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Addnarea generală a oamenilor muncii
din Combinatul minier Valea Jiului

J.a Petroșani, a avut loc ieri, adunarea generală a oamenilor muncii din Combinatul minier Valea Jiului. Au participat mineri, maiștri, ingineri și tehnicieni, reprezentanți ai colectivelor întreprinderilor miniere, de preparare, investiții, construcții și reparații de utilaj minier, ai institutului de cercetare și proiectare din municipiu, ai Institutului de mine, precum și reprezentanți ai 'întreprinderilor miniere din Anina și Țebea.La lucrările adunării au luat parte tovarășii Vasile Palilineț, membru supleant al Comitetului Politic Executiv ăl C.C. al P.C.R., ministrul minelor, petrolului și geologiei, Teodor Haș, membru al C.C. al P.C.R., prim-secrețar al Comitetului județean .de pârtid. De asemenea;-’'" aii lost prezenți reprezentanți ai organelor centrale și locale de partid, ai organizațiilor de masă și obștești, ai Uniunii sindicatelor din ramura mine, geologie și energie electrică, precum și ai unor ministere și unități economice cu care colaborează Combinatul minier.Dcsfășurinduși lucrările în ; climatul de exigență promovat de recenta Plenară a C.C. al P.C.R. din 1 februarie a.c., adunarea generală a făcut o profundă analiză, în spirit con- Lștructiv, a activității desfășurate în 1978 pentru realizarea prevederilor . de plan, a stabilit măsuri corespunzătoare în vederea recuperării restanțelor și realizării ritmice, integrale a sarcinilor de plan din acest an.Darea de seamă prezentată de consiliul oamenilor muncii a evidențiat faptul, că, în perioada analizată, Colectivele de muncă din unitățile subordonate combinatului și-au axat preocupările pe înfăptuirea programelor stabilite cu privire la dezvoltarea extracției de cărbune, mecanizarea minelor și perfecționarea organizării și conducerii întregii activități economico-sociale. corespunzător exigențelor trasate de partid, a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, formulate cu prilejul vizitei de lucru din toamna anului 1977, în Valea Jiului. In perioada supusă analizei, activitatea combinatului a înregistrat o îmbunătățire treptată, obținîndu-șe creșteri substanțiale față de 1977, colectivele miniere fiind puternic mobilizate pentru înlăturarea unor neajunsuri și rezolvarea corespunzătoare a problemelor complexe pe care le-au ridicat procesul de mecanizare, punerea în funcție a unor noi capacități dotate cu tehnică modernă, organi-.

zarea producției și a muncii în condițiile programului de 6 ore. în mod deosebit, în trimestul IV al anului 1978, colectivele întreprinderilor miniere Lu- peni, Petrila, Dîlja și Uricani au îmbunătățit nivelul și ritmicitatea producției, raportînd depă
ANGAJAMENTE

ale Combinatului minier Valea Jiului 
pentru anul 1979

• 12 000 000 lei depășire la producția netă valorică
• 12 500 000 lei depășire la producția marfă • 40 000 de tone 
de cărbune peste plan, din care 30 000 de tone cărbune net
• 4,4 lei economie la 1000 de lei producție marfă, din care 2,5 
lei la cheltuielile materiale • Reducerea consumurilor materi
ale cu : 68 tone de metal, 2 000 000 kWh energie electrică, 40 
tone cc la combustibil • Creșterea indicelui de utilizare a mași
nilor unelte cu 0,1 la sută • 4 000 000 lei depășire la produc
ția netă a organizației de construcții.

șiri ale preliminarului. Toate 'celelalte colective s-au preocupat cu răspundere de pregătirea corespunzătoare a producției din 1979, fapt ilustrat de rezultatele obținute pe combinat în luna ianuarie, și cele două decade care s-au scurs din această lună.Făcînd o temeinică analiză a activității pe anul 1978 precum și a condițiilor de îndeplinire a sarcinilor pentru acest an, participanții la dezbateri au exprimat hotărîrea colectivelor pe nare le reprezintă de a face tot ce le ,stă în putință pentru a șe achita exemplar de sarcinile ce le revin.într-o succintă, dar convingătoare prezentare a experienței cîștigate anul trecut de colectivul minei. directorul I.M. Lu- peni, ing. Dan Surulescu, spunea 1 ,Am insistat pe 

extmderea mecanizării —- în 1978 am introdus în subteran trei . complexe mecanizate și cinci combine în felul acesta, pe lingă reducerea efortului fizic am ridicat și productivitatea muncii de la a- proximativ 7 tone pe post, cît am obținut eu primul 

complex introdus, la o medie’zilnică de 15 tone pe .post la complexele recent introduse". Vorbitorul a arătat în continuare căile și mijloacele prin care s-au obținut realizările deosebite cu care colectivul minei a încheiat prima lună a anului în curs. Referitor la sarcinile minei în anul 1979, vorbitorul arăta : „Sarcinile sînt mobilizatoare, creșterea producției față de anul 1978, în acest an, este de 18,2 la sută. Analizînd însă posibilitățile de care dispunem, 'colectivul minei noastre a chemat la întrecere toate colectivele miniere din țară. Rezultatele obținute, precum și condițiile create, dau posibilitate colectivului minei Lupeni să-și sporească angajamentul asumat în. adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la întreprindere 

cu încă 8 000 de tone de cărbune".După ce s-â referit la greutățile pe care le-a în- tîmpinat mina Livezeni, mină în continuă dezvoltare, Vasile Maxim, șef de brigadă, s-a oprit în eu- vîntul său asupra indisciplinei care se mai mani

festă în subteran : „Timpul de lucru nu se respectă în întregime, în special de către personalul de regie. Sînt chiar maiștri care nu respectă programul de 6 ore. Mai avem ingineri tineri, care deși au un an, un an și jumătate de activitate, nu s-au integrat complet în procesul de producție"? Totodată, șeful de brigadă, ridica problema calității slabe a utilajelor și absența pieselor de schimb necesare unei intervenții operative.Președintele consiliului oamenilor muncii de la mina Dîlja, : Emeric Nagy, spunea la rîndul său : „optimizarea exploatării cărbunelui, mecanizarea ^tăierii în abataje, îmbunată-, țirea asistenței tehnice, întărirea disciplinei sub toate aspectele, punerea în funcțiune a unei stații te- 

TELEGRAMĂ
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general 
ai Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

întruniți în forul de autoconducere și autogesti- 
une muncitorească, reprezentanții oamenilor muncii 
din unitățile Combinatului minier Valea Jiului au 
analizat cu înaltă răspundere și exigență modul cum 
au acționat consiliile oamenilor muncii pentru reali
zarea planului pe anul 1978 și au aprobat măsurile 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor pe cei 
de-al patrulea an al cincinalului.

Reprezentanții celor 25 000 de mineri, ai între
gului personal muncitor al combinatului își exprimă 
cu acest prilej întreaga adeziune față de politica in
ternă și externă a partidului, împreună cu adinca 
lor recunoștință față de Comitetul Central al parti
dului, față de dumneavoastră personal, mult iubite 
tovarășe secretar general, Miner de onoare al Văii 
Jiului, cel mai iubit fiu al poporului român, făurito
rul României socialiste multilateral dezvoltate, mili
tant neobosit pentru cauza socialismului și păcii în 
lume, pentru grija deosebită pe care o acordați dez
voltării și modernizării industriei carbonifere, îmbu
nătățirii permanente a condițiilor de muncă și de 
viață ale minerilor.

Minerii din Valea Jiului, Anina și Țebea, avînd 
in față strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă 
și de viață, însuflețiți de indicațiile deosebit de va
loroase și de îndemnurile înflăcărate pe care le-ați 
dat cu prilejul vizitelor de lucru făcute în Valea 
Jiului, de amplul program de măsuri elaborat din 
inițiativa dumneavoastră îp vederea îmbunătățirii 
activității economice, politice și sociale în acest bazin 
carbonifer, asemenea întregului nostru popor, sînt 
hotăriți să facă totul pentru transpunerea în viață a 
politicii interne și internaționale a partidului și sta
tului nostru, să întîmpine cu noi și importante suc
cese în sporirea producției de cărbune cea de-a 50-a 
aniversare a glorioaselor lupte revoluționare din au
gust 1929 ale minerilor din Lupeni, împlinirea a 35 
de ani de la eliberarea patriei și marele eveniment 
din viața partidului și poporului nostru — Congresul 
al XU-lea al Partidului Comunist Român.

Adunarea generală a oamenilor muncii, analizînd 
posibilitățile valorificării mai depline a resurselor 
materiale și umane și angajamentele asumate în în
trecerea socialistă de colectivele de muncă din uni
tățile miniere a aprobat angajamentul combinatului 
de a depăși planul la producția netă valorică cu 12 
milioane lei și producția marfă cu 12,5 milioane lei. 
In numele muncitorilor din adîncuri ne angajăm să

(Continuare în pag. a 2-a)
(Continuare in pag. a 2-a)
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depunem întreaga pricepere și energie pentru a ex
trage suplimentar in acest an 40 000 tone cărbune 
și a livra peste pian 30 000 tone cărbune net din 
care 2 470 tone huilă spălată pentru cocs și semicocs, 
recuperând astfel o parte însemnată a restanțelor din 
anii trecuți și asigurînd în măsură tot mai mare ne
voile de cărbune ale țării. Totodată, ne angajăm să 
reducem cheltuielile de producție la 1 000 Iei pro
ducție marfă cu 4,4 lei și consumurile materiale cu 2 
milioane kWh energie electrică, 40 tone combustibil 
convențional, 68 tone metal.

Vă asigurăm,
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exemplară a sarcinilor ce le revin pe baza hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru îndeplinirea integrală a angaja
mentelor asumate în întrecerea socialistă. Ne angajăm* 
ferm în fața conducerii partidului, a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar general, să muncim, 
să consacram întreaga noastră putere de muncă pen
tru a transpune în viață prețioasele indicații pe care 
ni le-ați dat în vederea creșterii producției de căr
bune, în vederea sporirii contribuției puternicului 
detașament al minerilor la ridicarea patriei noastre 
Socialiste pe noi trepte ală progresului și civilizației.

ADUNAREA GENERALĂ > 
A OAMENILOR MUNCII 

PE COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI

• (Uunare din pag. 1)

dau a re- sarci-

■Iegrizumetrice, extinderea tehnologiei de luqru cu 
tavan de rezistență și a- plicarea unei noi tehnologii care va mări productivitatea muncii și elimina lemnul din exploatarea straielor subțiri, ne garanția redresării, ■alizării integrale anilor de plan și a angajamentelor asumate".Optimismul exprimat de directorul minei Paroșcni, 
ing. Gheorghe Mărehiș, are o bază temeinică, realizările anului precedent 
și ale primelor luni ale 'acestui an —, dar și măsurile întreprinse pînă a- 
cum, cărora li se adaugă, după cum spunea vorbitorul: ^întărirea răspunderii fiecărui cadru tehnic, a fiecărui om al muncii în realizarea planului, ceea ce 
dă certitudinea realizării : integrale a sarcinilor planificate, a angajamentului ■ colectivului minei pe a- ,cest an“.Din minei vântul Mircea

Iul sarcinilor planificate, dar ya trebui să insistăm pe crearea liniei de front active suplimentare pentru care solicităm ea mina Aninoasa să fie dotată eu combine de înaintări". De asemenea, vorbitorul sublinia aportul organelor și organizațiilor de sindicat, hotărîrea minerilor de a nu precupeți nici un efort pentru generalizarea experienței înaintate și aplicarea valoroaselor inițiative muncitorești.Maistrul mecanic Gheor- ghe Pană, de la I.P.Q.V.J., a exprimat hotărîrea colectivelor de preparatori de a prelua și prelucra integral producția de cărb extrasă din minele Jiului, evidențiind,

producției de cărbune, penti’U îndeplinirea pășirea planulu i,md rezultatele bune, obținute, tovarășul Vasile I’a- 
tilineț s-a oprit asupra problemelor care trebuie să ă se afle în centrul preocupări lor consili ul ui olirnen i- •lor muncii, r ța Vbnducerii combinatului. lieferihdu--se Ia cerințele mereu cînde. de cărbune ăl norniei naționale,ral a subliniat necesitatea unei acțiuni largi, competente. de 1 cunoaștere si gurarea rezervelor cărbune în Valea în acest scop va fie folosită la paritate dotarea tehnică de prospectare și cercetare a zăcământului de cărbune pentru a se crea condiții optime de lucru utilajelor de extracție de mare productivitate cu care sînt înzestrate minele Văii Jiului. De altfel, asigurarea cu rezerve să fie unul din criteriile după care se va face achiziția de noi utilaje, avîndu-se mereu în vedere faptul că ele încorporează eforturi financiare deosebite. Pe de altă parte, în amplasarea construcțiilor de suprafață va trebui să se țină riguros seama de zăcămintele de cărbune ce se pot extrage în perspectivă astfel incit să, nu fie imobilizate rezerve' drept pilieri de .siguranță a construcțiilor.Tovarășul Vasile neț a remarcat în tul său faptul că se tulește cu succes programul dc mecanizare stabilit de conducerea de partid și de stat, lucru confirmat de rezultatele poate afirma mecanizare a sele largi dc s-au convins tea și avantajele

Instantaneu din 
de cultură.

Iimpui vizitării expoziției amenajată in foaierul casei 
Foto : I. EICIU

Patili- cuvîn- înfăp-

partea colectivului Vulcan a luat cu-.maistrul minier ... Băltățeseu. Prezen-' tînd măsurile stabilite de■ consiliul și adunarea reprezentanților oamenilor muncii privind creșterea capacităților de producție, concentrarea, transportului cărbunelui și extinderea ‘ tăierii mecanizate și introducerea mecanizăriicomplexe», vorbitorul evidenția și rezervele interne încă insuficient valorificate în cadrul unității : ridicarea tuturor brigăzilor la nivelul sarcinilor planificate, respectarea timpului de lucru și reducerea substanțială a fluctuației efectivelor de muncitori.— Cea mai sigură cale de creștere a producției de cărbune cocsificabil, la mina noastră — spunea directorul minei Uricani, ing, Carol Schreter, o constituie mecanizarea lucrărilor din subteran. Dar dotarea tehnică modernă presupune și o pregătire din timp a introducerii . utilajelor, astfel incit să nu avem pierderi de-producție, ceea ce colectivul minei noastre a reușit să facă. Iosif Guran, președintele comitetului sindicatului de la mina Aninoasa, sublinia: „mina are asigurată baza tehnico-materială la nive

ie Văii totodată, eforturile depuse pentru modernizarea prepara- țiilor din Valea Jiului.Evidențiind hotărîrea • fermă a colectivului de cercetători și proiectanți de a realiza studii- și proiecte de o calitate superioară celor de pînă acum, Alexandru Mielea, directorul I.C.P.M.C. a relevat direcțiile principale spre care se va i îndrepta activitatea de cercetare și proiectare.După ce a apreciat e- forturile depuse de colectivele de oameni ai. muncii din întreprinderile miniere ale Văii Jiului pentru sporirea continuă

obținute. Se că ideea de cuprins ma- mineri, care de . neceșită- mecani- • zării muncii în subteran. In acest Context, ministrul minelor, petrolului și geologiei a cerut să se depună eforturi sporite pentru mai buna organizare a introducerii mecanizării, să se stabilească normative unitare pentru fazele de jnon- tare-demontare și transport a componentelor complexelor mecanizate în subteran. Vorbitorul a recomandat ea introducerea mecanizării să se desfășoare concomitent cu o largă acțiune de policalificare a cadrelor care vor mînui utilajele moderne, de mare complexitate tehnică. Dar, introducerea de noi utilaje în subteran trebuie să fie însoțită în permanență de crearea și extinderea micii mecanizări, care să-i sprijine pe mineri în mai buna utilizare ' a dotării tehnice, în a obținerea de importante

sporuri de producție.Referindu-se la necesitatea unei mai bune gospodăriri a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, ministrul minelor, petrolului și geologiei a cerut muncitorilor. tehnicienilor și inginerilor să întreprindă măsuri energice care șă conducă nu numai Ia încadrarea în normele de consum planificate, ei pentru ca fiecare consum să fie cît mai mie posibil,-Va trebuitor, tehnician, inginer concure'direct la narea problemelor ale producției, care au influeiiță asupra consumului terii prime, materiale și e- nergie. In această mare acțiune de ridicare a nivelului calitativ al producției, vor trebui să-și aducă o contribuție sporită toți cei care muncesc în cercetare și proiectare. Tovarășul Vasile Patilineț le-a cerut cercetătorilor și ptoiectan- ților să rezolve mai eficient problemele cu care Se fruntă colectivele de neri; Pentru aceasta trebui să se apropie mult, de producție, să ițească problemele stau în față și, în borare cu specialiștii din producție pe care să-i a- tragă în activitatea de cercetare și proiectare, să le rezolve operativ și competent.- ■ " ,Luînd euvîntul în. continuarea lucrărilor adunării, tovarășul Teodor Haș, pri- muh secretar al Comitetului județean de partid, a dat o înaltă apreciere activită-

ea fiecare munci- să soluțio- telinice 
a celor directă de ma-

eon- mi- vor mai cues-! ,cola-

< ii din întreprinderile miniere ale Văii Jiului pen-• tru îndeplinirea sarcinilor de plan, subliniind în mod deosebit eforturile ce s-au depus în anul trecut pentru asigurarea condițiilor necesare ca în 1979 toate un i țățile să-și îndop) inească sarcinile și angajamentele asumate. Cele aproape două luni de muncă din acest an, rezultatele obținute sînt încununarea firească a acestor eforturi ale oamenilor muncii, in frunte eu comuniștii.în vederea îmbunătățirii în continuare a activității, tovarășul Teodor Haș ar relevat necesitatea* perfect ționăfii stilului de munca al consiliului oamenilor muncii de la nivelul co'm- binatului în sensul sprijinirii mai îndeaproape a activi tații î ntreprinderi lor miniere. Astfel, pentru realizarea integrală a programului de mecanizare, este necesar să se urmărească îndeaproape contractarea și , introducerea utilajelor în producție, crearea tuturor condițiilor pentru folosirea la capacitate a mașinilor și instalațiilor din dotare. Dar, pentru aceasta este nevoie de oameni bine pregătiți, capabili să exploateze rațional dotarea tehnică. Acțiunea de policalificare ce se desfășoară la minele din Valea Jiului este o acțiune valoroasă, care conduce la asigurarea cu forță de muncă a fronturilor de lucru echipate cu mijloace mecanizate. în pregătirea cadrelor însă trebuie să se regăsească viziunea de perspectivă. Tovarășul Teodor Haș a indicat ca întregul sistem de pregătire a cadrelor din bazinul nostru să fie abordat ' în acest sens, încă înainte de începerea noului an . școlar. în a- <castă acțiune deosebit de importantă pentru viitorul. mineritului din Valea Jiului va trebui să fie direct implicat consiliul oameni- muncii de la nivelul combinatului.Primul secretar al Comitetului județean de partid a subliniat necesitatea ca, pe lîngă preocuparea susținută pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, să se acorde o atenție deosebită realizării sortimentelor > de . cărbuni livrați de combinat, încadrării lor în indicii de calitate pentru a nu se crea în viitor probleme unor lienefieiări — termocentrala Mintia s-a confruntat deseori eu dificultăți, deoarece nu s-a livrat cărbune la puterea calorică

prevăzută. - Vorbitorul a recomandat să se acorde și în continuare o atenție deosebită creșterii productivității muncii. în acest scop este necesară o mai bună folosire a inteligenței inginerești, utilizarea deplină a capacității dotării tehnice, a timpului de muncă — îndeosebi la frontul de lucru —, organizarea științifică a producției Și a muncii. Planul de măsuri aprobat de adunare "prevede în acest sens măsuri judicjps elaborate. Dar va trebui să se manifeste o exigență sporită pentru ca acest program de lucru să fie riguros realizat.Tovarășul Teodor Haș a apreciat că în Valea Jiului sînt create toate condițiile pentru ca planul pe anul 1979 să fie realizat la toți indicatorii, așa cum le cere .minerilor conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în colectivele minelor noastre este o bună atmosferă pentru realizarea planului. Toate organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor mUnc.il voi’ trebui să militeze și mai mult pentru dezvoltarea acestui climat, să nu sm dea. nici un pas înapoi-el, dimpotrivă, să se meargă hotărî! înainte și să se a- sigure realizarea planului de producție în fiecare u- nitate.Primul secretar al comitetului județean departid șl-a exprimat convingerea că minerii Văii Jiului se vor mobiliza și de această dată, așa cum au făcut-o întotdeauna, răspunzând muncitorește la chemarea partidului de a da patriei, tot mai mult. cărbune.Adunarea generală a a- probat planul economic pe anul 1979 și bugetul de venituri și cheltuieli al combinatului, precum și angajamentul în întrecerea socialistă.îritr-o atmosferă -de entuziastă angajare , muncitorească, participanții la adunare au adoptat textul unei telegrame adresate conducerii de partid și de stat, personal, tovarășului Nicolae Ceaușeșcu. Oamenii muncii au- ovaționat îndelung, exprimîndu-și a- dezi unea față de conținutul telegramei, scandând minute in șir. „Crilușescu — P.C.R.‘‘, Jdeaușescu și minerii".în continuare, în cinstea partiripanțiior la adunarea generală a oamenilor muncii, a fost prezentat un bogat program artistic.
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IIII Cu înțelesuri adinei, 
gerind sensul culturii 
artei contemporane 
țara noastră — acela de a 
înnobila conștiința oameni
lor muncii —, spectacolul 
„LAUDĂ MUNCII",
șurgt pe scena Casei 
iultură din Petroșani

su-și 
din

izlția.

II
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desfă- 
de 
și 

organizat de Consiliul mu
nicipal de educație politi
că și cultură socialistă, a 
foșt un omagiu adus mi
nerilor de artiștii amatori 
din Valea Jiului și alte lo
calități ale județului. în 

.. cadrul generos și stimula
tiv al Festivalului național 
„Cintarea României", ma
rea manifestare a hărniciei 
și, talentului 
muncii, acest 
plin de ritm și 
poate fi sintetizat de ex-( 
presivul cîntec al - pionie-f' 
rei Amalia Huser (Aninoa- 
sa), „O floare pentru tatăl , 
meu, minerul".'

. Cu o structură artistică 
echilibrată (libretul este , 
semnat de Eugen Burza și 
Gheorghe Negraru, in regia 
lui Titus Burducea și Va
sile Chevereșan ; scenogra
fia — Ștefan Barath), în- 
tr-o împletire armonioasă 
a poeziei, cîntecului și dan
sului, pe scenă au evoluat 
formații remarcate pentru 
valoarea lor în actuala e- 
diție a Festivalului națio
nal „Cintarea României". 
Realizatorii au. condus cu 
siguranță un considerabil 
număr de artiști amatori 
reușind să evidențieze ideea 
care a stat la baza spec
tacoluluivaloarea socială 
a muncii minerilor, în a 
căror conștiință și activi
tate, patriotismul, atașa
mentul față de. partid, dra
gostea pentru tovarășul.

oamenilor 
spectacol, 

culoare,

O NOUA FAZA 
JUDEȚEANĂ

A FESTIVALULUI
NAȚIONAL 
„CINTAREA 
ROMÂNIEI" . .Astăzi (de la ora 15), la Casă de cultură din Petroșani are ldc prima parte- a fazei județene a Festivalului național „Cintarea României", e- diția a II-a, pentru formațiile corale și grupurile vocale din Valea Jiului și zona Hațegului. In cadrul întrecerii evoluează corurile : „Freamătul adîncului" (bărbătesc) de la I. M. Petrila, al Cadrelor didactice (feminin) din Petroșani, al tineretului, (rtlixt) de la I. U. M. Petroșani, cele de. la clubul sindicatelor din Vulcan (mixt și cel în limba maghiară), al cornunei Aninoasa (feminin), Casa de cultură Hațeg (mixt) ș.a.

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, de- 
ferminînd succesele in re
alizarea sarcinilor de pro
ducție..

Sonorității' bogate și a- 
vîntată a corurilor mixt 
din Lupeni, „Freamătul a- 
dincului" al minerilor de 
la Petrila și al tinerilor de 
la I.U.M.P., li s-au adău
gat piese din muzica popu-

trunniiMtniiii/iiiiiiini/i

Arta
amag»ază
munca 

minerilor
uimiumaiimmiHumm

Petroșani, iar 
de la Combinatul 

din Hunedoara, 
pentru valoarea 
s-au remarcat

Un impresionant final 
al spectacolului pre
zentat ieri pe scena Ca
sei de cultură din Pe
troșani.

Foto : Ion I.IC1U

Iară, din diferite zone fol
clorice ale județului. Tara
ful „Mindra" al Văii Jiului 
și soliștii vocali au inter
pretat melodii locale, cel de 
la Casa de cultură din 
Brad, „Doina Crișului", a 
adus pe scenă farmecul și 
virtuozitatea unor melodii 
lirice ori pătrunzătoare și 
antrenante. Ansamblurile 
folclorice „Hațegana" din 
Hunedoara și „Silvana" 
(Casa de cultură Deva) au 
imprimat spectacolului di- 
verstidte muzicală și inter
pretare dintre cele mai 
reușite. Spectatorii au fost 
captivați de paleta sceno
grafică prezentă pe scenă. 
O realizare deosebită, origi
nală și densă in semnifica- 
ții, au reușit copiii de Iu 
Școala generală nr. 3 din

Lupeni intr-un dans tema
tic de inspirație adine isto
rică, interpretat cii solemni
tate rituală. Plin de su
gestii a fost ansamblul co
regrafic al Casei de cul
tură din 
dansurile 
siderurgic 

f cunoscute
artistică

. prin grație, stil și exube
ranță. Cele cinci genera
ții de călușari ele la Orăș- 
tioara de Sus au condus 
spectatorii prin frztmusețea 
senină a interpretării a- 
cestui dans străvechi. Mo
mentele vesele prezentate 
de Liviu Oros au dezvăluit 
nu numai pățanii pline de 
haz ale .. „vărului Șiniedru", 
ci. și talentul și inventivi-' 
tatea interpretului cunos
cut și îndrăgit de public. 
Cu momente de muzică 
folk (Școala populară de 
artă), recitări expresive 
(Marcela Popescu, ■ Teodo
ra Meszaroș, Corvin Alcxe, 
Mircea Bujorescu, Ion Ve- 
lica) și minunata formație 
de revistă de la Școala 
generală nr. 6 din Petrila 
— în care pionierii dove
desc un de’Ssebit simt ar
tistic — spectacolul „Laudă 
muncii" ș-a apropiat de un 
final de mare frumusețe 
plastică, semmficlnd uni
tatea oamenilor muncii din 
Valea Jiului în jurul parti
dului. Aplauze îndelungi au 
răsplătit acest reușit spec
tacol care reprezintă o 
etapă calitativ superioară 
în organizarea acțiunilor 
cultural-artistice în cinstea 
minerilor.

S-a fost întors a cinci- sprecezeâ filă din calendarul pe 1979 eînd , pe- covo- .rul de omăt din fața cabanei LE.F.S. din Paring au apărut pentru prima oară 29 do „ghiocei". De atunci același număr de „ghiocei" își fac aici apariția și o vor face mereu pîriă în 4 aprilie. Sînt e- levii clasei întîi ai Școlii generale nr. 6 din Petroșani. Ei formează unica clasă de schi din țară, înființată cu caracter experimental. I-am numit ghiocei deoarece .. aidoma a- cestor gingașe flori, ce vestesc anotimpul înnoirilor, sînt înveșmîntați în frumoase costume de schi alb-verde, aduse .special pentru ei. De fapt primele pregătiri ale viitorilor schiori au început odată cu noul an școlar cu antrenamente pe iarbă, cetină și la sală sub îndrumarea antrenorului Victor Mihuț. Majoritatea dintre ei au început alfabetul schiului ca și pe cel școlar, de la litera A. Căzăturile, care la început erau dese, au început să se rărească, în schimb se fac tot mai multe ocoliri prin derapaj, trecerea peste .obstacole eu amortizare și coborîri tot mai reușite. Meritul principal pentru aceasta este, fără îndoială, al antrenorului Victor Mihuț, dar substanțial și dezinteresat este și ajutorul acordat de studenții Gyon- gyi SzakaCs, Roza Cosanu și Mihai Teșeleanu, a căror specialitate este schiul.Activitatea mieilor schi

ori din Paring se desfășoară după un program riguros. Odihnă în dormitoare strălucind de curățenie, program de spălare și înviorare. Gazde primitoare, tovarășii de la LE.F.S. le-au pus la dispoziție șală de meșe, de cursuri, de sport, ba chiar televizor să poată urmări programele dedicate copiilor și întrecerile de schi. . Aici, la cana- na. I.E.F.S. din Paring sînt la înălțime nu numai lecțiile de schi ale „ghioceilor", ci și cele de învățătură. De aceasta din urmă se ocupă cu responsabilitate și probitate profesională tînărul învățător Vasile Dinea, detașat în mod special pentru a se ocupa de instruirea, și educarea copiilor. Cit despre masă, aceasta este bogată și consistentă. .(Școala „ghioceilor" din Paring mai are încă o parte bună. Există aici un program de vizitare a copiilor. Și ți-e mai mare dragul să vezi părinții, frații, ba chiar și bunir cii urcînd spre înălțimile înzăpezite. Prin această clasă de schi sînt antrenați să practice sportul nu numai cei mici, ci și vîrst- nicii.Cum spuneam, copiii din Paring sînt doar la abecedarul învățăturii și al schiului, dar mulți dintre ei vor urca în mod sigur cu pași fermi spre culmile științei și ale măiestriei în sportul preferat.
Dumitru CRIȘAN 

------------------------------ £

Avancronică

T. SPAtaRU

In amplul program de 
investiții tot mai multe lo
cuințe moderne și confor
tabile se construiesc pen
tru oamenii muncii din 
Valea Jiului.

In imagine, unul din 
blocurile Petroșaniului a- 
flate în faza de finisare.

Foto : Ion LEONARD

• Arena, cu patru piste, a preparatorilor din Petrila găzduiește duminică, ora 8, partida dintre divizionarele A din județul nostru, Jiul'Petrila — Metalul . Hunedoara. Sîmbătă, ora 16, duminică, ora 8,30 au loc pe arena Asociației sportive Constructorul minier Petroșani întrecerile competiției dotate cu „Cupa de iarnă". Participă echipele Preparatorul Lupeni, Minerul Vulcan, Preparatorul Petrila,;.și formația gazdă.• Duminica, ora 10, în sala de sport a 1 M.P. începe meciul de baschet între divizionarele B Jiul- Știința și Carpați București. "• In zilele de 24 și 25 februarie, piftiile din Paring găzduiesc finala ■concursului republican de schi alpin rezervat Copi

ilor (fețe și băieți). Sîmbătă se dispută întrecerile de slalom special (două manșe), iar duminică o singură manșă la slalom uriaș. Festivitățile, de premiere au loc în decor montan, în jurul orei 15.• în sala de sport a Grupului școlar Petroșani are loc sîmbătă, ora 15, și duminică, ora 8, turneul de handbal al liceelor. Participă echipele de fete și băieți din . toate liceele Văii Jiului.• Campionatul municipal de tenis de masă programează duminică, ora 10, partidele dintre echipele Minerul Paroșeni — E. G. C. L. Lupeni, Minerul Vulcan — Constructorul minier Petroșani, Preparatorul Lupeni — Viscoza Lupeni și Preparatorul Petrila — Preparatorul Corcești. (C.D.).

Opinia publica, seismograf sensibil al vieții sociale

Un erou a coborît de pe ecran.,.Melodia de dans s-a stins* firesc. Era previzibilă 6 pauză. , Perechile s-au desfăcut, între timp par- ticipanțiT la ultima „joie a tineretului" . au fost rugați să vizioneze o peliculă de scurt metraj, realizată de procurorul inspector Nicolae Moise, de la procuratura județeană și procurorul Ștefan Szoke de la procuratura municipală, cu sprijinul mai multor colaboratori. Filmul „Opinia publică în acțiune" recon- sțituia o crimă petrecută la sfîrșitul Iui decembrie 1977 în Bărbăteiii. Un individ, de mai multe ori certat cu legea, beneficiind totuși de clemența ei, a pătruns în casa unui miner pensionar, cu sadicul gînd de a-1 ucide, pentru a-1 jefui. Sînt re

levate apoi acțiunile întreprinse de vecinii victimei pentru prinderea și imobilizarea criminalului, în acest sens prin curaj si spirit de inițiativă s-a detașat conducătorul auto Valentin S.tăhcu, ajutat de tatăl său, muncitor minier. Tinerii din sala de dans au rămas impresionați de reacția opiniei publice din Bărbăieni, au înfierat atitudinea infractorului, care a‘ refuzat cu premeditare, resoeializarea s'a și-au dorit să-1 cunoască pe' curajosul lor coleg de getici fație.x -Era printre mi, dansa e în compania lor. Un tinăr simplu și modest, lucrează. la E.G.C.L.- ca șofer. Poate puțin timid. Dar în făta unor abateri antisociale, n-a pregetat să ac

ționeze prompt, pentru ca odiosul criminal să nu dispară, ci să fie pedepsit după fapta sa. Tinerii pre- zenți la manifestarea cul- tural-artistică au lwtărît atunci să-i dedice, ca semn de prețuire deosebită, acea seară lui, acestui minunat șofer Valentin Stancu....Procurorul Nicolae Moise ne-a. explicat pe îndelete gestația acestui film. în dorința de a activiza opinia publică, pentru descoperirea unor fapte antisociale și tragerea la -răspundere a celor v inovați, s-a apelat la mijloace moderne, eficiente, filmul „O- pinia publică în acțiune" constituindu-se în.tr-o reușită deosebită. în acest sens, de mare interes/ s-au bucurat dezbaterile organizate pe marginea lui la

cinematograful „Cultural", în sălile de < ședință și de apel ale preparatorilor și minerilor din * Lupeni. Miercuri și joi, filmul a fost comentat de reprezentanții procuraturii la Casa de cultură și in sala de apel ' ă minerilor ■din Uric.ani. Oamenii, care au cunoscut - victima, dar și pe tînărul căre a contribuit decisiv la prinderea criminalului, au luat atitudine împotriva încălcării normelor de conviețuire socialistă, au hotărît -să răspundă . cu. mai multă promptitudine pentru eradicarea unor astfel de fapte din viața noastră socială șf să con-, tribuie, cu mai multă eficiență . -Ia . iresoeializarea unor indivizi care au . să- vîrșit unele abateri. Reso-

cializare, care să se producă în mijlocul colectivelor de muncă, avind exemplul celor mai harnici ca instrument de educație pentru reintegrarea celor certați cu legea în rîndul oamenilor cinstiți, fiind folosită cea mai de preț activitate umană — munca.Așadar, moderna formă de conștientizare a opiniei publice, filmul, și-a dovedit finalitatea așteptată, inițiativa colectivului de cinefili, deschide .. drumuri concrete pentru întărirea muncii de educație în spiritul apărării legii, în rîndul tuturor cetățenilor din municipiul nostru. Iată de: ce, propunem ca acest film, cu deosebită priză la public, împreună cu comentariile reprezentanților organelor de procuratură, miliție sau judecătorie, să poposească, în scopul unor fertile dezbateri și în alte localități, în mijlocul altor colective de muncă din Vale si chiar din iudet.
Ion VULPE
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întrevedere roniâno-elenă FILME

1 1blTOl
ATENA 23 (Agerpres). *— Primul ministru al Republicii Elene,-- Constantin Karamanlis, l-a primit pe tovarășul Cornel Burtică, viceprim-minis- tru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, președintele părții române la Cea de-a Vl-a sesiune a Comisiei mixte guvernamen-

tale de colaborare româ- no-elenă.Iș» cadrul întrevederi, a fost exprimata satisfacția pentru dezvoltarea continuă a relațiilor economice, politice și cultural-ști ințifice dintre România și Grecia, în spiritul înțelegerilor stabilite cu prile- . jul întîlnirilor la nivel înalt de la București și Atena.

Criza guvernamentală din Italia
ROMA 23 (Agerpres). — fani. Cei doi lideri parla- Președintele Partidului Republican Italian, Ugo la Malta, care a fost însărcinat de șeful statului cu formarea unui nou guvern, a avut joi după- amiază întîlniri succesive cu președintele Camerei Deputaților, Pietro grao, și președintele natului, Amintore In-Se- Fan-

mentari reprezintă principalele partide politice i- italiene: Ingrao — Partidul comunist, iar Fanfani — Partidul demoerat-creș- tin.. Ugo :1a Malta i-a ihfoi> mat pe cei doi lideri parlamentari asupra misiu-. nii sale de soluționare a crizei guvernamentale.

CAPITALA VENE-
ZUELEI au luat sfîrșit lucrările Reuniunii tehnice a țărilor în curs de dezvoltare privind transferului de gie.. Delegații, tind 15 state în dezvoltare, au aspecte privind' tea creării unui formațional cu permanent care să

promovarea tehnol'o- reprezen-' curs de dezbătut necesita- sistem in- caracter aaigu-

I
I
I
I

AcțiuniAmbasadorul României a fost primit de ministrul externe iraniande (Agerpres).TEHERAN 23■— Ministrul afacerilor externe al guvernului provizoriu iranian, Karin Sanjabi, a primit pe ambasadorul României la Teheran, Nicolae Ștefan.Cu acest prilej, s-a procedat la un schimb păreri cu privire la diul actual și perspectivele relațiilor româno-iranie- ne, evidențiind'u-se dorința celor două țări de
de sta-

a-dezvoltare continuă a cestora, în toate domeniile de interes reciproc.
♦

TEHERAN 23 (Agerpres). — La Teheran a fost a- nunțată ' numirea altor cinci, membri ai guvernului, între care generalul Madani a ministru al M. Minachi. informației dei.
fost desemnat apărării, iar — ministru al și propagan-

I
s
i
5

57 ZILE IN COMPANIA 
URȘILOR POLARI

Japonezului Naomi Ue- 
mura, in vlrstă de 37 de 
ani, i s-a înmînat la Lon
dra un premiu internațio
nal pentru performanțe va
loroase în sport. Uemura, 
însoțit doar de o echipă 
de... dini polari, înhămați 
la o sanie, a „petrecut" 
timp de 57 zile in compa
nia urșilor polari și a fri
gului de la Polul Nord, 
străbătind anul trecut o 
distanță de 500 mile in 
zona înghețurilor de la pol.

De menționat că premiul 
i-a fost înmînat de laurea
tul de acum un an, tînăra 
Kathy Miller, de numai ! 15 ani, din S.U.A., care — 
după ce a stat în comă 
timp de trei luni, în urma 
unui accident de automo
bil — a reluat apoi antre- 

- namentele, participind la 
competiții automobilistice.

TURISMUL 
IN URMĂTORII 2fl DE ANI

Potrivit unor prognoze 
ale O.N.U., turismul, va 
crește de peste două ori 
pe plan mondial in urmă
torii 20 de ani. Numărul 

j călătoriilor turistice — in- 
l terne și internaționale —' 
S

î
5
S
5
*

I
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urirțxză astfel să ajungă 
la 3 miliarde pînă la sfir- 
șitul deceniului, față de 
1,2 miliarde in 1978 și 460 
milioane în 1963. Veniturile 
realizate — 230 miliarde
dolari în 1978, — plasează 
deja turismul înaintea unor 
ramuri industriale ma
jore, cum ar fi siderurgia. 
Pentru examinarea proble-

Faptul divers

pe glob

melor generate de tendin
țele actuale, in 1980 va a- 
vea loc, la Manila, o con- 

' ferinfă mondială în pro
blemele turismului.

m

MADRID 23 (Agerpres). — In preajma alegerilor legislative de la 1 martie, în Spania se amplifică mișcarea grevistă a salariaților care revendică îmbunătățirea condițiilor de viață. încă de la începutul anului, la chemarea Comisiilor torești (sindicatele) niunii Generale a citorilor,- sute deoameni ai muncii clin sec-" toarele metalurgic,” financiar, bancar,. îrivățămînt, de la companiile de asigurări, din spitale, transporturile aeriene participă la greve, perlate. Ei cer

Munciși U-Muii-mii de

experimente nu au fost pe 
deplin încurajate.
DECLIN IN NIVELUL 

CUNOȘTINȚELOR .
ELEVILOR

Potrivit unui studiu pre
zentat. in Senatul S.U.A.,. 
nivelul cunoștințelor asi
milate de elevii școlilor a- 
mericane a. înregistrat un 
declin continuu, după anul 
1965. Astfel, capacitatea de 
a scrie și de a citi a 
multor tineri care absolvă 
in prezent liceul este com
parabilă cu cea pe care o 
avea în 1965 un elev de 12 
ani. In ansamblu, relevă 
autorii studiului, cunoștin
țele tinerilor au scăzut cu 
25 la sută in raport cu 
nivelul existent in anul de 
referință.

DIN ANUARUL 
DEMOGRAFIC

Potrivit datelor furnizate' 
de Anuarul demografic al 
Națiunilor Unite, peste 56

grevistesporirea salariilor cel puțin la nivelul, atins de rata inflației — 16,5 la sută în 1978.
★ ''

LONDRA 23 (Agerpres).— Vineri, în Marea Britan ie, au declarat o grevă de 24 de ore aproximativ 300 000 de funcționari publici și guvernamentali de la serviciile de vamă și pașapoarte ale aeroporturilor și porturilor, oficiile de asigurări sociale, a- gențiile fiscale, precum și . controlorii traficului ru- . tier etc. Totodată, continuă acțiunile revendicative ale celor 1,5 milioane de angajați de la serviciile publice, inițiate cu peste doua luni în urmă.

schimbul sistematic dereinformații și d<x umentație tehnică în materie de tehnologie.
IN PRINCIPALELE O- 

RAȘE DIN NICARAGUA .— Managua, Leon,. Granada, Masaya, San Marcos, Corino, Jinotepe și Chinan- dega — a fost înregistrată o recrudescență a ciocnirilor armațe între forțe ale Gărzii Naționale, fidele dictatorului Anastasio So- moza, și detașamente ale Frontului Sandinist de E- liberare Națională (FSLN). Luptele cele mai violente s-au desfășurat înGranada, al treilea mărime din țară. orașulCa
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direct sau prin transfer, pentru șantierele 
Deva și Paroșeni :

— ingineri, subingineri sau tehnician to
pometru ;

— sudori electrici și autogen
Informații suplimentare zilnic la sediul 

Grupului din Mintia sau telefon nr. 13220- 
13221 Devaf
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PETROȘANI — 7 
ieinbrie : Fiul Feței lide; Republica : înainte de tăcîre ; Unirea : Cascadorii.

. LONEA: Ecaterina Teodoroiu.
ANINOASA : Pi inci- piul dominoului.
VULCAN: Umbra' păsării în zbor.
LUPENI — Cultural: Oamenii rămîn oameni; 

Muncitoresc : Nimeni nu aleargă mereu.
URICANI: Aminteș- te-ți de mine.

TV.Telex.12,30-Curs de12,55 franceză.'■ de prînz. . ponderiții transmit...* .populară:Agendă culturală. Clubul tineretului. Muzică și publici- 17,50 Instantanee, internațional al 18,00 Saptă-

12,35 limbă spaniolă. Ciirs de limbă 13,15 Concert 14,13 Cores- județeni 14,35 Muzică 15,05 Stadion.16,20 16,5017,40 țațe.Anul copilului.rnîna politică internă și internațională. 18,15 Publicitate. 18,2.0 Viața rațională.filmului pentru copii și tineret. 18,30 Antologia19,30 Telejurnal, 20,00 Teleenciclope- dia. 20,3.0 Publicitate. 20,35 Film serial i Mî- nuitorii de bani. ’ Episodul 5. 21,20 De la o glumă la alta. „Galaxia Veseliei". 21,50 Telejurnal.diide Sport. 22,05 ' Melo- românești de ieri șl azi.
RADIO

I
I
1

ALCOOLUL... 
COMBUSTIBIL

De aproape doi ani
S.U.A. se utilizează expe
rimental alcoolul drept 
combustibil. Obținut din 
materii prime, precum de- la sută din populația mon- 
șeuri de lemn, produse a- 
grîcole, deșeuri menajere, 
alcoolul este amestecat cu 
petrolul dovedindu-se un 
bun substitut al benzinei 
„pure“. Dar, din cauza in
tereselor unor firme pro
ducătoare de petrol, aceste

diată trăiește tn Asia, 
circa 12 la sută in ■Eu
ropa, 10 la sută in Africa 
și 8 la sută in America La
tină. America de Nord și 
Oceania posedă 6, și, res
pectiv, unu la sută din 
populația Terrei.

I

5

î

întreprinderea minieră Aninoasa
ORGANIZEAZĂ CONCURS

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI:

— adjunct șef sector producție
— inginer principal comparti

mentul protecția muncii
—- subingineri conducători for

mații de lucru
— maiștri minieri subterani
— maistru electromecanic su

prafață
— maistru electromecanic

teran
Concursul va avea loc în 

de .12 martie 1979 la sediul 
tații.

Condițiile de participare
concurs: conform Legii 12/1971

sub-

ziua 
uni-

la

Retribuirea se face conform De
cretului 188/1977.
UNITATEA MAI ÎNCADREAZĂ:

— lăcătuși subteran 
electricieni subteran

— mineri (care pot fi și pensio
nari ) . . ■>.-

— fochiști cazane joasă presiu- 
ne

— primitor-distribuitor, cu ges
tiune

Relații suplimentare la biroul 
organizare, personal, învățâmînt, 
retribuire al întreprinderii.

— strada Justiției, nr. 55 (cod 70 661) —

ÎNCADREAZĂ de urgentă
PENTRU FILIALA SA DIN BAZINUL MINIER

OLTENIA

— doi exp^rți instructori în specialitatea 
exploatări miniere și electromecanică mi
nieră.

încadrarea conform Legii 57/1974 (8 ani 
vechime în specialitate) cu domiciliul sta
bil în orașul Țg. Jiu.

Relații la telefon. 162768 sau 164520.

Mica publicitatePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ben- dean Teodor, eliberată de S.S.H. Vulcan. Se declară nulă. (121)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Uțu Dănuț. eliberată de I.M. Aninoasa. Se declară nulă. (124)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Leah.u Ilie, eliberată de'! I.M. Lo- nea. Se declară nulă. (125)

ANUNȚ DE FAMILIE

UN gînd pios în a- 
mintirea dragului nostru 
fiu, soț, frate

OCTAVIAN AUREL 
PETRUȘ

Comemorarea va avea 
loc duminică, 25 fe
bruarie, ora 12 la bise
rica Sîînta Treime din 
Petroșani. (123)

5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri matinale, i 6,00 Radioprogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. Ș,00 Revista presei. 8,10 ' ilor. știri, dio. știri, rară dă și dor doine și jocuri. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Atlas cultural, teca „U“ Frațellp. de știri, moara tru. 12,45 Medalion ponistic : Marcel

Curierul melodi- 9,00 Buletin de 9,05 Audiența ra- 10,0010,05 radio. Buletin deRevista lite- 10,40 Legen-— balade,
11,25 Disco - Rossanna 12,00 Buletin 12.05 Din co- folclorului nos- com- r_________ Dra-gomir. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Meridian-club.16,00 Radiojurnal. 16,15 Radiorecording. 18,00 O- rele serii. 20,00 Romanțe, cîntece de voie 

I bună și melodii concertante. 20,30 Azi, în | România. 20,40 Caden- Ițe sonore. Buletin de știri (ora 21,00). Noutăți
I 
I 
I 
I

III
— melodii de pretutindeni (ora 21,05). 22,00Radiojurnal. 22,30 Maratonul dansului. 24,00 Buletin de știri. 0,05— 6,00 Non stop muzical nocturn.

LOTORezultatele tragerii din 23 februarie 1979;Extragerea 1: 5, 17, 65, 48, 3, 66, 82, 20, 90.a II-a 57, 70, 50,Extragerea 26, 89, 62, 64» 11, 24.Fond965 437 lei.
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