celor 
două țări de a acționa pen
tru înfăptuirea propunerilor 
formulate în documentele 
adoptate recent de statele 
socialiste participante la 
Tratatul de Ia Varșovia.

In cursul convorbirilor, 
au fost, de asemenea, a-

bordate unele probleme pri
vind dezvoltarea colaborării 
în Balcani. A fost sublinia
tă hotărîrea Rorrfâniei și 
Bulgariei — ca state care 
trăiesc în spațiul geografic 
al Balcanilor — de a mililaț

rea relațiilor cu toate țări
le balcanice, pentru tranS« 
formarea acestei regiuni îrț«- 
tr-o zonă a colaborării, în
țelegerii și bunei vecinătăți»; 
într-o zonă a păcii, lip
sită de rachete și arme nu
cleare.

Totodată, s-a arătat că 0 
cerință 
tatea 
pentru 
nității, 
cursei 
apasă tot mai greu pe ume
rii popoarelor și sporește 
pericolul unor noi războaie 
nimicitoare — trecerea la 
măsuri concrete, eficiente, 
de dezarmare, relevîndu-se 
necesitatea folosirii cuceri
rilor științei și gindirii uma
ne în scopul progresului, 
independenței și păcii.

A fost evidențiată, de ă- 
semenea, necesitatea elimi
nării forței și amenințării cil 
folosirea forței în relațiile 
dintre state, a rezolvării 
problemelor litigioase ex-

vitală pentru securi- 
tuturor națiunilor, 

însăși existența uma- 
o reprezintă oprirea 
înarmărilor -— care

(Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi, transmisiuni directe la radio 
și televiziune :

— în jurul orei 10,30: solemnitatea semnării do
cumentelor oficiale

— în jurul orei 
bulgare.

— în jurul orei
ției de partid și de stat a Republicii Populare Bulgaria.

româno-bulgare.
11,00 : mitingul prieteniei româno-

13,00: ceremonia plecării delega-

(Continuare tn pag. a 2-a)

Luna manifestărilor 
politico-ideologice, 
cultural-educative 

și sportive".Ml

0 problemă sub semnul urgenței —canalizarea 
zonei blocurilor aflate io construcție la Bărbăteni -*

cate. Dar ritmul de lucru 
este lent. La unele a în
ceput elevația, la altele 
se lucrează deja la etajele 
I-IV. Tîrîș-grăpiș, lucrările 

deși față de 
stadiile fizi
ce planificate, 
toate blocurile 
sînt mult ră
mase în urmă.
Șase ma

carale de mare capacitate 
nu sînt folosite decît par
țial. Nu peste mult timp 
vor fi prezentate aici la 
recepție primele aparta
mente,- destinate minerilor 
de la I.M. 
I.M. Lupeni, 
de la I.F.A. 
cum să se 
în apartamente 
sînt legate la 
canalizare ?

Miercuri, 4 iunie, lu
crul nu fusese reluat decît 
cu două ore mai tîrziu la 
blocul 17 din Lupeni. Ca. 
în celelalte dimineți, a- 
bia în jurul orei 9 poate 
fi reluat’ lu
crul. Cauza ? 
In fundațiile 
săpate recent, 
între betoane- 
le turnate și 
între blocurile 
.există puternice infiltrații 
de apă. Elevația blocurilor 
a fost începută fără ca 
în prealabil să se fi exe
cutat lucrările de canali
zare necesare pentru e- 
vacuarea apelor din zona 
cuprinsă între rîul Jiu și 
fostul cinematograf din 
Bărbăteni. S-au format aici, 
într-un scurt răstimp, cî- 
teva mici lacuri de acumu
lare. In unele locuri auto
camioanele trec prin apa 
de jumătate de metru pen
tru a aproviziona punctele

de lucru cu 
necesare, 
fiecare 
pompe acționate 
care abia prididesc să eva
cueze apa, cu un consum

materialele
S-au instalat la 
punct de lucru 

electric

înaintează,

®PO«T FIX®
15, 16 și 17 . „important de energie.

„Pentru luna mai — ne 
informează, tovarășul Ni
colae Hristea, maistru ins
talații — am avut plani
ficată o lucrare în valoare 
de 85 000 lei. Sarcina noas
tră de serviciu era să exe
cutăm instalația de alimen
tare cu apă. potabilă pentru 
noul cartier Bărbăteni. Dar 
nu avem teren pe unde să 
facem lucrarea. Oameni 
calificați au stat de multe 
ori degeaba". Blocurile 12, 
13, 14. 1.5. 10 șl 17, din 
această zonă, au fost ata-

Bărbăteni și 
muncitorilor 

„Vîscoza". Dar 
mute oamenii 

care nu 
rețeaua de

Viorel STRĂUȚ

(Continuare iu pag. a 2-a)

Răgaz Înaintea intrării în mină, presărat cu sfaturi 
ale brigadierului Petru Corobea de la sectorul III al 
minei Lonea, adresate ortacilor din schimbul său.

Foto : Ion LICIU

3
3
3 s

i

!„Noroc buh“, Teatrului 
bucureștean de comedie!
Instituții artistice prestigioase din Capitală au ; 

răspuns invitației de a participa la realizarea pro- ! 
gramelor „Lunii manifestărilor politico-ideologice, cui- \ 
lurgl-artlstice și sportive*. Intre acestea se cuvine su
bliniată promptitudinea actorilor prudei scene a come- j 
diei româneși, care, de astăzi, sînt oaspeții Văii Jiului, ! 
Stela Popescu, Melania Cîrje. George M.hâițd, Silviu : 
Stăliculescu, Valentin Platăreanu, Iurie Darie, Aurel l 
Giurumia, Cornel Vulpe și ceilalți colegi do trupă se 
dovedesc astfel statornici în dragostea față de oamenii 
din obîrșiile Jiului, nu numai prin exemplara lor ți
nută scenică, ci și fiindcă, prelungesc dialogul artistic’ 
în itilîlnirile pe care le vor avea cu minerii, prepara
torii și ceilalți iubitori ai Thaliei, maturi sau mici, 
prin colaborarea cu actorii neprofesioniști al Casei de 
cultură din Petroșani. Gestul lot deslușește dorința 
de a cunoaște viața propriilor spectatori, de a contri
bui Ia împlinirea vocațională a artiștilor amatori, la 
apropierea oamenilor muncii de actul de creație ar
tistică. Deci actorul, ca personalitate umană, dialo
ghează fertil cu beneficiarul strădaniei sale artistice. \ 
Iată de ce, în numele iubitorilor de frumos, întîmpi- ; 
năm sosirea celor .40 de membri ai trupei bucuri sic- 1 
ne de comedie cu tradiționalul salut mineresc -„Noroc ; 
bun - j
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Din bogata paletă a ma
nifestărilor programate în 
acest sfîrșit de. săptămînă 
vom remarca sosirea acto
rilor. de la Teatrul de co
medie din Capitală care 
susțin, astăzi, la ora 14, o 
repetiție comună cu for
mațiile Casei 
din Petroșani 
de muzică ușoară 
tic", taraful, formația 
satiră și umor), 
rea realizării spectacolului 
de varietăți „Culese de la 
noi". După-amiază, pe a- 

ceeași scenă (ora 19,30), 
Stela Popescu, Vasilîca 
Tastaman et comp. pun 
în scenă comedia „Pețitoa- 
rea", semnată de drama
turgul american Thornton 
Wilder. Miine, unii . dintre 
membrii colectivului artis
tic bucureștean vor parti
cipa la „Nedeia vulcănea- 
nă“, cei implicați în reali
zarea spectacolului de va
rietăți vor apărea pe scena 
din Petroșani la ora 10,30. 
La oră 14, Iurie Darie se 
va afla în compania cine
fililor, la cinematograful 
„Unirea" din Petroșani, 
pentru a prezenta pelicula 
isotrică dedicată marelui 
umanist și voievod Dimitrie 
Cantemir, după cum se 
știe numele lui aflîndu-se 
pe genericul filmului. •Tn- 
cepînd de Ia ora 15,30, ac
torii bucureșțerii vor putea 
fi aplaudați în savurosul 
spectacol realizat după 
„Mofturile" marelui nostru

de cultură 
(orchestra 

„Acus- 
de 

în vede-

(Continuare in pag. a 3-a>
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Viata de partid

La adunarea generală a 
comuniștilor de la sectorul 
Ill al minei Petrila — a a- 
preciat majoritatea partici- 
panților — s-au afirmat cu 
tărie combativitatea revolu
ționară, spiritul critic și 
autocritic. „Nici nu se pu
tea altfel, ne spune tovară
șul Vasile Ene, secretar 
adjunct al comitetului de 
partid pe mină și tehnician 
ia sectorul 111. deoarece co
lectivul de oameni ai mun
ții de 
sector 
fruntă 
bleme 
bite, unele din
tre acestea 
constituind reale 
îndeplinirea 
producție".

Atit referatul și planul de 
măsuri prezentate, cît și dis
cuțiile care au avut Ioc s-au 
Îndreptat spre „ce trebuie 
făcui" spre „ce facem" pen
tru redresarea activității e- 
conomice, deoarece minusul 
înregistrat la producția de 
cărbune, de la începutul a- 
nufui, se ridică la peste 
2 500 tone. Odată declanșate 
aceste energii, după ce a 
avut loc adunarea de partid, 
s-a trecut imediat la acțiu
ne. Fiecare știa ce are 
făcut, cum trebuie să facă 
pentru a-i mobiliza la ac
țiune și pe ceilalți, care nu 
sînt membri de partid. Ce

la acest 
se con- 
cu pro- 
deose-

indicatorului de calitate CONS!

NEATEI

Odată cu creșterea producției, 
acțiuni consecvente pentru realizarea

s-a realizat din aceste mă
suri ? Gum își respectă co
muniștii angajamentul luat 
în adunarea de partid ? Iată 
întrebările la care încercăm 
să răspundem în rîndurile 
de față. Combativitatea, per
severența și spiritul critic, 
manifestate numai la ședin
ță, fără să se regăsească în 
activitatea practică, de 
cu zi, nu-și an rostul.

— Două probleme mari 
ne-au frămîntat și ne frâ-

zi

La școala educației 
comuniste

greutăți in 
planului de

de

mintă pentru a ne realiza, 
planul : asigurarea liniei de 
front și a efectivului ■scrip
tic, ne-a spus Nicolae Foc- 
șeneanu, secretarul organi
zației de partid a sectorului.

In ce privește prima pro
blemă, șefii de brigadă Ga
vrila Jurcan și Alexandru 
Moldovan au avut ca sarci
nă și s-au ocupat cu răspun
dere de efectuarea lucră
rilor de pregătire la orizon
turile 150f și plus 50, acțio- 
nînd la săparea suitorului 
de la abatajul nr. 335, des- 
chizînd noi fronturi de lu
cru. Brigăzile conduse de 
Ion Falup, Vasile Glișcă și 
Gavrilă Jurcan au reușit 
să-și realizeze planul în lu
na mal,, ceea ce nu este pu-

Angajament susținut
(Urmare din pagina I)

la mărirea liniei de front 
a abatajului cu 20 ml.

+ Un alt fapt semni
ficativ al efortului reu
nit al colectivului pentru 
respectarea angajamen
tului asumat constă . în 
faptul că minerii din bri
gada condusă de Gheor- 
ghe Buhuțan au efectuat 
trecerea de la un abataj 
la altul fără stagnarea

producției. Dimpotrivă, 
și aici productivitatea 
muncii realizată este su
perioară normei.

> După ce în luna 
mai au avansat 120 ml, 
ortacii șefului de brigadă 
Geza Antal au reușit în 
primele zile sie lunii iu
nie să realizeze medii de 
avansare de 6 ml /zi. Bri
gada utilizează la indici 
înalți de exploatare o 
combină de înaintări.

(Urmare din pagina I)

De mai bine de două 
luni, constructorii au în
ceput aici lucrările la noi
le blocuri pe baza proiec
telor aprobate. Numai du
pă trei luni au fost procu
rate însă și proiectele pen
tru canalizarea acestei zo
ne. Este ca și cum, prin 
absurd, ar fi de conceput 
începerea unei construcții 
de case... de la acoperiș. 
In prezent lucrările de 
canalizare nu se pot exe
cuta deoarece pe traseul 
amplasamentului proiectat 
pentru canalizări se află... 
„organizări de șantier". Su
te de panouri prefabricate 
pentru pereții despărțitori 
au -fost depozitate în bălți, 
în imediata apropiere a 
blocurilor, Furnizorii au 
trimis pe șantier și prime
le tuburi de beton desti
nate canalizării (și acestea 
sosite cu destulă întîfzie- 
re față de termenul plani
ficat inițial). Dar, 
cum, instalatorii

apuca

lucru. In spatele blocului 
17, in apropierea tronsoa
nelor G și F, se află tra
seul unui cablu de înaltă 
tensiune care trebuie de
viat. Tronsoanele respecti
ve, cu cite 40 apartamente 
fiecare, au termenul de 
de'predare în iulie și au
gust. Cum vor putea fi 
predate cînd cablul de 
înaltă tensiune ține în loc 
lucrările ? „Am făcut mai 
multe demersuri în acest 
scop, dar nu s-a rezolvat 
nimic. Am primit doar... 
promisiuni de rezolvare 
din partea beneficiarului" 
— ne spune tovarășul Ot
to Corceani, șeful șantieru
lui nr. 4 Lupani.

Acum, vara, cînd timpul 
e prielnic, se cor măsuri 
energice, conjugale, din 
partea constructorului și 
beneficiarului pentru re
zolvarea problemei canali
zării zonei Bărbăteni și 
eliberarea amplasamente
lor. Fiindcă altfel nu șe 
întrevede predarea aparta
mentelor atit de mult so
licitate.

I
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O SIMPOZION. U n sim
pozion avîrid ca generic 
.Sîntem aici de peste 2000 

i ani", organizat de Mu
zeul mineritului, în cola
borare cu Societatea jie ști
ințe istorice (subfiliala Pe
troșani) se desfășoară, as
tăzi, la Fabrica de tricota
je din Petroșani.

• IN INTERSECȚIA stră
zilor Mihai Viteazu și Re
publicii din Petroșani, au 
lost începute, ieri, lucrări 
de sistematizare a circu
lației. Pe latura dinspre 
C.M.V.J. se vor realiza încă 
o bandă de circulație și un 
trotuar nou. Pavatorii din 
echipa condusă de Nicolae 
Stoica depun susținute e- 
forturi pentru terminarea 
lucrării îritr-un timp record.
• LA URICANI. Cres-

țin avînd în vedere situa
ția din luna precedentă. A 
prins bine și inițiativa tine
rilor din sector, care sub 
conducerea secretarului 
U.T.C., lăcătușul Ștefan Var- 
gatu, participă o zi pe săp- 
tămînă la activitate patrioti
că în sprijinul producției. 
Cu toate acestea nu este în
că rezolvată problema for; 
ței de muncă, a întăririi dis
ciplinei în procesul de pro
ducție. Aproape zilnic se în

registrează 15 
—20 de nemo
tivate, fapt ce 
are urmări 
negative asu
pra procesului 

de producție. La ora actua
lă se discută cu oamenii pe 
fiecare schimb, 
brigadă, dar rezultatele eco
nomice obținute în aceste 
zile nu sînt încă pe măsura 
așteptărilor. Brigăzile con
duse de: Dionisie Kiss și 
Aurel Grigore nu-și reali
zează ritmic sarcinile de 
plan, tocmai datorită aces
tui fapt. Nici organizația de 
sindicat nu a făcut totul 
pentru a întări ordinea și 
disciplina în producție. In 
acest sens se impun a fi con
jugate toate eforturile, pen
tru a determina ca fiecare 
om al muncii, acolo unde 
este pus, să-și realizeze în 
mod exemplar sarcinile. 
Unele lipsuri vizează direct 
conducerea sectorului cum 
ar fi cea referitoare la nea- 
sigurarea unei aprovizio
nări operative cu materiale
le necesare.

Recenta dezbatere de. la 
sectorul III al minei Petri- 
la a declanșat energiile tu
turor comuniștilor, o par
te din acestea materializîn,- 
du-se în acțiune noi, comba
tive, menite să înlăture lip
surile care există. Duse la 
bun sfirșit, cu perseverență 
și pasiune 1 muncitorească, 
aceste acțiuni vor conduce 
în mod sigur la redresarea 
producției de cărbune.

Valeriu COANDRAȘ

(Urmare din pagina I)

oamenii pe 
în fiecare

vința indicatorului de ca
litate ?

— Problema calității 
cărbunelui a fost în repe
tate rînduri discutată în 
biroul executiv al consi
liului oamenilor muncii din 
C.M.V.J. și organele co
lective de conducere ale 
întreprinderilor din subor
dine. Măsurile întreprinse 
încă nu au dus Ia rezulta
tul dorit, astfel că și în 
luna mai, cenușa medie pla
nificată la cărbunele brut 
pe Valea Jiului a fost de
pășită cu 2,9 puncte, res
pectiv, cu 7,2 la sută. în
treprinderi miniere ca Lo- 
nea, Pețrila, Aninoasa, 
Vulcan și Bărbăteni, în 
loc să aplice măsurile sta
bilite și să reducă conți
nutul de cenușă al cărbu
nelui extras, au realizat 
un conținut de cenușă de
pășit chiar față de reali
zările primelor patru luni.

— O problemă funda
mentală pentru îmbunătă
țirea calității brutului o 
constituie alegerea șistului 
vizibil. Ce reglementări au 
fost întreprinse în acest 
scop ?

— In problema alegerii 
șistului vizibil se urmăresc 
două aspecte: intensifica
rea alegerii șistului vizibil 
în subteran și claubarea 
la suprafață. S-au reanali- 
zat reglementările existente 
privind plata muncii efec
tuate pentru alegerea ste
rilului in subteran. , S-a 
constatat că Instrucțiuni
le existente privitor la pre
luarea periodică a cantități
lor de steril claubaț nu se 
respectă în totalitate. La 
toate locurile de muncă la 
care se obligă alegerea ste
rilului la fața locului se 
aplică norme de muncă co-

respunzătoarc, 
țul tonei de cărbune 
include și munca <’ , 
pentru această operație.

S-a intensificat clauba
rea sterilului la suprafață 
la minele Lonea, Livezeni 
și Uricani. S-au început 
lucrările pentru reînființa
rea claubajului la prepa- 
rația Lupeni pentru pro
ducția provenită de la mi
na Lupeni, lucrare care 
are termen de realizare 31 
august a.c. De asemenea 
se proiectează instalația de 
claubare manuală la l.M. 
Bărbăteni. .

— Ce s-a făcut și 
măsuri 
pentru 
ternului 
lucrare a probelor și a con
trolului calității ?

— In vederea perfecțio
nării sistemului de colec
tare și prelucrare a probe
lor din cărbunii livrați pre- 
parațiilor de către între
prinderile miniere 
construit aparate de colec
tare și s-au înființat labo
ratoare de prelucrare a pro
belor la l.M. Bărbăteni 
pentru producția încărcată 
în vagoane și la l.M. Uri
cani. Este în curs de solu
ționare încărcarea comună 
a producției provenite de 
la microcariera Lupeni cu 
cea extrasă de la puțul pi
lier est, cu sistem adecvat 
de colectare și prelucrare 
a probelor. De asemenea, 
s-au elaborat instrucțiuni 
specifice pentru colectarea 
și prelucrarea probelor de 
strat a căror aplicare, în- 
cepînd de Ia. 1 iunie a.c., 
va asigura cunoașterea mai 
exactă a 
de calitate 
lui.

— Care

iar în pre
se 

depusă

ce 
se au în vedere 
perfecționarea sis- 
de colectare și pre-

s-au

caracteristlcilor
ale zăcămînlu-

este orientarea 
de viitor, ce reglementări 
tehnologice și organizato
rice se au în vedere pen
tru ca unitățile miniere să

in
este

cu

deoarece car-
unele ca-

evacuat îni-
sterilul re-

crăr.ile. de pre-
de această SL-

se încadreze în norma 
ternă de calitate i

— Se știe că la marea 
majoritate a minelor s-a 
trecut. în ultimul timp la 
efectuarea transportului 
continuu, ceea ce conduce1 
însă Ia o situație necores
punzătoare privind calitatea 
producției, 
bunele 
zuri 
preună
zultat din li 
gătire. Față 
tuațle s-a cerut întreprin
derilor să găsească soluții 
pentru evacuarea separată 
a cărbunelui și sterilului; 
pentru viitor toate proiec
tele de execuție 
lor miniere vor 
astfel de soluții.

Modernizarea 
dotarea lor cu apa- 
pentru determinarea

a lucrări-
prevedea

prepar âți.-

vor 
contro-

ilor, 
rate 
rapidă a conținutului de 
cenușă și reglarea automată 
a fluxului tehnologic 
îmbunătăți simțitor
Iul de calitate în proce
sul de fabricație, 
care vor asigura 
rea huilei spălate pentru 
cos șl semicocs în 
constant Ia nivelul 
cenușă normat.

Problema esențială pen
tru viitor rămîne amplifi
carea continuă a acțiunii 
de reducere a conținutu
lui de steril în cărbunele 
brut. Important este 
se acționeze consecvent 
către 
toate 
face 
nelui o problemă de preo
cupare zilnică, 
bilă, la fiecare 
de muncă. Se 
totul ca, odată 
rea creșterilor 
producție, să asigurăm

măsuri 
realiza-

mod 
de

fiecare colectiv, 
nivelele, pentru 
din calitatea

să 
de
Ia 
a 

cărbu-
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cere făcut 
cu realiza- 
mari de

e-
conomiei naționale cărbune 
de bună calitate și, mai 
ales, sorturile superioare 
pe care le cere industria 
siderurgică.

Conducător 
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coleasca pre 
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pe agentul < 
dar nu i-a n
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Sărbătorile au obîrșii mi
lenare sau mai recente, ca
lendarul cosmic ori eveni- 
menio memorabile intră în 
conștiința colectivităților, u- 
neori timpul șterge motiva
ția lor reală,' noi legende 
sau întîmplări vestimentea- 
ză zilele sărbătorite. Spre 
exemplu, și astăzi dăinu- 
iesc prin tradiție, la țăranii 
jieni, nedeile, care celebrau, 
încă din antichitate, ciclul 
lucrărilor agricole, consti
tuiau prilej de schimburi 
comerciale, de întemeiere a 
unor noi familii ele. Pier- 
zîndu-și semnificația prima- ' 
ră și vălul religios (adăugat 
de creștinism), ele au ră
mas doar ca prilejuri de 
întrunire a membrilor unor 
comunități, într-o atmosferă, 
de bună dispoziție în care 
cîntecul și dansul devin 
modalități artistice de ex
primare a bucuriei. De mul
te ori, de ce n-am spune-o, 
unii ajung la starea de eu
forie, după ce consumă can
tități mari de alcool și a- 
tunci consideră că li se cu
vine totul, ignorînd legile 
și cutumele morale, încear
că să-și impună cu forța 
voința. Alteori, alcoolul a- 
gită sau reaprinde conflic
te mai vechi. Datorită fap- .

tului că unii confundă conș
tiința cu o haină de lucru 
•Și o lasă acasă în zilele de 

• sărbătoare, se întîmplă cer
turi, scandaluri, care de
generează pînă la suprima
rea vieții unor consăteni, 
prieteni sau chiar rude. 
Două asemenea întîmplări

„curaj", a hotărît să încheie 
pentru totdeauna socotelile 
cu dușmanul său. In seara 
nedeii, in fața bufetului i-a 
aplicat acestuia mai multe 
lovituri în cap cu un furcel. 
Intervențiile medicilor din 
Petroșani și Timișoara, s-au 
dovedit de prisos.

Cînd comportamentul civilizat 
este considerat

o condiție facultativă...
tragice s-au petrecut, nu 
demult, la Banița și Petro
șani.,.

Intre Ion D. și Aurel D. 
din Banița, discordia dura 
de mulți ani, pentru pricini 
mărunte, soldate adesea cu 
certuri și bătui. Lucrătorii 
de miiiție încercaseră să-i 
împace, să aplaneze con
flictul discutând, cu ei, cu 
familiile lor. Iii ciuda aver
tismentelor organelor de 
ordine, în ziua de 20 aprilie, 
Aurel D., după ce a prins

In ziua de 20 mai, doi 
buni și tineri prieteni de 
pe strada Coastei s-au cer
tat pentru o vorbă nesăbui
tă a unuia. A doua zi, la 
onomastica unei rude, Matei 
Rusii n-a uitat că are o ră
fuială cu Dumitru Prodan. 
Așteaptă momentul prielnic 
și în noapte străfulgera la
ma unui cuțit. Victimă cade 
însă tatăl dușmanului său 
de o zi și totodată prieten 
pină atunci. Criminalul abia 
împlinise 17 am...

Care au fost, de fapt, mo-

tivele care au. condus la 
săvârșirea unor grave in
fracțiuni ? Certuri pentru o 
căpiță de fîn său un hat, 
o vorbă nelalocul ei au tul
burat tragic relațiile nor
male, chiar prietenia între 
doi oameni. Motive minore, 
pe care însă alcoolul și do
rința de răzbunare le-au re
liefat la rangul ; de gesturi 
necugetate, din păcate cei 
în conflict cu legea au cre
zut că în zilele de sărbă
toare pot face orice, bunul 
lor plac sau mai bine zis 
efectul nefast al consumu
lui de băuturi a curmat Via
ța unor oameni, faptele lor 
nu pot beneficia de circums
tanțe atenuante, dimpotrivă. 
Asupra consumului nechib
zuit de băuturi alcoolice 
trebuie să mai mediteze însă 
și alții care își uită acasă 
conștiința in zilele de săr
bători ca pe o haină de lu
cru, care consideră în aceste 
prilejuri comportamentul ci
vilizat și respectarea legi
lor drept componente „fa
cultative" ale adevăratei 
condiții umane.

Ion VULPE, 
cu sprijinul 11. maj. de 

miliție Ion ARSENIE

i
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ATENȚIE L

catorii de animale de la 
Cîmpu lui Neag au livrat, 
în contul contractelor în

răire 
ca-
135 
600

cheiate cu statul, 
l.C.R.A. Petroșani 115 
pc-te bovine adulte, 
capete tineret bovin, 
kg porci \ și peste 1000 kg 
miei.
• ORAȘELE Lupani, Vul

can și Petrîla găzduiesc 
duminică, ora 9, festivită
țile de închidere a anului 
sportiv școlar și de pre-

gătire pentru apărarea pa
triei După defilarea spor- Z1ONAXA 
tivilor au loc demonstrații 
de gimnastică și diferite 
întreceri sportive.

• PRINTRE ÎNTRECE
RILE SPORTIVE ce au loc 
în orașul Vulcan, dumini
că, ora 9, pe terenul Școlii 
generale nr. 4 se desfă
șoară etapa județeană a 
complexului aplicativ pen
tru pregătirea și apărarea 
patriei.

• VEȘTI DE LA D1VI- 
,,Â“ DIN VALE.

Fotbaliștii Jiului petrec 
o scurtă vacanță pe lito
ral, urmând ca din 26 iu
nie să reia pregătirile în 
vederea noii ediții a cam
pionatului național.

• IN LOCUL MAGAZI
NULUI RADIO-TV., din 
piața agroalimentară a Pe- 
troșaniului, va funcționa, 
în curind, un magazin ali
mentar cu autoservire.

• IN URMA LUCRĂRI- \ 
LOR de modernizare. °x- |
tindere și dotare, unitatea I
de alimentație publică „Cer- I
na“ din Petroșani va dis
pune de o linie cu auto- ,
servire și de spații sporite I
de depozitare. '
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Sever NOIAN
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Activitate: complexă, 
implicații directe în crește
rea continuă a productivi- , 
lății muncii pe seama me
canizării proceselor de 
producție, creația tehnico- 
științifică de masă înregis
trează și la Vulcan, ca de 
altfel în toate orașele Văii 
Jiului, un salt calitativ, 
atmpșîera de „căutare" ca
racterizează majoritatea 
colectivelor de oameni ai 
muncii din întreprinderi și 
instituții.

Festivalul național „Cîn- 
tarea României" a stimulat 
spiritul creator, elaborarea 
unor tehnologii noi cu ca
racteristici tehnico-furicțio- 
nale ridicate, îmbunătăți
rea și raționalizarea unor 
mașini și utilaje, care au 
condus la remarcabile pro
grese în dinamica produc-

O preocupare de prim 
rang a muncitorilor, maiș
trilor, inginerilor și tehni
cienilor de la mina Vulcan, 
constituiți în comisia de 
cercetare tehnico-științifi
că, este reducerea efortu
lui fizic în subteran, dezi
derat pentru a cărui rea
lizare s-a întocmit un pro
gram de mecanizare pro
priu. S-a pus accentul 
deosebi pe mecanizarea 
perațiilor din abataje 
fronturile de înaintări 
mecanizarea operațiilor au
xiliare, extinzînd săparea 
lucrărilor de pregătiri cu 
combine, folosirea susține-.

rii metalice și a tăierii cu 
combine pe înclinări de 
peste 25. grade; înlocuirea 
vechilor tipuri de transpor
toare cu tipuri noi,1 mai ro
buste în funcționare. Pen
tru mecanizarea operațiilor 
auxiliare s-au realizat plat
forme și containere adecva-

pentru prima dată în țară 
a posibilităților de montare 
a cuplajului hidraulic 
axul motoarelor de 
ționare la TR-3 
pe axul pinionului 
atac de la reductorul
viteză. Comisia de creație 
tehnico-științifică de la

Pe 
ac- 
de 
de 
de

La Vulcan

Creația tehnico-științifică 
de masă, Ia ora împlinirilor

în
o
ți 
Și

te transportului tamburilor 
de cablu, covoarelor de 
cauciuc, introducerea trans
portului pe monorai (exe
cutat la mină) în galeriile 
de cap de la abatajele din 
stratele subțiri, 
unui nou tip de 
tru transportul 
pe suitori care 
încărcarea mecanizată, di
rect din cărucior cu apor
tul unui singur muncitor.

Realizările obținute în
munca de cercetare de la. 
I.M. Paroșeni s-au în
dreptat spre ideea de meca
nizare și modernizare 
procesului productiv 
subteran. Remarcăm 
cutarea în regie 
a mai multor repere pen
tru combinele de abataj, 
de înaintări, a diferitelor 
repere pentru transportoa
re, studierea șl adaptarea

„Luna manifestărilor poHtico-ideoIogfce,
cultural-educative șl sportive

(Urmare din pag. 1)

dramaturg Ion Luca Cara- 
giale, ultimul spectacol fo
ra 19,30) fiind rezervat, 
din nou, comediei lui 
Thornton Wilder. In dimi
neața zilei de luni, la Ca- 

I sa de cultură din Petroșani 
: și în cîțeva școli din mu- 
I nicipiu, copiii îi vor avea 
i în mijlocul lor pe actorii 
i -îndrăgiți, între ei aflîn- 

du-se Iurie Darie, George 
■- Șfihăiță și alții. T 
-miază, la Casa de cultură 

din Petroșani se va rejuca 
comedia de mare 
„Pețitoarea", care 
distribuție nu mai ] 
17 actori din cei. 
în Valea Jiului.

ansamblului vor evolua pe 
scenele așezămintelor noas
tre culturale și în sălile 
de apel ale întreprinderilor 
miniere. .

„Nedeia vulcăneană"

I

s

î

I

s

La preparația Coroești, 
unul din domeniile care 
au beneficiat de cercetări 
susținute a fost zețajul, 
care se înscrie într-o arie 
largă de încercări pentru 
îmbunătățirea performanțe
lor procesului de concen
trare prin folosirea princi
piilor optimizării s experi
mentale.

In școlile orașului Vulcan 
creația tehnico-științifică 
a atras 546 de elevi, 
au prezentat 198 de 
crări, predominante 
domeniul mineritului, 
cadrul concursului 
creație 
„Start spre viitor", 
1980 sînt 
lucrări la 
ra concură 
de elevi.

Iată, așadar tabloul suc
cint al împlinirilor în do
meniul creației tehnico-ști- 
ințifice de masă la Vulcan. 
Desigur, activitatea viitoa
re își va îndrepta atenția 
spre problemele stringen
te ale producției, spre 
rezolvarea unor probleme 
legate strict de condițiile 

din
Sine

I
I
I

Premiul ziarului „Steagul roșu“
45 dd condeieri din toate zonele țării s-au confrun

tat în dialogul poetic ăl celei de-a IX-a ediții a? Fes
tivalului de muzică, artă fotografică și poezie „Cînte
cul adîncului". După deliberările juriului, creației poe
tice a maistrului Ilie Gh. Ilie, de la întreprinderea 
-minieră Cîmpulung-Muscel (Argeș), care cuprinde ver
suri dedicate ortacilor din .subteran, i s-a acordat Pre
miul special al ziarului „Steagul roșu". Am ales pen
tru cititorii noștri o definiție metaforică a minei, piesă 
care relevă harul poetic al maistrului minier Ilie Gh.

do mi ine
printre care 
adaptări co
la utilajele

adaptarea 
chiblă pen- 

lemnului 
să asigure

cxploa- 
a pro- 
fabrică 

acest 
creație

și șesuri 
culesuri,Vulcan crea- 

de

a 
din 

exe- 
proprie

tehnico-științifică 
ediția 

înscrise 35 de 
executarea căro- 
mai mult de 130

Mircea BUJORESCU

Mișcarea ex-libris
i

mina Paroșeni colaborează 
direct cu echipa „service", 
înființată în cadrul între
prinderii, care~ execută o 
serie de lucrați de mare 
complexitate, 
efectuarea de 
respunzătoare 
în exploatare.

Și la S.S.H. 
ția tehnico-științifică 
masă se îndreaptă în per- 
manența spre găsirea unor 
soluții eficiente de 
tare și întreținere 
duselor care se 
pentru subteran. In 
sens colectivul de 
de aici a depus strădanii 
pentru asimilarea de noi 
complexe de tipul SMS 
pentru front scurt, SMA 1, 
SMSV-1, pentru straie ver
ticale, de asimilare a unor 
produse pentru mica meca
nizare.

concrete de muncă 
abataje, acțiunea în

- va cîștiga un mare număr 
de participanți, asigUrîn- 
du-se astfel un adevărat 
caracter de masă, o emu
lație a spiritului creator, a 
promovării noului în toate 
domeniile de activitate.

I
I
I
I
I

Mină,
Livadă săpată în noapte
Ce-mbie minerii cu roadele-i
Fîntînă cu ciutura plină
Mină,
Casă cu pereți de pline, 
Cu doruri, cu vise, cu setea 
Templu cu bolți de lumină.
Mină,
Aduni în adîncuri și dealuri
Și-i chemi pe ortaci mereu la
Vestind anotimpuri cu ploi de lumină.

coapte

„Crepuscul", gravura 
semnată de elevul Ladis- 
lau Balint, prezentă în 
expoziția cercului de ar
tă plastică din Lupeni, 
dedicată aniversării a 
2050 de ani de la crearea 
primului stat dac centra
lizat și independent.

Un act artistic 
remarcabil

„Surpriză artistică pe . 
un cîmp de bătaie de 
cîțiva centimetri pătrat i“ 
—- iată cum categoriseș
te ex-librisul, scurt dar 
cuprinzător, jurnalistul 1. 
Pop. In cadrul maniiest.ă- 
rii devenită tradiție, „Ne- 
deia vulcăneană" din a- 
cest an, una din nume
roasele surprize plăcute 
ale organizatorilor a fost 
deschiderea unei expozi
ții reprezentative de ex- 
libris. Expun 35 de au
tori .din țară, un numit 
de'peste 150 de lucrări, 
alături de ei fiind pre
zent. pe panoul micilor 
graficieni, un grup de 25 
de copii din Vulcan, Pe
troșani, Lupeni, Brașov, 
Sibiu, Cluj-Napoca.

Ex-librisul la Vulcan...In vederea festivităților 
și spectacolelor folclorice 
de mîine, care vor încheia 
tradiționala săptămînă a 
„Nedeii vulcănene", și-au 

După-a- ^anunțat participarea, pe 
lîngă formațiile artistice 
din Vale, ansamblurile fol
clorice din județul nostru: 
„Pădureanca" din Dăbîca 
și al căminului cultural Le- 
lese, formația vocal-folclo- 
rică din Pojoga, taraful că
minului cultura] Vața de 
Jos, călușarii din Costești, 
orchestra de muzică popu
lară din Călan, formațiile 
ansamblului hunedorean 
„ITațegana" etc. Se așteap
tă, de asemenea, participa
rea unor renumite formații 
folclorice din județul Gorj. 
(fon VALADĂ)

; succes 
are în 

puțin de 
23 sosiți

• Ansamblul
„Rapsodia română", de pe 
lîngă Consiliul central al 
U.G.S.R., a confirmat știrea 
despre turneul pe care-1 
va întreprinde între 12 și 
15 iunie în municipiul nos
tru. Ștefania Rareș, Maria 
Apostol, Elena Merișorea- 
nu și ceilalți membri ai

folcloric O „promofie“ a talentului

Reverberații • Reverberații
• DRAGOM1R C1QATI— I.M.P.: Confruntați-vă 

valoarea cu părerile membrilor cenaclului literar stu
dențesc. „Pamintul incă naște Hori" nu depășește, în 
afara titlului metatoric, stadiul unei încercări nereușite.

• SILVIU AVRAM — Lupeni: Din nu știm care 
motive, vestea dv (cam lapidară) ne-a parvenit cu în- 
lirziere.

• N1GOLAE ICLEANU — Petroșani : Cazul sem
nalat 'de dv a iost dezbătut intr-o ședință, a: persona
lului de ia cinemalogralul „Unirea". Vinovata a tost,, 
loiodată, sancționată pe linie administrativă. In altă 
ordme de idei, mulți din tie spectatorii cinematografu
lui amintit ignoră normele civilizate’ de vizionare.

• VlORiUA MACOVEl — Petroșani: Am adus la 
cunoștința șefului de unitate aspectele semnalate de dv.

• CONSTANTIN GABARA — Lupeni: Ne-ați
provocat o autentică emoție. Versurile dv. (nu chiar 
toate) se află sub zodia poeziei. Ne-au impresignat 
îndeosebi „Doinadoris", „Datornic Bărăganului", „Scri
soare din Valea Jiului". Vă așteptăm ia redacție pen
tru a dialoga în vederea publicării;

• AUREL POPA — Vulcan; Drumul spre, poezie 
este întotdeauna aspru. Deocamdată nu so observă 
vreun semn care șă ne ofere speranțe.

• C. MUNTEANU — Petroșani : Sînt în genere 
ipoteze discutabile, pentru care pledează sau nu di
ferite argumente. O discuție cu autorul serialelor de 
toponimie, antroponirme și. etnografie ar fi utilă, așa 
că vă îndemnăm să ne vizitați. (Andrei APOSTOL)

Manifestările artistice 
desfășurate sub egida Fes
tivalului. național „Cînta- 
rea României", a tradițio'- 
nalelor acțiuni desfășurate 
primăvara și vara în mu
nicipiul nostru au darul de 
a contribui la lansarea u- 
nor autentice talente ale 
mișcării noastre artistice, 
care au. astfel, posibilita
tea să se confrunte 
judecățile de valoare ate 
publicului și criticii 
specialitate. Un exemplu 
elocvent în acest sens este 
expoziția colectivă de gra
vură închinată de cercul 
de artă plastică al clubu
lui sindicatelor din Lupeni 
aniversării a 2050 de ani 
de la crearea primului stat 
dac centralizat și indepen
dent. Autorii vernisați sînt. 
elevi ai școlilor din Lupeni, 
lansați cu prilejul „Lunii 
manifestărilor politico-i- 
deologice cultural-educa
tive și sportive". „Proba 
de foc" a fost trecută cu 
succes, relevind virtuale 
personalități artistice. Dar 
să trecem în revistă, cu 
ajutorul artistului plastic 
losif Tellmann, ai cărui 
discipoli artistici sînt, pri
ma lor „șarjă" vernisată 
nu demult, Artur Salamon 
elev al liceului industrial, ; 
ucenicește de cîțiva ani. 
în universul plastic, se 
pare că înclină mai : mult

cu

de

spre migala gravurii. Corn- și Francisc Szabo („Ciprian 
poziția lui de referință 
„Femei dace la fîntînă" și 

seria măștilor demonstrează 
că a depășit perioada ta
tonărilor, alcăluindu-și un 
ritm specific atb-negru.
Mariana Filip manifestă 
predilecție pentru portret 
(„Decebai", gravură apăru
tă în ziarul nostru), corn-

Expoziție de gravură 
la Lupeni

pozițional rezolvă bine 
proporțiile, ' deși manifestă 
pe alocuri tendințe decora
tive In acest context și 
lucrarea lui Ștefan Talalvi 
(„După luptă") atestă un 
debut viguros, deși liniile 
lui intersectează maniere 
diferite — clasicul 
\ ul; poțite tocmai 
iz de 
feră 
mism.
sibilitatea, 
Ladislau Balint („Crepus
cul) dezvăluie un . liric 
cenzurat, care stăpîneșle 
cu multă- gingășie dăltițe- 
le. Rețin de .asemenea ; a- 
tenția Francisc Kaszta („Vi
ne primăvara" 
tel pluvial 
Claudia Moisa

naivitate 
forță și 
Echilibrul, 

tonali lalea

și nai- 
acest 
con- 

dipa- 
sen- 

lui

— un pas- 
memorabil) 

(„Daci"), 
Violeta. Fodor („Familia")

Porumbescu").
Cu această nouă „pro

moție primară", artistul 
plastic losif Tellmann își 
vede încununată o activi
tate susținută ani de zile 
în slujba artei, meritul 
său de a descoperi : și 
șlefui talente este răsplă
tit de ascensiunea traiecto
riei 
săi elevi, satisfacție 
lată" și de colegul 
de ■ la Filiala U.A.P., 
fesbrul Silvester de 
Școala de artă din Petro
șani. z îndrumarea 
a celor care îndrăgesc 
tă plastică, ca făuritori 
1 ruin os iată o direcție 
acțiune, care nu numai 
nu îngrădește propria 
ca ți ie artistică, dimpotrivă 
o stimulează. ~ ’
constituie un 
pentru acei 
cam sceptici ai 
artistice, cum ar fi unii 
dirijori de c.oruri. instrui 
tori ai formațiilor artisti
ce, chiar directori de așe
zăminte culturale dovedind 
că dacă locul scepticismu
lui i-ar lua. peste tot, pa
siunea și competenta în
drumare a. talentelor miș
carea artistică din Vale 
ar trăi un revelatoriu salt 
calitativ.

artișlice . a tinerilor 
„gus-• 

său 
pro- 

la

stimulează.

atentă 
ar
de 
de
Că ;

VO-

Totodată 
îndemn și 

îndrumători 
mișcării

ion VULPE

Este inutil șă facem: o is
torie a acestei mișcări 
artistice. Ni se pare de 
ajuns să amintim că la 
Vulcan trăiește și creează 
unul dintre cei mai cu- 
noscuți graficieni cu pre
dilecție pentru ex-libris 
din țară — Datinel Gui
nea, un pasional colecțio
nar, un om de sullel în
zestrat cu harul iubirii 
de frumos. Apoi, pătrun
derea și generalizarea 
mișcării ex-libris la Vul
can sînt rodul activității 
responsabile cate să des
fășoară ia clubul sindi
catelor din localitate. 
Adăugind la toate aces
tea contribuția artistului 
plastic losif Tellmann, 
membru al Uniunii Artiș
tilor Plastici din Româ
nia, ne explicăm de 
numele creatorilor 
ex-libris din Vulcan 
din Valea Jiului pol fi 
Intîlnite în expoziții de 
prestigiu din țară și din 
străinătate. .

Expoziția de ex-libris 
deschisă la Vulcan, de
dicată aniversării a 2050 
de ani de la înființarea 
primului stat dac centra
lizat și independent, cu
prinde o tematică bine 
aleasă : „Figuri luminoa 
se din istoria . patriei". 
„Folclor șl costume popu-^ i

ce 
de

Și

laie din tara noastră", 
„Prin carte, la lumină și 
progres". Ea se constituie 
intr-un act cultural-artis
tic cu totul remarcabil, la 
Înălțimea manifestărilor 
prilejuite de desfășura
rea celei de a VllI-a e- 
dițli a simbolicei sărbă
tori populare „Nedeicr 
yulcăneană".

Bujor MIRCESCU
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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră 

a tovarășului Todor Jivkov 
încheierea convorbirilor oficiale româno-bulgare

X’rmare din pag. 1}

< iusiv pe cale pașnică, prin 
tratative. In acest context, 
a fost relevată importanța 
soluționării globale a con
flictului din Orientul Mijlo
ciu, precum și a rezolvării 
pe cale politică a proble
melor litigioase șl a situ
ațiilor conflictuale care 
mai există în Africa, Asia și 
din alte regiuni ale globului.

In același timp, a fost re
afirmată holărîrea celor do
uă țări și popoare de a în
tări colaborarea șl solidari
tatea cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările neali
niatei cu popoarele care 
luptă împotriva imperialis
mului, colonialismului și ne- 
ocolonialismului.

A fost reliefată, de ase
menea, marea însemnătate a 
sporirii eforturilor în di
recția lichidării subdezvol
tării și făuririi unei noi 
ordini economice mondiale. 
S-a relevat necesitatea bunei 
pregătiri și. participări acti
ve la sesiunea specială

O.N.U,. din acest an con
sacrată problemelor sub
dezvoltării și realizării noii 
ordini economice mondiale.

S-a subliniat că soluționa
rea problemelor internațio
nale nu poate fi asigurată 
decît cu participarea în con
diții de deplină egalitate a 
tuturor statelor — fie ele 
mari, mijlocii sau mici — 
fără deosebire de orînduire 
socială.

De asemenea, s-a apreciat 
că trebuie să crească rolul 
și contribuția organizației 
Națiunilor Unite la democra
tizarea relațiilor internațio
nale, la rezolvarea proble
melor complexe ale lumii 
de astăzi.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au reafirmat hotărirea Parti
dului Comunist Român și 
Partidului Comunist Bulgar 
de a acționa pentru 
întărirea solidarității și co
laborării dintre ele. S-a su
bliniat necesitatea de a se

depune eforturi pentru in
tensificarea conlucrării din
tre partidele comuniste și 
muncitorești, pentru ca ele 
să aibă un rol tot mai ac
tiv în problemele securității, 
destinderii și colaborării în 
Europa, și în lume.

Totodată, a fost reafir
mată voința României și 
Bulgariei de a conlucra tot 
mai strîns pe plan interna
țional, de a contribui, îm
preună cu celelalte țări 
socialiste, cu toate forțele 
progresiste, antiimperialis- 
te, la triumful cauzei-des
tinderii și păcii, Ia înfăptu
irea idealurilor de liberta
te, jndependență și progres 
ale tuturor popoarelor.

Tovarășul Todor Jivkov 
a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu profun
de mulțumiri pentru invita
ția de a vizita România,..

pentru calda ospitalitate cu 
care a fost înconjurată de
legația în timpul șederii în 
țara noastră, manifestîn- 
du-și, totodată, satisfacția 
față de caracterul fructuos 
al convorbirilor purtate cu 
prilejul noii sale vizite în 
România.

în numele conducerii de 
partid și de stat bulgare, 
primul secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P, 
Bulgaria, a invitat o dele
gație de partid și de stat 
română, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, să facă o vizită 
oficială de prietenie în Re
publica Populară Bulgaria.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

întrevedere

Sosirea în Capitală
Tovarășii Nicolae 

Ceaușescu și Todor Jivkov, 
tovarășele Elena Ceaușescu 
și Liudmila Jivkova au pă
răsit vineri după-amiază Si
naia, îndreptînțiu-se spre 
București.

Pe străzile frumoasei sta
țiuni montane se aflau nu
meroși localnici, precum și 
turiști veniți la odihnă, ca
re au aclamat cu multă 
căldură pe înalții oaspeți.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
tovarășele Elena Ceaușescu 
și Liudmila Jivkova au fost 
salutați, la plecare, cu 
cordialitate, de tovarășul 
Ion Cîrcei, prim-secretar 
al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., președin
tele Consiliului popular ju
dețean, .de alți reprezentanți

ai organelor locale de 
partid "și de stat.

Pe peron erau sute de 
oameni ai muncii, veniți să 
ureze drum bun tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov, tovarășelor 
Elena Ceaușescu și Liudmi
la Jivkova. Mulțimea a 
scandat îndelung numele 
celor doi conducători de 
partid și de stat.

★
La sosirea în gara Bă- 

neasa din Capitală, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Liudmi
la Jivkova au fost salutați 
cu deosebită căldură de 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Exe
cutiv- al C.C. al P.C.R., de 
membri ai guvernului, de 
alte perșoane oficiale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
s-a întîlnit, vineri diminea
ța, la Sinaia, cu tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secre
tar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Cu acest prilej, cei doi 
conducători de partid șl de

stat au analizat, într-o am
bianță de caldă prietenie, 
o serie de probleme privind 
dezvoltarea și întărirea în 
continuare a conlucrării 
dintre ... Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Bulgar, a colaborării multi
laterale dintre România și 
Bulgaria, atît pe plan bi
lateral, cit și în domeniul 
vieții internaționale, în folo
sul și spre binele ambelor 
țări și popoare, al cauzei 
generale a socialismului și 
păcii. ;

Dejun
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și toVarășa Elena Ceaușescu 
au oferit, vineri, la Sinaia, 
un dejun în onoarea tova
rășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președin

tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulga
ria, și a tovarășei Liudmila 
Jivkova.

în timpul dejunului, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au rostit 
scurte toasturi.

Dejunul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă pri
etenie tovărășească.

încheierea lucrărilor sesiunii Comitetului interguvernamental 
pentru știință și tehnologie

NAȚIUNILE UNITE 6 (A- 
gerpres). La sediul O.N.U. 
din New York au luat sfîr- 
șit lucrările sesiunii Co
mitetului interguvernamen
tal pentru știință și tehnolo
gie, organ creat de Aduna
rea Generală a O.N.U. la 
ultima sa sesiune, în ur
ma recomandărilor Confe
rinței Națiunilor Unite pen
tru știință și tehnologie. în

folosul dezvoltării, desfășu
rată âtiul trecut la Vierra. 
Participai! iii la sesiune au 
dezbătut un număr de pro
bleme importante, printre 
care măsuri privind creș
terea rolului O.N.U. în do
meniul științei și tehnolo
giei, elaborarea unui plan 
operațional de punere în 
aplicare a Programului de 
acțiune de la Viena, crea

rea . unui mecanism consul
tativ pentru sprijinirea ac
tivităților O.N.U. in acest 
domeniu.

Delegația română . a par
ticipat activ la lucrările Co
mitetului interguvernamen
tal, ca și în cadrul „Grupu
lui celor 77“, promovînd 
și cu acest prilej orientă
rile fundamentale ale po
liticii țării noastre.

FILME 'A.
PETROȘANI — 7 No

iembrie i Cumpăna; Re
publica : Prezentatorul; 
Unirea : Sălbaticul.

LONE A : Osînda.
ANINOASA: Deznodă- 

mîntul la frontieră.
VULCAN — Luceafă

rul : I se spunea „Buldo
zerul".

LUPENI —- Cultural: 
Marea neliniște; Munci
toresc : Piedone africanul.

URICANI : Post scrip
turn.

TV
9,30 Curs de limba fran

ceză. 9,50 Teleșcoală. în

jurul orei 10,30 — Solem
nitatea semnării docu
mentelor oficiale româno- 
bulgare. în jurul orei 
11,00 — Mitingul priete
niei româno-bulgare. în 
jurul orei 13,30 — Cere
monia plecării delegației 
de partid și de stat a- 
Republicii Populare Bulga
ria. 13,30 Mozaic cultural- 
artistic-sportiv. 18,35 Săp- 
tămîna politică. 18,50 1001 
de seri. 19,00 Telejurnal. 
19,30 ^Călătorie prin tara 
mea. 19,50 Teleenciclope- 
dia. 20,30 Divertisment 
muzical-coregrafic. 21,10 
Film serial: Dallas
Compania petrolieră E- 
wing. Episodul 39. 22,00 
Romanțe și cîntece de vo
ie bună. 22,30 Telejurnal.

Combinatul minier Valea Jiului 
întreprinderea minieră Dilja 

încadrează direct sau prin transfer pentru 
cariera din zona Cimpu lui Neag următorul 
personal muncitor:

— șoferi pentru autobasculante de 16 
tone

— buldozeriști
— excavatoriști
— mineri și ajutori mineri (suprafață)
— lăcătuși și electricieni
— muncitori necalificați 

de asemenea, încadrează :
— 3 muncitori necalificați (bărbați) pen

tru stația de rambleu de la suprafață 
(de preferință din zona satului Dîlja)

Relații privind condițiile de încadrare și 
retribuire se pot obține zilnic de la biroul 
organizare, personal, învățămint, retribuire 
al I.M. Dîlja din strada Cărbunelui nr. 20 
Petroșani.

CONSLIUL DE SECURI
TATE al O.N.U. a adoptat, 
joi seara, cu 14 voturi pen
tru și o abținere (S.U.A.), o 
rezoluție prin care „con
damnă tentativele de asasi
nare a primarilor din Na
blus, Ramallah și El-Bireh“ 
și „dezaprobă cu tărie fap
tul că Israelul, în calitate 
Se putere de ocupație, nu a 
asigurat o protecție adecva
tă populației civile în teri
toriile ocupgte“. Totodată, 
rezoluția „reafirmă necesita
tea primordială de a se pu
ne capăt ocupării prelungite 
a teritoriilor arabe ocupate 
de Israel în 1967, inclusiv 
a Ierusalimului".

' LA BERLIN s-au încheiat 
convorbirile dintre ministrul 
afacerilor externe al R.D. 
Germane, Oskar Fischer,, și 
ministrul afacerilor externe 
al-fe.P. Polone, Emil Wojtas- 
zek, aflat într-o vizită de 
prietenie în R.D.G. După 
cum precizează agenția 
ADN, cei doi miniștri au 
făcut un schimb de păreri 
asupra stadiului și perspec
tivelor dezvoltării relațiilor 
dintre R.D.G. și R.P. Polo

nă, precum și în probleme 
internaționale actuale.

KENYA va continua să 
militeze pentru eliberarea 
completă a continentului a- 
frican de asuprire rasistă și 
colonialistă — a relevat, în
tr-o declarație făcută la 
Nairobi, ministrul de exter
ne al acestei țări, Robert 
Ouko. în acest context, el 
a condamnat politica de a- 
partheid dusă de Guvernul 
Republicii Sud-Africane. In 
politica sa externă, a arătat 
în continuare Robert Ouko, 
guvernul Kenyei este călă- . 
uzit de principiile nealinierii 
și neamestecului în treburi
le statelor suverane.

Mica publicitate
VÎND’ Dacia 1100. Stra

da Independenței 3/13, du
pă ora 14, Petroșani. (458)

VÎND Moskvici nou, te
lefon 41307 Petroșani. (459)

VÎND mobilă nouă —■ 
dormitor, sufragerie Drobe- 
ta, strada Saturn bloc 1 
ap. 28, Petroșani. (461)

VÎND convenabil Skoda 
1000 MB. Crăiova, telefon 
12350, seara. (463)

VÎND casă urgent, Petro
șani, strada Maleia 60. In
formații zilnic după ora 14. 
(465)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tiodar 
Cornel, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(460)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Erdely 
Gicu, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(462)

ANUNȚ de FAMILIE

TEREZIA GODJA, soție 
și rudele mulțumesc tu
turor celor care au fost 
alături de ei la pierderea 
celui care a fost cel mai 
bun soț, tată și bunic 

GODJA DUMITRU 
decedat în 29 mai 1980.

Amintirea lui va rămîne 
veșnică. (467)

COOPERATIVA „STRAJA" LUPENI

cu sediul în Lupeni, strada 23 August nr. 9, 
recrutează tineri absolvenți ai treptei I de 
liceu pentru calificare prin școli profesiona
le și ucenicie la locul de muncă în urmă
toarele meserii : *

— croitori confecții pentru bărbați
— croitori confecții pentru femei
— tîmplari mecanici
— confectioner încălțăminte după co

mandă
— blănari
— lăcătuși mecanici pentru construcții

metalice <
— electricieni în construcții
— mecanici mașini și utilaje
— strungari
— electromecanic obiecte uz casnic
— instalatori tehnico-sanitari
— tapițeri
— sudori
— electrician auto.
informații suplimentare se pot primi zil

nic la serviciul perșonal-învățămînt al co
operativei „Straja" din Lupeni, telefon 140 
și 112.

C. M. V. J.
întreprinderea pentru administrarea 

CANTINELOR Șl CAZARE VALEA JIULUI 
PETROȘANI

încadrează, urgent, direct sau prin transfer:
- un dogar
- un măcelar
Informații: zilnic la sediul întreprinderii 

din Petroșani, strada M. Viteazul nr. 2, în
tre orele 7-15.

rvoacția ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 1662 (secretariat), 424 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. o7.


