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[n întîrnpiriarea cele[ de^a 35^a 
eniyerșar[ a eliberări[ patriei 

ce sub dominația fascistă
Șeful de schimb Ștefan Nagy împreună cu un 

ortac din brigada condusă de Iosif Vincze, o formație 
de frunte de la sectorul II al minei Paroșeni.

Foto: Gh. OLTEANU

LA I.R.I.U.M.
PETROȘANI

Depășiri la 
producția fizică

înainte de încheierea 
primei jumătăți a anu
lui, colectivul de oa
meni ai muncii de la 
I.R.I.U.M.P. raportea
ză obținerea unor în
semnate succese închi
nate celei de-a 35-a a- 
niversări a eliberării 
patriei de sub domina
ția fascistă. Astfel, pro
ducția fizică la mașini 
și utilaje miniere a fost 

proporție 
din 

sta- , 
hi- 

a 
cu 15,9 la

realizată în 
de 103,3 la 
care numai 
bilit pentru 
draulici de 
fost depășit 
sută. La armăturile me
talice proporția reali
zării sarcinilor de plan 
este de 102,8 la sută, 
iar la piese de schimb 
de 113,3 la sută. Un alt 
indicator important in 
activitatea
— serviciile
— a fost realizat 
proporție de 106 la 
tă. Aceste realizări 
condus la obținerea 
nei producții nete perioare sarcinilor pla
nificate cu 8,5 la sută. 
Demnă de menționat 
este și depășirea pro
ductivității muncii pla
nificate cu 3,8 la sută.

sută, 
planul 
stîîpi 
abataj

I.R.I.U.M.!’. 
prestate 

în 
su- 
au 
u- 

su-

Blocul 69 din viitorul centru civic al orașului Petroșani a ajuns, cum s-ar spune, pe „ultima sută". Atît ca arhitectură, cît și din punct de vedere al construcției în sine, respectivul bloc, începînd cu prima zi a lunii iulie, va domina arhitectura orașului.Pe' fiecare palier sînt a- par'.amenie cu 2, 3 și 4 camere, toate cu un confort sporit, răspunzând astfel solicitării viitorilor locatari, o casă a scărilor multifuncțională (începînd cu cele două lifturi de mare capacitate și termi- nînd cu ventilația naturală cu balcon, spălătorii și uscătorii, precum și spații comerciale ia parter.Cu toate greutățile, pentru că n-a fost ușor să se ridice un asemenea bloc, primul la care s-a aplicat o asemenea tehnologie de lucru (a jocurilor de balcoane), colectivul de constructori condus de maistrul principal Constantin Albu s-a apropiat de timpul cînd își va vedea vi- . sul împlinit.II interpelăm pe șeful cunoscutei echipe de zidari Dumitru Postolache, care ne spune că în cel

mult o săptămână fațada principală va fi gata, ur- mînd încă vreo cîteva zile pentru cea posterioară. Marin Ignat, un alt șef de echipă de zidari, aducea totuși critici la adresa celor care n-au asigurat la timp parapeții pentru balcoane. ..Dacă aceștia ar fi fost aduși la timp, arăta

ță la cel de-al doilea tronson al blocului. Pină cum acesta nu spune nimic viitorilor locatari, cu excepția diferenței de nivele (cu trei mai multe). Peste cîteva luni însă și aici va fi aceeași febră,. Marin Ignat babil un alt parare, dar

a-

noi apartamente în Petroșani
interlocutorul, am fi predat blocul cu cîteva zile înainte de termen". Dar tot el este de părere că supărarea îi va trece cînd colegul său Nicolae Tudor, cu echipa de zugravi, va întinde ultima picătură de vopsea. Pînă atunci (nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în curs) pe locul actualelor schele vor fi sădite flori, semănată iarbă, iar ei, zidarii și mozaicarii, își vor strînge sculele și vor trece alături la numai cîțiva metri, unde alți colegi ai lor au terminat structura de rezisten-

va avea pro- motiv de su- va trece tot așa de ușor și o vor lua iar de la început, așa cum cînd se struieso cuințe un maisau

deconic- vineînceput (nu chiar u- șor) și devrememai tîrziu, un sfîrșit, întotdeauna plin de bucurie, bucuria de a lăsa ceva în urmă — locuințe frumoase și confortabile. Bucuria de a locui în- tr-o casă nouă cuprinde pe orice posesor al unui apartament. Cu' atît mai - mult viitorii locatari ai blocului 69 vor avea o satisfacție deosebită, întîm- pinînd marea sărbătoare de la 23 August în propriile apartamente. Din buchetele de flori oferite demonstranților, fără îndoială marea majoritate vor fi destinate constructorilor.

Pionierii Văii Jiului 
și-au sărbătorit ziua 

prin rezultate frumoase 
în munca lor

Ieri dimineață, în în
treaga Vale a Jiului au avut 
loc festivități specifice în
cheierii anului de învățămint 
pentru, clasele L—VIII, săr- 
bătorindu-se totodată, „Ziua 
pionierilor". Au participat 
membri ai birourilor comi
tetelor municipal și orășe
nești de partid, numeroși 
părinți. Deși vremea insta
bilă de dimineață n-a per
mis desfășurarea programu
lui sărbătoresc, atmosfera 
încărcată de emoții, carac
teristice- momentelor de bi
lanț, dar și de bucurie a în
ceputului de vacanță, a fost 
nota dominantă a zilei.

Ghiozdanele și 
au fost 
flori pe 
noscători 
fesorilor 
nă de pasiune și 
din timpul anului, le-au o- 
ferit în chip de omagiu pen- 

' tru condițiile minunate de 
învățătură. Semn al străda
niilor de-a lungul uniți an 
de studiu, coronițele — tri- 
mițindu-ne cu gîndul 
obiceiurile străvechi

servietele 
înlocuite ieri de 
care copiii, recu- 

învățătorilor și pre- 
pentru munca pli- 

răbdare

Constantin IOVANESCU

De asemenea
oameni avem nevoie

Traian Nan a coborît subteran și a rezolvat

totPeavem

ăcestor rânduri, sub

dePetro-

Am stat cîteva zile la Uricani. Acolo s-a născut ideea Scena s-a petrecut ochii mei...La un moment dat, la mină s-a creat o anumită situație. O împrejurare în care trebuia acționat cu operativitate, cu pricepere și răspundere maximă într-un anumit loc. Ceva se defectase în subteran. Un utilaj complicat pentru care stătea în loc producția. Au început frămîntările. Nu oricine se pricepea la o a- sbmenea treabă. A fost numit cineva, acesta a recunoscut sincer că nu se pricepe, apoi a fost chemat altcineva ș.a.m.d. Pînă la urmă s-a găsit soluția : „Numai maistrul Nan se pricepe la o asemenea treabă..." a spus cineva.Intr-adevăr, în numai o oră maistrul Nan, împreună cu echipa sa a rezolvat problema. Dar a doua zi. colac peste pupăză a fost necesară o

altă intervenție complicată, la o bandă transportoare. Apăruse o defecțiune. Nimeni nu-i dădea de cap. „Să-l chemăm pe maistrul Nan...“ a spus cineva din nou. Și iarăși echipa condusă de în în scurt timp defecțiunea.Mă gândesc la valoarea muncii acestui om. Și a altora ca el, care au devenit cunoscut! în între- i prinderile din Valea Jiului. Indiferent cum se numesc ei — Guia, Du- . ban, Pavlovschi, Lupu- lescu sau Pilier. Ei reprezintă o valoare de preț pentru aceste colective. Oameni care se dăruiesc muncii din adîn- cul ființei lor. Oameni de care astăzi este mai multă nevoie, care trebuie să-i cît mai mtrlți, pentru a ne face munca ușoară și viața mai bună.
Valeriu CO AN I)R AȘ

răsplăti pe cel care a câști
gat — au încununat mii de 
copii. Am fost- informați — 
și semnalăm acest fapt 
deoarece el indică însăși ca
litatea procesului instructiv- 
educativ — că in Valea 
Jiului, au fost acordate pes
te 5 000 de premii I, II și 
III, ceea ce, avînd în vede
re că în clasele I—VIII au 
fost cuprinși 22 000 elevi, ne 
spune că tot al patrulea a 
meritat premiu (media anua
lă intre 9 și 10). In anul 
școlar 1978—1979, al cărui 
bilanț s-a încheiat ieri pen
tru ciclul primar și gimna
zial, s-au obținut, așadar, 
rezultate frumoase, pe mă
sura condițiilor materiale și 
spirituale pe care partidul 
și statul nostru le oferă co
piilor din România socialis
tă. Prin programe artistice, 
pregătite pentru acest eve
niment final al anului ce 
învățămint, formații cultu- 
ral-artistice ale elevilor — 
constituite in cadrul stimula
tor al Festivalului național 
al muncii, hărniciei și crea
ției „Cintarea României", e- 
diția a ll-a — au prezentat, 
momente dedicate evenimen
telor politice de crucială în
semnătate pentru întregul 
nostru popor — a 35-a ani
versare a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă și 
Congresul al XI 1-lea al 
Partidului Comunist Român.

Sub semnul acestor apro
piate evenimente a fost 
sărbătorită și „Ziua pionieri
lor", zi în oare organizația 
politică, de educație - patrio
tică și revoluționară a copi 
Hor din patria noastră 
aniversat 30 ■ de ani de

Tiberiu SPĂTARU

(Cont. în pag. a 2-a)
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Răsplata unui an de 
muncă plină 
ințăt

Instantaneu 
festivitatea
anului școlar de 
Școala generală nr. 
Petroșani.

de sîrgu-

de la 
încheierii 

la 
4

Azi, la ora 18, la biblioteca Clubului sindicatelor Aninoasa va avea loc simpozionul „Mihai Eminescu, poet de seamă, al românilor". Participă tineri de la căminul de nefamiliști și cetățeni ai comunei, (C.I.)
♦--------------La Exploatarea transport auto

șani toate taximetrele au fost dotate cu stații ra- dio-telefoane. Această măsură este menită să ducă la satisfacerea în cele mai bune condiții a cerințelor populației,
♦--------- ----Planul de contractări și achiziții la bovine a- dulte în comuna Aninoa- 
sa a fost depășit cu 11 capete, iar la tineret bovin cu 42 capete. Consiliul popular, cu sprijinul comitetelor de cetățeni

și al deputaților continua acțiunea pentru îndeplinirea și depășirea planului de contractări și achiziții. (D.C.)
♦---------------Unde nu a putut ajunge elicopterul luni după- amiază, din cauza furtunii, au ajuns în noaptea de luni spre marți. șase membri ai echipei „Sal- vamont" pentru a salvai viața unui cioban rănit de urs. Acțiunea a avut loc în masivul Retezat.

Minerii Paroșeniului își vor petrece în curînd zilele de concediu la mare în căsuțele de odihnă confecționate chiar în cadrul întreprinderii, căsuțe destinate în exclusivitate minerilor de la Paroșeni. Zilele acestea primele căsuțe vor pleca spre litoral, unde vor fi iasamblate. (D,G.)
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Aprovizionarea operativă asigură 
în permanență produse proaspeteNe aflăm infundalelor. E ca în Unitățile re a legumelor să .se găsească dență produse specifice a- : cestei perioade, lată ce amgăsit cu prilejul unui raid prin magazinele specializate din Uricani.De la bun începutnem să subliniem ca binevenită măsura luată de conducerea C.P.V.I.L.F. Petroșani de a redeschide chioșcul din cartierul Ster-, mines. Era în jurul 12 în dului.peste 20 de gospodine așteptau la rînd să facă ■ cumpărături. Cauză acestei aglomerații am aflat-o de la Ioana Mincă, responsabila unității : .De puțin timp a sosit mașina cu produse. Azi, după cum se poate vedea, avem abundență de trufandale și verdețuri. Roșii, castraveți, fasole verde, salată și alte produse. Aprovizionarea se întîrziere**. păreri aleVeronica Poenaru :necesar cartierul pierdem du-ne la cartierul cel di.” Dacă aprovizionarea s-ar face măcar de două ori pe săptămînă, am avea produse mereu proaspete și nici nu ar fi aglomerație". Aurica Enache : „Azi a sosit un bogat sortiment de mărfuri proaspete și de calitate. Alteori nu se în- tîmplă așa. Nu avem pretenția ca mașina să aducă marfă în fiecare zi, dar

sezonul tru- deci firesc de desfaceri fructelor din a bun-
u-

orei : ziua efectuării rai- In fața chioșcului,

face uneori cu Am aflat și gospodinelor :„Este acest chioșc în nostru. Nu mai timp deplasîn- niagazinele din Bucura sau la centrul orașului.

nici o dată pe săptămînă".Unitatea nr. 42, cartierul Bucura. (responsabil Mihai Calotă) .al cărei spațiu de desfacere și depozitare', a mărfurilor în perioada de iarnă este necorespunzător, și-a mutat „reședința" în chioșcul de vară. Mașina care a adus Ia unitate 200 kg de roșii,
Prin unitățile 
de 
a legumelor 
și fructelor 
din Uricani

desfacere

62 kg castraveți, 20 kg fasole verde și alte produse încărca ambalajul pentru a nu afecta spațiul de depozitare a mărfurilor. Șoferul l-a informat responsabilul unității în depozit sa descarcă „balenă" roi, așa că unitățile desfacere vor fi aprovizionate și cu produsele respective. \Cînd am ajuns, la unitatea nr. 23 programul de servire de dimineață se terminase de mult. Rafturile pline de marfă, unitatea strălucind de curățenie erau gata pregătite în așteptarea cumpărătorilor. Nicolae Preoteasa, responsabilul unității, împreună cu vînzătoarea mai aveau însă de afișat prețurile la unele produse și sortat marfa. In magazie ordine și curățenie, mărfurile proaspete și

pe căode ceapă și ustu- de

calitate, excepție cîteva lăzi de salată și ceapă verde ce urmau să fie sortate pentru a nu se deprecia. ..Chiar azi am primit 225 kg roșii, 143 kg castraveți, 91 kg ceapă verde și 32 kg fasole verde. Pe lingă mărfurile de care unele de cartofi, fasole uscată, mii, conserve, morcovi și ceapă deshidratată", ne-a declarat Nicolae Preoteasa.Se poate deci în unitățile de a legumelor și din Uricani se _ general, produse, dar e necesar ea aprovizionarea să se facă mai operativ cu produse de sezon.Din discuțiile avute, Ia conducerea C.P.V.I.L.F. Petroșani, cu fovarșul Aurel Amza, sîntem în măsură să informăm oamenii muncii din întreagă Valea Jiului că în unitățile de desfacere se găsesc cartofi noi, castraveți, roșii, ceapă, cantități abundente de varză, iar începînd chiar cu zilele următoare cantitatea și variația produselor vor cunoaște îmbunătățiri mai substanțiale și deci și o aprovizionare mai abundentă.

afirma că desfacere fructelor găsesc, în Dulgherii o categorie de constructori care își aduc pe deplin con
tribuția Ia înălțarea noilor edificii economice șl social culturale. ' In imagine: 
echipa condusă de Gheorghe Fodor la lucru.

sezon, din seră, avem lă- precum și

In legătură 
cu examenul 

de bacalaureat
(Urmare «Un pag. 1)

înființare. In zilele care au 
precedat „Ziua pionierilor", 
s-a desfășurat, in întreaga 
țară, acțiunea „Tot înainte!", 
dedicată in Valea Jiului și 
semicentenarului scurs de la 
luptele revoluționare ale mi
nerilor din Lupeni din au
gust 1929. In cadrul adună
rilor tu ceremonial pionie
resc a fost evocată semnifi
cația „Zilei pionierilor") su- 
bliniindu-se contribuția la

Pe teme urbanistice

Instantaneu diurnîncoace noastre un bode cai
De la o vreme pe străzile urbei și-a făcut apariția lid, călare pe zeci putere, care la intervaleegale străbate strada principală tractînd o remorcă încărcată cu panouri de beton necesare șantierelor noastre de construcții.Efectuîncl o muncă utilă. atit de necesară bunului mers al procesului de înălțare a blocurilor de locuințe, se pare că menirea rîndurilor de față ar fi să evidențieze la modul pozitiv activitatea tractorului cu numărul de înmatriculare 41-HD-1267, dar... (veșnicul și stereotipul „dar" !).Trecerea acestui tractor pe străzile cu intensă circulație pietonală ale Petro- șaniului dezlănțuie un adevărat infern sonor. Măruntaiele mecanice ale vehiculului scot niște sunete aidoma cu cele pe care le scot avioanele în picaj, împreună cu un întreg ar-

senial de scrîșnete metalice și alte zgomote stridente care îi fac pe trecători și pe locuitorii de pe străzile pe unde trece să-și astupe urechile cu amîn- două mîinile.Peste tot în țara noastră se depun eforturi deosebite pentru depoluarea mediului urban sub toate aspectele, inclusiv cel sonor, care poate fi cauza unor afecțiuni deloc plăcute pentru sănătatea omului.Gurile rele spun că a- cest vacarm mecanic s-ar datora faptului că tipul de tractor în cauză este destinat muncilor de pe lanuri și cîmpii, ca atare nu-i priește deloc ambianța urbană.Ce părere are întreprinderea deținătoare a autovehiculului (și nu numai ea) despre această presupunere ?

D. CRIȘAN

Foto: I. LICIU

Cronica filmului

Dimineața pe Slătinioara.

viața socială și cullural-e- 
ducativă a organizației re
voluționare a copiilor din 
Valea Jiului, la procesul 
de educație comunistă a 
tinerei generații. Pentru ac
tivitatea desfășurată in anul 
școlar încheiat, pionierilor 
fruntași din Valea Jiului 
li s-au acordat peste 3 400 
distincții (tehnico-aplicative, 
muncă patriotică, pionieri de 
frunte, artă și sport etc.), 
2 100 trese, au fost desemna
te 75 detașamente fruntașe 
și 3 unități de frunte, au 
fost luminate 18 distincții 
„Meritul pionieresc".

Festivitățile de încheiere
a anului școlar și de săr
bătorire a 
evidențiază 
calitate în 
struire și 
contribuția 
copiii Văii 
în viața municipiului, de la 
acțiunile social-gospodărești, 
cultural-educative, sportive 
și pină la emoționante in- 
tîlniri, 
niere,

Prin 
pentru munca lor, învățătu
ra și necontenitul proces de 
educație în spiritul atit de 
nobil al muncii din Valea 
Jiului — pionierii și elevii, 
fii ai minerilor, constructo
rilor, ai tuturor oamenilor 
muncii care trăiesc aici — 
au dovedit că în anul șco
lar încheiat au fost la 'înăl
țimea încrederii și condițiilor 
de formare pe care partidul 
și poporul le creează cu 
consecventă și părintească 
grijă.

„Zilei pionierilor' 
atit un 
procesul 

educație, 
efectivă
Jiului au avut-o

spor de
de. in

cit și 
pe care

in întreprinderile mi- 
cu oamenii muncii.

distincțiile primite

Intre 23—30 iunie, 155000 absolvenți din promoția 1979 a liceelor se vor prezenta în fața comisiilor pentru susținerea examenului de bacalaureat. Potrivit precizărilor Ministerului Educației și Invăță- mîntului, cele 1 620 de comisii vor insista, în special, asupra maturității de gîndire a candidaților, capacității de sinteză și generalizare, priceperii de a interpreta în mod științific fenomenele naturii, e- venimentele social-politi- ce, operele literare, precum și asupra felului în care aceștia pot aplica noțiunile de specialitate, teoretice și practice, în domeniul pentru care s-au pregătit. ' '■»La cele două sesiuni ale bacalaureatului : 23—30,iunie — do vară și 16—25 august — de toamnă, pot participa atit absolvenții actualei serii, cît și cei care au terminat liceul în perioada 1975—1978, dacă nu au susținut acest examen, sau l-au susținut numai o dată fără să promoveze. Cei din seriile precedente menționate, care au candidat de două ori la bacalaureat, fără a obține notă de trecere, se mai pot prezenta, pentru ultima oară, numai la una* < din cele două sesiuni ale anului 1979.

T. KARPATIANNeajunsuri ce se cerremediate
' A trecut destul de mult timp de cînd de pe strada Luminii unde locuim nu s-au mai ridicat reziduurile menajere. Sesizînd acest fapt tovarășilor de la E.G.C.L. Petrila, dînșii s-au scuzat cum că nu dispun de mașini suficiente. înțelegem și noi acest neajuns, dar după cite am aflat E.G.C.L. Petrila a fost dotată cu containere de mare capacitate, ceea ce ne face să credem 
că gunoiul va fi transportat 
după un program care să fie respectat și po strada npastră. In plus am mai

avea o doleanță. Legătura , dintre strada noastră și cartierul 8 Martie, de unde facem cumpărături și unde ne merg copiii 1® școală, se face traversînd Jiul peste un podeț la care îi lipsesc pe ici, colo balustradele. Ar fi deosebit de necesare aceste balustrade, precum și uri bec care să ne lumineze calea Ia vreme de noapte.
Amalia TOMA, Maria 

BIRSAN, strada Luminii, 
Petrila

Un om în loden
I 
!
I 
I

I 
I 
II

Casa de filme Unu a ales inspirat transpunerea pe ecran a unui roman polițist, de care ne amintim cu plăcere : „Moartea vine pe bandă de magnetofon" de Ha- ralamb Zincă. Titlul în sine ar fi fost nimerit și pentru film. Desigur, e vorba de o chestiune de detaliu, care nu are nimic comun cu calitatea peliculei. Era infinit mai regretabil, dacă titlul „cu cîrlig" n-ar fi avut acoperire. Din fericire, lucrurile stau tocmai invers, adică după titlu se ascunde un film bun, re- comandînd un regizor de real talent, care știe să exploateze la maximum virtuțile materialului e- pic inspirator.Așa cum este firesc, filmul reconstituie fac- tologia romanului, într-o formă mai concentrată, ceea ce nu este dificil, deoarece cartea lui Ha- ralamb Zincă este prin excelență cinematografică, dispunînd de tot ce e necesar să n-o închidem , după primele zece file: acțiune palpitantă, sus-

pens, ritm, conflict bine conturat, tipologie interesantă, turnuri imprevizibile. Toate aceste calități, inclusiv aspectul psihologic al personajelor conțin șansa unui spectacol cinematografic de bună factură. Este categoric meritul lui Ni-

cințe ce decurg din izolarea în turnul de ivoriu. In acest sens, estef limpede că Stamatiad a- re o suprafață vulnerabilă în textura personalității sale : un soi de egocentrism care vexează anturajul profesional. . „____ ________  ___ ... Bineînțeles, lichelismulcolae Mărgineanu faptul Iui Aman și lipsa de ți- că nimic nu se pierde din ceea ce ridică „Moartea vine pe bandă de magnetofon" peste ștacheta obișnuitului. Cu o dexteritate absolut remarcabilă la un debutant, ' Ni-. colae Mărgineanu convertește structura romanes- că într-una vizuală, urmărind cu tenacitate stimularea perpetuă a interesului spectatorului.Subiectul propus de romanul care stă la baza scenariului, este generos. Inginerul Stamatiad, un om de care noțiunea a- ventură se află la distanțe astrale, este implicat într-o afacere obscură. Punctul de pornire prezintă un interes sec, situația de nicnt statuînd exemplul imprevizibilelor
intrin- funda-cpnse-'

nută morală a celor polarizați în jurul unei umbre a trecutului de tristă amintire, nu descind din dificultatea firii lui Sta- matiad. Dar nu este mai puțin adevărat că natura retrasă a inginerului este un teren propice pentru punerea în aplicare a u- nei urzeli complicate. De altfel, Nicolae Mărginea- nu subliniază în filmul său, ferit de clișee, că vigilența nu este doar datoria profesională a securității și miliției, ci a fiecărui cetățean în parte. Aceasta pentru că răuvoitorii caută mereu, u- neori cu disperare, fisura imaginară prin care ar putea da lovitura sub centură unei societăți pe care o urăsc, . deoarece nu au loc în ea.

I
I
I
I 
I

Ar fi eronat să spunem că filmul lui Nico
lae Mărgineanu are un pronunțat caracter politic. Nu genul polițist e chemat să împlinească a- cest deziderat. Dar — și acest fapt ne pare important cînd evaluăm pelicula „Un om în loden" —- evenimentele însumate de acest nou film românesc sînt văzute pe o a- numită poziție, dintr-o a- numită perspectivă, care prin definiție exclud a- politismul. Or, angajarea regizorului îi conferă spectacolului filmic în cauză un spor de autenticitate.Din lunga distribuție îl reținem mai întîi pe excepționalul V ictor Re- bengiuc, fin analist al personajului Stamatiad. Actorul e secondat de parteneri aleși cum ar fi Ovidiu luliu Moldovan, Constantin Diplan. George Constantin, Mircea Albulescu, Sanda Toma, Draga Olteanu-Ma- tei, Florina Luican și Ta- nase Cazimir (tîrziu descoperit pentru film), care contribuie esențial la reușita acestei prima verba în regie.

C. ALEXANDRESCU |

I 
I
i
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• Folosirea integrala a fondului de timp • Extinderea 
metodelor avansate de exploatare • Depășirea productivității 
muncii 9 Reducerea cheltuielilor de producție • Respectarea 
cu strictețe a normelor de protecție a muncii

' --Și? 7^

Pregătirea forței de muncă- 
în pas cu cerințele actuate 

și de perspectivăProblema formării cadrelor se află permanent 
în atenția organului colectiv de conducere de la mi
na Lupeni. Zilnic, comisia de încadrare înfățișează oamenilor o situație reală cu privire la condițiile de muncă și cele sociale, la cîș-* figuri, precum și cu privire la perspectiva ce o au, fără să ocolească specificul și particularitățile activității din subteran. Punem un mare accent pe modernizarea formelor de instruire. Astfel, încă de la început se face testarea cunoștințelor, a deprinderilor și capacităților de muncă ale tinerilor,. pentru a fi încadrați și repartizați la locul de muncă potrivit, în funcție de aptitudinile și aspirațiile personale. In această idee, se află în curs de a fi definitivat un sistem de testare mecanică și clectro- ' alică, conceput în colaborare cu laboratorul psihosociologic I.C.P.M.C., prin care constata acomodarea

bio-a 1 vom _______________________ _ la efort, atenția distributivă, spiritul de disciplină, inițiativa, capacitatea de lua decizii. Toate acestea se impun datorită calităților noi cerute minerului de astăzi, care trebuie să manipuleze utilaje și ins-

talații de înaltă complexitate tehnică.In procesul muncii, după integrarea noului încadrat în formația de lucru, un rol deosebit îi revine șefului de brigadă sau maistrului. Adevărata formare a tînărului are loc sub îndrumarea atentă si acestor muncitori cu înaltă calificare. Ei sînt cei care modelează, în continuare, aptitudinile și calitățile tinerilor, îi ajută să depășească momentele mai dificile ce se ivesc pe parcursul integrării. Tot ei, cu maturitatea și experiența, nu numai profesională ci, și de viață, îi povățuiesc, le îndrumă pașii spre afirmarea lor in viața socială.In concepția noastră, pregătirea și perfecționarea forței de muncă nu se o- prește aici. înțelegem acest proces ca fiind îndelungat, continuu și complex. Atît tinerii noi încadrați și ceilalți muncitori orientați spre cursuricalificare și policalificare pentru a dobândi cunoștințe multiple, la nivelul teh- a nicii de care dispunem la ora actuală și în perspectiva dezvoltării viitoare a întreprinderii.
Ing. Dan SURULESCU, 
directorul I.M. Lupeni

cit; sînt de

Rodul gîndirii tehnice 
înaintateLa I.M. Lupeni, procesul muncii este permanent supus înnoirilor. Astfel, întregul colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni se mîndrește cu realizările obținute prin extinderea metodelor avansate de exploatare, adaptarea unor utilaje moderne la condițiile proprii de zăcămînt, soluționarea celor mai multe probleme ale producției printr-o gîn- dire înaintată și o activă participare a unui mare număr de mineri și cadre tehnico-inginerești. In urma acestor realizări, producția extrasă cu tăiere mecanică va crește, în a- cest an, cu peste 500 mii tone față de 1977. Aceeași creștere va fi obținută și la producția extrasă cil susținere mecanizată.Prin aplicarea noilor metode de exploatare și prin ingenioasele adaptări de utilaje s-a obținut, deopotrivă cu creșterea producției fizice, și o importantă reducere a prețului de cost, de peste 16 lei pe tona de cărbune extrasă. In oglinda acestui succes se reflectă preocuparea statornică a colectivului de a desfășura o activitate caracterizată printr-o

înaltă eficiență economică.In acest context de preocupări se situează și grija permanentă a conducerii întreprinderii, sub îndrumarea comitetului de partid, pentru creșterea gradului de securitate a muncii. De menționat că depășirea pe care o tează mina noastră ta actuală — de45 000 tone cărbune, trase suplimentar de începutul anului — a fost obținută în condiții de deplină securitate a muncii în subteran.
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Obiectivul asistenței tehnice ;

Toate brigăzile cu• In anul 1979, colectivul minei Lupeni — care a lansat chemarea la întrecere către toți minerii țării ■— este animat de . hotărîrea de a desfășura . o activitate exemplară. In prezent, cuvîntul de ordi- . ne în activitatea noastră este : toate brigăzile cu

planul realizațiplanul realizat. in lună mai, doar 6 brigăzi (din peste 50) nu au realizat preliminarul. O atentă a* sistență tehnică este acordată acestor formații de lucru, din dorința de a le sprijini să învingă dificultățile ce se ivesc în pro-' cesul de producție.
Preocupări statornice orientate 

creșterea eficientei
, c'După cum se știe, eepînd din acest an, conform hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1978, s-a trecut la aplicarea noului mecanism eco- nomico-financiar. Activitatea economică este raportată la indicatorii cantitativi și calitativi — producția fizică și producția netă — care reflectă mai fidel aportul fiecărei întreprinderi la crearea de noi valori și, creșterea venitului național. In această situație, o ; importanță deosebită capătă — alături de sarcinile cu privire la creșterea producției fizice și depășirea productivității muncii — reducerea con- dea ce-odată an a

ținiiă a cheltuielilor producție, îndeosebi lor materiale.La mina noastră, cu începutul acestuifost declanșată o vastă acțiune patriotică, în cadrul inițiativei muncitorești 
„Contul colector de econo
mii al sectorului", pentru recuperarea unor materiale feroase, piese de schimb sau părți componente din instalații, în vederea refolosirii lor. Trebuie să menționăm că, dînd dovada unei atitudini înaintate, numeroși mineri au participat și participă în continuare cu entuziasm la această acțiune patrio-

tică. Pină în prezent, din recuperările obținute (1240 armături metalice, 1944 elemente de stringers, 1896 m lanț transportor, 1194 scocuri < t r a n portor, 7: stîlpi de a- bataj, 176 tuburi dea- eraj și tele) realizat i m p o t <a n t ă eon om ie re a influențat creșterea producției nete, cu 1940 000 lei.Iată cîteva brigăzi evidențiate ; loan Gîrea, Nicolae Bălan, Ioan Pall, Stoian Busuioc, Teodor Vraja, Alexandru Zoltan, Gheorghe Anița și altele. 
Acțiunea lor a fost recompensată cu stimulente în valoare de peste 120 000 lei.Desigur, aceasta este doar una din căile pe care s-a acționat. Pentru a avea o imagine globală asupra preocupărilor noastre, a-
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Realizarea și depășirea planului în condiții 
deplină securitate a munciiIn lumina sarcinilor stabilite de Comitetul județean de partid, pentru îmbunătățirea activității de protecție a muncii, la întreprinderea noastră a fost elaborat un program corespunzător de măsuri care constituie un permanent sprijin în munca compartimentului de specialitate și a sectoarelor.

Cîteva din măsurile preconizate ne dau imaginea atenției deosebite ce este acordată protecției muncii prin :— asigurarea unui aeraj corespunzător la toate lucrările din subteran, pentru crearea microclimatului optim la fronturile de lucru ;— extinderea susținerii
• Prin introducerea susținerii cu complexe me

canizate in stratul 3, blocul V și stratul 13, blocul 
VI, gradul de securitate a crescut cu peste 40 la su
tă.

fronturilor cu complexe mecanizate care elimină accidentele provocate prin căderile de rocă ;— .modernizarea transportului subteran prin extinderea fluxului continuu pe benzi cu covor de cauciuc.Amintim că, paralel cu măsurile tehnice, la întreprinderea noastră este a- cordată o mare atenție a- plicării de metode moderne în instruirea muncitorilor. Pentru noii încadrați instruirea se face încă de ia. suprafață, la „mina- școală" amenajată în a-

cest scop, dotată eu utilaje adecvate. Peste puțin timp va fi dat în folosință un modern cabinet de protecție a muncii, cu a- paratură specială, în cadrul căruia se vor desfășura atît activități de instruire practică cit și de verificare a cunoștințelor profesionale și de legislație a protecției muncii,
£ng. Victor STOICOIIJ, 

șeful compartimentului de 
Protecție a muncii de ia 

I.M. Lupeni

• La mina Lupeni 
se află într-o fază a- 
vansată lucrările la vi
itorul puț cu schip ca
re va contribui la con
centrarea producției și 
creșterea productivită
ții muncii pe întreprin
dere, deopotrivă cu îm
bunătățirea transpor
tului pe verticală. Sînt 
terminate lucrările de 
săpare și betonare și în 
curînd vor începe lu
crările de montaj;

• Se lucrează, de a- 
semenea, intens la ter
minarea unui important 
obiectiv — puțul 
Victoria — 
bunătățirii 
general al

nou | 
destinat im- ' 

aerajuluv ■ 
minei. I

mințim că în permanență ne străduim să obținem reducerea consumurilor specifice — Ia lemn de mină, cherestea, energie, combustibil — prin extinderea metodelor avansate de exploatare, eliminarea funcționării în gol a uti
lajelor, utilizarea de înlocuitori la lucrările miniere. O importantă economie de combustibil o obținem prin valorificarea gazului metan captat din mină, Ia încălzirea băilor »î a cintei. In ansamblu, cele 5 luni din acest consumurile specifice au fost reduse cu 1,1 mc Ia lemn de mină și 0,3 mc la cherestea (la 1000 tone de cărbune extrase), 4 kWh energie electrică pe tonă și 0,03 lei pe tonă, Ia combustibil. Astfel, preocupările noastre multiple au făcut ca în cele 5 luni din acest an să realizăm valoarea producției nete în proporție de 121 Ia sută.Acțiunile noastre de economisire, de gospodărire mai bună a valorilor ce ne sînt încredințate au drept scop Un obiectiv . deosebit de important îri această, etapă de dezvoltare multilaterală a țării î efi- ac-creșterea continuă a ciențci întregii noastre tivități.

in* 
pe 
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!/

Nicolae GOMOIU, 
contabil șef al I.M. Lupeni
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STOCKHOLM 19 (Ager preș). In cadrul manifestărilor destinate în Suedia a 35-a aniversări României de nația fascistă, Per Olof Ekstrom, lucrării...în limba„Ceaușescu și Omul și patria sa", bit — cu prilejul" seri culturale, — despre semnificația zilei de 23

marcerii celei de-a a eliberării sub domi- scriitorul autorul suedeză România, a vor- unei

August. Vorbitorul 3 levat realizările importante obținute de poporul român în cbnstrucția societății socialiste multilateral dezvoltate, ca și politica consecventă de pace,, prietenie și colaborare internațională promo vată de președintele Nicolae Ceaușescu.Cu acest prilej, au fost proiectate filme documentare românești.

Premierul Hua Guofeng despre situația 
politică și economică a Chinei

BEIJING 19 ’(Agerpres), In raportul asupra activității guvernului prezentat de Hua Guofeng, premierul Consiliului de Stat, la sesiunea Adunării Naționale a Reprezentanților Populari din R.P. Chineză, se arată că în ultimele 15 luni poporul chinez a desfășurat cu succes acțiuni dinamice și, drept rezultat, a obținut importante realizări. Unitatea poporului s-a întărit și amplificat, s-.a a-

FILME
energiei

Pentru economisirea

Schimb de mesaje
CANBERRA 19 preș). Un călduros de mesaje de salut Ioc între tovarășul Ceaușescu,

(Ager- schimb a avut Nicolae , secretar general al ■ Partidului Comunist Român, și liderul Partidului Laburist din Australia, William Hayden, cu lejul întîlnirii loc la Canberra varășul Cornel membru al C.C. ; aflat în vizită în. . și David Combe, general al acestui partid.

price a avut între to- Onescu, al P.C.R.. Australia, Secretar

Jimmy Carter despre SALT-II
WASHINGTON 19 (A- gerpres). Intr-o alocuțiune pronunțată în fața Con-, greșului după întoarcerea S3 de la Viena. președintele S.U.A., Jimmy Carter, a subliniat în mod deosebit că respingerea de către Senat a limitare a strategice SALT — II, cent cu U.R.S.S., lansa cursa înarmărilor și ai- spori riscurile proliferării nucleare în lume.Președintele S.U.A.

tratatului de armamentelor ofensivesemnatar re-re-
aNegocieri intercipriote

NICOSIA 19 (Agerpres). La Nicosia au început lucrările celei de-a doua ședințe a negocierilor comunitare pentru mentarea problemei priote, prezidată de de Cuellar, secretarral adjunct al O.N.U.Delegația cipriotă greacă este condusă de Georges loannides. iar cea,cipriotă turcă de Urnit Suleiman Onan. Surse apro-

inter- regle- ci-Perez gene-
aupiate Națiunilor Unite precizat că această a doua reuniune va continua examinarea problemelor procedură. înaintea perii ședinței, Perez . de Cuellar a afirmat că sfîrșitul săptămînii î.i curs va părăsi Ciprul, negocierile urmînd a fi prezidate de către Calindo reprezentantul special Secretarului general Națiunilor Unite în Cipru.

de înce-
la

Pohl, al al

adăugat că această respingere ar aduce prejudicii trăiniciei alianței Statelor Unite cu țările vest-euro- pene. Conducerea Ămeri- cii în cadrul alianței a- tlantice ar fi compromisă și alianța însăși ar fi zdruncinată în mod serios, a spus el.
AUTORItATILE VEST- 

GERMANE din Bavaria au proclamat starea de urgență, ca urmare a inundațiilor provocate timp de mai multe zile de ploi torențiale.Se apreciază că valoarea pagubelor materiale se ridică deja la mai multe milioane de mărci. Pe Dunăre, traficul fluvial în această regiune a fost întrerupt.
20 DE PERSOANE și-au pierdut viața luni în Grecia din cauza caniculei — anunță presa a- teniană de marți.La Atena și în Insula Lesbos, din Marea Egee, temperatura era luni de 40 de grade Celsius la umbră, iar în Creta, Chios•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••OSPORT • SPORT * SPORT • SPORT • SPORT •. SPORT

Rezultate din etapele 
de zonă ale 

campionatelor liceelor 
din cadrul M.M.P.G.Reprezentativa de fotbal a Grupului școlar mitiier Petroșani a făcut parte din „zona" desfășurată la Moreni unde s-a calificat pentru turneul final. Echipa condusă de prof. Dorel Vladislav a reușit să câștige cu 4—2 întiinirile cu echipa Filipeștii de Pădure, 1—0 cu Tîrgoviște, făcând un egal, 0—0 cu Cîm- pina, iar în turneul final a învins cu 6—4 pe Constanța.Municipiul nostru a găzduit o altă ,,zonă“ la care au participat 10 reprezentative cadrul trecerile șurat .turneu și te de școlar petrolifer Țicleni- Gorj. Pe locurile secunde s-au clasat echipele Gura Humorului și Anina. 
(Staicu BALOI)

ale liceelor dinM.M.P.G. In- s-au desfă-
3 serii, sistem au fost cîștiga- echipa Grupuluiîn

CAMPIONATUL JUDEȚEANREZULTATE: Aurul Certej — Explorări Deva 4—1; Minerul Paroșenl — I.M.C. Bîrcea 1—0; C.F.R. Petroșani — Auto Hațeg 5—2; Metalul Sitneria — I.G.C.L. Hunedoara 0—2; Dacia II Orăștie — Minerul Aninoasa 1—0; Constructorul Hunedoara — Minerul Uricani 1—1; Preparatorul Teliuc — Preparatorul Petrila 3—0 (neprezent.).' ':Z' - ■ ■ -

cu promovarea

CLASAMENTUL FINAL (ne■omo logat)Explorări Deva 30 21 3 6 84—27 45Minerul Paroșeni 30 20 3 7 82—35 43Constructorul Hunedoara 30 16 7 7 71—27 39Minerul Uricani 30 15 7 8 58—43 37Aurul Certej 30 15 6 9 60—49 36Minerul Aninoasa 30 14 5 11 66—46 33Dacia II Orăștie 30 15 1 14 48—39 31I.M.C. Bîrcea 30 13 4 13 70—61 30Preparatorul Petrila 30 12 5 13 54—66 29C.F.R. .Petroșani 30 10 4 16 55—71 24Auto Hațeg 30 11 6 13 45—52 24I.G.C.L, Hunedoara 30 12 3 15 42—68 23Parângul Lonea 30 10 6 14 40—46 22Metalul Simeria 30 9 4 17 36—69 22Preparatorul Teliuc 30 8 3 19 39—97 19Metalul Crișcior 30 4 1 25 13—73 9Explorări Deva a cucerit titlul de c am;pioană ju-dețeană și va participa la „barajul" în divizia C.

îîrfhăf ‘democrația Bbcîa- listă, iar sistemul legalității socialiste a fost îmbunătățit. O serie de probleme politice majore în. legătură cu ce. este bine și ce este rău, ivite în cursul revoluției culturale, au fost în mare clarificate.„Astfel — a declarat premierul Hua — am eliminat cauza esențială a tulburărilor și dezbinărilor politice, iar situația politică activă, stabilitatea și unitatea, la care aspiră poporul de multă vreme, devin o realitate".Referitor la economia națională, în raport rată că, în prezent cunoaște o situație nomică pe ansamblu și înfloritoare, arată că în prezent în există și ..dificultăți numeroase probleme așteaptă rezolvarea.

se a- China eco- bună VorbitorulChina Și că își

LONDRA 19 (Agerpres). Intr-un interviu acordat rețelei de Televiziune B.B.C., președintele Franței, Valery Giscard d’ J's- taing,.. a expus un proiect de plin în patru puncte, menit să facă obiectul u- nei înțelegeri între principalele șapte state occidentale industrializate cu prilejul apropiatei lor reuniuni la nivel înalt de la Tokio. Proiectul preconizează: elaborarea unuiplan comun vizând reducerea importurilor de petrol; eforturi în vederea reglementării „Pieței libere" cu produse petroliere de la Rotterdam, unde prețul barilului de petrol a atins 30 dolari; valorificarea altor surse de energie, între care cărbunele și energia solară; începerea de convorbiri intre țările vest- europene și țările producătoare de petrol.
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PETROȘANI — 7 NO
IEMBRIE: Circiuma din strada Piatnitkaia; 
PUBLICA: Trenul Benares; UNIREA: om în loden.

PETRII.A: Police hon — 357, seriile
LONE A: Dialog te ani.
ANINOASA:
VULCAN: te li de mine.
I.UPENI —

RAL: Napolită; MUNCITORESC: Jezebel.
URICANI: Expresulde Buftea.

RE-de UnPit- I-II.pes-Avooata.Aminteș-
CULTU- se revol-

TV

și Larissa de 39 grade. Fenomenul se datorează Unui val de căldură venit dinspre Africa.
MINIȘTRII DE EXTER

NE ai țărilor membre ale

Pieței comune au apreciat, într-o declarație "adoptată la încheierea unei reuniuni ce a avut loc în capitala Franței, că „politica de implantare de colonii promovată de guvernul is- raelian în teritoriile ocupate este ilegală din punct de vedere' al dreptului Internațional".

Teleșcoală.teatral: 'Eminescu110.4510,55
10.00Teatrul i“ din Șoimii ''■nc'heta

A n unt
GRUPUL ȘCOLAR MINIER PETROȘANI 

face înscrieri pentru ȘCOALA DE MAIȘTRI 
— electromecanic de mină — învățămînt 
seral — și nu învățămînt de zi așa cum ero
nat s-a comunicat — în perioada 25—31 au
gust 1978, la secretariatul școlii din str. 
Republicii nr. 7 și prin serviciile învățămînt 
de la unități.

EXPLOATAREA
DE GOSPODĂRIE COMUNALA LUPENI

strada 23 August nr. 8
încadrează de urgență, pe bază de

CONCURS
® un tehnician principal
Concursul va avea Joc în 25 iunie 1979.
Acordarea retribuției se face conform 

Legii nr. 12/1971 și a Legii 57/1974.
Informații suplimentare la comparti

mentul personal, telefon 603.

r In meciul cu Constructorul Craiova, ultimul din acest campionat, Minerul 
Vulcan a învins cu 2—1. In clișeu faza realizată de Aruncuteanu prin care gaz
dele conduc cu 1—0. (Foto: Vasiie IVAN) _________ __ ________________________ —

întreprinderea mecanică Sadu 
județul ftarj

ÎNCADREAZĂ URGENT URMĂTORUL 
PERSONAL CALIFICAT :

sculeri matrițeri
— electricieni

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA} Petroșani, str. Republicii, nr. 90,

I

9,00Profil „Mihai Botoșani. patriei.TV (reluare). 11.25 Mell, 50 Telex.Econo-lodii populare. Telex. 17.00 17,05 Teleșcoală.mie politică. 17.25 Curs de limbă germană. 17,45 pronoexpres. turisti- Putnei, de cîn- 18,30
Tragerea17,55 Itinerarii ce — Cascada 18,15 Program < tece pionierești. Festivalul național „Cântarea României". 18,50 1001 de seri. 19.00 Telejurnal. 19,15 Acțiunea „Productivitatea". 19 ;25 Noi, femeile. 19,55 Te- lecinemateca. Ciclul „Mari regizori". „Regă
sirea". Coproducțiefranco-a merîcană. 21.35 Telejurnal.

la 3.RADIO13,00 De la 115,00 Clubul invitați lor. 16,00 Radiojurnal. 16,15 Cînteeb de Mircea Stan. 16,25 Coordonate economice. 16,40 Muzică u- șoară. 17,05 Odă limbii române. 17,25 Formația condusă de Ion Drăgoi.17,40 Evantai 18,00 Orele Festivalul „Cintarea20,30 Pagini împotriva20,55 Cadențe 22,00 O zi într-o 23,00—5,00 Non muzical nocturn.

II
I
I
I
I

I

I
I

ritmic. ■ serii. 20,00 . național ■ României", din lupta fascismului, sonore.oră. I stop I

Mica publicitate,VIND Fiat 600 D. Petroșani, strada ConStrUctoru- rul bloc E ap. 10. (491)
instalatori tehnico-sanitari

VIND casă 3 camere, bucătărie, baie, dependințe, garaj, singur curte. Vulcan, strada Romanilor nr. 2. (496)
frezori

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt cele prevăzute de Legea 12/1971 și 
Legea 57/1974.

Relații suplimentare se pot lua de la 
serviciul personal al întreprinderii, telefon 
11501, interior 183.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Damian Toader, eliberată de I.M. Vulcan. Se declară nulă. (495)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Comă- nescu loan, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (464)
leieloane 4 16 62 (secretariat), 4 24 6a (secții), TIPARUL t Jipogrutia Peuoțam, str. BopuWțu. ai »


