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întreprinderile miniere Lupeni și Bărbăteni
Pe locurile I și II în

întrecerea socialistă pe țară
Oamenii muncii din Valea Jiului au 

luat cunoștință cu deosebită satisfacție 
de știrea publicată în presa centrală 
prin care se face cunoscut Că prin suc
cesele de seamă obținute în primele .4 
luni ale anului, două colective miniere 
din municipiul nostru ocupă Iocurj frun
tașe în întrecerea socialistă pe țară. 
Este vorba de colectivul MINEI LUPENI 
— situat cu cele 417 puncte, pe primul 
loc al întrecerii, în industria cărbunelui, 
si MINA BĂRBĂTENI care ocupă locul 
II.

Rezultatele obținute demonstrează, 
prin puterea faptelor, puternica angaja
re în întrecere a minerilor celor două 
unități carbonifere, ca de altfel a tutu
ror minerilor Văii Jiului, pentru înfăp. 
tuirea exemplară a sarcinilor primului 
an al cincinalului calității șj eficienței, 
pentru creșterea producției de cărbune 
cocsificabil la nivelul obiectivelor pre
văzute de Congresul al XII-lea al P.C.R.

Principalii indicatori de plan au fost 
depășiți de mina Lupeni cu: 17,7 la sută 
la producția netă, 4,8 Ia sută la produc
ția fizică, 19,7 la sută la volumul de 
pregătiri miniere, 12,8 la sută la produc
tivitatea muncii; cheltuielile totale la 
1000 Iei producție marfă au fost reduse 
cu 0,1 la sută, iar cheltuielile materiale, 
cu 3,9 la sută (Pe primele trei luni ale 
anului).

La baza 
strădaniile ___ ,
lective sub conducerea organizațiilor de 
partid, de a.și onora în mod exemplar 
angajamentele asumate în întrecere. Ast
fel, mina Lupeni, cu cele 35 000 tone 
cărbune extrase peste plan, iar mina 
Bărbăteni cu cele 15 000 tone livrate 
suplimentar au îndeplinit integral o- 
biectivele fixate în întrecerea desfășura
tă Pe frontul cărbunelui, pe anul 1981.

realizărilor obținute se află 
susținute ale celor două co-

EA iM DÎLJA

Cărbune

peste plan
Hărnicia minerilor din 

sectorul III al I.M. 
Dîlja s-a concretizat fa*  
această lună în extra
gerea unei producții 
suplimentare de 638 to
ne cărbune. In perioada 
amintită, productivita
tea munci, — ca urma
re a organizării mai 
bune a producției, a u- 
tilizărif judicioase a 
timpului de lucru, Cît 
și asigurării continuită
ții în funcționarea utila
jelor — a fost mai ma
re cu 500 kg cărbu- 
ne/post.

O contribuție
seamă la realizarea plu
sului de cărbune 
sector a« avut-o brigă
zile conduse de Gheor
ghe Oprea cu 310 tone 
cărbune, Costică Costa- 
che cu 220 tone cărbu
ne, Nicolae Cosma cu 
180 tone și Gheorghe 

Ghîțoiu cu 110 tone căr
bune.

de

pe

O formație de lucru 
care nu are nevoie de 
prea multe prezentări 
este brigada condusă de 
Gheorghe Scorpie de Ia 
mina Uricani, In ima
ginea noastră realizată 
la ieșirea din abataj : 
brigadierul Gheorghe 
Scorpie, împreună cu cî- 
țiva ortaci din schimbul I.

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, vineri a sosit la București, intr-o Vizită oficială de prietenie în România, Hilla Limann, președintele Republicii Ghana.Ceremonia sosirii șefului statului ghanez a avut loc pe aeroportul internațional Otopeni, împodobit sărbătorește. Pe frontispiciul pavilionului oficial se a- flau portretele președinților Nicolae Ceaușescu si Hilla Limann, încadrate de
începereaLa Palatul Consiliului de Stat au început, vineri, 22 mai, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Ghana, Limann.In prima rundă vorbiri, președinții Ceaușescu și Hilla s-au informat reciproc a-

drapelele de stat ale celor două țări.In întîmpinarea înaltului oaspete a venit tovarășul Nicolae Ceaușescu.Pe aeroport erau, de a- semenea. prezenți tovarășul II ie Verdeț, alți tovarăși din conducerea de partid și de stat.De asemenea, erau față șefi ai unordiplomatice acreditați București.La ora 12,00, avionul zîdențial a aterizat.La scara avionului. .. ședințele Nicolae Ceaușescu ;1 adresat președintelui Hilla Limann un cordial bun
convorbirilor oficiale

de misiuni la

Hillade con-NicolaeLimann

sosit în țara noastră. Cei doi șefi de stat și-au string cu căldură mîinile, s-au îmbrățișat.Un grup de pionieri a oferit președinților Nicolae Ceaușescu și Hilla Limann buchete de flori.Solemnitatea primirii î- naltului oaspete s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.Numeroși bucureșteni ă- flați pe aeroport, precum și tineri ghanezi care studiază în țara noastră au aplaudat cu însuflețire pe cel doi șefi de' Stat, acla- mînd cu căldură pentru prietenia româno-ghaneză.
pre-pre-

supra realizărilor și programelor de dezvoltare ale celor două țări, au procedat la un schimb de păreri privind căile și mijloacele de promovare mai intensă a colaborării dintre România și Ghana.Cei doi șefi de stat au subliniat, cu satisfacție, cursul pozitiv al relațiilor româno-ghaneze, caracterizate prin deplină egalitate

în drepturi, prietenie și colaborare, stimă și prețuire releiprocă. în același timp, a fost exprima, tă dorința comună ca aces? te bune raporturi să înregistreze noi progrese în viitor, să cunoască o evoluție mereu ascendentă, rodnică, pe planuri multi-
(Continuare în uaij. o 4-a)

Luna manifestărilor politico-ideologice,

cultural-educative și sportive

Hărnicie în atelierele 
întreprinderii de trico
taje din Petroșani,

Plenara activului de partid 
de la întreprinderea minieră

Activul de partid de la mina Livezeni a analizat, ieri, cu înaltă exigentă și profundă răspundere comunistă, în spiritul Hotărî- rii Comitetului Politic E- xecutiv al C.C, al P.C.R., al plenarei Comitetului județean cu activul de partid din întreprinderile miniere. rezultatele cercetării pentru stabilirea cauzelor care au generat gravul accident colectiv din 29 noiembrie 1980.de Ia I.M. Livezeni, măsurile tehni- co-organ izatorice care să. asigure realizarea ritmică a sarcinilor la producția de cărbune în condiții de deplină securitate a muncii. ' •La lucrările plenarei activului de partid a participat tovarășul V irgil Trofin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul Minelor, Petrolului și Geolo- qiei. Au fost prezenți de asemenea, tovarășii Ion 
Ciucu, prim secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., Petru 
Barb, prim secretar al Comitelui ni municipal de. partid Petroșani.. Au fost prezente cadre cu futlciții de răspundere din Minis-

Livezeniterul Minelor, Petrolului si Geologiei, Ministerului Muncii, Uniunii sindicatelor pe ramură, din Combinatul minier Valea Jiului, inspectoratul local de protecție a muncii, secretari ai comitetelor de partid din întreprinderile miniere, activiști de partid, sindicat si U.T.C., activul de partid de la mina Livezeni,La adunarea activului de partid au fost prezentate rezultatele cercetărilor pentru stabilirea cauzelor care au determinat , producerea exploziei din ziua de 29 noiembrie 1980, și măsurile ce se impun în scopul prevenirii unor accidente similare. De asemenea a fost prezentată hotârîrea consiliului conducerii M.M.P.G. pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în urma dezbaterii raportului comisiei de partid și de stat în legătură cu accidentul colec- -tiv de muncă deI.M. Livezeni.Un punct deosebit dezbaterilor care auloc l-a constituit preocuparea comitetelor de partid, sindicat. U.T.C. și c.o.rn. de la I.M. Livezeni pentru

la
avut

întărirea ordinii și disciplinei, respectarea N.D.P.M. și mobilizarea oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de plan în condiții de deplină securitate, precum si planul de măsuri propus spre aprobare activului de partid.In cadrul lucrărilor plenarei de activ au luat cu- vîntul tovarășii : loan Ciun- gan, Eugen Stănescii. Petru Scrădeanu, Vasile Popescu, Temistocle Dumitru, Ionel Arad, Nicolae Buciuman, Iuliu Pavel, Romulus Ro- deanu, Romulus Burdan. loan Covaci. Gheorghe lugăru, Emil Muru, Ciucu.Raportul prezentat, cutiile purtate de participanta la dezbaterile care au avut loc au evidențiat modul în care au acționat organele și organizațiile de partid, de sindicat. și U.T.C., conducerea colectivă a minei pentru refacerea grabnică‘a lucrărilor miniere afectate de accidentul care a avut loc în 29 noiembrie 1980, pentru reluarea și normalizarea întregii activități productive.S-a subliniat cu deosebită recunoștință importan.(ConH7>uare in pag. a 2-a)

„Laudă omului muncii
și creației sale"

Sesiune de comunicări 
și referate. Astăzi și mîine la Petroșani se desfășoară o sesiune de comunicări și referate cu tema „Pregătirea tinerelor cadre pentru industria minieră" organizată —• în cadrul. -Lunii manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive „Laudă omului muncii și creației sale" — de Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei și Combinatul minier Valea

cultură aPetroșani astăzi de
Jiului în colaborare cu liceele miniere industriale din municipiu.

La Casa de 
sindicatelor din ieste organizatăla ora 19) o seară educativă pentru tineret în cadrul căreia are loc un concurs „Cine știe, cîștigă" (cu 
tema „Etica și echitatea socialistă'*),  și sînt organizate prezentări de noi înregistrări de muzică ușoară, audiții muzicale, lecții de dans. ,

Ieri, s-a reîntors din Cosmos
EchipajulVineri 22 mai, la ora 16,58 — ora Bucure.știului (ora 17,58 ora Moscovei), după încheierea programului de cercetări și experimente la bordul complexului orbital „Saliut-6“ — „Soiuz- T-4"— „Soiuz 40“, echipajul comun româno- sovietic, format din Dumitru Prunariu, cosmonaut- cercetător, cetățean al Republicii Socialiste Rbmâ-

comun româno * sovieticnia, și pilotul-cosmonaut Leonid Popov, cetățean al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, s-a reîntors cu bine , pe Pămînt, îndeplinind cu succes misiunea ce i.a fost încredințată de conducerile de partid și de stat ale Republicii Socialiste România și Uniunii Sovietice.Aparatul de coborîre al navei „Soiuz-40“ a ateri-

zat în zona stabilită, de pe teritoriul Uniunii Sovietice, la 225 kilometri sud-esț de orașul Djezkaz- gan din stepa lui. Membrii au fost supuși medical careDumitru Prunariu și Leonid Popov se simt bine după aterizare.

Kazahstanu- echipajului unui control 'atestă că

1980.de
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Din activitatea organizațiilor de tineret

Angajamentul economic 
a fost realizat

Plenara activului de partid 
de la întreprinderea minieră Livezeni

(Uimare din pag. I)

mului de lucru la nionta- o- rea unei benzi transpor-ITolărîți să contribuie la ; înfăptuirea biectivelor stabilite de toare pentru mai buna e- Congresul al XH-lea al Partidului Comunist Roman. pentru cincinalul I:i8] -198a în dezvoltarea producției de materii prime și a resurselor energe-’ tice, . tinerii de la minele __________  ._Vulcan, și Paroșeni. răs- pieselor de schimb, pund prin acțiuni patriotice, prin fapte de muncă, organizînd acțiuni în sprijinul creșterii producției de cărbune. ■La succesele obținute •de la începutul anului de hunedoara, un vagon de cele două colective mi- - ^_er vechi. In prezent Pre- niere o contribuție mare Sătesc expedierea celui au avut-o tinerii, com- de al doilea vagon ♦ In ponenți ai brigăzilor i de galeria de bază de la pa- mineri în activitatea elec- pj?iil VI, bloc 6^ stratul tromecanjeă, de servire, prin acțiuni patriotice în subteran sau Ia suprafață. Demn de consemnat că organizațiile de tineret de la I.M. Vulcan si 
I.M. Paroșeni și-au realizat și depășit, în cinstea glorioasei aniversări a făuririi Partidului Comunist Român, planul economic pe întregul an 1981.

vacuare a cărbunelui; ♦ Săptămînal, organizează• -acțiunea de curățire si încărcare în vagoane a cărbun elui de la siloz, la colectarea si valorificarea metalelor și refdosirea
I.M. PAROȘENI: ♦Tineri din organizațiile 3 și 5 au colectat, încărcat și expediat spre combinatul siderurgic de la

tul sprijin material și moral primit din partea conducerii superioare.de partid, pentru cuvintele, de îmbărbătare si îndemnurile înflăcărate care le-au fost adresate personal de tovarășul Nicolae Ceausescu, în momentele grele , prin care a trecut mină. întregul colectiv în urina gravului accident care la avut loc. "Puternic mobilizați ' de mi- de- de

LM. VULCAN: ♦ 25 de tineri au făcut curățenie în depozitul de lemn și au rînduit stivele. La această acțiune s-au evidențiat Lică Ștelaru. Ion Constantin, Petrache Bu- gan, Carol Negyesi : ♦Tinerii de la sectorul III au ajutat, în afara progra-

13. tinerii de la organizația nr. 5 suprafață printre care Gheorghe Cojo- 1 cea, Eugen Putsch. Tonei Lazăr, Ion Rezi și alții, au curățat cărbunele rămas re, 
♦ ' din TESA, de la

pe lîngă transportoa- de pe galerie Săptămînal tinerii compartimentul administrativ și atelierul mecanic participă la acțiuni de descongestionare a galeriilor din subteran de materiale, la curățirea si îngrijirea incintei minei, rondurilor de flori, aranjarea utilajelor și a materialului lemnos depozit. (T. RUSU)

organizația de partid, ncrii Livezeniului au monstrat. prin fante necontestat, că au depășit greutățile, că și-au reluat în mod normal activitatea, fapte materializate în creșterea, permanentă de la o lună la alta a producției de cărbune extras. De la o realizare medie de 501 tone de cărbune in luna ianuarie, mina a ajuns la 1470. tone pe zi, în Suria mai, producție care se ridică la nivelul mediei realizate înainte de accident. De asemenea, planul lucrărilor de pregătire a fost realizat în proporție de 150 la sută, iar planul lu. crăcilor de investiții ’ în proporție de 130 Ia sută. Toate aceste realizări, lă care adăugăm îndeplinirea prevederilor de plan la productivitatea' muncii în proporție de 113,5 la sută■ în cărbune, de 126,9.1a sută în . subteran, 118,5 ja sută la nivelul întregii activități economice a minei, au foșt obținute în condițiile cînd era necesară și executarea recondition arii unui mare; volum de Tu-

Tenis de masă, divizia A

O campioană europeană 
evoluează doar ca... spectatoare ?S-a consumat recent cea de-a 3-a etapă a diviziei A de tenis de masă; ia Buzău, formația locală Gloria a învins greu combinata C.S.S.- C.F.R. . Petroșani : 5—3, 5—4, punctele jucătoarelbr oaspete fiind realizate de jubioafj Daniela Paduraru, prin cele șase victorii ale sale și /Ynișoara Mărcuș, De ’remarcat că în cea de-a doua partidă, , la scorul 4—3 în favoarea tenisnia- nelor noastre, Anișdarâ Mărcuș a ratat victoria în setul decisiv, deși conducea cu 20—18. O scurtă retrospectivă a etapelor des- . fășUrate pină în prezent relevă laptu] că, în urma turneulu; de sală, formația din Petroșani evoluează în seria locurilor 5—10 din clasament, neiiind deci amenințată c.u retrogradarea. lnfrvngerlle la limită înregistrate la Tg. Mureș (4—5, 4—5), împărțirea punctelor eu C.S.S. Rin. Vîlcea (5—2, 3—5) demonstrează că echipa antrenată de prof. Marius RozCnfeld poate emite pretenții mai mari, dacă ar beneficia de întreg .aportul valorjc al tenisului feminin din Vale. In prezent, paleta numărul 1. «are de fapt se confirmă ca speranță a lotului național pentru europenele de juniori, este Daniela Pădura.ru, secondată cu mai mulț sau mai puțin succes de Anișoara Mărcuș ; Rodica Vasian și Cristina Buză completează echipa, fără a se sconta întotdeauna pronosticuri favorabile din partea lor.Și totuși Valea noastră are posibilități mai mari de afirmare pe prima scenă a tenisului de masă fe-

minin. Ne gîndirn Ia unele nume de referință, lansate la Lupeni, de' antrenorul Eduard Gyongyosi. Dar din cele trei surori Mărcuș, Maria s-a mutat la Șatii Mare, Florica a abandonat sportul de performanță, că ' și o altă fostă speranță,’ Catî Văcă. riuc. Din Lupenj s-a ridicat însă și Ildiko Gyon- gydsi, fiica antrenorului a. mintit, care a realizat sub culorile Clubului sportiv din Ar d performanțe deosebite. intre altele titlul de campioană europeană, numeroase titluri de campioană națională etc. După terminarea studiilor superioare Ildiko a revenit la Lupeni. fiind Încadrată la spitalul din localitate, ca profesoară de educație fizică si sport în cadrul cabinetului de gimnastică recuperatorie. Ca statut spprtiv, fiica antrenorului Gyiingyosi este legitimată la combinata C.S.S. —- C.F.R. Petroșani, dar nu a participat la vreo etapă a campionatului divizionar A, pe motiv că nu primește indent, nizația de supraefort din partea asociației sportive C.F.R. Drept Care, intr-adevăr i se cuvine, dar care, de mai bine de un trimestru, e amînat datorită rătăcirii ubej hârtii în odiseea birocratică de ia federația de specialitate spre asociația ceferistă. Și totuși acesta nu poate fi un motiv serios, pentru o tînătă de 23 de ani, cu un palmares sportiv remarcabil, de a nu contribui la apărarea culorilor si prestigiului municipiului în care a crescut, a învățat Și unde a fost reprimită cu brațele, deschise.

Iată de ce, înaintea etapei a 4-a (30—31 maij, cu înțelegere. și. țaet, trebuie rezolvate „diferendele" de mici interese (de altfel rezonabile), .pentru ca de la partida cil Progresul București combinata din Vale să devină un nume respectat în elita tenisului de masă românesc. Nu de altceva, dar Se aude că multipla campioană mondială, europeană și națională. Maria Alexandru, nerefăcută total după o grea operație, în același timp decana de vîrsță a sportului românesc, ar fi prezentă la fileu. în vreme ce Ildiko Gyongyosi, în plenitudinea forțelor, la o vîrstă cînd i-ar putea, ii chiar teamă marii campioană, s-ar mulțumi eu caii- tatea de.„ spectatoare.In acest sens să sperăm că apelul nostru nu va fi răstălmăcit, ci vp îndemna la un consens al eforturilor celor care practică sau răspund de destinele tenisului de masă din Vale. Fără supărare, deci .!

crărj miniere și au trebuit repuse în funcțiune capacitățile de producție imobilizate în urma aceiden-, . tului. 'Spiritul critic șî autocritic de care au dat dovadă participanții ia dezbaterii,.» care au avut loc în cadrul plenarei, a evidențiat, printr-o analiză exigentă, cauzele și urmările gravului accident cafe a avut loc și s-a subliniat cu deosebită tărie făptui că e- venimentul cu urmări tragice s-a datorat în primul rî-nd indisciplinei care a constat în nerespeetarea, măsurilor tehnice și tehnologice șj a încălcării flagrante a normelor departamentale de protecție a muncii.’Comitetul de partid și conducerea întreprinderii, după cum. s-a subliniat în raport și a rezultat din discuțiile purtate, nu au -cunoscut situația reală a acumulărilor de metan. Au existat serioase deficiențe în controlul, raportarea si informarea asupra co>ncentrați- ilor periculoase de metan, au existat construcții de aeraj necorespunzătoare, iar căile de aeraj și de acces la locurile de muncă, atît de necesare eva-, cuării personalului din subteran. în caz de pericol, nu șu fost întreținute la nivelul corespunzător. ’ La toate acestea; s-a adăugat o instruire superficială a efectivului privind cunoașterea și respectareți normelor de protecție ărteevacuarea oamenilor de la locurile de muncă în condițiile cînd concentrația de metan a depășit limita admisă.Aceste grave abateri se datoresc lipse; de exigență și fermitate în rezolvarea problemelor curente si perspectivă cu care confruntat colectivul ___nei, din partea conducerii tehnice a întreprinderii, a fostului director jng. Radu Țomescu și a fostului inginer șef Virgil Coștinaș. ' a personalului care a lu- ... crai în zona afectată.Plenara a subliniat că în

stilul de muncă al comitetelor de partid, sindicat și U.T.C., au existat neajunsuri în ceea ce pri- menjlOr muncii la realizarea sarcinilor politice,, economice și sociale, pentru îndeplinirea programului de repunere- în funcțiune a locurilor de muncă imobilizate. ;Plenara a subliniat totodată căi deși s-au făcut 
pași importanți pe calea redresării, producției, și cu toate rezultatele bune obținute, încă se mai manifestă neajunsuri în activitatea comitetelor de partid. Sindicat și U.T.C., a c.o.m., în activitate;, unor cadre

vește exercitarea controlului asupra întregii Activități desfășurate la mină, în organizarea îndeplinirii ho- tărîrilor și a măsurilor a- doptâțe. Ilustrativ ceasta privință, tul că în anul 1980 Vitatea

vut învățămîntul de partid și din organizațiile de masă pentru mobilizarea oa-
m a- le făp. acti-.. . ________ __ amuncii, înainte de producerea accidentului, a fost analizată o singură dată, în 25 ianuarie, . într-o ședință comună a comitetu. lui de partid, c.o.m. și comitetului sindicatului. .Plenara a relevat că mă. cu funcții de răspundere.

eă.fde protecție

șurile tehnice, politice . și organizatorice, luate în urma evenimentului produs demonstrează . Că s-au tras serioase învățăminte. -Organele si 'organizațiile de partid, sindicat si U.T.C. consiliul oamenilor muncii, fiecare formație de lucru au trecut operativ la înlăturarea urmărilor ava riei prîntr-o colaborare strînsă, prin acțiuni unitare ale tuturor sectoarelor de activitate pentru îndeplinirea programului de măsuri stabilit de comisia guvernamentală, pentru îmbunătățirea activității de protecție a muncii și întărirea disciplinei în procesul de producție, în această perioadă comitetul de partid și-a îndreptat preocupările spre întărirea vieții interne de partid, creșterea rolului . ... . Si conținutului adunărilormunții care a culminat cu generale în stabilirea celor mai eficiente măsuri pentru eliminărea lipsurilor și creșterea capacității de ac- . țiune a comuniștilor, pentru rezolvarea sarcinilor ce le revin. în analizele e- feetgate în adunările generale de partid,. în grupele .'. sindicale, organizațiile U.T.C, și O.D.U.S. un accent deosebit s-a Pus pe respectarea cu strictețe a normelor departamentale de protecție a muncii pentru desfășurarea procesului de producție in deplină siguranță. - ■A fost evidențiat rolul important pe care l-a a-

de s-a mi-

în > domeniul protecției muncii indieîndu-se și măsurile care trebuie luate pentru eliminarea acestor deficiențe.A fost adoptat un amplu program de măsuri privind , îmbunătățirea muncii polîtico-organ iz a-' torice și economice, de îh-, tărire a ordinii și discipli-, nei, respectarea normelor de protecție a muncii.Participanții la plenară și-au exprimat deplina a- probare pentru măsurile stabilite de conducerea de partid și de stat și adînca . lor recunoștință . pentru grija manifestată de partidul nostru, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personal, cu privire la îmbunătățirea condițiilor de. mun- că și de viață ale mineri- ; lor Văii Jiului, ale minerilor de Ja Livezeni.,Activul de" partid al mi- ■ hei Livezeni șra angajat, în unanimitate, să nu precupețească nici uh efort pentru aplicarea în practică a programului de mecanizare a lucrărilor miniere adoptat și întocmit în urma indicațiilor secretarului general al partidului, program de mecanizare atîf de necesar sporirii producției de cărbune pe seam., creșterii productivității muncii, reducerii e- fortuluî fizic al oamenilor . și . sporirii gradului; de siguranță pentru mineri.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Virgil Trofin

Prin rezultatele muncii obținute în fiecare lună <le la începutul acestui an 
și pină în prezent, atelierul TH Paroșeni ce aparține I.R.I.U.M.P., se numă. 
ră printre secțiile fruntașe a]e întreprinderii. I'oto: Șt. NEMECSEK

••
••• v. ț; W.'

1 VV-- •• ■.-■•Ave-

Andrei APOSTOL de 29 crescători de albi.

I

DEZBATERE.drul acțiunilor de educa, fie pentru adulți organizate de casa de cultură, la Școala generala nr Petroșani a avut loc dezbatere pe tema■ vul de azi, cetățeanul decu în invi-

lucrătorilor de la Com- I.C.S.A. AP. Petroșani, \ . 319 — s-a | ’ -a lecție, I de sfîrșit I „Cauzele I „Vechimea> iluzio-temeIa ce
Ia unitatea nr. ținut, cea de-a 14.. apropiindu-se < anul de studiu, stresului", spectacolelor de nism“ sîtiț ultimele interesante abordate le două cursuri.

ne, membri ai cercului a- plexul de legume și fructe Petroșani, în unitățile de profil din Valea Jiului. sînt oferite cumpărătorilor cantități ’ sporite de legume proaspete de soră și de.cîmp, volumul des. facerilor însumînd — 30 tone pătlăgele roșii, 15 tone ceapă verde, 10 tone salată etc. Salutăm inițiativa C.L.F. de a fi în ton cu sezonul.
CURSURI. La două cursuri ale Universității, cultural-științifice ce se desfășoară . în, , cadrul

pico) Petroșani, au plecat cu albinele în pastoral, in zori a meii icră deSadu — județul Gorj, la culesul salcîmului II. Alți7 apicultori se află cu albinele în județul Mehe- 4 dinți, Ia culesul salcîmu- o„Ele-
la

mîine". Dezbaterea■ elevii s-a desfășurat
I prezența părinților. .... .| - tați la această acțiune.
I APICOLA. Un nuniar

lui I- în total, 677 familii de albine ale apicultorilor din Valea Jiului șe află în pastoral la . culesul mierii din floarea de sălcim.
APROVIZIONARE. k In ultimele*  zile,, prin, grija

Rubrică redactată de 
Iosif BALAN

superioare.de
P%25c4%2583dura.ru
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se pregă.

i Pa-7 000 peste Coro-Pa-

„NEDEIA VULCANEANA"
sinteză a vieții culturale din orașIn aceste zile la Vulcan au loc pregătiri intense pentru organizarea celei de j IX.a ediții a „Ne- deii vuleănene", care și-a crea? un frumos prestigiu cultural în viața Văii Jiului. Despre această manifestare ce fi preluat, într-o concepție educativă nouă, un obicei local, am solicitat detalii tovarășului 

Gheorghe Lăzărescu, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid.

— Ce semnificație 
are „Nedeia vulcă. 
neană" în viața loca
lității ?— încă de Ia prima e- diție, în urmă cu 9 ani, „Nedeia vulcăncană" a ' contribuit eu rezultate foarte bune la diversificarea activității educative din bras Și la for. mărea unei vieți culturale proprii șj de calitate, la care participă sute și sute de oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile di a■ Vulcan. „Nedeia vuleă- 1 neană", care va a.vea loc în perioada 1—7 iunie, este integrată în ‘ Luna 

manifestărilor politico, 
ideologică, ciiltural-edu. 
calive și sportive în 
Valeo Jiului, „Laudă o- 
mului muncii și creației 
sale". în cadrul —valului național ,
TAREA ROMÂNIEI1
de ’ stimulator munca și creație. Organizată de Consiliul o- rășenesc de educație politică și cultură socialistă, „Nedeia vulcă- neană" esle o sărbătoare intrată în tradițiile culturale, educative, fi
ind concepută ca o manifestare armonioasă, în care se regăsesc activitatea social-economică,

Festi- 
„CJN- atît pentru

sau 
Fa- 
înco-

NERVI

T

PACEA

Nella Terezia BANCILA.I

Pe strain pamînt
făeut un .semn prin soni 
devii un mare domn 
cîțiva dolari în plus

Ți s-a 
C-o să 
Pentru
Ți-ai luat samarul și te-ai du:. 
Virtutea, crezul tău peren 
Le-ai grămădit în primul tren 
Le-ai dus cu tine în servietă 
La Monte. Cari», la ruletă 
Și azi, cind vara-i t>e sfîrșite, 
ilind frigul dă să-ți muște trupul 
Cind te-a scos foamea din sărite 
Pe-un microfon îți verși năduful 
Că llerr Minciună — bun'patron 
Ți-adat și ție un castron 
Ce pentru vorbele-ți pustii 
Ți-l umple-n fiecare zi 
Din praf, în blidul inocent 
Aduni cu grijă cent cu cent 
Un iz de bani străini te-mbată 
Dar nu-ți mai spune nimeni tată 
Ești -blestemat cu greu cuvînt 
Să nu ai țară și pămînt 
Să n-ai alături decît vîniul 
In lut străin să-ți sapi mormântul 
Crezi tu că noi — pădurea mare 
Stejari de veacuri in picioare 
Ne vom usca din rădăcină ? 
O să ne pierdem frunza-n ’tină 
Pentr-uri sțiclete ce se plimbă 
Și ciripește-n altă limbă 
Ce vrea din noapte să ne-nfrunte 
Cu lancea oarbă-a unei unde ?
Penlr-o grămadă de arginți
Ți-ai dat și casă șl părinți 
înmuguriți, pe dacic ram, 
Noi am rămas aici un neam,

Valeriu BUTULESCU

I*.
I*
I*
I*
I

Caii albi 
îmi pribegeau prin singe 
simțeam că privindn.i 
cu ei e o zînă 
mai albă — ce plînge. 
Caii albi 
coama lor de lumină 

ardea 
zina inică îi albă 
o floare mai albă 
pină la singe — în

preocupările statornice pentru o viața spiritual lă bogată ca și faptele do muncă. Mărturisesc că realizare,, sarcinilor, economice — mina roșeni are peste tone de cărbune plan, preparația 1ești, termocentrala
Festivalut național 

„Cîntarea României* *

Intr-un sens mai reștrîns, 
tema Ulmului este atracția 
ambiguă pe care înălțimea 
o exercită asupra oamenilor; 
de frică și de tentație. Da
că ambianța acțiunii nu ar 
ii atît de concretă, am ti 
înclinați să descoperim și 
să interpretăm simboluri în 
acest film. Insă gîndirea 
regizorală e mult mai di
rectă ca să lase loc pentru 
așa ceva, deci „aventura" 
esențială a echipei de mort, 
tori impresionează, în pri
mul rînd, prin realismul 
său. Este clar, prin urmare, 
că tema pe care am defi
nit-o mai sus cuprinde un 
larg orizont de idei, deoa
rece situația dezvăluie com
partimente psihologice greu 
abordabile,

C.ALEXAXDKESCu"

dinFesti- al mun- „Cînta-
an la al. 

vulcă.

rbșeni avlnd rezultate bune — este criteriul care dă eficiență și con. sistență întregii activități cultural-educative actuala ediție a valului național cii și creației rea României*.
— De la un 

tul „Nedeia . . 
neană" a promovat cu 
consecvență idei și i- 
nițiative valoroase, 
contribuind cu succes 
la crearea unei atmos
fere de exigență față 
de calitatea tuturor 
manifestărilor. Care 
sint coordonatele a. 
Propiatei ediții ?— Continuînd vități tradiționale poziții de grafică concerte

acti-(ex- mică, și spectacole.

mină slrîngea 
Caii albi
tropoteau, tropot dulce 

pe cale 
printre flori fără flori 
dar strîngînd în privire 

fiori 
ziua albă topea pacea 
albă-n petale.

Comu- .,Nedeia are în cen- manifestă- valo.a în- cre- contri-

întreceri sportive, sesiuni de referate Și comunicări etc.), apropiata e- diție este gîndită si implicată profund în activitatea economică și în munca de făurire a o- mului nou. Desfășurată la puțin timp după un eveniment cu înalte semnificații politice ți etice 
în viața poporului nostru— glorioasa aniversare a 60 de flnî dc la făurirea Partidului 
n ist Român vulcăneană" trul tuturor rildr grija I pentru rificarea eficientă tregulul potențial ator din Vulcan, buind, astfel, la o nouă calitate â vieții educative, culturale. Plină de sugestii în această privință consider participarea artistice de amatori etapele Festivalului țional „Cîntarea ~ nici", în Și instituții activînd brigăzi artistice și zeci de formații cu conținut concret; superior educativ ș| cu o' interpretare . apreciată de oamenii muncii. De-a lungul unei săptămîni, „Nedeia vulcăneană" va atrage locuitorii la ac-, țiuni diverse, cu , bogat cbnținut de idei, stimu- lînd, în egală . măsură, continuitatea in activitatea cultural-artistică si de creație, implicînd-o multilateral în viața social-economică.

T. SPATARU

Că a fost formațiilor înna.Româ- întreprinderi.7

„Nervi de otel" — film 
american turnat cu trei ani 
în urmă — este o peliculă 
stran e. Ceea ce crează a- 
ceastă impresie este atmos
fera specială în care se 
derulează acțiunea, purtînd 
amprenta unei spectaculozi
tăți mai curind interioare, 
cu toate că scenariul mi
zează mult pe intriga țesută 
în jurul clădirii unui zgîrîie 
nori.

Gă relatarea șirului de 
evenimente — preponderent 
dramatice — nu se oprește 
la nivelul anecdoticii, este 
categoric meritul unui regi
zor necunoscut nouă, Steve 
Garver. Dat nu cunoștințele 
sale Intr-ale meseriei im
presionează în primul rînd.

Minunății copii 
din Aninoasa

Pentru a treia dară co
piii de la Școala generală 
din AnlnogSa sini laureati 
ai Festivalului național 
„Cîntarea României". In 
mijlocul părinților, în sala 
de apel a minei sau pe sce
na clubului sindicalelor,. cu 
o admirabilă perseverență, 
s-a modelat talentul lor ca
re se exprimă cu sinceritate 
și infinită bucurie în spec
tacole în care se regăsește 
însuși universul copilăriei 
lor ier idle.

Ei se numesc simplu, copi
lărește, Amalia, Marius, Ilea
na, Edith, cintă și dansează 
încă din 
„Jocurile 
spectacol 
vitalitate 
sinteză a 
ce. Intr-o 
tă mică, are loc o mare ac
tivitate educativă, pentru 

primele clase, 
muzicale", acest 
plin de dragoste, 
și talent fiind • 
trudei lor artisti- 
școală considera-

ci acel acut simț analitic, 
car..- transfigurează instru- 
m-utuția regizorală, stâpîni- 
tă cu virtuozitate, In aria, 
intri aga textură a filmului 
dovedește că Steve Carvel 
urmărește cu consecvență 
realizarea unui spectacol 
de stare psihologică, ce ti 
solicită pe inlerpreți — puși 
într.» situație inselită — la 
o mare concentrare și la 
un joc de ansamblu exem
plar, excluzînd evoluțiile 
solistice.

Nu este deloc neglijabil 
faptul că antrepriza teme. 

că toate formațiile, 
cepute în modalități origi
nale, sî/iț subordonate sco
pului formativ ăi învăță- 
mfntulul. Iri ansamblul ; de 
gimnastică modernă, în cor 
și dansuri populare, în 
montaje literar-rhuzicale, 
brigadă artistică sau dans 
tematic 'se regăsesc copilă
ria, exuberanța și simțul 
artistic, manifestate înlr-un 
neîntrerupt contact cu pro
cesul instructiv.

La școala din Aninoașa 
este o veritabilă tradiție a 
vieții culturale, mereu. în
noită,: implantată în reali
tățile zilelor noastre. în
clinat iile artistice ale copi
ilor sini stimulate de cadre 
didactice cu experiență, ele 
înseși talentate, cum sint 
profesoarele Ileana Sielii- 
liu, Elena Bolboceanu, E- 
rnllia Marconi, Maria Tor
cea, Cornelia Costinaș, 
învățătoarele Magdalena 
rago, '/oița Drăgănescu, 
trosina Banyai.

Privim cu îneîntare 
piii din Aninoasa și vedem 
însăși fericita copilărie din 
(ara noastră în aceste zile 
care îi mai despart de I 
iunie, Ziua copiilor. Sînt 
frumoși șj exuberanți, ta- 
lenlați și sîrguinc.ioși, mo
dești și harnici, urmînci pil
da părinților lor, minării, 
(T-S.)

Dezbatere pe tema 
materialistștiințifică în cadrul Universității cultural-stiințilice, la Fabrica de piine din Petroșani a fost dezbătută recent tema ■ „Superstițiile și combaterea lor". Dezbaterea se înscrie în ciclul acțiunilor menite să contribuie la îmbogățirea cunoștințe,or oamenilor muncii despre lume si viată.

rară, avînd ceva din cro
matica Sumbră a „construc
torului Soiness" de Ibsen, se dezvoltă în circumstan
țele unei concurențe nemi
loase, care nu lasă loc sen- 
hm ntelor, duernd la un 
anumit grad de dezaiectlza- 
re. Dar cum un ostiei de 
proces este întotdeauna a- 
parent, tondul sentimental 
există totuși, într-o iposta
ză latentă, ceea ce duce la 
acea tensiune lăuntrică, pe 
care o simțim puternic în 
fiecare secvență, în fiece 
cadru.

Fanfara 
Văii Jiului, 
muzicală care 
lește pentru a pârtiei, 
pa la etapa republicană 
a Festivalului național 
„Cîntarea României".

CARNET
faza Fes-

• MjfNE de Ia. ora 9, la Gasa de cultură din Petroșani are loc interjudețeană a tivalului național „Cîntarea României" pentru grupurile de satiră ți umor, brigăzi artistice, formații de estradă și de muzică ușoară.• TEATRUL DE STAT „Valea Jiului" din Petroșani prezintă astăzi (la ora 18), la sediu. un spectacol cu piesa „Tache, Tanke și Cadîr" do Victor Ion Popa• CLUBUL sindicatelor din Uricani organizează astăzi în srfla de apel, un spectacol de muzică populară pentru minerii din schimbul II de la întreprinderea minieră.• FOI IM AȚI A DE FLUIERAȘI de la clubul sindica'.elor Lonea și dansurile populare de la Școala artă din participa vitate, lacu 11 ura] -artistice
populară de Petroșani vor mîine, ca in. manifestările de ‘aNovaci, organizate de Comitetul pentru cultură și educație socialistă al județului Gorj.



4

teri, s-a reîntors din Cosmos

SIMBATA, 23 MAI 1981
■■■■«■ESwriiirwriffirgigBa

2 !

a
'Jrmare din pag. I)pie — politic, economic tehnico-științific, cultural.De comun acord, s-a apreciat că dezvoltarea susținută a conlucrării ro- mâno-ghaneze — pe baze stabile și de lungă durată, în spiritul principiilor de-
Vizitâ protocolară

plinei egalități, respectului independenței naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc — corespunde pe deplin intereselor de dezvoltare și progres ale celor două țări și popoare, coinslujește cauzei păcii, laborării și înțelegerii lume. . .
Președintele Republicii Ghana, Hilla Limann, a făcut în cursul după-a- miezii, o vizită protocolară președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, la Palatul Consiliului de Stat.Cu acest prilej, cei doi președinți au avut un prim

schimb de păreri, premergător convorbirilor oficiale, care s-a desfășurat înțr.o ambianță caldă, prietenească, punînd în evidență bunele relații româ- o cosi po-no-ghaneze ce cunosc continuă dezvoltare, respunzător dorinței aspirațiilor ambelor poare.
D i n e uPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, a oferit, vineri. Ia Palatul Consiliului de Stat, un dineu oficial în onoarea pre-

f tmaiBiiiiiiiiiia ■ ■ m m ■ I

ședinteluj Republicii Ghana, Hilla Limann.PreședinteleCeaușeseu și Hilla Limann toasturi.
N i c o 1 a e președintele au rostit

Echipajul
MOSCOVA 22 (Agerpres). —- Vineri dimineața la bordul complexului orbital „Saliut-6" — „Soiuz ■ T-4" — „Soi uz-40“ s-a trecut la ultimele operațiuni legate de pregătirea întoarcerii pe Pămînt a primei expediții cosmice ro. mâno-soVietice comune. Cej patru cosmonauți: Pru- nariu, Popov, Kovalionok si Savinîh au trecut la realizarea operațiilor necesare întoarcerii pe Terra a echipajului navei „So- iuz-40“.La cea de-a 121-a rotație în jurul Terrei, Prunariu și Popov își iau un călduros rămas bun de la Kovalionok și Savinîh, care își _vor continua activitatea la bordul complexului orbital, dîndu-și întîl- nire pe Pămînt. Apoi ei trec la bordul navei „So- -iuz-40".în timpul celei de-a 122-a rotații, echipajul româno-sovietic trece în capsula de coborîre a navei „Soiuz-40".La ora 13,40 (ora Bucu- ,Soiuz-40“ se complexul cu Pru- la bord, întoarcere

comun româno-sovietic

reștiului) „l îndepărtează de orbital, pornind narîu și Popov pe drumul de pe pămînt.La ora 16,08 (ora Bucu- reștiului) a fost cuplat mo-

5

Lucrările Comisiei O.N.U. pentru dezarmare
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). La New York continuă lucrările Comisiei O.N.U. pentru dezarmare. Dezbaterile oferă partici- panților — în primul rînd delegațiilor țărilor nealiniate în curs de dezvoltare — prilejul de a se evidenția pericolele- grave pe care le comportă cursa înarmărilor, în special acumularea continuă de armament nuclear tot mai per-

fecționat, pentru pacea și securitatea internațională, pentru libertatea si independența popoarelor. Este exprimat cu claritate punctul de vedere al acestor țări, potrivit căruia pericolul de.război care planează asupra omenirii poate fi eliminatprin adoptarea unor măsuri hotărîte de încetare cursei înarmărilor si de dezarmare. în primul rînd
nu decit

A

Măsuri mai eficace împotriva regimului
PARIS 22 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor Conferinței internaționale privind sancțiunile împotriva Africii de Sud, care continua la Paris, a luat vîntul șeful delegației mâne.Prezentînd politica activitatea consecventă

cu- ro-Și internațională a României socialiste împotriva orică-

ror forme de asuprire și discriminare, împotriva rămășițelor colonialismului, șeful delegației române a arătat că țara noastră se pronunță pentru aplicarea fără întîrziere, a unor măsuri eficace față de regimul rasist minoritar sud-
Dependență economi

că a țărilor în curs 

de dezvoltare

de dezarmare nucleară. Concepția șj poziția partidului și statului -nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușeseu privind problemele dezarmării,, consecințele negative ale acumulării neîncetate de armament au fost prezentate pe larg în intervenția reprezentantului permanent alnoastre la Națiunile Unite, ambasadorul Teodor rinescu.
tării

rasist sud-african

Ma-
cuafrican, în conformitate prevederile Cartei Națiunilor Unite, pentru pune- rea in practică a unui program de acțiuni care să răspundă pe deplin aspirațiilor, legitime ale -populației majoritare din Africa australă.

torul pentru frinare.La o altitudine de 170 de-kilometri, undeva deasupra Africii, capsula de coborîre se desprinde și restul navei cosmice și își continuă drumul spre Pămînt. Capsula cu cei doi cosmonauți la bord ajunge la o altitudine de 100 km. pătrunzînd în atmosferă într-o zonă aflată deasupra Golfului, Șe deschide apoi sistemul reactiv de parașutare în țrei trepte. începe procesul de frinare aerodinamică,
s După declanșarea parașutei de bază, cu suprafața de 10 000 metri pa- trați, la circa 5000 de metri altitudine se ajunge la o viteză de 7—8 metri pe secundă, Cuplarea motorului de frinare face ca aparatul să se așeze lin pe sol cu o viteză de 3—4 m pe secundă. Scaunele speciale din cabină amortizează șocul.La aterizare Prunariu și Popov au mulțumit tuturor celor care au contribuit la reușita zborului, subliniind că navele pe care au zburat s-au comportat excelent. Apoi, potrivit tradiției, s-au semnat pe aparatul de coborîre.Ș-a încheiat încă un pa„ pitol în istoria cosmonau- ticii, avîndu-i ca protagoniști principali compatriotul nostru. Dumitru Prunariu, și pe Leonid Popov. Pentru prima oară, un român — tînărul comunist Dumitru Prunariu, locotenent.major în cadru] forțelor noastre pilot, inginer de aviație — a zburat în Cosmos.Zboriil echipajului comun româno-sovietic este o expresie relevantă a colaborării rodnice dintre țara noastră și Uniunea Sovietică pe multiple planuri, inclusiv cel tehnico, științific, înscriindu-se în ansamblu] relațiilor prietenești ce se dezvoltă continuu, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul dialogului româno-sovietic la nivel înalt.Țara noastră își aduqe astfel o contribuție originală la eforturile ce se depun Pe plan mondial pentru cunoașterea unor noi aspecte ale Universului, studierea multilaterală

armate.

1 ■ < ț : a biosferei, •<» scoarței terestre, precum și pentru aprofundarea cercetării proceselor extraterestre și comportării omului în spațiul interplanetar.în timpul zborului șapte zile la bordul complexului orbital „Saliut-6“ — „Soiuz T-4“ — „Șoiuz- 40“, echipajul comun româno-sovietic a îndeplinit integral programul planificat de cercetări și experimente, pregătite de oameni de știință și specialiști români și realizat în colaborare la bordul na, • . vei „Soiuz,40“. Cosmonau- ții au efectuat experimente și experiențe fizlco-teh- nice, biomedicale și tehnologice care au cuprins o gamă largă de domenii î Experimentul complex fi. zico-termic- „Capilar", experimentul complex „Bio- doza", experimentul „Astro", experimentul „Nano- balanța".Printre, experimentele cu caracter biomedical se cuvine a fi menționate „Miocard", experimentul „Reo“, experimentul „Imunitatea", experimentele „Pneumatic" și „Guler".Reușita deplină a acestei misiuni spațiale complexe și de răspundere a constituit o contribuție de prestigiu la progresul științei și tehnicii, puse în slujba civilizației și păcii. Prin a- cest remarcabil eveniment cosmic România — care a dat aeronauticii mondiale nume de primă mărime ca Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Flenrl Coandă — intră în țările participante direct la explorarea spațiului extraterestru.Misiunea reprezintă, de asemenea, un simbol al relațiilor de strînsă prie- tenig, colaborare și solidaritate internaționalistă dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și Uniu. nea Sovietică, dintre popoarele român și sovietice, al dorinței reciproce de a promova și intensifica conlucrarea bilaterală rodnică în toate domeniile, de a folosi cuceririle științei și tehnicii, inclusiv cosmonautica, în scopul dezvoltării construcției socialiste, al cauzei generale a progresului, păcii si colaborării între popoare.
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FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie ; O lacrimă de fată ; Republica : Al 3-lea salt mortal ; Uni
rea : Nervi de oțel.PETRILA : loan ide (1-11).LONEA; Lancea de argint,ANINOASA : Lumina palidă a durerii.

V U LC AN — Luceafă
rul : Capcana mercena.. rilor. . . ••• . .

: LUPENI — Cultural «| Fata morgana; Munci- 
: toresc: Sub patru stea- ; guri.î UR1CANI : Aproape o ! poveste de dragoste.

rvTeleșcoală. Film artistic luare).Limba și litera- i tura română. Cum i vorbim, cum scriem. ; 12,00 Concert educativ. i Filarmonica din Craiova (I).13,00 Mozaic cultural- artistic-sportiv.* Sport : La ora 16,00. Fotbal : U- niversitatea Cra- iova — Progresul- i V ulcan Bucu- i rești. Transmisiu- > ne directă de Ia ; Craiova. j18,35 Săptămîna politi- i că.- •• ) i18,50 1001 de seri. i19,00 Telejurnal.19,30 Călătorie prin țara : mea.19,55 Teleenciclopedia. i 20,40 Spectacolul: Cumască. Participă cunoscuți actori artiști lirici, balerini, interpreți de muzică ușoară și populară. A- compăniază orchestra de estradă a Radioteleviziunii. Film serial. Da- las. Episodul 8. ...Fără mască. Partea a H-a a spectacolului. Telejurnal. Sport.
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CIUDAD DE MEXICO 22 (Agerpres), — Datoria țărilor în curs de dezvoltare neproducătoare de petrol a atins în 1980 nivelul alarmant de 200 miliarde dolari, ceea ce reprezintă circa 75 la su-tă din valoarea totală a exporturilor — a declarat presei mexicane directorul general al F.A.O., Edouard Saouma.Dobînzile pebuie să le- plătească ceste țări au atins nivel dublu față de înregistrat în urmă cu ce ani.Țările în curs de dezvoltare — a spus el — sînt dependente în mare măsură de exportul produselor agricole, afectat de deteriorarea termenilor de schimb, instabilitatea Pieței; produselor de bază și de politica protecționistă țărilor industrializate, re ■ limitează nivelul porturilor din țările race.

care tre-a.Uncel ze-

LA HELSINKI s-au des
chis lucrările Congresului 
al XIX-lea ai P.C. Finlan
dez, la care participă pes
te 500 de delegați repre
zentând organizațiile de 
partid din înlreaga țară. 
In sală se află, de aseme
nea, delegații ale unor 
partide comuniste și mun
citorești din alte țări, 
lucrări ia parte 
ție a Partidului 
Român, condusă 
șa Alexandrina . ,
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Federației Generale a Sin
dicatelor din Vietnam, ca
re a dezbătut probleme ale 
activității ideologice și 
politico-educative. In inter
vențiile 
gați au 
cînd al 
cale în 
muncii 
ilor socialiste, în 
răspunderii față de avutul 
obștesc.

absolută, la primul tur de 
scrutin, sau o majoritate 
relativă, Ia al doilea tur 
de scrutin.

La
o delega-
Comunist 

da tovară- 
Găinușe,

lor, numeroși dele- 
relevat rolul cres- 

organizațiilor sindi- 
educarea oamenilor 
și întărirea relați- 

sporirea

IN CINCINALUL 
s-a încheiat în 1980,

MINISTRUZimbabwe, care se a- oficială la convorbiri

a cairn- sa-

PRIM UI.al Republicii Robert Mugabe, flă in vizită Delhi, a avutcu primul ministru al Indiei, Indira Gandhi. Au fost discutate posibilitățile de cooperare între cele două țări în mai multe domenii printre care agricultura, transporturile feroviare, industria, precum și aspecte ale situației actuale din Africa australă.
LA HANOI s-au desfășu

rat lucrările Conferinței

-4

IN CAPITALA Guyanei se desfășoară lucrările reuniunii Consiliului in- terguvernamental al țărilor nealiniate pentru coordonarea -informațiilor. Reuniunea se înscrie recomandărilor privind înfăptuirea program internațional dezvoltare a comunicațiilor.

care 
în 

U.R.S.S. industria gazelor 
naturale s-a dezvoltat în 
ritm intens, în conformi
tate cu hotărîrile celui 
de.al XXV-lea Congres al 
P.C.U.S., informează- agen
ția TASS. Economia națio
nală sovietică a primit 
peste plan 20 miliarde me
tri cubi de gaze.

legați, vor fi consacrate 
elaborării programului e- 
conomic al partidului în 
actuaiul deceniu și alege

rii noilor organe de con
ducere — a președintelui, 
vicepreședintelui și prezi
diului.

în cadrulUNESCO, unui de
PREȘEDINTELE Repu

blicii Franceze, Francois 
Mitterrand, a pronunțat 
vineri dizolvarea Adunării 
Naționale. Decizia în acest 
sens era așteptată, notea
ză agenția France Presse, 
precizînd că ea antrenea
ză noi alegeri legislative, 
care vor avea loc, proba
bil, în a doua jumătate a 
lunii iunie. Fiecare circum
scripție alege un singur 
deputat, care poate fi de
semnat printr-o majoritate

REALIZATORII celui mai mare obiectiv energe-: tic din B.P.S. Albania — hidrocentrala de la Fierza, de pe Drin — au terminat lucrările de construcție la principalele obiective. Astfel, barajul hidrocentralei a ajuns la înălțimea finală de 165 m, creînd astfel un lac arlifical cu o lungime de 70 km. Puterea instalată a hidrocentralei este de 500 000 kW, iar producția medie anuală de 1,8 miliarde kWh.

AGENȚIILE Reuter și Associated Press relatează că în Africa de Sud se constată în ultimul timp o intensificare a acțiunilor revendicative ale muncitorilor de culoare din diferite ramuri de activitate economică. 'Astfel, peste 3000 de salariați negri de la o întreprindere constructoare de automobile din Port Elizabeth au declarat grevă.

IN ORAȘUL GRAZ s-a 
deschis, vineri, cel 
XXVI-Iea 
Partidului
Austria. Lucrările, IaCongres

Socialist

POTRIVIT buletinului de 
informații al Biroului In
ternațional al Muncii — 
organism permanent al Or
ganizației Internaționale a 
Muncii — țările din Ame
rica Latină sînt confrun
tate cu serioase probleme 
economice și sociale. Apro
ximativ 40 la sută din 
Populația Americii Latine 
trăiește în condiții de să
răcie cronică.de ăl 

al din careparticipă peste 500 de de-

Mica publicitateVÎND Dacia 1100. Strada Calea Brăii nr 13 I.u- peni. (477)VÎND Renault Gordini, stare excepțională. Informații strada Aviatorilor bloc 26 sc. I ap. 18, Petroșani, după ora 16. (441)VÎND Simca 1501 convenabil. 978/11299 Severin, (450)VÎND convenabil grădină, livadă._ Aurel Vlaicu 9 Informații Aleea rilor bloc 4 ap. șani. (476)VÎND casă 2 bucătării, baie, l tiferi. Informații 289 Lu- peni. (466)VÎND Flat 1100, albastru Lupeni, 23 August 1/14. telefon 289. (466)VÎND apartament 4 camere, hol central. Deva — Godju, bloc E 22 A sc. IV etaj XV ap. 60 telefon 15461. (471) «'PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cercel Dumitru, eliberată de I.R.I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (472)PIERDUT legitimație <Te’ serviciu pe numele Caval Eleonora, eliberată de I.P.L. Petrila. Se declară nulă. (473)PIERDUT legitimație cfe serviciu pe numele Radu loan, eliberată de I.M, Paroșeni. Se declară nulă. (474) : .PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mă- năilă loan, eliberată de’ I.M. Aninoasa. Se declară nulă. (475) ;

Adresați telefonDrobeta-Turnu Tiqănele loan.casa.Strada Petroșani. Trandafi- 95, Petro-camere, 2 pomi fr.uc-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani; sta. Republicii at. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2414 (secții). IU*ARUL  s lipogtufia Fetiojaoi, str. Republicii at. 67,


