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Productivități înalte în subteran

osu
ANUL XXXIV, NR. 8 057

ORGAN MMMIHTIJLUI MUNICIPAL PtTROȘARU Al PCB

Plus 1557 de toneJoi, 27 iulie. Colectivul sectorului V al I.M. nea prin producția trasă a majorat cota alizărilor suplimentare 1557 de tone, realizări ținute printr-o creștere jț’-oductivității i > kg pe post la nivelul sectorului. Tot pentru ziua de 27 iulie notăm plusuri Ia sectoarele II — 68 de tone — și IV — plus 60 de tone.
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PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA I

SIMBAtA, 29 IULIE 1978

Minerii Bărbăteniului au obținut în ziua de 27 iulie un important spor al productivității muncii în subteran — 250 pe post — extrăgînd plimentar peste 150 tone de cărbune. ~ tate deosebite a colectivul sectorului care și-a realizat nile zilnice de plan proporție de 129,9 la sută.

kg su- de Rezul- obținutII sarci- în

Cu o realizare de 106,3 la sută a sarcinilor zilnice planificate se poate mîn- dri, pe drept cuvînt, și • colectivul sectorului I. i
Brigada condusa de Ion Cis- 

telecan se află pe primul loc al 
întrecerii cu ortacii din sectorul I 

-al minei Uricani. In clișeu, șeful 
de schimb Nicolae Scorpie și orta
cii înaintea intrării în sut.

Foto : I. LICIU

Astăzi, în jurul orei posturile
noastre de radio și televiziune vor trans
mite direct de la Tulcea, adunarea popu
lară organizată cu prilejul vizitei de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
in județul Tulcea.

Reducerea consumurilor 
de materiale, a cheltuielilor 

de producție-sarcini mereu actuale
Realizarea principalilor indicatori 

economici pe semestrul I
• Producția extrasă — plus 12 645 de tone ; 

• Lucrări de pregătire — plus 302,5 ml; • Produc
tivitatea muncii — 101,6 la sută,

CONSUMURI SPECIFICE: • lemn de mină — mi
nus 1,51 mc pe 1 000 de 
0,73 mc pe 1 000 de tone 
kg. pe tonă.

tone ; • cherestea — minus 
; • exploziv — minus 0,021Pentru orice colectiv minier din bazinul nostru reducerea consumurilor specifice, a costurilor de producție, pe scurt a cheltuielilor materiale. sînt sarcini permanente, mereu actuale și de mare răspundere.Colectivul întreprinderii noastre la producția de cărbune, dar și la lucrările de pregătire, și-a realizat și depășit sarcinile de plan și aceasta datorită

realizării productivității muncii în proporție de 101,6 la sută. Sînt realizări bune, mai ales în condițiile în care am obținut, substanțiale economii la lemn de mină, cherestea, exploziv etc. Vreau să amintesc de realizarea angajamentelor asumate pe anul 1978, prin chemarea
Ing. Gheorghe MARCHIȘ, 

directorul I.M. Paroșeni

Analizînd cu exigență și răspundere muncitorească activitatea economică desfășurată în primul semestru al anului, adunarea generală a reprezentanților oamenilor ____________muncii de la I.M. Uricani a constituit o . expresie a democrației noastre socialiste, a participării colective la conducerea și organizarea producției. Sintetizînd eforturile depuse pentru realizarea sarcinilor de producție, darea de seamă a prezentat rezultatele bune obținute, dar a scos în evidență și neajunsurile care ș-au făcut simțite în organizarea și conducerea procesului de producție. Față de prevederile planului, în primul semestru s-au

registrat depășiri de 8962 tone de cărbune la producția netă și de 35 184 tone la producția brută. Cele mai bune rezultate au fost obținute de colectivele sec-
Adunări generale ale oamenilor muncii

toarelor II și III, care au realizat lună de lună însemnate depășiri la producția netă, totalizînd 11457 și respectiv, 8 408 tone de cărbune peste plan. In fruntea întrecerii socialiste s-au situat minerii din brigăzile conduse de Constantin Sorescu, Laurențiu Ke- lemen, Gheorghe Scorpie, Gheorghe Drănău, Ștefan Baciu, Traian Pop, Simion Budiiscu, Ștefan Nagy, An-

drei Tokeș, Aurel Soșoi, Iu- liu Nagy și alții.Pe lingă rezultatele bune obținute în activitatea consiliului oamenilor muncii s-au manifestat și unele lipsuri în ceea ce privește organi- zarea și conducerea producției. Fap- 26 000 de to- ă r b u n e aucăde ctul ne fost rebutate. ca urmare a depășirii conținutului de cenușă față de norma stabilită, trebuie să determine C.O.M. șă treacă imediat la organizarea unor acțiuni energice. Pe bună dreptate sublinia în cuvîntul său minerul Constantin De-
V. STRAUȚ

Cumpărători si. 
cumpărători Datorită unui joc hazardului am martor ocular la două întîmplări petrecute, scurtă vreme una alta, la aceeași unitate comercială — măcelăria din piața Petroșaniului.Prima întîmplare. O cumpărătoare mai în vîrstă îi întinde măcelarului de serviciu, Ștefan Rotea, o bancnotă de 100 și două de 10 lei, deși marfa cum-
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• (Continuare în pag. a 2-a)

Bărbați care onorează titlul de miner

lin nume de prestigiu

de la cu un două

eșirea din șut, in așteptarea autobuzelor, mine 
rii aninoseni răsfoiesc ne răbdători ziarele.

Cultura

pentru mi- i zice, i-a lansarea .Brigada î-
Consacrarea lui Eugen V o i c u ț nerit putem adus-o inițiativei „ naltei productivități", la sfîrșitul anului trecut. De atunci numele său este rostit cu stimă și considerație de .mai toți ortacii săi din bazin care au preluat inițiativa. Pentru că aplicarea a- cestei inițiative de către alte 23 de formații numai de la . Petrila a dus la obținerea unei producții suplimentare de 20417 tone de cărbune.De fapt meritul bravului miner petrilean nu se rezumă doar la acest cunoască lucru. Lansarea

tivei a fost o rezultantă a strădaniilor sale de ani in șir de a instaura un climat de ordine și disciplină in brigadă, iz- vorînd din atitudinea î- naintată față de muncă, a sa și a celor 70 de ortaci ai săi, ale căror preocupări și probleme — după cum mărturisea cu cîtva timp în urmă șeful de brigadă — le cunoaște în amănunțime. E firesc să fie așa atît tinip cît Eugen Voi cu es te prezent de fiecare dată a- colo unde este nevoie, unde apar greutățile i- nerente în subteran, dar e mereu în mijlocul oamenilor chiar și în timpul liber cînd adeseori pot fi văzuți la distracții împreună cu familiile.Datorită bunei organizări pe care a știut să 
o imprime la locul de muncă — un abataj cu trei fronturi — brigada a devenit un model de ordine, disciplină șimogenitate. Realizarea ritmică a preliminarului face ca brigada să nu „bătălia de la iniția- sfîrșit de lună“. In pre

Or

zent înregistrează o pășire <le 11 040 tone la producția extrasă începutul anului, spor de aproapetone la productivitatea muncii. Iată deci că i- nițiatorul inițiativei „Brigada înaltei productivități". cel care a contat pe ambiția și hărnicia ortacilor săi din întreaga vale, nu se dezminte.

parată făcea doar 37 de lei. Dîndu-și seama de confuzie măcelarul îi dă suta înapoi și primește în schimb o altă bancnotă de 25 de lei, însoțită de mulțumiri și urări meia cei 3 după întoarce, cu cer și alta blestemînd țînd că nu rest...A doua S-a petrecut lie, în jurul la aceeași unitate. Același vînzător de. serviciu. Lăcătușul mecanic loan Căsab de la I.T.A. ; cumpără un pui, primes- i te restul și pleacă. ;După 10-15 minute se reîntoarce : „Tovarășe i dragă, îi spune vinzăto- ; rului, mi-ai dat rest mai i mult decît trebuia cu i 50 de lei. Eu muncesc î și îmi cîștig banii cinstit ș și nu vreau să înșel pe : nimeni..." Mulțumiri re- \ ciproce pentru că, de î fapt, tot cumpărătorul ; sp înșelase, dar intenția i lui era demnă de laudă. 5
D. GHEȚA

de sănătate. Fe- primește restul, lei, și pleacă dar, nici 10 minute se falcă în pămînt, ameni n- s-a dat
o în Și iîntîmplare. joi, 27 iu- orei 16,30

i 
s 
f
3 ș
l

Constantin IOVANESCU

am
EXPOZIȚIE CU VIN- magazinul de și desfacere a de panificație de Fabrica de Petroșani expoziție

ZARE. La prezentare produselor aparținînd pîine din deschis vînzare. și noile pîine și duse de
s-acu găsi de pro-

oAici se pot sortimente specialitățisecțiile fabricii.lucră-f ȘAPTE TINERItori ai complexului C.F.R.Petroșani : Felicia man, V. Petrache, ca Tamaș, I. Avram, Ni-I colae Chirițoiu, I. Bog-
Kal-Rave-

dan și ing.' Rodiea Arde- leanu s-au constituit intr-o brigadă artistică. Debutul noii formații a sindicatului ceferist se petrece astăzi, în clubului, cu ocazia cultural-distractive, care o organizează < sia de femei. (LV.)
IN CASA NOUA. Printr-un anunț afișat în sala de apel a I.M. Lo- nea, 26 de mineri și muncitori ai acestei unități economice sînt invitați să se prezinte Ia serviciul administrativ spre a li se întocmi formele pentru noile apartamente

î va sala serii pe comi-

<■(' sc vor da în curind in folosință. în blocul 5 1 —55 din Petrila. 2.1 din a- ceste apartamente sînt eu 23 camere, iar 5 cu cîtecamere. (C.D.)
LA ULTIMA COTA.Echipa de montaj a panourilor mari prefabricate condusă de Mihai Bo- boiu a atins ultimă cotă a blocului nr. 7, cu 20 apartamente, din zona pie- țîi Petroșaniului. înălțarea celor cinci nivele a- le blocului a durat mai puțin de o lună, constructorii de aici fiind hotă- rîți să dea obiectivul în

4
rmam

folosință în luna septembrie. (A.H.)

MICROINCINTA.I.M. Aninoasa spațiul incintei este, după cum se știe, mai limitat decît la alte mine, o parte din clădirile întreprinderii fiind „înfipte" pur și simplu în munte. Pentru cantina minei, de pildă, se creează acum o microin- cintă prin excavarea dealului și executarea unui zid de sprijin.
■

da
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Prezență permanentă 
în viața orașului, cons
tructorii îl fac din zi 
în zi mai frumos. Foto
reporterul nostru G-h. 
Olteanu a surprins bri

gada de fierari-beto- 
niști condusă de 
Ludovic Horvath ridi- 
cînd dantelăria unui 
nou bloc în viitorul cen
tru al Petroșani ului.

Reducerea consumurilor

• (U r m o r e din pag I)

cebal că și colectivul sectorului I, care are un minus de 11 000 tone de cărbune față de planul anual la zi, și-ar putea îndeplini 
cu succes sarcinile dacă ar 
ii lichidate deficiențele organizatorice existente pe schimburi in organizarea producției și a muncii, îndeosebi în ceea ce privește aprovizionarea brigăzilor.Mai mu Iți participau ți la dezbateri, printre care tovarășii Marin Stoiculescu, loan Todea, Iacob Stoica, Constantin Sorescu, Dan Mihăilă, au formulat critici vizînd lipsa de organizare a activității sectorului de transport. Neajunsurile manifestate în aprovizionarea cu materiale sînt cu atît mai greu de explicat avînd în vedere faptul că la suprafață numărul personalului auxiliar, de de

Minerii Uricaniuluiservire a celor din subteran este peste efectivul prevăzut. In perioada analizată în medie o treime din totalul brigăzilor, nu și-a realizat sarcinile de plan. Acestea constituie, desigur, tot atîtea rezerve latente, nevalorificate încă, pentru creșterea producției de cărbune, de care C.O.M. va trebui să țină seama în activitatea de viitor.Una din principalele cauze a neajunsurilor o constituie indisciplina, care se manifestă la diferite niveluri de organizare a producției și a muncii. Indicele de folosire a timpului de lucru este destul de scăzut, de la începutul a- nului pînă în prezent au fost desfăcute zeci de contracte de muncă unor oameni care au făcut sute de

Cutsuri de pregătire 
la Institutul de mine

ln scopul unei temeinice pregătiri a tinerilor ca
re doresc să candideze la concursurile de admitere, 
Institutul de mine din Petroșani este preocupat de a- 
plicarea unor noi forme și metode care dovedesc gri
ja în formarea viitorilor studenți. Acestui scop îi sînt 
destinate cursurile de pregătire, ce se vor deschide ia 
1 august, în vederea noii sesiuni, de admitere care se 
va desfășura in perioada 4-10 septembrie.

Cursurile, am aflat de Ia Institutul de mine, vor 
avea loc zilnic, cu excepția duminicilor, între orele 
9—13, pînă la 31 august a.c. Profesori de specialitate 
vor asigura predarea cunoștințelor la disciplinele de 
concurs : matematică, fizică, exploatări miniere și 
mașini miniere. Cei interesați pot obține legitimațiile 
de participare după ce vor prezenta la secretariatele 
facultăților din cadrul Institutului de mine adeverin
țe din partea școlilor (pentru bacalaureat) sau între
prinderilor (pentru cei care se înscriu la cursurile 
serale). . ’ I

întregul program de pregătire este afișat în de
talii» (discipline, zile, teme) la Institutul de mine din 
Petroșani. Informații suplimentare pot fi solicitate la 
telefoanele cu numerele 42 580 și 42581, interior 170. 
Tinerii interesați de această nouă formă de sprijinire 
a pregătirii lor pentru admitere sînt informați că Ii 
se asigură, contracost, cazare și masă în întreaga pe
rioadă.

nemotivate. Or, un caicul simplu demonstrează că în perioada analizată la mina Uricani s-a înregistrat un minus de 12 000 tone de cărbune numai datorită absențelor nemotivate.In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Teodor Haș, prim-se- cretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., care a subliniat că întregului colectiv, consiliului oamenilor muncii, organizațiilor de partid, de sindicat și ale U.T.C. din întreprindere le revine sarcina - de a înfăptui neabătut ho- tărîrile adunării generale, de a face totul pentru asigurarea unei eficiențe economice sporite a întreprinderii, prin mai buna gos-. podărire a utilajelor din dotare și organizarea știin

țifică a producției și a muncii, prin creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale la 1 000 lei producție marfă, în condițiile calcului producției pe baza indicatorului producție netă.într-o atmosferă de entuziasm, adunarea reprezentanților oamenilor muncii a adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general- al partidului, în care se spune, printre altele : „Ne angajăm să extragem peste plan, pînă la sfîrșitul anului 10 000 tone de cărbune peste plan față de realizările actuale, asigui-înd în același timp pregătirea tuturor condițiilor pentru realizarea cu succes a sarcinilor de plan pe anul 1979“.

• (Urmare din pag. I)re lansată către toate întreprinderile miniere, unde, la lemn de mină avem o economie de 367 mc, iar la cherestea de 153 mc. Bineînțeles că și aceste economii la consumurile de materiale le-am realizat în timp ce angajamentul la producția de cărbune, defalcat la 6 luni, a fost depășit cu 2645 de tone, iar la lucrările de pregătire cu .1.32,5 ml.Cu toate aceste rezultate bune înregistrate, în ceea ce. privește realizarea sarcinilor de plan, a angajamentelor asumate, și a reducerii consumurilor de materiale pînă Ia sfîrșitul primului semestru al anului, nu același lucru îl putem spune despre încadrarea în prețul de cost — care a fost depășit cu 2,79 lei pe tonă — și în cheltuielile la 1 000 de lei producție marfă, de asemenea, d e p ă ș i t e cu 8,5 lei. Aceasta s-a datorat și valorii mari a amortismentului mijloacelor fixe, depășit cu 14,61 lei pe tonă, și depășiri înregistrate la „materiale diverse" de la capitolul mijloace circulante, materiale solicitate, prin planul de aprovizionare și înmagazinate, cum sînt țevile flanșate, cablurile electrice, cablurile de oțel etc., dar nefolosite datorită condițiilor de lucru. Și, pe lingă aceste cauze a mai intervenit situația tectonică a zăcămîntului care nu întotdeauna a fost favorabilă desfășurării procesului de producție..în a-, batajele cu complexe mecanizate sau la lucrările de pregătiri dotate cu combine. Deși am obținut productivități mari la complexe — plan realizat pe trimestrul II în proporție de 106,6 la sută — desele mutări — cînd complexele nu produceau dar cota de amortizare trebuia plătită 

— și zonele tectonice — cînd sterilul rezultat din trecerea prin aceste zone a influențat negativ calitatea — au contribuit Ia nerealizarea în întregime ă indicatorilor economico- firianciari și la depășirea unor consumuri specifice la unele materiale. Cu toate aceste condiții obiective, nu înseamnă că noi am făcut totul pentru încadrarea în acești indicatori și tocmai de aceea ne-am propus unele măsuri pe care le vom supune a- probăl'ii reprezentanților oamenilor muncii în adunarea generală ce va avea Ioc în curînd, măsuri ce sîhtem convinși că, prin contribuția . minerilor, vor f fi , îmbunătă ți te. . Amintesc cîteva : depozitarea corespunzătoare a utilajelor si pieselor de schimb în subteran, respectarea programului de revizii și reparații, reducerea consumurilor- de materiale prin extinderea susținerii metalice în abataje și folosirea înlocuitorilor, prin recuperarea integrală a armăturilor metalice TH, prin e- vitarea mersului în gol al Utilajelor, prin verificarea rețelelor de aer comprimat și etanșarea acestora la îmbinări și multe altele. A- ceste măsuri le aplicăm deja și rezultatele se văd chiar din această lună cînd la lemn de mină am obținut o economie de aproape 100 mc, la cherestea de 51 mc, la exploziv de peste 12 tone ș.a.m.d.Acestea sînt doar cîteva din realizările noastre, rod al preocupării întregului colectiv al minei, al dorinței sale de a se achita de aceste sarcini deosebit de importante — reducerea consumurilor de materiale, a cheltuielilor și costurilor de producție care influențează direct producția netă, realizări pe care minerii Paroșeniului sînt hotărîți să le amplifice în perioada următoare.

De-ar putea spune, de-ar avea grai poarta din imagine ar striga în gura mare : „Sînt inutilă și inutil este și lacătul și tăblița care vă avertizează că focul și flacăra deschisă sînt interzise". . Și ar spune și de ce. Este o poartă care nu are alt rol, probabil, de- cît să ascundă, dar nu prea reușește, dezordinea din spatele ei. Imaginile de mai jos sînt grăitoare. Pe zidul din spatele morii de porumb din Petroșani (în spatele gării) un cablu electric spînzură neglijent, cum neglijent atîrnă și tabloul de siguranță. Mai

Ee ți-ar spune poarta taeste sau nu branșat la rețeaua electrică, maislujește la ceva ? Asta nu mai proprietarii o mai știu; Dar pînă una, alta, lasă impresia deloc plăcută că ar atîrna pe o clădire părăsită. Că nu este așa, o devedește ac- tivitatea morii de porumb.Imaginea dezolantă este întărită și de harababura care există pe lîn- gă zidul amintit. Doar într-un colț zac, oarecum stivuite bidoanele de plastic (goale) și butoaiele metalice surprinse în imagine. Unele s-au lă

sa*cut țăndări, iar altele, probabil, vor avea aceeași soartă cit de curînd pentru că... Ei, aici e marea problemă I Poarta respectivă cu lacăt cu tot vă avertizează, așa cum fac toate porțile închise cu lacăt, că dum- nevoastră, cetățenii care treceți, prin fața ei, nu aveți ce căuta în curtea întreprinderii, că nu aveți de ce umbla fără vreo treabă, numai că... doar pe poartă accesul este interzis, curtea respectivă nefiind închisă decît pe două la

turi — zidul morii de porumb și... poarta.Privind imaginile prezentate nu puteți să nu-i dați dreptate și dumneavoastră vechii, dar înțe- leptei vorbe românești — 
dacă vrei să vezi cit e 
de gospodar omul pri- 
vește-i curtea. In cazul de față trebuie aruncată o privire și în spatele casei... Noi așa am făcut și ne-am convins — sperăm că v-am convins și pe dumneavoastră, stimați cititori, cît de gospodari sînt proprietarii... porții și ai morii de porumb din Petroșani.

Text: Dorin GHEȚ A 
Foto : Gh. OLTEANU

Obiecte fără stăpîn ?Ce reprezintă ? Cine este expeditorul și mai ales destinatarul pieselor din fotografia de mai sus ? Sînt întrebări la care nu pot răspunde, nici gazdele, lucrătorii de la magazia gării din Petroșani. Ce știu cu certitudine, este că-i încurcă în manipularea altor' utilaje, piese și containere, ocupînd de prea multă vreme spațiul de pe rampa C.F.R. In schimb, cele trei butoaie de lemn din magazie, care stau de peste un an, se știu ale cui sint — 

PECO Vulcan, strada Parîngului nr. 25, dar nu se știe de ce nu le ridică de-atîta amar de vreme. Alături de ele, parcă pentru a le ține tovărășie, se mai găseau cam tot de atîta timp trei sobe CALO- REX imobilizate de un litigiu nerezolvat între lucrătorii magaziei și I.C.R.M. Petroșani.Poate acum cînd au aflat că și butoaiele și sobele mai există se vor îndura să Ie ridice și să elibereze locul din magazie. (D.G.)



Astăzi, la Lupeni, începe

F estivalul ,,Am a f i I m"

Sînt mai mult de 10 ani de cînd în activitatea culturală din Valea Jiului se înființa primul ci- neclub, la Lupeni. A- cestui nucleu de iubitori ai celei de-a șaptea arte i s-au alăturat multi alții care, înzestrați — pe lingă talent cu multă răbdare în descifrarea limbajului și tehnicii filmului — au muncit cu pasiune în acest domeniu, imprimîndu-i 'în conținut note specifice determinate de viața și munca oamenilor de aici. La cineclubul „Amafilm" din Lupeni, ca și la celelalte din municipiu, au fost create numeroase filme de scurt metraj — de ficțiune, a- nimație, reportaj sau tehnice — care, odată cu calitatea artistică și tehnică, au determinat și dorința unor confruntări

în manifestări mai complexe ale genului. Astfel a prins viață și un festival al cineclubtirilor, organizat la Lupeni, a- juns la a patra ediție, care se deschide astăzi. El este una din multele inițiative cu care minerii, preparatorii, constructorii, emerge ticien ii, toți oamenii muncii din Valea Jiului, participă la marea manifestare a spiritualității românești, Festivalul național ,iCîn- tarea României11.Organizat în ' cinstea Zilei minerului, festivalul filmului de ficțiune „Amafilm", ediția a IV-a — organizat de Consiliul județean al sindicatelor, Comitetul județean de cultură și e- ducație socialistă și Comitetul sindicatului de la întreprinderea minieră Lupeni —, se înscrie, dincolo de valoarea lui eultural-artistică, în- tr-un cerc mai larg de idei care schițează profilul spiritual al minerului, al omului care tră

iește și muncește în Valea .Jiului. Această manifestare, ca de altfel toate acțiunile politic- educative și cultural-ar- tistice. sugerează complexitatea preocupărilor și activității de perfecționare, în cel mai larg înțeles, proces în continuă mișcare la care participă locuitorii municipiului. Activitatea economică din minele Văii Jiului, ritmul prefacerilor sociale și al modernizării muncii în minerit își au un corespondent și în conștiință, determinînd o permanentă dorință de acumulare a noutății în paralel cu necesitatea cultivării aptitudinilor și talentului care întregesc personalitatea umană. In acest context trebuie apreciat festivalul filmului la care participă cineamatori din mai multe județe, luînd, astfel, contact direct cu realitățile socialiste ale acestui mare bazin car

bonifer al patriei. Fiind și un binevenit schimb de idei și experiență, cineamatorii și cineaștii profesioniști ce vor fi prezenți, vor dezbate, fără îndoială și posibilitățile educative ale filmului amatorilor, modalitățile prin care poate contribui mai activ și eficient la viața social- economică și cetățenească. J In cineeluburi s-au realizat filme interesante care trebuie, însă, cunoscute de cît mai mulți oameni cărora le-au și fost destinate. Totodată, festivalul va fi un stimulent pentru toate cluburile — care dispun de aparatură — în reluarea activității eu cineamatorii.Festivalul filmului de ficțiune „Amafilm11 este un eveniment cultural de real interes pe care-1 așteptăm atît pentru ceea ce ne va oferi, cît și pentru că va reprezenta .un termen de referință în activitatea cineclubis- tică.
T. SPATARU

Una din talentatele soliste formate Ia Clubul sin
dicatelor din Vulcan, unde există o permanentă preo
cupare pentru formarea și afirmarea artiștilor ama
tori, este și tînăra Maricuța Hoțea. Datorită timbrului 
său vocal deosebit de plăcut, a modului în care inter
pretează frumoasele cîntece maramureșene, ea stîr- 
nește pretutindeni unde cintă ropote de aplauze.

Foto : Ion LICIU

în preajma unei manifestări traditionale

La una din repetițiile formației de muzică ușoară a Casei de cultură din 
Crieani. Foto : Ion LEONARD

na educației politice, 
culturii și sportului în Valea Jiului"

Jiului11 solicitat

MineruluiTimpul îmi arde trupul străfulgerat de vise dinspre chemarea viemă năucesc cocorii prin pîcurii de rouă se țesstele cu zorii

BărbațiiSapă bărbații-n marile amurguri conturul unor peșteri suspendate 
peste oceanul fără zvon de val și îi sărută umbrele purtate de pasărea ce nu-și găsește locul sub cerul împietrindu-se oval. 1pămîntul se deschideJ'u spre ceruri, pare-mi-se.Mă cheamă orizonturi cioplite-n paradise plăpînde păpădii se prindpe roata morii
Sapă bărbații-n steaua adormită fosforescența adunată-n pietre ce răspîndesc arome de păduri și din cenușa fibrei despletită o ploaie irupînd diamantină cu Noroc bun ! se-ncheagă-n viituri.din apa sfredelită se naște tactul horii întins spre unde mina de inimise lovise.

I v .... . .<■■De ce ne chemi spre tinedin văi pînă sub brad vîrtejul de lumină sub frunte ni-1 aduni singură-n semințesub frunze care cad ?tu

.<Nesă porți apele toatedin vad. înspre alt vadcrape vara-n soaresărutul cînd cununicu dragostea de-o viațăieșită din genuni.
Ioan Dan BALAN

Petrila

Maria DINCA

Poșta
ADRIAN MÂNU, Petro

șani ; Este interesant și mate- celor Tre- pe la
bogat în informații rialul dv. adresat ce iubesc munții, ceți, vă rugăm, redacție pentru a limpezi u- nele detalii.

I. RUSU, Vulcan: Informațiile dorite le puteți primi chiar și la liceul din orașul în care locuiți. Solicitați le și le. veți primi.
Prof. VIOREL AVRAM, 

Vulcan : Ceea ce ne-ați trimis este demn de tot interesul dar așteptăm o co-

te munca și viața minerilor. Întregul proces cultural — educativ și artistic din municipiu se află intr-un proces de diversificare, răspuhzînd mai xact preferințelorzonelor de interes ale oamenilor. Potențialul din acest domeniu este acum mult mai mare, deoarece pe lingă activitatea clu-
e-si

ei politico, culturii și sportului" se va deschide marți, în toate localitățile, cu simpozionul „Materia* lizarea în viață a indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicoiae Ceausescu, cu o- cazîa vizitei în Valea Jiu* lui, chezășia sigură a u- nor transformări importante în viața locuitoriloracestor leaguri". fiecare care va vor fi nizate
me- In zi urma, orga- consfătuiri, dezbateri, zile ale fruntașilor în producție* seri culturale și simpozioane cu diverse tematici de mare actualitate (științifică, tehnică, etică și cetățenească). Sînt prevăzute, de asemenea, multe spectacole în sălile de a- pel ale minelor, seri cui* tural-științifice, filme, expoziții, concursuri c.ultu- ral-artistice și sportive. Aș aminti, cu titlu informativ, consfătuirea (la Vulcani „Autocpnducerea munci- torescă și autogestiunea e- conoinico-finaneiarâ — factori stimulatori pentru creșterea eficienței întregii activități și ridicarea nivelului ■ calitativ al producției" ; simpozionul (la Lonea) „Susținerea mecanizată a abatajelor și. tăierea mixta a cărbunelui cu exploziv ; și pluguri" ; expozițiile artiștilor plastici din județul nostru sau ale foto'amatorilor ; . expunerea „Tradiții înaintate ale luptei muncitorilor; mineri din Valea Jiu-. socială și națională, pentru so- prpblematică eiaiism". Manifestările se vor amplifica în 5 și 6 august, cînd sărbătorim dar și Ziua minerului, și. vor a- vea loc. adunări :i. festive, spectacole omagiale și a- cîmpe- loeu* par- po- mu-

la al
ac-

In săptămîna viitoare, de la 1—6 august, în Valea Jiului se va desfășura o suită de manifestări educative și cultural-artis- tice organizate de Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă Petroșani în în- tîmpinarea Zilei Minerului. Detalii despre această nouă ediție a „Săptămînii educației politice, culturii și sportului în Va
lea amtovarășului Vasile Chircu- 
lescu, activist cu problemele muncii politice, cultural- educative și sportului Consiliul municipal sindicatelor.

— Știm că această
țiune, prin organizarea 
ei în fiecare an, se în
scrie în tradiția culturală 
a Văii Jiului. Ce semni
ficație are ea pentru oa
menii muncii ?— „Săptămîna educației politice, culturii și sportului", înscrisă în ediția de masă a celei de-a doua ediții â Festivalului național „Cîntarea României" și în programul „Da- ciadei" este o manifestare a culturii și educației din Valea Jiului care cinsteș-

paginii- laborarea cu dv. în privința unei tematici de perspectivă.
WEMO (?), Lupeni : Scrisoarea primită de noi dovedește multă sensibilitate și ușurință în așternerea gîndurilor pe hîrtie. Dar de unde acest pseudonim ? Dacă doriți colaborarea cu noi, comunicați-ne adresa.
DOICIN HUȚANU, Pe-

■ trila : Apreciem gîndurile frumoase despre eroi,cercarea dv. poetică ne-a arătat și că trebuie

burilor s-a reușit să formeze o viață culturală proprie în întreprinderi. Caracteristica acestei e- tape în viața cultural-e- ducativă este preocuparea destinată calității întregii munci desfășurate. Dar „Săptămîna educație), politice, culturii și sportului11 are un conținut mult mai larg, contribuind la perfecționarea moral-pro- fesională, la educația turor oamenilor în ritul normelor eticii echității socialiste, la mutarea practicarea sportului.
— Care sînt coordona

tele pe care se va desfă
șura această „săptămî- 
nă" ?— Manifestările . sînt concepute și organizate pe zile, cea mai mare parte a lor fiind, desfășurate în ' întreprinderi. Experiența anilor trecuți și contactul direct eu creatorii și beneficiarii actului cultural, oamenii muncii, arată e- . ficiența acestui, sistem. In întocmirea programului; a- im" pentru dreptaw.

tu-
sti-tuturor pentru

In. . săcitiți mult pentru a da o formă artistică sentimentelor.

cestei sâptămîni am avut în vedere vieții și /h uncii oamenilor din Valea Jiului, preocupările lor .culturale : și artistice. Totodată, în întreprinderile miniere se vor desfășura zile record de producție.
— Ce acțiuni 

interes vor avea— „Săptămîna de larg 
loc ? educați-

: tractive serbărine.ști organizate la rile de agrement cu ..< ticiparea întreguluitențial artistic din nicipiu.
ii. GORjEANU
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FILME

lui Kurt Waldheim
Conferința miniștrilor de externe 

ai țărilor nealiniate
BELGRAD 28 (Agerpres). — Dezbaterile generale din cadrul lucrărilor Conferinței miniștrilor de externe ai statelor nealiniate au continuat la Belgrad, reprezentanții statelor participante ex- primind, cu acest prilej, pozițiile țărilor respective în legătură cu problemele aflate pe ordinea de zi : rolul mișcării nealiniere, promovarea dintre state a unei politici

dedezarmarea, în relațiile

de pace și cooperare, instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale.Au luat cuvîntul reprezentanții Panamei, Pakistanului, UNCTAD-Ului, E- giptului, Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Seychellerului, Madagascarului, Insulei Mauritius, R.P.D. Coreene, Afganistanului, Tanzaniei, Sudanului, R.S. Vietnam, Argentinei și Kampucliiei Democrate.

BELGRAD 28 (Agerpres). Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U.. a a- dresat un mesaj Conferinței miniștrilor de externe ai țărilor nealiniate urînd „Succes deplin importantelor dezbateri", care se desfășoară la reuniunea de la Belgrad. Secretarul general al O.N.U. și-a exprimat convingerea că hotărî- rile reuniunii „vor reflecta eforturile constructive destinate găsirii de soluții juste în problemele critice cu care se confruntă lumea".

Consiliul de securitate a adoptat 
două rezoluții privitoare la Namibia

Lisabona Primul ministru a fost demis
’ LISABONA 28 (Agerpres). — Președintele Portugaliei, Ramalho Panes, l-a demis pe Mario Soares din funcția de prim-ministru.Un comunicat al Preșe-

preci- celui cons- ine- acesta
dinției Republicii zează că destituirea de-al doilea guvern tituțional a devenit vitabilă după ceși-a pierdut baza politică,

întrePortu-Centrul.Social

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a adoptat două rezoluții referitoare la independența Namibiei și a- sigurarea integrității și u- nității sale teritoriale.In prima rezoluție, con» siliul ia act de propunerea de reglementare a problemei namibiene prezentată consiliului la 10 aprilie a.c. de Canada, Statele Unite, Franța, Marea Britanic și Republica Federală Germania și adresează secretarului general al O.N.U. cererea de a nunii un reprezentant special pentru Namibia — spre a asigura, într-un viitor a- propiat, independența Namibiei prin alegeri libere, sub controlul Națiunilor Unite. Textul rezoluției cere tuturor părților intere-

‘ sate să pentru ca Namibia să vină independentă curînd posibil.Kurt Waldheim țat consiliul că îl semna pe Marii’. Ahtissari, diplomat finlandez. în prezent înalt comisar al O.N.U. pentru Namibia, să plece în curînd în a- cest teritoriu în fruntea linei misiuni a O.N.U.Consiliul de Securitate a adoptat, de asemenea, o rezoluție privind problema portului Walvis Bay, anexat ilegal de Republica Sud-Africană. Textul re-" 'Soluției subliniază că „integritatea și unitatea teritorială ale Namibiei trebuie asigurate prin reintegrarea portului Walvis Bay la teritoriul țării”.

depună eforturi de- cît maia anun- va de-

PETROȘANI — 7 No- 
iembrie : Aurel Vlaicu.

Republica : Spada neagră.: ; , ■ \
Unirea: Gentleman Jim.LONEA: Polițistul, pilotde cursă.ANINOASA : Trepte pe cer.VULCAN : Perla.LUPENI — Cultural: Jucăria.
Muncitoresc : Hindem- burg, seriile I-II.UR1CANI : Revoltă în cosmos.

REVISTA ECONOMICĂ 
URUGUAYANĂ „BUS- 
QUEDA" relatează că flagelul șomajului afectează 13 la sută din populația aptă de muncă a Urugua- yului. Studiul precizează că cea mai mare parte dintre persoanele rămase fără lucru o formează tinerii între 14 și 24 de ani și femeile, indiferent de vîrs- tă.

ȚĂRILE MEMBRE ALE 
O.P.E.C. au anunțat acordarea unor împrumuturi în valoare totală de 60,91 milioane dolari în rea unor state în de dezvoltare mai din Africa, Asia șica Latină, în. vederea punerii în aplicare a unor proiecte de dezvoltare.

favoa- curs sărace Ameri-

împrumuturile sînt constituite din ultimele alocații la „Fondul special" al O.P.E.C., fond creat pentru a sprijini statele în curs de dezvoltare a- fectate de majorarea preturilor la petrol.
IN PRIMUL SEMESTRU al acestui an, creșterea prețurilor a fost, estimată în Franța la 5 la sută. In luna iunie, creșterea prețurilor cu amănuntul a fost de 0.8 la sută, în u- șoară scădere față de luna precedentă.
BALANȚA COMERCIA

LĂ a Statelor Unite a înregistrat în luna iunie un deficit în valoare de 1,6 miliarde dolari, față de2,23 miliarde în mai. Ex- perții financiari de laWashington amintesc faptul că luna iunie este a 25-a lună consecutivă care soldul balanței merciale americane pasiv.

în urma ruperii acordului de guvernămînt încheiat Ia 19 ianuarie 1978 Partidul Socialist ghez (P.S.D.) și Democratic și (C.D.S.).Echipa ministerială condusă de Mario Soares urmează să își păstreze a- ' tribuțiile pînă la formarea unui nou guvern, în vederea garantării continuității funcțiunilor publice, precizează comunicatul.
ITALIA

A fost ales 
președintele 

Partidului Democrat- 
Creștin

R.S.A. își menține poziția obstrucționistă
NEW YORK 28 (Agerpres). — Menținîndu-și în continuare, poziția obstrucționistă, Guvernul R.S.A. a declarat, prin intermediul ministrului său de externe, Pik Botha, că respinge categoric rezoluția ' Consiliului de Securitate al

O.N.U. cu privire la reintegrarea orașului-port Walvis Bay în Namibia. Guvernul R.S.A. — a relevat el — își rezervă dreptul de a reveni asupra acordului dat anterior față de „planul occidental" privind independența Namibiei.
BOLIVIA

în co- este

ROMA 28 (Agerpres), — Flaminio Piccoli a fost a- les, vineri Seara, în funcția de președinte al Consiliului Național al Partidului Democrat-Creștin din Italia, în locul rămas vacant prin asasinarea, la 9 mai a.c., a lui Aldo Moro, de către elemente ale organizației extremiste autointitulate „Brigăzile Roșii".

LA l’AZ 28 (Agerpres). Agențiile de presă relatează că situația internă din Bolivia continuă să fie încordată, olente incidentete zilele trecute în trictele Siglo Veinte Las Yungas, joi au vut loc noi ciocniri forțele militare și lația civilăCori pata, situată la peste

După vi- semnala- dis- Și ■■■■. a_ între popu- a localității*

Situație încordată100 km de La Paz.trivit unui comunicat' militar, intervenția forțelor armate s-ar datora activităților întreprinse în zonă de „extremiști".
Po-

TV.
’ PROGRAMELE 1 ȘI 2 
I IN JURUL OREI 11,00 
I — transmisiune directă 
Ide la Tulcea: adunarea 

populară organizată cu 
I prilejul vizitei de lucru

a tovarășului Nicol.no 
| Ceaușescu, secretarul ge- 
Ineral al Partidului Co

munist Român, președin- 
Itele Republicii Socialiste 

România, în județul Tul- 
I cea. c
; PROGAMUL 1112,30 Melodii populare.13,00 Roman-foileton : ■ Familia Palliser. Relua- 
I rea episodului 22. ■ 13,55
I1 Bucureștiul necunoscut.Muzeele orașului. 14,10 Viața rațională. Sedenta- I risniul și supraalimentația i — inamici ai omului. 14,25 I Incursiune în cotidian. I 14,45 Doine, cîntece și dansuri populare. 15,10 Telerama-sport. 15,40 In ■ premieră... filme documentare produse de studioul „Al. Sahia". 16.00 Călătorie muzicală în Venezuela. 16,40 Clubul tineretului : Un foc de tabără la IzvoruȚ Mureșului. 17,45 Agenda cultu- ral-artistică. 18,15 Iulie 1978 : Cronica evenimentelor politice interne și internaționale. 18,35 Antologia filmului pentru copii și tineret. Anii de aur ai comediei : Andy Clyde, Buster Keaton, Harry Langdon. 19,30 Telejurnal, 20,15 întrecerea socialistă în cinstea nia- rii sărbători. 20,55 Film serial: „Om bogat, om sărac" — Episodul 7. 21,45 Intîlnire cu satira și umorul. 22,15 Melodii românești de ieri și de azi.

I 
I 
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în nordul Indiei ca a ploilor torențiale abătut în ultime-.i asupra acestei re- moar- din- în- Uttar agenția

ZOLTAN NEMETH 
(Cuprom Baia Mare)

SPORT • SPORT « SPORT • SPORT * SPORT * SPORT • SPORT • SPORT •SPORT

Tenis de cîmp, Almăjan și M.
„Cupa Minerul4* in ambeleIeri dimineață au programate sferturile finală la dublu, s-au pus perechile în care tenorii s-au înțeles

luifost de im- par- nîaibine, deși poate cuplul s-a „sudat" fortuit. Astfel, Suto (Cuprom) și Giurgiu (Dinamo Brașov) au depășit perechea Manea (Jiul), Leonte (Steaua) : 6-4, 4-6, 6-4, tot trei seturi fiind necesare pentru departajarea învingătorilor Mîrza, Popovici (Steaua) în fața lui Nemeș și Ca- sapu, de la clubul gazdelor : 6-3, 3-6, 6-1. Cum Suto și Giurgiu au forfa- itat, dreptul de a participa la finală a revenit primilor favoriți Almăjan (Jiul), Vîlcioiu (Dinamo Brașov). Disputa dintre plurile Dumitrescu Tăbăraș (Progresul rești) și M. Mîrza, viei (Steaua) a avutfășurare dramatică, în primul set s-au impus steliș- tii 2-2, 4-2, 5-3, 6,4,
în special stîngaciul Mîrza a punctat de multe ori fără drept de replică, .versari i bucureștenilor restabilit echilibrul, judeci nd ti si setul 
6-2, sivă, de o mare uzură nervoasă, au pierdut puncte pe serviciul lor, departajarea fiind evidentă în brekul re»

au ad- în

. cu-(jitii). Buca» Popo- o des-
tac- ne- sau, In să

Ad- au ad- secund, dar în partida deci-

alizat pe serviciul Tăbăraș (5-2). In finală a- jung, astfel, Mîrza și Po- povici, care, au câștigat cel de al 111-lea set cu 7-5.întrecerile de simplu s-au dovedit mai spectaculoase, nu lipsite de suspence și surprize, semifinalele adus în fața filcului versari bine cotați topul. tenisului nostru.Partida vedetă s-a disputat pe terenul I, între Vîlcioiu (locul III, în clasamentul jucătorilor români) și Almăjan (VIII). Brașoveanul pornea ca favorit, dar reprezentantul nostru s-a întrecut pe sine, a gândit mai bine tic, a „forțat" reverul sigur al adversarului scotîndu-1 din ritm, plus, nu i-a permisse apropie de fileu și astfel Almăjan dovedește că a- tenția acordată de selecționeri — participarea viitoarele europene de Brașov, nu este rodul nei „priviri" subiective. Prima rachetă a Jiului și-a adjudecat ambele seturi la același scor : 6-2. In cealaltă semifinală, M. Mîrza s-a dovedit mai lucid, a alternat loviturile (lung de linie, apoi loburi etc.), în timp te Tăbăraș, i-a răspuns stereotip. învins cu 6-3 în primul set

la la u-

Tăbăraș a revenit in atac, a fost stopat, în cele din urmă, ■de plusul de tehnicitate și viteza de execuție a mai tînărului săli partener de întrecere : 6-4, care onorează astfel selecționarea sa în lotul național de juniori.In după-amiaza zilei de azi (începînd de la ora 15), vom cunoaște ciști- gătorii ediției inaugurale a „Cupei Minerul", trofeu cu o cotă foarte ridicată — 180 de- puncte. La simplu, își. apără șansele reprezentantul nostru Almăjan și sportivul militar M. Mîrza, la dublu, cei doi competitori își au drept coechipieri pe Vîlcioiu și, respectiv, pe Popovici.Pînă acum au asistat la întrecerile acestui turneu din circuitul organizat de federație, cu sprijinul divizionarelor A, peste 2 000 de suporteri ai sportului cu racheta, dintre care linii „novici". Să sperăm că finalele vor fi onorate de un număr record de spectatori, care să ateste priza de care se va bucura în că te troșani o. merită cu sosintă.
în viitor acest sport Valea Jiului, mai ales performanțele realiza- de jucătorii Jiului Popri-

Ion VULPE

ANDREI MIRZA
(Tenis Club București)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secp'i).

Consecințele ploilor 
torențiale

DELHI 28 (Agerpres). — Creșterea rapidă a apelor riurilor urinare ce s-au le zilegiuni s-a soldat cu tea a 239 persoane, tre care 160 numai tr-un singur stat — Pradesh, relevăPress Trust of India (PTI).Peste trei milioane de locuitori au fost afectați de inundații în Uțtar Pradesh, unde, de ore, au persoane ...! Gorakhpur menționează Pierderi de
in ultimele 24 . pierit încă 11 în districtele și Azamgarh, sursa citată.vieți omenești au fost înregistrate și în Bihar, Haryana și Assam.Aproape 8 000 de sate au fost atinse de efectele revărsă rii rîu rilor în cinci state din nord, unde peste 3 400 000 de persoane au avut de suferit de pe urma inundațiilor.

LOTOLa tragerea LOTO din ziua de 28 iulie 1978, au ieșit cîștigătoare următoarele numere :Extragerea I : 64, 40, 86, 21, 7, 20, 27. 39. 77.Extragerea a II-a: 24, 17, 14, 82, 38. 83, 43, 78, 84.FOND : 1 232 403 lei.REPORT 500 000 lei
IMENTOCombinatul minier Valea Jiului

organizează concurs pentru ocuparea a

DOUĂ POSTURI DE TEHNICIAN PRIN-

CIPAL (diriginte șantier)

Concursul va avea loc în ziua de 1 au
gust a.c.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și De
cretul nr. 188/1977.

Informații suplimentare se pot primi zilnic 
de la serviciul personal al C.M.VJ.
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