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Mobilizat de istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea și Conferinței ționale ale partidului, prețioasele indicații de secretarul general partidului,: Ntcolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru e- fectuate în Valea Jiului, colectivul întreprinderii miniere Lupeni muncește cu hărnicie și înaltă răspundere patriotica pentru <-ivșterea producției de cărbune. Ca urmare a grijii permanente, a sprijinului direct -acordat de conducerea de partid . și de stat perfecționării activității de minerit, dispunem astăzi de o dotare tehnică superioară, de mașini și utilaje de înalt randament, care determină a- tît . sporirea singuranței muncii în subteran, cît și reducerea efortului fizic. Astfel, în primii trei ani ai cincmalului, mina Lu-peni a fost dotată cu 6 complexe de susținere mecanizată, 22 combine de abataj și 6 combine de înaintare, a crescut continuu ponderea producției obținute cu mijloace mecanizate, iar pro- ducthu'ta-tea muncii exprimată in tonc/oni-orâ cu 21 la-‘sută. Totodată, oamenii muncii din .întreprinderea noastră au beneficiat de sporirea retribuției medii ou 28 la sută, d, alte substanțiale avantaje sociale care au condus la creșterea continuă a nivelului dP trai material' și spiritual al familiilor de mineri.Ferm hotărî ți să dea un răspuns muilcitorese, prin

Nade date ăl tovarășul
fapte, pentru condițiile mereu mai bune de muncă și viață create, în lumina sarcinilor stabilite de conducerea d e zzcj me a

partidului privind v o 1 t a r e a bade njaterii pri- 
a economiei, îndeosebi a producției de c-ărbunp și minereuri, oamenii muncii din întreprinderea minieră Lupeni, în truntie cu comuniștii, adresează tuturor colectivelor din unitățile industriei miniere chemarea la îiitrcere socialistă pentru îndeplinirea și depășirea planului pe anul 1979, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea planului la 
producția netă cu 1 600 000 
lei și la producția indus
trială cu 3 000 000 Iei, ob- 
ținîmlu-se suplimentar 

12 000 tone cărbune cocsi- 
ficabil.

2. Realizarea suplimen
tară a 100 ml. la lucrările 
dp, deschidere și a 150 ml 
la cele de pregătire în ve- 
dera asigurării capacități

lor dp, producție necesare în
deplinirii și depășirii 
cinilor de plan în anii 
mători.

3. Creșterea cu 1 la 
a nivelului planificat 
productivității muncii, 
culată p„ bau;» 
nete.

4. Prin ridicarea continuă 
a nivelului tehnic, 36,5 la 
sută din totalul producției 
va fi obținută cu tăiere 
mecanică, respectiv cu com
bine de abataj, iar 34,4 la 
sută cu complexe de susți
nere mecanizată.
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Producția fizică de căr
bune a; întreprinderilor mi
niere din Valea Jiului, care 
a cunoscut de la o zi la alta 
continue creșteri, a depășii 
în ziua dc 9 ianuarie 29 200 
tone. Patru întreprinderi 
care și-au depășit sarcinile 
zilnice la cărbune — Lu
peni, Lonea, Dîlja și Pe- 

' tril-a — însumează împreu
nă un plus de extracție de 
peste 1300 tone.

• I.M. LUPENI. Colecti
vul celei mai mari între
prinderi miniere din Valea 
Jiului, pe lingă rezultatul 
la zi — plus 597 tone căr-

sar- 
ur-

sută 
al 

cal- 
producției

• {Continuare in pag a 4-a)

In 9 ianuarie,

bune — înregistrează un alt 
succes notabil : 9 ianuarie 
este cea de-a cincea zi lu
crătoare consecutivă în ca
re minerii de -aici au pro
dus peste prevederi, plusul 
de la începutul anului to- 
talizînd 1747 tone cărbune.

• I.M. LONEA. P oduc- 
ția de cărbune extrasă 
peste plan" în ziua de 9 
ianuarip — 272 tone că. bu
ne — confirmă odată 
plus potențialul real 
colectivelor sectoarelor 
nei Lonea. Astfel, două 
sectoarele cu pondere ridi
cată în producția minei,

în 
ai 

mi
di n

MOI MAL PC.
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Creșterea producției de cărbuneAnul în care ne aflăm este marcat de noi exigențe cantitative și calitative ce stau în fața colectivului minei Petrila, a organelor și organizațiilor de partid, în principal, este vorba despre creșterea extracției de cărbune cu 4,6 la sută, dinamică stabilită în strânsă concordanță eu potențialul întreprinderii, cu dotările destinate pentru mecanizarea și modernizarea producției, cu măsurile a- doptațe pentru perfecționarea tehnologiilor de lucru și îmbunătățirile aduse în organizarea și conducerea locurilor de muncă. Angajamentul estimat de colectivul oamenilor muncii —- de 5000 tone la producția fizică —■ Se înscrie, de asemenea, în resursele interne ale întreprinderii pentru valorificarea cărora încă nu am epuizat toate posibilitățile și mijloacele existente. Creșteri mobilizatoare avem și la alți indicatori : producția extrasă cu mijloace mecanice, valoa-

rea producției nete; calitatea cărbunelui.Analizele întreprinse pe sectoare și pe întreprindere, lă scurt timp după ce am primiț noile cifre de
tușii, inginerii și tehnicienii întreprinderii, capacitatea compartimentelor funcționale de a soluționa corespunzător o seamă de probleme tehnice. Aceste

Comandamente ale anului 1979plan, au scos în evidență concluzia că planul și angajamentul ce ni-1 vom a- suma pe 1979 sînt pe deplin realizabile. Afirmăm aceasta cunoscând puterea dp mobilizare și de acțiune a brigăzilor și sectoarelor de producție, abnegația și dăruirea cu care lucrează cei maj mulți dintre minerii, maiștrii, electrolăeă-

calități sînt permanent stimulate în organizațiile de partid, cadrul exigent de dezbatere, a tuturor problemelor economice, și social- politice ale întreprinderii, locul în care, din confruntarea deschisă de opinii și din gîndîrea înaintată a comuniștilor rezultă măsurile care însoțesc, pas cu pas, , activitatea fiecărui sector,

responsabiiliitățile ce revin fiecărui comunist și membru al colectivului.Angajamentul asumat de mina Petrila este fundamentat pe baza unui mare număr de propuneri făcute de muncitori, ingineri, tehnicieni, real interesați in dezvoltarea activității economice a întreprinderii. Prin conținutul lor, propunerile ilustrează orientarea generală a colectivului spre mecanizare complexă
Marcu ANDRONE 

secretarul comitetului de 
partid, președintele 

consiliului oamenilor muncii 
de la I.M. Petrila

(Continuare în pag, a 3-a)

— Eu am 49 de ani, hnîine-poimîine, ies la pensie, intervine Marin Vulpe. Șeful dg brigadă are doar 35. Dar este un foartp bun organizatoî- și are multă ambiție.Sporul de vrednicie a s totalizat în octombrie W de lei pe post pentru fiecare membru al brigăzii Și tot așa în lunile urmă- , toare. DP a- cum, cînd ortacii se cunosc mai bine, cînd abatajul, vorba unui glumeț, nu li se pare mai108cînd falia

- mărul subinginer| I Cornel David nu . pare mirat. Imj a-1 duce ca argument indice- I le K de 1;3 sub care n-a ! coborît brigada despre care puțină hune a auzit, a lui Ion Bongioiu. Și la frontal sînt doar de vreo trei luni. Mina Paroșeni trebuie să dea cît mai mult cărbune, In primii trei ani ai _ cincinalului plusul măsoară 80 488 tone. Dar sarcinile pe acest an au sporit. Trebuiau deschise n o ifrontaluri.Prezent la a- dunarea re- “ prezentanțiior■ muncii, ministrul adjunct ner, mai- face necazuri și Dumitru Condurachi rămas surprins că Un șef d,. bi’gadă ca Bongioiu, cu care, a lucrat ca inginer șef și director la Filipeștii de Pădure, să lucreze la pregătiri. El care este un frontalist fără pereche; Consiliul oamenilor muncii. a îmbrățișat ministrului adjunct.— Mi-a fost greu, turisește fără ocol,............. ........... — . Bongioiu Intr-un fel 
lizări le-a obținut coleeti- / ciezi cu 12 oameni șt alt- rit. Dar cu o experiența t ™. r îndelungată se mai potlăuda și alții, precum Ci-o- bănoiu. Mardare și Florea~ Zice Fotabhe :— Pe cei' noi să-î înveți să mineritul. Și nu de ocară, ci cu multă dragoste și omenie.

III și IV, sectoare in care 
se află în funcțiune trei 
complexe mecanizate de 
susținere și tăiere, au ex
tras peste plan cite 70 și. 
respectiv, 100 tone. De re
marcat că cel mai înalt ni
vel al productivității mun
cii pe mină — 12 tone pe 
post — este realizat de cu
noscuta „brigadă de pro
ducție și educație"
sectorului III condusă de 
loan Cojocariu.

• I.M. DlLJA. In ziua 
la care ne referim minerii 
acestui colectiv au extras 
peste prevederi 265 tone 
cărbune. Toate sectoarele 
de producția ale minei au 
produs peste preliniinarele 
zilnice. Cele mai mari reâ-

a

i 
I

Martin Năstase abia că se lăsase de armată, cum zice Marin Vulpe, înainte lucrase ca mecanizator în agricultură ; Fota era șofer de meserie ; Dumitru Desis a venit direct de la instructaj în grupă. Toader Bălan era electrician, asta e bine, e nevoie de el la repararea promptă a stației. Teodor
Oamenii iui Bongio iu 

se îndreaptă spre 
eșalonul de elită

I
V 
ț
*
I

I
I

oamenilor Morarii, ajutorul de mi-
a

lung de metri, dispare .. și tavanul se îndreaptă, exista deci condiții pentru realizări și mai mari. Grija șefilor de schimb se îndreaptă spro echipele'din fiecare șut, flecar,, ortac care lucrea- la ..... să știe ce are de făcut. Și-a- poi face se vede, poate fi tras la răspundere, dacă nu și-a făcut datoria.Hotărît lucru, ambiția lui Bongioiu s-a transmis și ortacilor săi, „transfuzia “ a avut efecte salutare pentru activitatea brigăzii, a sectorului I, cum remarca subinginerul I- lici ’Garaliu. Comunistul Ion Bongioiu, deși mai tî- năr ca mulți dintre tovarășii săi dP muncă, este
Ion VULPE

acum, are destule nemotivate... Și totuși, din prima lună la frontal, brigada și-a făcut planul. „Politica11 fbrhaierului a fost simplă. Pentru el „artileria grea" a fost în seama bătrînilor. Niculăiță Fotache, Marin Vulpe, cu care lucrasP împreună și la Filipeștii de Pădure, Eugen Micioș și Dumitru Crăciun au împreună a- proape 80 de ani de minfi-

ză, spre exmplu, de stație pînă la spun.
ideearna r- lon lu-

în paqinaa3-a

(Continuare în pag. a 2-a)

a 
la 

.'CI 
în

Individ— 
colectivitate

fel .eu 45. Completarea brigăzii s-a făcut cu oameni de regie, cu vîrst- nii-i și nou încadrați. A- batajul avea o săritură mare, dificile au fost însă, mai ales, omogenizarea brigăzii și formarea meniior.
, trebuie iubească cu vorbe.

(Continuare in pag. a 3-a)

I rOă informăm

Vrednicia tinerilor lăcătuși Ilie Baghiu și Dumitru 
Mureșan de la mina Livezeni nu slăbește nici în zilele 
cu ger. lală-i lucrînd, la minus 16 grade, o poartă de aer 
pentru subteran. :

I I
. în cadrul . etapei republicane a concursului „cea mai bună bibliotecă școiară" desfășurat sub egida actualei ediții a Festivalului național „Cîntarea României", bibliotecii Liceului industrial nr. 1 din Lupeni i s-a acordat premiul special ai C.C. al U.TC. Biblioteca dispune de 26 000

voluirte, de o sală da lectură spațioasă și fru- . moașă, fiind, frecventată de 400 de cititori; ' (prot. Liviu Avram, Lupani).
♦--------------Filiala Petroșani 
O.J T. pr.mește, pină 25 ianuarie pentru U.R.S.S. șinău — grad — cova în martie.parcurs cu trenul (vagon

a.c., Inicr excursia pe traseul Chi- Odesa — Voigb- Roslbv — Mas - perioada 1—15Ititierariul v.a fi

Pe-

de dormit), autocarul și avionul. (T.V.).■ --- ,Mîine, ta Filiala troșani a O.J.T. are locinformarea . ghizilor a- matori din întreprinderile și ■ inșii rațiile din Valea Jiului asupra strucțiunilor noi în gătură cu activitatea de turism pe anii 1979. (T.V.)
♦--------------La chemarea consiliului popular orășenesc, duminică, 20 de tineri de la căminul muncitoresc

in
te

nr. 5 din Lupeni au dat . Un prețios sprijin la * funcționarea corespun- I zătoare a sistemului de I încălzire centrală a blocu- . I riior de locuința din oraș. | Tinerii au. încărcat, în g camioane, 80 tone de I cărbune asigurîncl astfel . aprovizionarea centrale- : I . lor termice cu combus- •tibdul necesar. (Marcela .9 Predoșanu, Lupeni) *I 
nă informăm | _ __ _ _ . . ___ i
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Sora șefă Ana Mureșan de Ia maternitatea din Pe
troșani se bucură de prețuirea și stima tuturor tinerelor 
mame din această secție.

I.M. Dîlja

Schimbul fruntașFormațiile de transport din schimbul condus de maistrul Jan Moșneagu de la I.M. Dîlja Se siituează în fruntea întrecerii socialiste pe sector șl pe mină. Prin folosirea rațională a instalațiilor din rampele puțului orb nr 4, formația condusă de semnalistul loan Pițiche din acest schimb a extras pe verticală în fiecare lună cu cite 500— 700 vagonete de cărbune mai mult decît formațiile celorlaltor schimburi. Numai în ultima lună a anului trecut, a avut cu 719 vagonete de cărbune extrase mai mult decît celelalte schimburi. în afară de extracția cărbunelui, pe același puț și aceeași formație, a asigurat aprovizionarea cu materiale a brigăzilor de mineri de la sectoarele I, II și sectorul de investiții. Au adus contribuții

Ne scriu corespondenții

de la transpariînsemnate la succesele a- cestui schimb semnaliștii Marin Georgescu, Ioan Ciobanu, Gheorghe Boiciuc și alții, mecanicul de la mașina de extracție a puțului Mihai Szilagyi precum și mecanicii de locomotive Diesel de . la orizontul 350, orizont de bază al sectoarelor I și II producție și al sectorului de investiții și pregătiri, Sever Băpețu, Io-n Rațiu, Ibn Că- răguț, Gheorghe Mărășac, Ion Să’lăjan și alți component! ai schimbului, lună de lună fruntași în întrecerea Socialistă.
Petru GAINA, 

corespondent

Patru mine însumează
1300 tone cărbune peste prevederi

Avertisment pentru locatariiSituația critică a subsolurilor- tehnice ale blocuri-lor d;n cartierul Vîscoza 6 Lupeni, care a îngreunat asigurarea unei igiene corespunzătoare cit și pătrunderea în aceste locuri pentru a manevra ventilele de apă caldă șj rece, a impus măsuri ferme de remediere, Echipa dP muncitori condusă de maistrul Iuliu Varga a trecut la curățirea și remedierea defecțiunilor din acestp subsoluri tehnice. Acțiunea a scos „la lumină" cauza înfundării coloanei de evacuare a apelor reziduale — oase, cârpo, săpun, coji de cartofi etc. —, constituind un avertisment sever pentru locatarii

neglijențineglijenți. Echipa menționată depune eforturi susținute pentru ca toate subsolurile blocurilor ce alcătuiesc cartierul Vîscoza 6 să fiP aduse în stare de funcționare normală. Avînd în vedere cauza înfundării coloanelor, cred că membri- rilor comitetului asociației de locatari le revine obligația de a iniția împreună cu reprezentanții blocurilor și responsabilii de scări o acțiune educativă în rîndul locatarilor pentru folosirea corespunzătoare a instalațiilor sanitare.
N. FLOREA, 

administratorul asociației 
de locatari C.T. Vîscoza 6 

Lupeni

Creșterea producției de cărbune
• (Urmare din pag. 1) și introducerea metodelor avansate de exploatare, ceea ce dovedește că, în dezbaterii^ comuniștilor, pe terenul luptei dintre nou și vechi, a învins noul, așa cum era de așteptat. Astfel, s-a propus crearea condițiilor pentru montarea celu; de-al doilea complex mecanizat în stratul 14, la sectorul II, introducerea a două complexe de susținere, i-ealizate în Valea Jiului, la sectorul III, și punerea în funcție a două frontale dotate cu susținere mecanizată la sectorul IV, introducerea tăierii cu combina pe stratul 6, panoul ,.e“, la sectorul V, a- plicarea metodei. de exploatare cu front lung în cîm- purile de abataj 132—134 și 135—136, la sectorul I. Alte propuneri vizează extinderea transportului eu benzi în flux continuu, deschiderea a noi capacități de producție, pentru menținerea liniei de front ac

„Steagul roșuu a criticat, organele vizate răspund
Un răspuns care generează alte întrebăriîn ziarul nostru din 30 noiembrie 1978 puo.icam nota întitulată „Șeful gării se opune", in care criticam faptul că, șeful gării din Vulcan refuză să faciliteze descărcarea unor vagoane cu materiale pentru șantierul din Vulcan al T.C.H. Sîntem în măsură să publicăm răspunsul primit de la tovarășul Nicolae. Hațeganu, șeful stației C.F.R, Vulcan, răspuns pe care-1 redăm integral : „Referindu-mă la articolul „Șeful gării . se opune" din ziarul „Steagul roșu" nr. 8162 din 30 noiembrie 1978 doresc să .răspund acuzațiilor ce mi se aduc. Totodată doresc să arăt și să scot în relief implicațiile măsurilor luate de directorul tehnic al Grupului de șantiere Petroșani Pe marginea aceleiași probleme de dirijare a vagoanelor încărcate cu diferite mărfuri, astfel:1. în primul rînd transporturile pe calea ferată se fac în baza unei planificări riguros elaborate, precum și a unui program dg optimizare Pe stații de predare, fel de marfă și stația de destinație care sînt obligatorii de executat atît pentru cărăuși cît și pentru expeditorii și beneficiarii de transport. 

tive, îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale prin construirea unei colivii basculante la puțul centru. Propunerile cu privire la perfecționarea forței de muncă prin cursuri de calificare și policalificare dovedesc, de asemenea, convingerea la care s-a ajuns, că pentru stăpânirea tehnicii! noi sînt necesari oameni ou o temeinică pregătire profesională. Este încă o victorie a noului, ia conturarea căreia au contribuit comuniștii, dezbaterile deschis,= din adunările generale, acțiunile politice întreprinse în acest scop de comitetele de partid și birourile organizațiilor de bază, de conducerile tehnice ale sectoarelor și membrii corpului de maiștri.Sînt cunoscute succesele înregistrate în 1978 de brigăzile fruntașe din sectoarele de producție și, desigur, din cel da investiții. Brigăzile și sectoarele noastre, avînd în frunte comuniștii, sînt hotărî!» ca în 1979 să ridice cota acestor

Nerespectarea sau neexe- cutarea întocmai a acestor transporturi' atrage după sine penalizări. Sistemul folosit de Grupul de șantierp este o abatere de la regulă și ca atare a- trage după sine cheltuieli suplimentare, care grevează materiale - transportate, implicit oosturi’lf, de producție și economia națională.2. In anul 1978 la insistențele toy. director adjunct al Grupului de șantiere am acceptat repre- darea, așa-zis „dirijarea", din stația Livezeni la Vulcan a unui număr de 106 vagoane cu 3258 tone mărfuri diferite pentru care s-au plătit cu „acte în regulă** 47 870 lei taxe de transport noi, pentru distanța tarifară de 30 km și 33 960 lei penalizare pentru repredare (neregulă la planificare) — în total 81 830 iei. Dacă se făcea sau se respecta planificarea transporturilor în funcție de proiectele de execuție nu se cheltuiau i- nutil 81 830 lei.O altă soluție mai puțin costisitoare (pe care, mi-am permis a o sugera tov. director) era aceea de a interveni prin, furnizor și prin stația de predare și să se ceară un schimb de destinație la eșalona

succese. Sîntem conștienți că dispunem de numeroase resurse ale creșterii producției de cărbune și productivității muncii. Pe primul plan situăm întărirea ordinii și disciplinei, respectarea întocmai a tehnologiilor de lucru și a normelor de protecție a muncii, întreținerea corespunzătoare a utilajelor, aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă, folosirea la maximum a timpului de lucru. Toate acestea constituie probleme prioritare ale comitetelor de partid și birourilor organizațiilor de bază care au pornit în acest an cu hotărârea de a-și intensifica acțiunile politice, .munca politică de la om la om, acțiunile dP propagandă, dp a îmbogăți mereu conținutul învățămîntului de partid, al tuturor celorlalte activități astfel incit în 1979 — an hotărâtor al înfăptuirii cincinalului — colectivul nostru să dea, pe deplin, proba adevăratului său potențial.

re sau programare (a- eeasta in funcție de preocuparea celor interesați), care ar fi costat numai 1,25 lei t, adică 4072 lei și nu 81 830 iei tonajul nepre- dat.Cele de mai sus sînt numai cheltuieli directe, care grevează imediat transporturile, respectiv mărfurile transportate în a- fară de pagubele aduse e- conomiei, destui de importante, prin : staționări inutile de vagoane, manevre inutile cu consum de timp și combustibil, solicitare de personal și altele. Mai important insă este pierderea de timp și nedescărcarea vagoanelor în termen și neredarea lor pentru o nouă încărcare cu pierdere din capacitatea de transport pe rețea.Obligația și menirea noastră este tocmai aceea de a urmări descărcarea vagoanelor la timp, ceea ce constituie pentru noi și munca de calitate. Dacă mi-am permis să nu accept la infinit acest sistem defectuos al nepre- dărilor, tov. director Vișan m-a amenințat că mă reclamă la alte organe, de altfel a și făcut-o și mi-a mai zis referitor la cheltuieli și locații că : „Nu mă privește, noi plătim", „Cu acte în regulă".

• (Urmare din pag. 1)

vul sectorului II, unde, în
că din prima zi a noului 
an a intrat în funcțiune 
un abataj frontal dotat cu 
combină. Productivitățile 
realizate de cele mai bune 
două brigăzi de abataj ale 
sectorului, conduse de

Piesele executat,. de 
strungarul Nicolae Iovan 
de la S.S.H. Vulcan, sînt 
de bună calitate, și răs
pund tuturor exigențelor.

Nu arp fost și nu sînt de aerd cu această poziție deoarece și noi — calea ferată — avem indicatori Pe plan obligatorii. Tocmai acest sistem ce se folosește frecvent, ne a- fectează indicatorul de plan „staționarea vagoanelor" și implicit rulajul vagonului, nu numai pentru Vulcan ci,. și pentru calea ferată și economie, in general.Este adevărat că noi sîntem puși la dispoziția întreprinderilor și a poporului pentru satisfacerea tuturor cerințelor de transport a economiei, dar cu respectarea legalității, fără abuzuri și capricii, dar și fără presiuni, . a- menințări și intimidări. Nu mai trăim acea epocă".Am publicat integral răspunsul primit pe considerentul că acesta aduce o nouă lumină asupra relațiilor dintre Grupul de șantiera și stațiile C.F.R. din municipiu, relații ce vor trebui reanalizate și puse de- acord, astfel incit nici unul dintre parteneri să nu aibă de suferit. Toate acestea în avantajul economiei municipiului, care nu va avea decît de cîștigat.
C.A. VOINESUU

Glieorgh,. Opreanu și Pe
tru Scredeanu, sînt supe
rioare celor planificate cu 
cîte o jumătate d,, tonă pe 
post.

• I.M. PETRILA. Cele 
205 tone cărbune raportate 
peste plan de către mine
rii din Petrila fac dovada 
hotăririi colectivului de a 
redresa producția. Astfel, 
într-o singură zi, cel mai 
mare sector al minei — 
III — a depășit planul cu 
254 tone cărbune reușind

Cronica filmuluiAurul luiCeea ce atrage atenția din prima clipă în cazul genericului filmului „Aurul lui Mackenna", este o veritabilă paradă a numelor de prestigiu, foarte bine cunoscute de publicul cinefili. Să-l pomenim mai întîi pe regizorul J. Lee Thomson, din creația căruia au rulat pe ecranele noastre cinci pelicule : „Femeia în halat", „Nu sînt copaci pe stradă**, „Cucerirea Planetei Maimuțelor", „Ce drum să alegi", și „Aventurile lui Huchlebery Finn". în ceea ee privește distribuția, se cuvine amintit, în primul rind, Gregory Peck, actorul inegalabil în feluil său care a dat viață atîtor personaje de neuitat: apoi Omar Sharif, unul din starurile situate în fruntea box-office-ului djn Hollywood, Teddy Savalas (unde sînt serile de sîmbătă eu locotenentul Kojak?...),. Lee J. Cobb, protagonistul unor filme de certă valoare și neuitatul Edward G. Robinson.Dar să nu fabricăm argumente pentru a pleda cauza filmului „Aurul lui Mackenna". Să nu fabricăm deoarece acest western de bună calitate nu are nevoie de „cîrje" publicistice. „Aurul lui Mackenna" ne cîștngă adeziunea prin valoarea sa intrinsecă, prin capacitatea sa de a se înscrie în șirul westernurilor elaborate eu har, străine de artificiile gratuite, pline, în schimb de acel farmec ce i-a asigurat genului o largă popularitate, care a consacrat în acest gen clasici de talia unui Ford.Aventurile șerifului Mackenna, luptele sale cu cei ce nesocotesc legea a- bia statuată în ținuturile smulse naturii sălbatice, confruntarea între Bine șî Rău sînt derulate în acest film cu un profesionalism îndeajuns de rar întîlnit. Orieît de paradoxală ar părea afirmația, „Aurul lui Mackenna** — într-o sferă 

să recupereze cea mai mare 
parte a minusului din pri
mele zile ale anului cînd 
s-a confruntat cu unele 
greutăți. Cu '100 tone de 
cărbune peste plan în 9 
ianuarie, colectivul sectoru
lui IV, care continuă să 
dețină — ca și în anul tre
cut — locul de frunte al 
întrecerii într„ sectoare, 
și-a consolidat poziția ce o 
ocupă, realizind 722 tone 
cărbune peste prevederi de 
la începutul anului.

Mackenna
■ ./» ■ ■conceptuală mai largă — este o dezbatere morală. Faetologia extrem de variată, acțiunea deosebit de vioaie, disimulează, în fond, relația antitetică dintre niște categorii etice, lupta perpetuă dintre ele. Dar westernul avînd specificitatea sa, prezintă această o- poziție într-o formă atractivă. Miza „jocului" în „Aurul lui Mackenna" este o comoară fabuloasă ascunsă în legendarul Canion al Aurului. în jurul acestei comori, ori mai exact prin atitudini 1P diverse față de această comoară, se revelează reprezentări simboli- ce ale categoriilor morale de Bine și Rău. într-un fel — notăm însă că acest fapt e o trăsătură comună a tuturor westernurilor — „Aurul lui Mackenna" este o fabulă în care deznodământul nu poate fi d-ecit unul singur : triumful spiritului justițiar. Thomson, aidoma celorlalți regizori de marcă, tratează însă, cu sensibilitate mecanismul fabulei, lăsînd elementului surpriză largi piste dp desfășurare. Dar ceea ce este mai cuceritor în „Aurul lui Mackenna" e prezența decisivă a naturii. Pe bună dreptate declară Gregory Peck în Cinemonde": „Un mare rol în „Aurul lui Mackenna1* îl are Natura : ea pune oamenii ia încercare, căci natura westernului n-are nimic de-a facP cu cea a orașului. Spații i- mense, cavalcade, soare u- cigător, munți sălbatici. Numai cei puternici rezistă. în plus, aici e o regiune de cutremure. Un seism se va produce în timpul acțiunii. Pămîntul — care e el însuși viu, care vuiește și omoară — va avea el ultimul cuvînt în privința omului pe care-1 ascunde?" Iată suspensul filmului Iui Thomson. Excelentul operator Joseph Mac Donald are un cuvînt hotărît^r de spus în realizarea acestei intenții regizoral,., ambițioase.

C. ALEXANDRESCU
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iI 
cu ghiocei la timple i!

i
i

Un „pionier"

ț 
!

II

Mina Vulcan. Printre 
oamenii care depuneau 
cu ani în urină toate 
strădaniile și învingeau 
dificultăți ce păreau u- 
nora de netrecut s-a nu
mărat și tînărul inginer 
loan Pătruț. La scurt 
timp după ce spre fur
nalele țării începuse să 
curgă și „cărbune de 
Vulcan", tânărului ingi
ner Pătruț, proaspăt ab
solvent al Institutului 
de mine din Petroșani, 
îi fusese încredințat un 
post de răspundere, a- 
cela de șef al serviciului 
geo-topo-tehnic.

Timp de două decenii 
și jumătate, acest om de 
o rară modestie, și-a 
împletit destinul cu cel al 
minei Vulcan, Toate lu
crările de punere în 
valoare a rezervelor de 
cărbune, deschideri, pre
gătiri, executate pînă în 
prezent, oglindind pres
tigioasa dezvoltare a 
capacității de producție 
a minei, poartă, intr-un 
fel sau altul, pecetea 
competenței inginerului 
Pătruț. Printre aceste lu
crări se numără stră
pungerile executate cu 
înaltă precizie, punerea

• (Urmare din pag- 1)întotdeauna un exemplu. De fapt, se’tea M de a cunoaște toate problemele mineritului se manifestă și în zelul cu care, în timpul liber, urmează cursurile de salvator și de artificier. Deci, încă două șuturi pe săptămână de
dicate mineritului.—- De ce urmezi aceste cursuri, Ioane ?— Mai întîi țin să fac o mărturisire. Dacă vrei șă te numești miner cu adevărat în viață, trebuie să lucrezi neapărat în Valea Jiului. Aici condițiile asigurate sint mai bune, dar și greutățile sint mai mari. Tehnica mineritului avansează rapid. Am apucat lopata, acum lucrăm cu transportor Și combină intr-un abataj eu susținere individuală. Visez, împreună cu ortacii mei, un complex. Ca și ălte brigăzi din mina noastră, care e cea

Recidiva anulează clemența legiiDesigur, unii c iti tori își mai aduc aminte despre isprăvile comise de un grup dp tineri clin Imperii, care se „tocmiseră" intr-un grup, cu scopul de a duce un trai- parazitar,. în" flagrantă contradicție cu normei,, eticii noastre socialiste. La vremea, potrivită am înfierat atitudinea lor de dispreț față de muncă și valorile material^ și sociale dobîndhe în mod cinstit, am urmărit, cu a- tenție reacția vehementă a opiniei publice, care a condamnat cu. hotărîre faptele lor antisociale. „Perioada de gîndire". ca să ne exprimăm eufemistic, ar îl trebuit să le restructureze mentalitățile, mai ales că, beneficiind de clemența legii, unii dintre ei au foșt condamnați să execute pedeapsa la locul de muncă.în aceeași situație era și Sigismund Vamoș, un tînăr 
de 2.3 de an», încadrat la 
I.F.A. Viscoza, un loc de muncă unde trebuia să dovedească faptul că a înțeles adevăratul său rost în 

a-

în exploatare a pilieru
lui pentru Valea Arsu
lui și multe altele... „Un 
om cu o gîndire tehnică 
lucidă, pasionat de pro
blemele mineritului"’ — 
îl caracterizează pe in
ginerul Ioan Pătruț, to
varășul loan Dumitra 
directorul minei.

Pentru acest om, 
nul 1979 a însemnat un 
eveniment memorabil. 
Tovarășii săi de muncă 
l-au sărbătorit — în 
semn de prețuire a ac
tivității sale neobosite — 
mareînd intr-un cadru 
festiv pensionarea sa.

Omul care a desfășu
rat o bogată și neobosi
tă activitate în mineritul 
de la Vulcan nu-și va 
înceta însă activitatea 
cu totul. „Voi continua 
să fiu alături de tovară
șii mei de muncă nu 
numai cu gîndul, ci și 
cu fapta" ne-a spus ingi
nerul loan Pătruț.

Deși are ghiocei 
timple, acest om, cu 
privire limpede, 
dind trăiri 
continuă să aibă un op
timism juvenil.

I 1I
***

la 
o 

oglin- 
interioare,

V. STRAUȚ

mai mecanizată din Valea Jiului... Timp, dacă știi să ți-1 drămuieșți, ai' berechet. Dedic familiei, celor trei popii ai mei clipele cele maj frumoase. Și sint destule. Mai citesc și, de ce să n-o spun,
iDmuiiHiiiiimiiiiiuuH

Eșalonul 
de elita

’tmmfwmww/mwtmM»„sufăr" cu Jiul. Ne-au cam supărat băieții în anul trecut...— Ce-și doresc, în noul an, frontaliștii din stratul III, blocul Vi, pe care-i conduceți ?— Șă se vorbească și despre noi ca despre Ortacii lui Fazakaș, Filiche și Bruta. Să știe toată Valea că am format într-un răstimp record, un colectiv de invidiat. Să dăm, 
viață, că prețuiește, din convingere, valențele educative ale muncii cinstite. O vreme a lăsat, să se înțeleagă acest lucru, de fapt pînă s-a înhăitat din nou, cu fostul „partener" de trai parazitar Fraiu-isc Cybura, care continua să trăiască din expediente, exploatînd nonșalant sentimentele părintești și de milă ale u- nor prieteni.într-una din seri, cei doi amici au avut poftă să încingă o chiulaba de pomină. Dar, în seara zilei de 23 noiembrie, banii le-au a- juns doar pînă la . ora 20. îndeajuns să le tulbure' mințile, să-i îndemne spre o faptă necugetată, spre îndestularea cu băutură- Profitînd de înl.meri-..', au hotărît să spargă un lăcaș de cult din Lupeni. Prin- tr-un geam spart au pătruns înăuntru, dtf unde și-au însușit, din... cutia milelor, mărunțiș în valoare de vreo 70 lei. Deci de la mila părintească și a prietenilor pînă la furtul din cptia milelor n-a fost. deeît un...

Atitudini O Atitudini • Atitudini
Brigada condusă de 

Ilie Filiche de la IM. 
Paroșeni a extras în pri
ma decadă a anului 
peste plan 440 tone căr
bune. în imaginea noas
tră ortacii din schimbul 
condus de Grigore A- 
nasțasiu, într-o discuție 
înainte de a coborî în 
abataj.

Foto : Gh. OLTEANU 
spre binele nostru și al copiilor n-oștri — și avem destui copii în brigadă — cî.ț mai mult cărbune țării...,Tînărul subinginer Cornel Da vi d , cel pare, la început se temea de vreo „mînăștire" în , frontalul lui Bongioiu, cum văzuse el pe șantierul Cerna-Mo- tru, de ajunsese într-o galerie cetină de brad, nu se mai miră demult, cînd aude de ortacii lui Bongioiu. Acum înțeleg de ce inginerul Gheorghe Marchiș, directorul minei, mă îmbiase, fără prea multe lămuriri suplimentare, să cunosc un colectiv de muncă despre care se vor auzi, mai mult ca sigur, numai cuvinte de laudă. Imj stăruie'în minte cuvintele forhaierului, parcă puțin ros de invidie.— Mai este încă pînă la nivelul ortacilor lui Fazakaș, Filiche și Bruta. Dar vom urca mereu.
salt prin geamul spart....Au dormit împreună, pe niște saci, într-o magazie de la Viscoza și nimeni tiu i-a văzut în stare avansată de ebrietate, nimeni nu i-a întrebat ce caută la acea oră în întreprindere. A doua zi, „obosit* de escapada nocturnă, Sigismund Varnoș nil s-a mai prezentat la lucru. Voig să se odihnească, dar și sa-și șteargă urmele, credea câ astfel o să scape nepedepsit. Comisia de supraveghere, care avea datoria să-i poarte de grijă, și-a făcut însă datoria. Spre cinstea lor, membri, ei, oameni de inimă și de bună credință, au anunțat că Sigismund Vameș a rătăcit drumul spre reabilitarea sa ca om. Unele supoziții ale lucrătorilor de miliție, ' «MVbbrate cu probei^ recoltate de ia locul „vandalismului" provocat de cei doi hoți beți (distrugeri de mobilă și o- biecte de cult) au atras a- tenția asupra unor antecedente. Șl, în buzunarele lor, s-a găsit o eantittate

Tată în... contumacieCu ani în urmă -Gheorghe Pop își întemeiase un cămin trainic alături de fata pe care o iubea, Silvia, Rod al dragostei lor a fost Lica Tatiana, o fetiță care împlinește în curind 12 ani. Părinții s-au certat, au luat apoi hotărîrea irevocabilă de a se despărți. Lica Tatiana a rămas cu mama. Singura legătură... sufletească ce îi mai amintea de fiica lui a fost pentru Gheorghe Pop pensia de întreținere, pe pare o a- chita, Insă, obligat de lege, nu cum ar fi normal, din dragoste firească față de
OSp iubeau ca-n piesele shakespeariene, iată dft ce hotărâseră să-și unească destinele, deși mămicuța lui ar fi vruț o altă noră, urzise în acest sens o vastă campanie de dezavuare publica a tinerei și frumoasei scriitoare de vagoane. Mă- miouța el s-a ambalat în duel, cică viitorul ginere ar fi un terchea-berchea, negrul sub unghie e mai celebru deeît pretinsul figurant topo. Iubirea lor se vedea înconjurată de săgeți otrăvitoare, din mărul discordiei gustă mai întîi ea — „auzi, mă-ta, zicfi de mine", el nu se. lasă mai prejos —•, „cotoroanța aia bătrfnă" și pite și mai cîte. In lupte intestine, rugul dragostei lor ajuns<., scrum. Se despărțiră ca doi plă- mîni agonici și ei.uruiți de 

impresionantă de mărunțiș, de cite 10, 15 si 25 de bani.încă o proba elocventă și astfel cei doi au neajuns la miliție.Morala acestei triste reîntoarceri la modul de viață parazitar este aspră, dar meritată de cei doi. Lui Sigismund Vamoș i s-a revocat pedeapsa anterioară, a- flîndu-se. acum după gratii. Franeisc Cybura a devenit „colegul" său de penitenciar, fiind condamnat în virtutea prevederilor Decretului nr. 15.3/1970, in eăre sint incriminate abaterile paraziților, care refuză munca, angajmd-i-se în procurarea mijloacelor de trai, la fapte antisociale. Și astfel legea servește de învățătură de minte tuturor celor care își permit cu de la sine putere, derogări de la ea- Recidiviștii, carP o eludează eu premeditare, nu au parte de circumstanțe atenuante...
Sever NOIAN, 

cu sprijinul căpitanului de 
miliție 

Emil CÎMPEANU 

fiica sa. Cînd j s-a mărit retribuția a considerat subit pensia ca o povară prea grea pentru el și a ales calea cea mai nedemnă. A părăsit Preparația din Lu- peni, colindând prin diferite colțuri de țară, doar-doar i se va pierde urma. Astfel, a fost încadrat la două cantine din Timișoara, a- poi a fost semnalat în locul lui ds baștină, la un șantier din Sighetul Marma- ției. Acționat în judecată de fosta soție, acest tată dezertor de la obligațiile de părinte speră încă să mai găsească un „cuib de
tragedie ratatăsmoog în căutare de ozon, el zise plastic, cum că-și „coboară dragostea în berna de pe corabia lui", ea se consolă repede cu o partidă propusă de mamițica ei. Se ocoleau, deși drama lor se consuma pe un perimetru îngust din centrul urbei.Erau nefericiți, continuau însă să-și idolatrizeze mă- mîcuțele. Ce păcat că Shakespeare a murit cu secole în urmă ! Ar fi țrîntit din scurta lor love-story o tragedie pe cinste, celebră. A-Urîtă boală mai au unii jAm întîlnit un colocatar cu mînecile suflecate și cu ochii măriți de pofta unor senzații tari.— Ce noutăți ? A fost scandal pe scara a IlI-a ? — m-a întrebat. Ei, cum a ieșit ? Transpira de nerăbdare. Așteptînd evenimentul la care se referea, probabil că-și mobilizase cel mai aprig avînt de suporter pugilist.— Fii pe pace, vecine, i-âm răspuns. N-a fost ceea ce crezi. S-a discutat, s-au luat hotărîri.— Zău?! Fără...?— Fără, bineînțeles ! S-a hotărîț și atîtExplicația : dumnealui auzise că va fi o ședință importantă în domeniul său d,, preocupări și își pusese mari nădejdi într-o explozie parșivă, în- tr-un masacru verbal grandios. Veți înțelege că oameniii adevărați au altceva de făcut și că funciara lor sensibilitate nu se irosește în bătălii la subsol ; firesc, discuția cu pricina avea alte traiectorii ale responsabilității profesionale și civice.N-aș fi evocat întîm- plarea dacă concetățeni de același calibru etic 

cîrtiță", pentru a nu fi descoperit.Lica Tatiana n-a primit vreo veste, darămite vreun dar de Revelion din partea tatălui ei- Tată fără inimă, care nu' îndrăznește să dea ochii ou oamenii adevărațL Se ascunde ca o jivină de pădure, hăituit de propriul său egoism și de lipsa de omenie față de fiica sa. Nu pentru multă vreme însăț fiidcă este căutat de lucrătorii de miliție, pentru a da seamă de nesocotirea celor mai elementare sentimente umane. Șa va fi o- bli®at in numele omeniei să înțeleagă care-i sint a- devăratele îndatoriri de tată.
Ion FI ASTRU

șa însă în cîteva zile, pentru ceilalți locuitori ai o- rașului cuibărit întrP munți, drama lor a devenit o anonimă și banală întîm- plare, de care numai ei, cînd și cîndîși mai aminteau cu jenă: „Dacă aș fi ascultai de prima dată, de mămicuța mea n-aș fi purtat cu mine tolba cu regrete". Continuau să viseze în van o dragoste ca-n filme, dar pe placul,mămscuțelor lor.»
Ion VULPE

nu ne-ar polua medii ul înconjurător, ahtiați după eîte un tărăboi pe zi ca rație minimă de subzistență. Iată, a scăpărat o voce în balconul vecin ! Nu cumva răspunde vecinul ? Nu cumva se lasă cu ghivece trînti- te în cap? Ei nu, balconul s-a liniștit. în schimb, dincoace, în stradă, un șofer s-a luat la harță cu niște pietoni. Bravo ! „Colocatarul" nostru aleargă, se înfățișează lacului. Dar clipele trec tară un discernămînt. Omul se simte frustrat, jefuit. „Asta e viață ?!... JJnde-i păruiala ? Păcat! Oamenii au învățat să rezolve prea lesne lucrurile. Tot bufetul e maj bun. Acolo, dacă ai norocul să se încaiere doi țuicari... Dacă nu, atunci vij a- casă și îi cauți nod in papură nevestei! Copiilor ! Soacrei 1 Măcar eu 
aiâta să te alegi- Altminteri. ar fi să-ți pierzi ziua de pomană".Urfți «slocatari! Urîite mentafități! Urîtă boală ! Ce bine ar fi dacă 
i-am trata cu praf de scărpinat.
Dumitra Dem IONAȘUU
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CHEMARE LA ÎNTRECERE I

MEMENTO
# (Urmare din pag. I)

concretizate 
mină, 

tone 
enOr- 

tone

5. I’rin reducerea con
sumurilor specifice se vor 
realiza 600 mii lei econo
mi. la cheltuielile materiale 
de producție,
in 200 mc lemn de 
150 mc cherestea, 3 
metal, 500 inii kWh 
gie electrică Ș> 20 
combustibil convențional.

6. I’entru îndeplinirea an
gajamentelor asumate vom 
acorda în continuare o âr 
tenție deosebită transpune
rii in viață a indicațiilor 
date de conducerea parti
dului privind introducerea 
în ritm susținut a progre
sului tehnic, a mecanizării 
și automatizării, perfecțio
narea organizării conduce
rii producției, întărirea or
dinii și disciplinei, în
cărcarea corespunzătoare a 
utilajelor, repartizarea ju
dicioasă a forței de muncă 
pe schimburi și pe locuri 
de muncă direct producti
ve. Pe această bază vom a- 
sigura :

— menținerea 
țiune normală 

cursul anului a 
5 complexe de

susținerii 
abatajele 

frontale ; îmbunătățirea ac
tivității de transport a 
producției și a personalu
lui ; extinderea mecaniză
rii lucrărilor mi
niere de deschidere Și pre
gătiri ; cadrele tehnico-in- 
ginerești vor fi repartizate 
și în continuare să răspun
dă de cîte un loc de muncă 
productiv din subteran, 
pentru rezolvarea operativă 
a problemelor pe cafe le 
ridică procesul de produc
ție.

7. Vom acorda o atenție

tinderea tăierii și 
mecanizate în

mecanizată, 12 combine de 
abataj, 5 combine de îna
intare și 10 mașini de în
cărcat ;

— creșterea vitezelor me
dii de avansare cu 0,5 
m/iunâ la abatajele fron
tale și cu 1 m/lună la lu
crările de deschideri și 
pregătiri, pe seama îmbu
nătățirii cu 5 la sută față 
de nivelul realizat în li
nul 1978 a gradului de fo
losire a utilajelor din do
tare ;

— creșterea indicelui de 
utilizare a fondului de 
timp al personalului mun
citor cu 1 la sută față de deosebită îmbunătățirii con- 
anul 1978 ;

— reducerea cu 1 Ia sută 
a conținutului admis de 
cenușă și de umiditate fa
ță de realizările anului 
1978 ;

— calificarea și perfec
ționarea profesională a u- 
nui număr de 1 130 munci
tori din oare l*>0 mineri 
mecanizatori prin policali
ficare.

Vom mobiliza întregul 
colectiv de muncitori, in
gineri și tehnicieni la solu
ționarea unor probleme 
tehnice importante ca : ex-

dițiilor de muncă și de 
viață ale minerilor, apli- 
cînd următoarele măsuri;

— creșterea gradului de 
securitate a muncii, prin 
întreținerea în cele mai 
bune condițiuni a căilor de 
acces, a instalațiilor de 
aeraj, a mașinilor și uti
lajelor ; extinderea rețelei 
de degazare subterană și 
de telegrizumetrie ;

— îmbunătățirea în con
tinuare a condițiilor de 
locuit și de servire a mesei 
minerilor, sporirea număru
lui minerilor care vor

trimiși în stațiuni balneo
climaterice pentru reface
rea capacității de muncă ; 
dezvoltarea bazei materiale 
pentru activitatea cultural- 
educativă și sportivă.

8. Se va acorda o aten
ție deosebită muncii politi- 
co-ideologice pentru ridica
rea continuă a conștiinței 
oamenilor muncii, în vede
rea întăririi ordinii și dis
ciplinei, utilizării eficiente 
a capacităților de producție 
și a forței de muncă, gos
podăririi judicioase a mij
loacelor tehnice și a resur
selor materiale pe care 
societatea ni le-a pus 
pus Ia dispoziție, creșterii 
răspunderii față sde înde
plinirea sarcinilor indivi

duale și colective.
în cadrul Festivalului 

național ..Cîntarea Româ
niei" vom antrena între
gul colectiv de mineri la 
acțiunile de creație tehni-

co-științifică, cultural-artis- 
tice, educative și sportive, 
astfel incit și pe această ca
le să determinăm creșterea 
nivelului de cunoștințe ge
nerale și profesionale, parti
ciparea activă la 
rea problemelor de 
ție, economice și 
din întreprindere.‘Prin realizarea

rezolva- 
produc- 
socialeăcestor ; obiective avem convingerea că vom îmbogăți Ou noi fapte de muncă frumoasele tradiții minerești, că vom obține- însemnate succese în 7 creșterea producției de cărbune, răspunzînd astfel însufleți toarelor îndemnuri pe care rri Ie-a dat cel mai scump fiu al poporului român, minerul de onoare al Văii Jiului, tovarășul Nico l ac Ceaușeseit, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

în func- 
în tot 

cel puțin 
susținere

Consiliul Oamenilor Muncii 
Comitetul Sindicatului 

Comitetul de Partid 
Comitetul Organizației U.Ț.C.

FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie ; Mark polițistul la Genova. Republică î Transamerica expres, seriile I-Ih Unirea : Aurul lui Makenna, seriile 1—11.PETRILA : Trenul din Benares.LONEA ■: Să rbâtoa-rea sălbatică ;ANINOASA : Ultima escapadă a lui Olsen.VULCAN : Mima, seriile i—îi.LUPENI — Cultural : Din nou împreună.URICANI : Gustul culoarea fericirii.

III

Reuniune privind instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale

CIUDAD DE MEXICO 10 (Agerpres). — în capitala Mexicului a fost ta o reuniune . pe vinci instaurarea ordini economice ționale. Participăpărți din diferite țări, în
tre carp Și România, precum și reprezentanți ai ti

inaugurate me pri- unei. noi interna-80 de ex-
nor organisme internaționale. Reuniunea să desfășoară sub egida Centrului de studii economice și sociale al „lumi* a treia" (CEESTEM), cu sediul la CKidad de Mexico, și a Institutului Națiunilor Unite pentru formare și c erecta r e (UNITAR).

• președintele Consiliului de Stat al Republicii Popular,:, Bulgaria, Todor Jivkov, a primit, miercuri, pe noul ambasador extraordinar: și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în R.P. Bulgaria, Petre Duminică, care și-a pre- a-zentat scrisorile de creditare.Conferința de presă a fostului prim-niinistru al Franței Michel Debre
PARIS 10 (Agerpres). — într-o / conferință dp presă ținută marți la Paris, Michel Debre, fost prim- ministru al Franței în : perioada, gauU istă, a cerut revizuirea dispozițiilor politico aW- tratatelor suprana- ționalg care se află la originea construirii Pieții comune. Afirmînd că „supra- naționalitatea este o fiară Ce', trebuie nimicită", Debre

a prezentat un plan de acțiune în acest sens, plan care vizează, în esență, lansarea unei campanii „pentru substituirea dispozițiilor caduce și periculoase ale - tratatelor, șupranaționale cu nai dispoziții inspirate din concepția unei asociații vest-europene de state**.Vorbind în . numele '„Comitetului pentru independență și unitate a Fraa-

ței“ Michel Debre a reafirmat . că autoritățile, franceze nu trebuie să subestimeze avertis menitele asupra pricolelor Pe care,le com-'- portă supranațiOnalitatea.

Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt
COALIȚIA FORȚELOR 

DE STINGĂ DIN MEXIC își va prezenta candidați in toate’ circumscripțiile electorale în vederea alegerilor parlamentare, prog ramate pentru luna iulie anul a- eesta, a declarat, într-o conferință de presă, Arnoldo Martinez Verdugo, secretar general al Partidului Comunist Mexican.
ÎN BAZA UNUI ACORD încheiat ia Stockholm între Asociația căloi ilor organism producția ror jucăriilor

sdedeză a produci,, jucării și un guvernamental, și vînzarea tutu- avînd ca

de înscriere în instiații.le ’ . de învățămînt superior ale statului ou 33 la sută. De menționat că în aceste instituții învață, cu precădere, student! din familii mai puțin avute, deoarece co- - piii din familiile bogate se înscriu, :1c regulă, ih instituții particulare de învățămînt superior.
ȘAHINȘAIIUL IRANU

LUI, Mohammad Reza Pallia vi, a liotă rit, prin decret, ca proprietatea sa să f transferată Fundației
societate carita-Pahlavimodel arme moderne vor. fi bilă creată de șahinșahinterzise în Suedia înec- „pentru a fi folosită. depînd de la 1 decembrie organizații religioase, de■■■ .? ■■■ ■ ■' ■ ■' ”■■■ învățămînt și sociale, ad-

!' GUVERNUL JAPONIEI minis trate și condu-s,. dea.liotărîl majorarea.: taxelor popor
n ui grup dp 140 de copii că Viadimîr Kovalionok și :în vîrstă de 3—4 anh care zitoKsanțu' tvancenicov cai e =Pentru salvarea

Arcului împăratului : stăteau în fața televizpă- : retor între 2 și... 72 de ore pe săptămînă 1
Economisirea de energie 

și de materii prime

î

în Egipt vor fi puse in vînzare în cursul anului 1979 primele sisteme de în că l®*-e "a" locuințelor eu ■ajutorul energiei solare. Sistemul constă dintr-0 instalație relativ simplă care vă permite încălzirea unui . apartament mediu. Prețul de cost al unei unități — 120 lire egiptene — va fi amortizat destul de repede ca urmare a economiei făcuta <â folosirea energiei tradiționale. Pentru instalarea noului sistem, spun specialiștii, nu este nevoie de amenajări speciale.■ . * 7Serviciul național pentru energie din Norvegia a a- nunțat încheierea studiilor privind utilizarea petrolierelor scoase din uz și dezechipate pentru navigație în vederea utilizării lor ca generatoare electrice auxiliare. Studiul realizat de experți a arătat că prețul de revenire a electricității astfel obținute estP competitiv cu cel obținut într-o

centrală termică de tip clasic. Energia - obținută ar putea li furnizată pentru asigurarea -unor'- capacități suplimentare, înloț-uiirea tino r centrale, electrificarea unor zone , de coastă izolate și a unor insule mici.Republica Federală Germania va construi în apropierea localității Brunsbuettel, prima sa centrală eoliană producătoare de curent electric, avînd o putere instalată de 2—3000 kilowați — arată un comunicat al Ministerului; federal al Cercetării. Ministerul subvenționează în prezent 22 proiecte în domeniul e- nergiei eoliene. Printre a- cesfo proiecte, cu o : valoare totală de circa :5Q; milioane mărci, figurează îndeosebi o instalație eoliană cu o-putere de 270 kilowați care va fi construită tot a- nul acesta în regiunea moh- tană. ' ■ : ■ • • ’

Constantinîn jurul fundației Arcului împăratului Constantin au fost efectuate o serie'de sudii într-o primă încercare de a analiza; soliditatea și structurile, monumentului. Aceste prime „cercetări în vederea salvării" marchează: începutul unei ’ operațiuni sistematice menite să ’ salveze în timp util monumentele istoric,:, ale Romei, care se degradează prbgrsiv sub acțiunea trepidațiilor provocate de circulație și ă poluării ae- .riilui.-

Record mondial la... 
creșterea puilor
Un grup de cercetători de la o fermă experimentală din Canada au anunțat depășirea unui record

mondial, la... creșterea puilor. Ei au reușit să a- ducă puiul, înțr-un interval. ele 19 de zile, la greutatea de 2,88 kg, cega ce întrece cu 0,06 kg recordul anterior. Cheia succesului — îmbinarea unui regim alimentar special cu o ambianță liniștită, bazată pe un iluminat difuz.
Copiii — mai puțin în 

fața televizorului ICopiii care Urmăresc prea mult timp programele de televiziune, în care violența reprezintă un e- lement comun, au tendința de â avea un comportament mult mai agresiv decît al tovarășilor de aceeași vîretă zervă mai puțin cestei activități, este concluzia la ajuns medicii americani zenko, directorul Institu- Jerome și Dorothy Singer,' ' tului pentru problemele după un an de studiu asu- med.ic-o-biblogice ale zbo- pra comportamentului u- rarilor cosmice, a relevat

lor care re- timp a- Aoeasta care au
Sănătatea 

cosmonauțilorîntr-un interviu acordat ziarului „Komsomois- kaia Pravda", Oleg Ga-

au realizat zîxfru, spațial dp 140 de zzle, sun, d:n punct de veaeie liziolo- gîc, toi atîț de sănătoși ca și" îna.nie de a-și lua startul in Cosmos. Aceasta nu înseamnă, insă, a relevat omul de șlanță, care a condus prograiheie de cercetări de specialitate și a participai la pregătirea primeior zboruri ale om u lui in spațui, câ, sub influența factorilor zborului cosmic îndelungat, la cei doi cosmonauți nu au apărut unele modificări fdncțibfiâle, cum’ar fi pierderea unei părți din masa mușchilor, : pe care : ei au reușit să o refacă.De asemenea, cu toată mod licărea mărimii en- trpcilelor în timpul zbo- ruiu:, acestea își îndeplinesc integral misiunea de â transporta oxigenul spre țesuturi.
CirozaCiroza, boala provocată în mare măsură de consumul d,> alcool, reprezintă în prezent . una din principalele cinci cauze ce determină decesele în rînduii adulților — au a- niințat experți ai Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.).
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Rezultatele tragerii 
Pronoexpres din 

ianuarie 1979Extragerea22 27 38 Extragerea21 43 5 7 29 FOND de 1 666 633 lei. cîștiguri :

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str Republicii, cu, sMJ, leteiuaue »li» as («ecreUrutl), 4:2464 (secjii). llfAKUL : Tipografia Petroșani, stc, Republicii, at. SI.


