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înfăptuind complexul program de mecanizare a lucrărilor din

subteran—înfăptuim indicațiile secretarului general al partidului

Deviza minerilor de la Paroșeni:

MODERN Șl EFICIENT
a crescut de la 27,2 la sută, cît era în cincina- 
pe primele cinci luni din 1979, la 61,7 la sută 
pentru cincinalul 1971-1975 nu a fost realizată 
kg/post, iar în primele cinci luni ale acestui 
de lemn de mină a scăzut de la 14,28 

cincinalul trecut, la 9,5 mc/1000 tone de cor
an, iar cheresteaua, luînd aceiași ani de refe

rință, scade de la 4,73 mc/1000 tone de cărbu ne la 2,9 mc/1000 tone.

• Ponderea producției extrase mecanizat 
Iu! trecut, la 42,49 ia sută în 1977, ca să ajungă;
• Productivitatea muncii planificată în abataje 
cu 797 kg/post, în 1977 a fost depășită cu 844 
an depășirea era de 1129 kg/post • Consumul 
mc/1000 tone de cărbune extras, cit era m 
bune extras pe primele cinci luni ale acestui

pri
Preocupările pentru promovarea progresului tehnic au început încă din anii 1970-1971, odată cu experimentarea mului complex de tăiere și susținere mecanizată de abataj și a primului transportor cu covor de cauciuc în subteran. De atunci aceste preocupări au căpătat un caracter constant, permanent și susținut și au luat o amploare deosebită din clipa în care mina a fost desemnată ea unitate mode! pe ramură în acțiunea de creștere suplimentară a productivității muncii.Un adevărat salt calitativ are loc însă în a- cesl domeniu al pârilor pentru rea progresului după adoptarea 

preocu- promova- tehnic progra-
Noi capacități de producție 

puse în funcțiune
con- țională o altă lucrare e-

de xecutată de constructori:
al stația de compresoare de

la puțu] Vest.
Predarea la timp a a- 

cesfor lucrări, ca de alt
fel și înscrierea în grafi
ce a altor obiective, con
tribuie la realizarea sar-

La I.M. Uricani,' 
structorii și monlorii 
la șantierul nr. 4 
I.C.M.M. au predat recent, 
in vederea punerii in 
funcțiune, o nouă stație 
de ventilatoare la puțul 
Est. (iele două ventilatoare 
de mare capacitate asigu
ră un debil dublu de aer cinilor lunare de plan de
față de cel existent. Tot către șantierul nr. 4 Lu-
în aceste zile va fi recep-

fi de Petru din Petrila. în prezent, întrea-

în atelierul de galvanizare al S.S.H. Vulcan piesele executate în celelalte 
ateliere, cîștigă un plus de rezistență. Conștient de importanța procesului de 
galvanizare, colectivul deniei muncește cu răspundere, executînd zi de zi lu
crări de calitate. ’ Foto ; Gh. OL1EANU

peni — Uricani al I.C.M.M.

mului privind modernizarea procesului de producție prin introducerea și extinderea în ritm mai susținut a mecanizării și automatizării lucrărilor din subteran, program e- laborat la indicația secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, date cu ocăzi^ vizitei de lucru efectuată în Valea Jiului.Rodul acestor statornice preocupări apare evident în rezultatele obținute pe calea mecanizării, a succeselor înregis- i me- . ponde- extrase a cunoscut o ascendentă,- a la 27,2 la sulă cincinalul 1971- ajungă în 1979, ; cinei luni, la

a succeselor trate prin folosirea canizării. Astfel, rea producției mecanizat dinamică crescut de cît era în < 1975 ca să pe primele

jU-61,7 la sută. Cu alte cuvinte, naai mult de mălaie din producția realizată o extragem mecanizat. -Totodată, productivitatea muncii planificată în abataje a fost, de asemenea, în continuă creștera — în cincinalul trecut la productivitatea muncii se înregistra o nerealizare de 797 kg/post dar în a- nul 1977 se ajunge plus 844 kg/poșt, iar primele cinci .luni ale cestui ari s-a obținut depășire de 1129 kg/post. In exploatarea, în mînu- irea complexului au fost
la 
pe 
a- o
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0 nouă capacitate de producție va fi pusă curînd în funcțiune

FabricaI’oliti.a înțeleaptă a partidului de repartizare judicioasă pe teritoriul țării a forțelor de producție, grija deosebită pe care o poartă minerilor secretarul general al- partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au. materializat în includerea in cadrul programului suplimentar de dezvoltare economico-socială a mai multor întreprinderi industriale ee se vor construi în Valea Jiului. Pe lingă sporirea potențialului
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obținute unele performanțe : o avansare lunară de 63 m cu o productivitate medie pe post de 19,4 tone sau o producție zilnică de pînă la 1020 tone de cărbune, producție realizată cu un singur complex. De asemenea, s-au realizat în aceeași perioadă la care am făcut referiri și importante economii de materiale și energie prin reducerea consumurilor. La lemn de
Ing. Gheorghe MARCHES 

directorul I.M. Paroșeni

de mobilă Petrila

(Continuare in pag. a 2-a)

de
C. IOVANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
Crîmpei citadin în Valea 

Jiului.

dintre aceste prevăzute în pro- suplimentar este de mobilă din Pe- cărei punere în

economic, noile rapacități vor asigura un mare număr de locuri de muncă pentru locuitorii Văii Jiului, îndeosebi pentru soțiile și fiicele minerilor.

Unul biective gramul Fabrica trila, a funcțiune se apropie. Noua fabrică urmează să producă pînă la sfîrșitul anului circa 6 500 garnituri mobilă.— Mult n-ar mai lucru — ne spunea Bordea, șeful lotului

Se lucrează cu pasiune (dar și cu multe greutăți) la viitoarea bază didactică a Școlii sportive. din Petroșani, ce va fi amplasată în masivul Paring. Pasiunea este depusă din partea școlii sportive (care execută lucrarea în regie proprie),

renumeDe aici, din această mație de inițiativa „Brigada educație”.

Brigada minerilor lui loan Cojocariu de la I.M. Lonea se bucură de un renume binemeritat.for- lucru a izvorît muncitorească de producție și Iar prin faptele ei de muncă se situează în fruntea întrecerii Socialiste pentru înfăptuirea exemplară a angajamentelor asumate cinstea sărbătoririi, berării patriei șt in întîni- pinarea celui de-al XII- lea Congres al P.C.R. De pînă miau fost extrase 13 000 tone de cărbune peste sarcinile, de plan. O mînă de oameni,' 

ineli-
la începutul anului acum, din abatajul nerilor Iui Cojocariu

ga suflare a șantierului este concentrată asupra definitivării lucrărilor la toate încăperile funcționale, care vor fi terminate în timpul prevăzut. Un 

sprijin deosebit vom primi în aceste zile și din partea beneficiarului.într-adevăr, pe șantier, chiar de la începutul lunii mai s-a aflat în permanență și directorul viitoarei fabrici, Cornel Marcu.. în ideea unei colaborări cît mai fructuoase cu cbnștruc- 
iar greutățile, după cum aflăm, ar fi în cea mai mare parte înlăturate dacă o seamă de întreprinderi ăr fi mai prompte consecvente în sprijinului ce solicitat și pe promis școlii.
și mâi privința le-a fost care l-au 
(I.M.)
♦--------------- --Ieri au început lucrările de reparații la stadionul din Lupeni. Cu 

a scos la zi, numai în primul semestru, un munte de cărbune IDincolo de acest fapt meritoriu se află un lucru mai puțin cunoscut —• brigada lui Ion Cojocariu constituie : o adevărată școală de âduca^ie comunistă, de formare a conștiinței m unc dorești. .Spre deosebire de alte brigăzi care au drept o- biectiv realizarea planului lunar și â angajamentelor.'prin productivitate sporită, încadrarea strictă în normele de consum, respectarea tehnologiei de lucru, întări-
V. STRAUJ

(Continuare în pag. a S-a»

ceasta ocazie se vor face a o serie de reparații la tri- | bune, garduri și celelalte ■ anexe ale stadionului. De asemenea, va fi reamena- jat drumul de acces pînă la stadion, iar porțiunea de la intrare (circa 50 m) va fi asfaltată. (C. Val.) .
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Fertilă activitate 
de cercetare a problematicii 

tineretuluiIn întreprinderile Văii Jiului muncesc mulți tineri care, împreună cu generațiile mai vîrstnice, 
de la experiența cărora pornesc în pregătirea profesională, participă la înfăptuirea sarcinilor- economice. Tineretul reprezintă o categorie omogenă numai dacă o delimităm prin criteriul virstei, posedînd un șir de trăsături comune (pornite dintr-un aspect fundamental. ele natură formativă, adică procesul o- biectiv și necesar de ordin moral și profesional pentru a răspunde optim comandamentului social), dar și deosebiri, diferențieri (talent, aptitudini,' gust, ideal etc.).In scopul cunoașterii prin demersul specific științelor sociale , furnizînd apoi datele acțiunii de conducere, în iarna a- nului trecut la Petroșani se înființa o filială a Centrului național de cercetări pentru problemele t neretului. De-a lungul a peste un an de activitate, munca unui grup de tineri cercetători este cuprinsă în mai multe studii (10 teme finalizate), prezentate la diferite sesiuni de comunicări, a- preciate pentru caracterul aplicat la problematica Văii Jiului.Dar. dincolo de gradul de interes și actualitate oferit de temele luate în studiu .aceste cer- «'e'.ări sociologice trebu

ie să fie eficiente, să se întoarcă asupra domeniului respectiv printr-un program practic de acțiune. liste aspectul de fond al sarcinilor pe care documentele de partid și de stat le pun în fața științelor sociale. In această privință am lost încredințați că temele cercetate în cadrul filialei din Petroșani se recunosc în activitatea organizațiilor de tineret ,a comitetelor județean și municipal ale 
U.T.C. Printre cele mai
S-au încheiat convorbirile de atestare 

in cadrul învătămîntului politico-ideologicȘi la mina Uricani s-au încheiat convorbirile de atestare din învățământul lîolitico-.deologic. Du
pă cum ne informa tovarășul loan (.mana, se- ircar adjunct cu probleme de propagandă; convorbirile au constituit un bun praej de ridicare a , coriști n țoi muncitorești, 
aiii a i.oifjun iști lor cît și a nemembrtfor de partid, pemru realizarea nilor de creștere a «lucției de cărbune.Rezultatele bune nule se datoresc în re măsură atenției s-a acordat acestei bleme, a fost nea. I n sia de leclivulmitetului de partid fost de un real folos pentru pregătirea corespunzătoare a dezbaterilor. A- eeasta prin stabilirea din timp- a tematicilor, pregătirea planșelor și a graficelor, a materialului bibliografic necesar. Ideea principală pe care am desprins-o din discuțiile purtate cu secretari de partid, cursanți și lectori, a fost aceea de a axa convorbirile de atestare 

sarci-pro-obți- ma- care procure acțiu- 
coiui- co- co- au

modului în pregătită acest sens, propagandăde lectori aiȘi

complexe și necesare teme se disting, prin amplitudinea investigației și pertinența . interpretărilor sintetice : „Structura, conținutul și dinamica procesului de educație în spiritul legilor, formarea tineretului din Valea Jiului pentru modul <l« viață comunist”, „Tineretul, educația și filmul”, „Integrarea socio-profesio- nală a tinerilor în unitățile miniere”, sau mai recentul studiu (prezentat de eurînd la o sesiune științifică la Oradea) ..Primirea noilor încadrați, factor dc stabilizare a tinerilor în unitățile miniere”.Prin diversitatea tematică, izvorîtă chiar din problematica deosebit de complexă și mobilă, și prin aptitudinile de a- naliză și sinteză ale grupului de cercetători (cei mai mulți făcând parte din colectivele întreprinderilor miniere), activitatea filialei este o contribuție valoroasă, cu sugestii foarte interesante pentru participarea tinerilor la producția întreprinderilor miniere. Experiența dobindită în munca de cercetare, adecvarea metodologiei la studierea unor teme din ce în ce mai complexe, permite acum filialei din Petroșani a Centrului național de cercetări pentru problematica tineretului nu numai să participe la reuniuni naționale, ci să și organizeze una in toamna acestui an. Toată activitatea de cer- < cetare a tinerilor din Petroșani este dedicată, împreună cu munca miilor de tineri din municipiu, celei de a 35-a a- niversări a eliberării patriei și Congresului al Xll-lea al partidului, evidențiind capacitatea creatoare și entuziasmul tinerilor în opera de construire a so< ictății socialiste.
T. SPĂTARE

cu oâme- mina cadrulde învățăm int

pe problemele majore, " teoretice și practice, ce izvorăsc din documentele de partid și de stat, pe problemele actuale care se confruntă nii muncii de la Uricani. Astlel. in cercurilor de la sectoarele de producție dezbaterde au a- vut ca suport problemele perfecționării-' noului mecanism economieo-financi- ar, ale creșterii eficienței economice și a beneficiilor prin îndeplinirea rilnțu- că. a producției fizice planificate. La sectoarele I și II, cursanții au făcut numeroase propuneri pentru creșterea productivității muncii și sporirea producției de cărbune, mai 
ales în abatajele cu complexe mecanizate. In bună parte aceste propuneri au fost rezolvate.Și în cercurile de . în- vățămînt din cadrul celorlalte sectoare,, cursanții s-au referit la problemele politico-ideologice, în strînsă legătură cu activitățile practice cu care se confruntă. La "sectorul V cursanții cecitatea formelor

electromecanic, s-au axat pe ne- folosirii tuturorși mijloacelor

Bacalaureatul. Clipe <le concentrare, de afirmare a cunoștințelor însușite 
de-a lungul anilor pe băncile școlii.

MODERN $1 EFICIENT
(Urmare din pag. 1) mină consumul a scăzut de la 14,28 mc/1000 de tone de cărbune extras la 9,5 mc/1000 de tone după cinci luni trecute din acest an, iar la cherestea reducerea consumurilor s-a făcut de la 4,73 mc/ 1000 tone de cărbune extras cît era in cincinalul trecut, la 3,6 mc în 1977 iar pe primele cinci luni ale anului 1979 a ajuns la numai 2,9 mc/1000 tone de cărbune? extras. Importantă este și reducerea consumului de energie electrică de la 30,67 kWh pe tona de cărbune extras cît era în 1976 la 30,53 kWh pe tonă pe primele cinci luni ale anului 1979. Am ales ca an de referință anul 1976 pentru că în acest an nu aveam în funcțiune nici Un complex mecanizat — condițiile de zăcămînt nu ne-au permis utilizarea complexelor mecanizate — funcționa doar o singură combină de abataj și 4 de înaintări. Ca să a- inintesc doar eiteva utilaje mari consumatoare 

pentru economisirea de materiale, combustibil și energie. Am arătat că este necesar să crească răspunderea fiecărui om al muncii pentru extinderea progresului tehnic in subteran. Pe această linie s-au înscris și dezbaterile 
de la sectorul VI transport, colectiv căruia în următoarea perioadă îi revin sarcini sporite pentru evacuarea operativă a cărbunelui din subteran. Propunerile făcute în a- cest sens, pentru extinderea fluxului de transport continuu au fost binevenite și vor . sta în atenția organului de partid și a conducerii colective a întreprinderii.Convorbirile de atestare la l.M. Uricani s-au încheiat la termenul planificat. Pînă in prezent nu s-a făcut un bilanț al desfășurării acestora, dar urmează să aibă loc în primele adunări generale de partid. Cu acest prilej se va face o analiză temeinică, insistîndu-se pe experiența bună dobîndi- tă, pe lipsurile care s-au manifestat în pregătirea unor cursanți și propagandiști.

Valeriu COANDRAȘ 

de energie. In anul 1979 însă avem în funcțiune trei complexe mecanizate, trei combine de înaintări și trei de abataj.Toate aceste succese au condus, în mod firesc, la realizarea și depășirea indicatorului de bază, producția netă valorică — procentul de. realizare fiind de 102,1 pe primele cinei luni ale anului 1979. Fără a insista prea mult aș aminti că mecanizarea a cuprins în același timp și săparea lucrărilor de înaintare în cărbune și steril, încărcarea în galerii și, bineînțeles, transportul din subteran, mai ales in ceea ce privește evacuarea cărbunelui din abataj și pînă la ziuă.Acest vast proces de mecanizare ridica o problemă și anume — greutate în urmărirea atentă a procesului de producție și

Zile «le vacanță, zile senine ale recreerii. Foto : I. 1.ICIU

JURNAL DE VACANTĂ
4• Un grup de elevi de la casa de copii școlari din Uricani, însoțiți de cadre didactice s-au îna-, poiat recent dintr-o drumeție pe parcursul căreia au vizitat casele-muzeu C. Brâneuși și Ecaterina Teodoroi u, h id rocentral a Porțile de Fier, întreprinderea Oțelul Roșu și alte obiective turistice.• Ieri, 20 de copii, din clasele a II-a și a Ilî-a de la Școala generală nr. 1 din Petroșani, împreună cu cadre didactice, au plecat spre litoral. în tabăra autofinanțată de la Techirghiol, elevii vor 

în intervenția operativă în caz de nevoie, problemă care a fost rezol- -vată prin crearea unui punct de dispecerizare dotat cu aparatură modernă — avem chiar televiziune cu circuit închis — de semnalizare și comunicare în ambele sensuri, aparatură care oferă informațiile necesare privind mersul utilajelor și sarcina de energie, aparatură de înregistrare și semnalizare a concentrației de metan la locurile de muncă.Sigur, aceste rezultate, cu care ne mîndrim, au fost obținute printr-o muncă plină de abnegație și dăruire a întregului colectiv al întreprinderii, pentru că fiecare om al minei vrea să fie părtaș la înfăptuirea indicațiilor secretarului general al partidului.

petrece 11 zile de neuitat.• Începînd cu 1 iulie, programul de vacanță de la Casa pionierilor și șoimilor patriei din Petroșani cuprinde numeroase acțiuni cu caracter instructiv-educativ și de recreere I Printre acestea enumerăm: „Clubul vacanței* *,  care va fi deschis în fiecare zi între orele 9:—15. Aici, pionierii joacă șah, participă Ia întreceri de ciclism, karting și alte competiții. Șoimii patriei au la disnozitie diferite jocuri specifice vîrstei lor.• Pentru pionierii iOr

bitori de drumeții se vor organiza excursii în jurul orașului.• în această vacanță este preconizată o nouă expediție cu pluta pe Mureș. Startul expediției se va da la Mintia, avînd drept punct de sosire o- rașui Arad. Cu acest prilej. temerarii plutași vor avea prilejul să cunoască pe viu o parte din minunatele, realizări înfăptuite pe meleagurile cursului inferior al Mureșului în anii desăvârșirii construcției socialiste în patrie noastră, precum și vestigii istorice și cultm rale. (C.D.)

Fabrica 
de mobilă 
Petri la

(Urmare din pag. I)torul, mai ales că în a- ceusiâ perioada s-au montat utilajele principale, o- perațiane de nec-.început fără participarea și indicațiile celor care după pornire vor lucra ia aceste mașini. ..Saptâmîna aceasta, a început să "osc i deja si personalul ilustru, in mare parte femei, de la cursurile de calif ■. are din diferite contre al,' țării.Tot din partea beneficiarului aflăm că în toată această perioadă conlucrarea cu constructorii a fost deosebit de rodnică. Aceeași‘colaborare se așteî tă și in continuare, îndeof oi după pornirea parțială A instalației, începerea probelor tehnologice — știut fiind că atunci mai apar unele deficiențe care se cer înlăturate pe loc și în cel mai scurt timp — astfel îneît rodajul utilajelor să nu depășească termenul planificat (60 de zile). Mai ales că lunar, pînă la sfârșitul anului, vor trebui produse peste 1 000 garnituri de mobilă. Bineînțeles, constructorii nu-și vor termina „misiunea odată cu începerea probelor tehnologice, în paralel ei avînd de executat unele lucrări anexe.Ea construcția acestui o- biectiv și-a adus contribuția întregul colectiv de constructori și mentori, între care . amintim brigăzile conduse de Dumitru» Grigoraș (dulgheri),. loan Bud (zidari), Victor Biliu- ță (montori), sudorul Mihai Cojocaru, electricianul Ludovic Crișan și alții. E- fortul lor se va vedea în scurt timp materializat, o- dată cu punerea în funcție la întreaga capacitate a fabricii de mobilă.
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Individ — Colectivitate • Individ — Colectivitate
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(Urmare din pag. 1)
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începutul anului brigada a 
obtinut peste plan 10 000 
tone de cărbune, cu un 
randament de 11 tone pe 
post.

— Ce caracterizează bri
gada pe care o conduce co
munistul Ion Sălăgean, il 
întreb pe Alexa Furdui, se
cretarul comitetului 
partid pe sector.

— O înaltă răspundere 
muncitorească. Toți sînt 
conștienți de sarcina ce le 
revine, aceea de a da tă
rii cit mai mult cărbune, 
de a răspunde încrederii pe 
care ne-a acordat-o parti
dul prin fapte de muncă.

Mă gîndesc la Ion Sălă
gean și la oamenii lui pe 
umerii cărora, apasă o 
înaltă răspundere. La mo
dul în care acest om în
țelege să-și trăiască viața. 
Fie acolo în subteran sau 
în organul de conducere 
colectivă al minei unde 
este reprezentant al mine
rilor, fie la București, în 
Consiliul Național al Oa
menilor Muncii, al cărui 
vicepreședinte este. In toa
te aceste locuri, minerul 
Ion Sălăgean se străduiește 
să rezolve problemele oa
menilor, ale mineritului, 
meserie care devine tot 
mai frumoasă. In discuția 
cu el, simți cum se dega
jă o anumită ambiție, băr
bătească, care trece plugu
rile cotidianului. Acea răs
pundere înaltă de care este 
pătruns omul zilelor noas-
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i
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treg schimbul și se stabilesc măsuri operative, după gravitatea faptei. „Bri
găzii MELE ÎI CER TO
TUL — obișnuiește spună Ion Cojocariu 
dar mie îmi cer ceva 
plus”.Acest „ceva în plus”

rea ordinii și disciplinei, în se va de
ridicare la cote calitativ 
superioare a activității 
fiecărui om. In calitatea sa de șef de brigadă, Ioan Cojocariu urmărește nu numai realizarea planului ci, în mod deosebit, calitatea muncii. Intr-o evidență proprie, originală, figurează toți oamenii săi, cu calitățile și prinderile lor. Sînt ros urmărite astfel, mărul de muncitori trebuie să se califice sau să se policalifice, stabilizarea tinerilor încadrați în brigadă, numărul de sancțiuni, absențe nemotivate sau motivate, avariile, surpările și accidentele survenite lunar, activitățile obștești organizate și desfășurate cu oamenii din brigadă în afara orelor de producție. Sînt cunoscute și încurajate preocupările oamenilor pentru completarea studiilor și chiar numărul de abonamente, pe oameni, la presă și reviste. In cazul cind se întîmplă ca un om să absenteze nemotivat se analizează a- mănunțit cauzele, prin deplasarea Ia domiciliul o- mului, se discută cu

brigada lui Cojocariu acționează pentru ce- în plus. O preocupare căpătîi este aceea de sa

înîl constituie exemplul- personal, grija părintească pentru .fiecare om, pentru educarea lui în ' spiritul disciplinei rești, al comuniste. Cu alte vinte, la Cojocariu gada constituie o rată școală. La < școală s-au menii, s-au format 
ncrii care au fost miți în rîndurile partidului, au crescut — dobîn- dind o înaltă conștiință muncitorească — mineri șefi de schimb și de brigadă. Printre cei ce mîndresc-cu acest și sînt în prezent meni de nădejde ai nei Lonea se numără șefii de brigadă Cornel Țîr, Gheorghe Poenaru, Dra- goș Teleagă, Nicolae Golea, Iosif Clamba, ~ tantin Chițoiu, Andrei tal, Dumitru Costinaș. important este că și ceștia aplică aceeași țiătivă : producție tuîndu-se frunte în cialistă.In prezent, la I.M. nea 41 de brigăzi au brățișat' inițiativa „Brigada de producție și educație”. Dar inițiativa nu se aplică așa cum ar trebui in toate brigăzile, îndeosebi datorită rii corecte, întocmai, tuturor criteriilor vei.Generalizarea vei izvorî te din lui Cojocariu . constituie un important mijloc de ridicare calitativă a ac-. tivității economice a minei Lonea, de mobilizare plenară a tuturor brigăzilor la recuperarea ră- mînerilor în urmă și la îndeplinirea angajamentului anual de a extrage 5 000 tone de cărbune peste sarcinile de plan.

coborît 
ședințele 
rii,
Nicol
Ceaușgscu.

— A 
de vorbă 
oamenii ___
brigadă, își a- 

comunistul Ion 
Ne-am sfătuit

Cu minerul Ion Sălăgean.
poți discuta ore în șir. 
pentru că ar avea 
limitat, ci pentru că îl in- să dăm mai mult cărbune.

timp
Nu 
ne-

ce se
Gindire

pe-

mintește 
Sălăgean. 
cum să muncim mai bine,

teresează tot ceea 
trece in minerit, 
inteligentă, mereu în cău
tare, tot timpul se frămîn- 
tă cum să smulgă pământu
lui mai mult cărbune. Căci 
via(a lui, adevărata viată 
a comunistului Ion Sălă
gean nu poate fi privită 
în afara celor 22 de ani 
lucrați in mina Lupeni. 
Dintre toți acești ani, toam
na anului 1977 a avut pen
tru el cea mai profundă, 
semnificație. Atunci cind in 
subteran, in abatajul fron
tal de la sectorul IV, a

mineritului 
acesta trebuie 
calea introduce-

Am simțit atunci că se de
cide viitorul 
nostru, că 
să urmeze 
rii noului.

Ceea ce s-a și intîmplat. 
Acolo, în abatajul de la 
sectorul IV al minei Lu
peni a fost introdus un 
complex mecanizat de mare 
randament., 
brigadă au 
umerii lor 
răspundere, 
să-și îmbogățească

Oamenii din 
simțit că pe 

apasă, o înaltă 
Că trebuie 

cunoș
tințele. Ene Tălmaciu, Mi
hai Gîrdei, Gheorghe O- 
prea, Constantin Vță, Pe-

iru Parcarea, Gheorghe 
Bejan și ceilalți s-au de
prins in scurt timp cu noi
le utilaje. Au început să 
apară și 
damente 
pe post, 
brigada 
întrecerii.

Au avut și greutăți ? Nu 
putem spune că i-au oco
lit. Lui Ion Sălăgean nu-i 
place să-și amintească de 
ele. Dc acele zile, luni 
chiar, in care oamenii pur 
și simplu s-au luptat cu 
cărbunele. Din cauza deni
velărilor din stratul de 
cărbune, au trebuit să lu
creze deasupra cadrelor 
de susținere, fără tăiere 
mecanică. Dar nici unul 
din cei 65 de oameni ai 
brigăzii nu s-a descura
jat. Cuvintele comunistului 
lori Sălăgean i-a îmbărbătat 
tot timpul. S-au mobilizat 
și au trecut cu bine peste 
greutăți. Realizările pe care 
le obțin astăzi sînt pe mă
sura hărniciei lor. De la

de- rigu- n licăre
niuncito- responsabili tații" ! CU- bri- adevă-r această calificat oa- mi- pri-

se lucru oa- mi-
I

V'aleriu COANDrAȘ (

Chilipirgiul*

Pleacă acasăo au va-

' 1

„Brigada și educație' pe locuri întrecerea

Cons- An-Iar a- ini- de sideso-
Lo- 
îm-

îl recunoști ușor. Stă la colțul străzii, în gară sau" în piață. Are sacoșa burdușită cu „marfă a-ntîia”. Face semne și strecoară cu nonșalanță pe la urechea trecătorilor invitații de genul : „Doriți ț. un radiocasetofon ? Un i Kentuleț ?...“Amatorii de chilipir se opresc în fața omului „decolat”, se minunează și în cîteva minute încheie tranzacția, bucuroși că au făcut „afacere" bună, că obținut un obiect de loare la un preț derizoriu. Dar, ajunși acasă, stupefacție ! In cîteva zile se lămuresc de „calitatea" o- biectelor achiziționate. Cerceii și lăhțișoarele de... aur se înnegresc, devenind simple tinichele, acele „Atlanticelor" se opresc înainte de 24 de ore.Dc foarte multe ori, chilipirgiii se întîlnesc. și cu alt aspect, mult neplăcut. Obiectele care le procuraseră de proveniență dubioasă.

Cum este firesc, după de coperirea infractorilor, o ganele în drept confiscă a- ceste obiecte.Este de datoria fiecăruia să cunoască reglementările în acest sens. Articolul 221 din Codul penal stipulează clar ce înseamnă o asemenea i și prevede pedepse soare de la 3 luni ani, sau amendă) dobîndirea unor dc bunuri. Ilărnine în cauză să respecte tocmai aceste prescripții, să nu le privească cu u- șurință. (C. VALERIU)

practică(închidă i 2 pentru astfel ea ceiîn-

^llli
ÎS--.

> ••

neaplică-
ainițiati-inițiati- brigada

mai
peerau

A trăi de peLa vîrsta de 24 de ani, Vasile Popescu din Lupeni a avut prilejul să se convingă că nu poate trăi din expediente, de pe o zi pe alta. A încercat a- cest mod de trai, dar în cele din urmă a ajuns in fața tribunalului. A co- ca- 
ani

Și totuși, la scurt timp după începerea executării pedepsei la locul muncă V.P. a apucat pe cărări greșite. Cea frecventa abatere a era chiulul și lipsa
de iar mailuine-

com-fieca-de bligîndu-1 să-șiurma.

Sentință aspră, dar dreaptă 5

ă revoca pedeapsa acordată inițial lui V.P., o- ’ .' ' . . execute...în închisoare pedeapsa rămasă pînă la 2 ani. Ancheta premergătoare a- cestei hotărî™ a demonstrat că s-a întreprins tot ceea ce era posibil pentrurea lui V.P. Dar acesta a refuzat cu încăpățînare a- 
jutorul ce. i-a fost acor
dat. Fiindcă în pofida vor- belpr bune ,a răbdării dovedite de colectivul de reeducare căruia i-a fost încredințat, V.P. a continuat să se conducă după concepția străină societății noastre că se poate descurca în viață fără muncă. „Nu-i munca de mine” obișnuia dind o cronică, coptelor a parazitului social. Dar. viața i-a servit" o lecție amară... Poate îi va fi de învățătură

V.S. FENEȘANU

schimba în bine portarea. Dur de re dată nu se ținea cilvînt. In cele dincomisia i-a dat ultima dovadă de indulgență : l-a avertizat că dacă va mai comite absențe nemotivate va propune judecătoriei să revoce pedeapsa inițială și să-1 oblige la e- xecutarea pedepsei în închisoare.Despre profilul său moral în perioada de 5 luni cit a executat din pedeapsă la locul de muncă, vorbesc elocvent absențele nemotivate. Din 130 de posturi, in acest răstimp V.P, a prestat efectiv doar 76 I Or, în societatea noastră, unde munca este ridicată Ia rangul de îndatorire de onoare și constituie singura sursă a e- deînne, cinstite, fi îngăduit ni*  trîndăvească. Ia- considerăm pe ho- de de

omenește reeduca-

mis trei furturi. De Ia un cetățean a furat o butelie de aragaz, de la alții iepuri, găini și o damigeana cu vin... Avînd în vedere că este la prima abatere, instanța a pronunțat o sentință cu racier educativ ; doicu executarea pedepsei la locul de muncă, la l.M. Lupeni. Aici, colectivul l-a primit cum se cuvine. A fost constituit un colectiv de trei muncitori. Dumitru Pascu, loan Cons- tantinescu. și Pîrva Lauren țiu care să se ocupe îndeaproape de reeducarea lui^ț l s-au încredințat sarcini de serviciu nici mai ușoare, dar nici mai grele decît celorlalți tovarăși de muncă la pozitul de lemne, la prafață. Mai mulți meni de omenie lae Șerban, Ioan nescu și alții cu lucrat cot la cotde vorbă prietenește cu V.P., i-au dat sfaturi,

Din sălile 
tribunaluluiMAna Stancu (44 ani), Dumitru Stanca (46 ani) și ■ Mirela Stancu • (20 ani). iDupă săvîrșirea faptei in- Șculpatul a sustras â.ș >- 'turismul proprietate a victimelor și a plecat spre Tg. Jiu, dar m defileul Jiului s-a răsturnat. Ulterior s-a predat organelor de miliție.Dat fiind caracterul deosebit de grav al faptei, instanța a pronunțat pedeapsa prevăzută damnatul curs.

Ieri, 27 iunie a.c. Tribunalul județean Hunedoara l-a condamnat pe inculpatul Ghițulescu Claudiu din Petroșani la pedeapsa capitală — moartea — pentru infracțiunea de omor deosebit de grav, prevăzut și pe- i dtfpsit de art, 174, 175 lit. | a și 176 lit. a și b din !1 Codul penal. • Completul ( i de judecată a reținut că i î în noaptea de 1 spre 2| i martie 1979i pătrunsi familiei1 troșani i nisn și

h
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inculpatul a apartamentulînStancu din Pe- ucigînd cu ci-premed ilare pe
cea mai aspră de lege. Con- a declarat re-

de-'su- 03- ca Nicp- Cimpo- care a au stat

maifi-
motivată de la serviciu. Nicolae Șerbari, șeful lui de schimb, l-a mustrat verbal de cite ori l-a surprins chiulind. Tot el i-a atras atenția să nu lipsească nemotivatindeă îl va sancționa mai aspru. De nenumărate ori, comisia însărcinată cu reeducarea lui V.P. l-a chemat să răspundă in fața . ei pentru aceste abateri. De fiecare dată, cu o fi- care V.P.gură de om spășit suferă că e certat promitea solemn că-și va

xistenței nu poate mânui să tă de ce deplin îndreptățitătărîrea pronunțată Judei ătoria Petroșani,

el să zică, mentalitate tributară șubredei i
, dove*1 ăna-pre- morale
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Manifestări dedicate sărbătoririi 

eliberării Românieiîn diferite capitale ale lumii continua seria manifestărilor dedicate sărbătoririi celei de-a XXXV-a .aniversări a eliberării României de sub dominația . fascistă și Congresului al XII-lea al partidului.La Bamako, capitala Re- ..pubhcii Mali, a fost orga- , nizală o seară culturală românească. Au participat , membri ai guvernului ță- rii-gazdă, un numeros public.,.? • . ., La Palatul emirului Kuweitului a avut loc dona- -

rea de către ambasada țării noastre în Kuweit către Biblioteca Amiri Diwan a unor lucrări și publicații privind dezvoltarea economică și soci al-politică a României.La Institutul Politehnic militar din Quito, Ecuador, a avut loc o reuniune în cadrul căreia au fost relevate semnificația actului de la , 23 August 1944, , realizările României în anii < construcției socialiste.
(Agerpres)

Negocierile de dezarmare 
și... înarmările(Agerpres). discrepanță între nego- de și realitățile a declarat șeful delegației suedeze la Comitetul, pentru dezarmare, doamna Inga Tliorsson. Făcînd un bilanț al lucrărilor din prima jumătate a acestui an ale comitetului, Inga Thorsson a apreciat că „omenirea are dreptul să ceară schimbări majore în munca noastră, după 17 ani de negocieri în urma cărora nu s-a ajuns la abolirea nici unui singur sistem de armamente**.  Ea a adăugat că retorica nu mai este suficientă și că în prezent se impune o discuție sinceră și realistă cu privire la marile . discrepanțe dintre ceea ce se întîmplă în realitate în lume și negocierile de dezarmare de

GENEVA 27—• „Există o tot mai mare vierile de dezarmare 
la Geneva cursei înarmărilor"

cula Geneva. Problemele care șîntem confruntați, a spus vorbitoarea, sînt cum să facem față noilor amenințări la adresa securității globale generate „răspândirea sărăciei masă, insuficientul la energie, dezordinea economică mondială și pericolul ce planează asupra mediului înconjurător1*-.
de în acces

ALEKSEI KOSÎGHIN, președintele Consiliului, de Miniștri al U.R.S.S., a a- vut o convorbire cu primul ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, care a făcut o escală la Moscova, în drum spre Tokio, unde va participa la reuniunea șefilor de stat șl de guvern ai celor 7? țări capitaliste industrializate. Au fost abordate principalele probleme ale’ relațiilor dintre cele două țări, rele- vîndu-se dorința de a le dezvolta pe multiple planuri..' .,-? ?,
Nicaragua

Programul guvernului 
de reconstrucție națională

MANAGUA 27 (Agerpres). — Frontul Sandinist . de Eliberare. Națională (F.S.L.N.) din Nicaragua a dat publicității programul de măsuri al guvernului de reconstrucție națională. Documentul , prevede ca, după răsturnarea regimului somozist, să fie instalată o „jantă de guvernă- mînt", care să promoveze „un regim de democrație efectivă**  pe baza sufragiului universal, liber exprimat și în condițiile asigurării dreptului la organizare al tuturor partidelor și organizațiilor politice, „fără nici o discriminare ideologică1*.  Se prevede, de asemenea, abrogarea legislației represive, dizolvarea Gărzii Naționale somozis- te și înlocuirea ei cu „o armată națională avînd misiunea să apere Veșfășu-

FILME

Sesiunea i geologice
MOSCOVA 27 (Agerpres). — Lucrările celei de-a XXXIII-a ședințe a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc au continuat, miercuri, la Moscova cu examinarea problemelor înscrise pe ordinea de? Zi. • ?.-'?? • ? ' ?■ -?în cadrul lucrărilor a luat euvîntul conducătorul delegației Republicii So-

cialiste România, tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., primul ministru al guvernului român .Au luat, de asemenea, euvîntul conducătorii celorlalte delegații.Lucrările ședinței continuă.

încadrează pentru secția de foraj

din Valea Jiului (Bârbăteni) următorul

— sondori
personal : 

șefi
*$ ■_

Beijing

Moțiune vizînd reorganizarea 
administrației locale

BEIJING 27 (Agerpres). — în cadrul sesiunii Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze, care își continuă lucrările la Beijing, Comitetul Permanent a prezentat o moțiune de revizuire a unor prevederi ale Constituției referitoare la funcționarea organelor administrative. Moțiunea prevede, între altele, reorganizarea administrației locale și crearea funcțiilor de guvernator de provincie, președinte al regiunii autonome, primar de oraș, șef de district, județ sau oraș și

director ,de comitet administrativ comunal. Măsuri
le respective, relatează. a- genția China Nouă, sînt impuse de sarcinile modernizării socialiste, întru- cît „instituțiile provizorii care au apărut. în cursul revoluției culturale nu mai pot satisface cerințele noii perioade11. De asemenea, propunerile respective, au drept țel - „să contribuie la întărirea democrației și a sistemului juridic și să reflecte legătura strânsă dintre guvern și popor în China".

sondori 
podari 
mecanici 
motoriști

Se asigură — cazare gratuită în cămi
ne pentru nefamiîiști.

Spor de șantier conform legii.
Prezentarea pentru încadrare la Sec

ția de prospecțiuni și explorări geologice 
Valea Jiului din Bârbăteni (Lupeni) județul 
Hunedoara.

I

Informații suplimentare la telefon 208 
Lupeni.

PESTE 1000 DE STU- 
DENȚI au organizat în incinta Universității Koryo, din Seul, un’ miting de protest împotriva acțiunilor antipopulare și antinaționale ale autorităților din Coreea .de sud — relatează agenția ACTC. Studenții au adoptat o rezoluție în care au cerut abrogarea legilor dictato-

palcstiniano-pro- a doborît două israeliene, între aparat „Phantom* 1, ce o unitate a a- israeliene de refu- amplasa- Heloue,
in cosmos

încadrează direct sau prin transfer

pentru șantierele Deva și P&roșeni :

rarea procesului democratic din țară, suveranitatea și independența statului* 1, desființarea tuturor instituțiilor cu caracter represiv și înlocuirea lor cu „poliția națională subordonată , autorității civile".Pe de altă parte, documentul prevede existența unei economii mixte, consolidarea sectoarelor cheie ■ ale economici naționale, reactivarea și stabilizarea economică a țării, „exproprierea tuturor bunurilor uzurpate de familia So- moza, și acoliții ei", re- 1 formă agrară., Noile autorități vor pro- ’ mova principiile „independenței, suveranității , naționale și nealinierii", urmînd să acorde o atenție sporită dezvoltării relațiilor cu țările din America Centrală și zona Mării Caraibilor.

MOSCOVA 27 (Agerpres).
— De peste 120 de zile se a- 
flă in spațiu cosmonauta 
sovietici Vladimir Liahov yi 
Valeri Riumin, care își des
fășoară activitatea la bor
dul complexului științific 
orbital „Saliut-6" — „So
im". Schimbarea anotimpu
rilor a permis echipajului 
cosmic realizarea unor ob
servații vizuale in condi
ții diferite de timp, ceea 
ce are o însemnătate prac
tică deosebită, datorită as
pectului diferit al unor 
mari formațiuni geologice 
și a platoului continental al 
mării in diverse anotim
puri.

De un mare folos a fost 
activitatea cosmonauților 
pentru agricultură. Ei au 
făcut aprecieri asupra stra
tului de zăpadă din dife
rite regiuni ale U.R.S.S., 
iar in prezent anunță gra
dul de maturizare a recol- 

.. id- : ■ . ?

riale, democratizarea țării, eliberarea deținuților politici, încetarea arestărilor arbitrare și a represiunilor la care sînt supuși oamenii cu vederi progresiste.
APARAREA ANTIAE

RIANA gresistă avioane care un în timpviației militare bombarda tabăra giați palestinieni tă în localitatea în sectorul oriental al su dului Libanului — anunță agenția WAFA.Agențiile tează că în avut loc, schimb de lerie între niano-progresiste și miliți ile creștine disidente libaneze.
de presă rela- același sector a miercuri, un focuri de arti- forțele palesti-

EXPLOATAREA
COMUNALA

PETROȘANI
iembrie : Vis de ianuarie; 
Republica : New York, New York, seriile I-II ; 
Unirea : Inspectorul llar-
r.V 5 .1 - .-

PETRILA: Napoli se
I
I
I
I

revoltă j

LONEA: Misiune peIantzî; 7
ANINOASA : Circiuma de pe strada Piatnițkaia ;
VULCAN; O . simplă problemă de timp;

LUPENI — Cultural ;Un om în loden ;
URICANI: : Toți nici unul.

TV17,00 Telex.17,05 Teieșcoală.17,25 Curs de limbă.' să. ?.

17,4517,5518,1518,35 animate 1
sau
ru-

19,0019,15

La fața locului. / Reportaj pe glob : U.R.S.S. — Vilnius. Căsuța poștală TV. Desene
Ultima petală.Telejurnal.Angajare, responsabilitate, creație. Ora tineretului. ? Teatru scurt: „în
tâmplare ia Madrid" de Joaquin-Calvo

~ mecanici auto Diesel și Benz 
tinichigii auto

— tinichigiu în construcții și instalații 
ventilații

— sudori electrici și autogeni
— inginer principal mecanic
— economist principal sau 

suit principal

Informații suplimentare zilnic
sau telefonGrupului din Mintia 

13221 Deva.

DE GOSPODĂRIE
Șl LOCATIVA

PETROȘANI-PETRAA
organizează, în ziua de 10 iulie 1979, 
concurs pentru ocuparea postului de

ȘEF BIROU plan — învățămînt — 
retribuire

Informații suplimentare la sediul în
treprinderii, strada Cuza Vodă nr. 23, tele
fon 43144 sau 42984.

Sotelo. Premieră TV.21,15 Ritm și melodie. 21,35 Telejurnal.
PRONOEXPRES

Rezultatele tragerii 
Pronoexpres din 

1979Extragerea I:9 11 3 Extragerea a 27 40 8 18 37FOND de „ 1 144 486, din care report la cat. I 479 304 lei.

27 iunie

n-a: 38cîștiguri

juriscon-

la sediul
13220

1

întreprinderea 
minieră 
Uricani

ÎNCADREAZĂ 
URGENT :

— macaragu
Condițiile de în

cadrare conform 
legilor 12/1971 și 
57/1974.

Mica publicitatePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mogo- șanu Vasilica, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (519)PIERDUT marcă nr. 4250 eliberată de Preparați a Petrila. Se declară. nulă.(520)PIERDUT legitimație de serviciu Ioan II, Vulcan.(521)PIERDUT legitimație de

pe numele Cociș eliberată de I.M. Se declară nulă.
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