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ȚARII CÎT MAI MULT ClÂRBUNE!

In întîmpinarea
glorioasei aniversari

Vedere panoramică a modernului bulevard Republicii, principala arteră de circu
lație din reședința municipiului nostru. Foto: Alexandru TATAR

Patru decenii ale devenirii noastre

Brigada condusă de Pavel DediuDupă cum ne-a informat tovarășul Gheorghe Hoțea, minerii din brigada condusă de Pavel Dediu, din cadrul sectorului I al l.M. Aninoa- »a și-au îndeplinit sarcinile de plan pe 8 luni 
înainte de termen. De la începutul anului pînă în prezent, această harnică brigadă a extras 74 200 tone de cărbune, cu 10 561 tone mai mult de- cît se prevedea în planul pe 8 luni. Pentru hărnicia lor, merită cuvinte de laudă minerii din schimburile conduse de Vasile Bodescu, Vasile Florea, Pavel Berdun și Nicolae Adămuț.

de Sa 23 August 
Cu planul pe 8 luni îndeplinit Sectorul I al I.M. Paroșenicadrul sectorului I al l.M. ParoșeniMinerii dinraportează un succes deosebit — îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor planului producției de căr- btine pe 8 luni. De la începutul anului pînă ieri, în schimbul I, din abatajele sectorului I au fost scoase la ziuă aproape 30 000 de tone de cărbune peste plan. Odată cu aceasta, colectivul și-a realizat și depășit angajamentul asumat în întrecerea socialistă pentru cît mai mult cărbune. La realizarea a.. cestui succes o contribuție deosebită o au minerii din cele două abataje cu susținere și tăiere mecanizată coordonate de Gavrilă Mesaroș. Concomitent, minerii din brigada condusă de Nicolae Brutu, lucrînd în- tr-un abataj cu susținere individuală, cu stîlpi metalici, și-au depășit productivitatea medie cu 3 tone pe post față de cea planificată.

—i-----------------LM. VulcanSectorul V alColectivele brigăzilor de mineri conduse de Traian Borșa, Ioan Bud, Balaș Szabo și Paraschiv Ciurăscu, care muncesc în cadrul sectorului V al l.M. Vulcan întîmpi- nă gloriosul jubileu de la 23 August cu fapte de muncă demne de laudă. De la începutul anului pînă în prezent au extrase 9 000 tone

cărbune peste planul a- nual la zi. Acest important succes a fost obținut prin buna organizare a lucrului pe schimburi și folosirea judicioasă a materialelor. Angajamentul, colectiv asumat în cinstea zilei de 23 August a fost îndeplinit și depășit înainte de termen.

Autoconducerea muncitorească 
principiu fundamental al adîneirii 

democrației noastre socialisteIn procesul conducerii noii Orînduiri, Partidul Comunist Român acordă o ______ _______atenție deosebită dezvoltă- primă tocmai rii democrației socialiste, adîneirii autoconducerii muncitorești, pornind de la prinicipiul potrivit căruia — așa cum subliniază tovarășul Nit ol a e Ceaușescu —, „socialismul 
este opera maselor popu
lare a oamenilor muncii, a 
poporului, el se constru
iește cu poporul și pentru 
popor“.Orientarea fermă a partidului nostru spre dezvoltarea autoconducerii muncitorești constituie un act cu profunde motivații teoretice, ideologice și practice, o expresie a necesităților pe care le impune e- sența noii orînduiri în sensul creșterii de eficiență, al superiorității ei. superioritate este tă, în primul rînd de noile condiții politice, mice, sociale, materiale și spirituale in care acționează oamenii muncii, de capacitatea lor de a acționa,

nivelului său afirmării Această reliefa-econo-

de a-și manifesta poten- Dezvoltarea conștiinței țialul creator. Autocondu- revoluționare a clasei cerea muncitorească ex- muncitoare, a capacității . ___ . i aceste noi sale de a înțelege profundcondiții, constituind și în legitățile dezvoltării socia- plan funcțional, forma o- le, creșterea nivelului ei biectiv necesară pe care o ’ impune construcția societății socialiste în perspectiva trecerii la comunism.Proprietatea socialistă face din omul muncii un partener colectiv, asociat în mod egal în orice activitate, ceea ce determină ca și sub raportul actului de conducere, el să apară în aceeași măsură ca partener egal, ca factor al creativității sociale, al progresului istoric. Natura socialistă a proprietății îl implică pe omul muncii nu că „salariat" al unei întreprinderi ci ca factor depline drepturi de prietar și conducător, mat să contribuie la tisfacerea din ce în ce eficientă a cerințelor cietății, a funcției sociale pe care colectivitatea, implicit el, a preluat-o.

cu 
pro- 
che- 

sa- 
mai 
SO-

IU, Licțtcica lUVUlUiUL ci de pregătire politică, profesională, științifică și culturală constituie alte moda-- lități care permit afirmarea din ce în ce mai largă a formelor autoconducerii muncitorești.Un factor nu mai puțin important al promovării autoconducerii în țara noas- < tră îl reprezintă dezvolta- „ rea continuă a democrațiț'- ei socialiste, ca . expresie a pregătirii pentru treeeffjj).:. — așa cum se arată înprogramul partidului —
„la realizarea formei su
perioare, comuniste a con
ducerii societății de către 
mase, la făurirea de către

loan UIFALEAN, 
lector universitar 

Institutul de mine Petroșani

. 'fi

(Continuare în pag- a 2-a)

la nivelulRealizări create
III 

dialog

La sectorul III al I. M. Livezeni

PETRILA — ctitorie a anilor 
socialismului, în salba de orașe 

ale Vâii Jiului
IN PAGINA A 3-A

ADUNĂRI GENERALE ALE REPREZENTANȚILOR

OAMENILOR MUNCII

Un lucru obișnuit 
cadrul sectorului 
minei Lupeni: un
la ieșirea din șut despre 
realizările zilei, intre șe
ful sectorului, ing. Victor 
Bolosin și ortacii din 
sector.

IPrintr-o mobilizare permanentă, colectivul de mineri, tehnicieni și ingineri din cadrul sectorului III al l.M. Livezeni, a căutat să-și pună din plin în valoare întreaga gătire profesională și pacitate organizatorică tîmpinînd marile mente politice ale — a 40-a aniversare a re-, vpluțieț, de eliberare, socială și națională; antifascis
pre- ca- în- eveni- anului

tă și antiimperialistă Congresul al XllI-lea partidului! cu rezultate sebite la producția cărbune.Astfel am acumulat cele 7 luni ale anului o •producție suplimentară de 13 200 tone; la media zilnică realizată — 680 tone față de un plan de 607 tone. Toate aceste realizări au fost-obținute prin creș- terea productivității

deo- depe

mun.

cii, care la abatajul mecanizat dotat cu complex SMA-2, a ajuns la vîrfuri de 17 tone pe post.Putem aprecia că ne o- cupăm serios de pregătirea noilor capacități de producție. Astfel, la lucrările
Sing, loan FLOCA, 
șeful sectorului HI, 

l.M. Livezeni

(Continuare in pag. a 2-a)

Constructorii noilor 
miniere - angajați exemplar 

în îndeplinirea sarcinilorse datorase aplicării ferme a principiilor autoconducerii muncitorești, au- togestiunii și autofinanțării, înfăptuirii neabătute a propriilor măsuri stabilite. In adunarea generală a reprezentanților oamenilor njuncii s-au jalonat principalele direcții de acțiune colectivă pen- .tru asigurarea tuturor condițiilor necesare înfăptuirii exemplare a pla- . nului anual la toți indicatorii, pentru sporirea și diversificarea producției de utilaje și mașini minie-
Viorel STRAUȚ

întreprinderea de utilaj minier din Petroșani. Principalii indicatori ai activității economice, in primul semestru al anului, au fost realizați și depășiți. Producția globală a fost depășită cu peste 12 la sută față de prevederi. La producția netă, la producția marfă și la productivitatea muncii s-au înregistrat, de asemenea, însemnate depășiri, comparativ cu sarcinile planului din prima jumătate a anului. Au fost realizate 15,2 milioane lei beneficii suplimentare.iPrezentînd adunării generale aceste rezultate semnificative, darea de seamă a consiliului, oamenilor muncii a subliniat că ele (Continuare ia pag. a 2-a)
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VOCAȚIA De A IUBI
ta 42 de ani, regizorul de film Constan

tin Vaeni poate fi deja considerat un „ve
teran* al celei de â șaptea arte. Cind 
Andrei Blaier turna filmul său de diplomă 
l-a distribuit ca actor. Avea doar 13 ani. 
Ca un adevărat „seif made man" pină la 
îndeplinirea visului său, a muncit pe pla
toul de filmare, in laboratoare; a absolvit 
apoi cursurile Institutului de artă teatra
lă și cinematografică. Citeva filme docu
mentare au trezit atenția specialiștilor, pri
mul lung metraj artistic „Zidul* (1975) 
l-a impus ca un regizor frămîntat de idei. 
Au urmat: „Buzduganul cu trei peceți*,

,Vacanță tragică*, „Teatrul cel Mare*, 
„Ancheta* și „Campionii*. Cu „Imposibila 
iubire”, adaptare cinematografică a ro
manului lui Marin Preda „Intrusul* a cîș- 
tigat la ediția din acest an a Festivalului 
național de film de la Costinești un buchet 
impresionant de premii: pentru regie, 
cel special (Amza Pellea), pentru interpre
tare feminină și masculină (Tora Vasilescu 
și Șerban lonescu). La puțină vreme du
pă acest eveniment remarcabil din cariera 
sa artistică, a poposit, pentru a patra oară 
în Petroșani, in dorința de a-și confrunta 
părerile cu publicul nostru cinefil.

— De ce în 
județul Hu
nedoara ?— In Hunedoara am doi frați, în Hunedoara am avut, piuă la Costinești, sala cea mai populată din viața mea, pre- zentînd filmul „Zidul". In Valea Jiului pentru că respect bărbăția oamenilor subteranului, dar și opiniile . lor artistice.

—- „Imposibila iubire" 
este o adaptare cinema
tografică.— Filmul nu este un act de servitute față de opera literară, ci o operă de sine stătătoare, realizată cu alte mijloace artistice. Filmul în cauză se vrea o pledoarie pentru adevărata literatură, de substanță. După părerea mea Rebreanu, Mateiu Caragiale, Marin Preda, Dumitru Radu Popescu, Ion Băieșu și alții merită „citiți" și pe ecran. Am trăit o experiență dramatică în- cercînd să transpun „Intrusul". N-am respectat întotdeuna litera romanului, dar spiritul său, da. E drept riscul este mare. Călin Surupăceanu, e- roul principal, degajă sensibilitate, optimism, ma
Realizări bune, la nivelul 

condițiilor create
(Urmare din pag. I)

de pregătire, am realizat pe primele 7 luni o depășire de 60 la Sută, La nivel de sector, am sporit productivitatea muncii la lu-crările de pregătiri cu 4 la sută.Toate aceste frumoase rezultate au putut fi obținute deoarece în prim planul activității noastre am pus întotdeauna omul. Omul pe care am căutat să-l educăm permanent în spiritul muncii, în spiritul unei depline discipline la locul de muncă și în afa
ra lui, jn familie și societate.Trebuie să recunoaștem că nu am făcut totul, că este loc pentru mai bine. Pentru aceasta, în cadrul sectorului III am instituit un raport de producție, la sfîrșitul fiecărui schimb, ■ cu toți factorii de răspundere, în cadrul căruia a- nalizăm operativ cauzele nerealizării sarcinilor și stabilim măsuri concrete cu termene și responsabilități în vederea remedierii acestora. Tina dintre acțiunile organizatorice întreprinse -de conducerea sectorului, măsură care și-a adus din plin contribuția la realizarea planului de producție, a fost orientarea spre fronturile de lucru a electrolăcătușilor. Astfel, abatajul mecanizat are pe fiecare schimb lăcătuș și electrician, iar brigăzile de pregătiri cîte 
un lăcătuș, creînd astfel

nifestă o mare dragoste de oameni și bine, deși evoluează. în coordonate tragice. Rămîne un integru. ...
— In distribuția fii. 

mului ați apelat și la trei 
actori, care și-au început 
cariera sau evoluează la 
teatrul minerilor din Pe
troșani. Șerban< lonescu, 
Magda Catone și Avram 
Birău.— Intîmplător, coincidență Sau cum vreți s-o luați. Cind turnam „Zidul" și-au întemeiat căminiil Cornelia și Gabriel Oseciuc. Șerban lonescu și Magda Catone s-au căsătorit în vremea „Imposibilei iubiri". Șerban este un fantastic actor de film, reacționează cu o spontaneitate fenomenală, clar în a- celași timp trăiește în profunzime fiecare replică. Va juca și în viitorul meu film „Coasa". Și el și Magda Catone au fost studenți în clasa regretatului. Amza Pellea. In

posibilitatea de a interveni rapid și eficient la defecțiunile electromecanice. O altă preocupare a conducerii sectorului constă în calificarea și policalificarea muncitorilor.Menționăm că, în această lună, în cadrul sectorului III, vom deschide un curs de calificare pentru meseria de miner, pregătind astfel muncitori capabili să exploateze eficient dotarea tehnică din sector, avînd, totodată, posibilitatea plasării eficiente a fronturilor de lucru. ’ :■■■ ’cDesigur, se știe că protecția muncii -este strîns legată de procesul productiv. Pentru aceasta vom acționa permanent și continuu în următoarele direcții: asigurarea unui microclimat corespunzător al Jocurilor de muncă; a- sigurarea gabaritelor corespunzătoare la galeriile de acces și galeriile de evacuare a aerului viciat; luarea celor mai eficiente măsuri de combatere a prafului de cărbune și a metanului cînd au fost depășite limitele admise; respectarea riguroasă a tehnologiei de lucru și a monografiilor de armare.Colectivul sectorului III este ferm hotărît ca, și în continuare, să facă totul ca în cinstea : marilor e- s venimente ale anului să dăm cît mai mult cărbune economiei naționale, să răspundem prin fapte grijii pe care partidul o poartă minerilor țării. _

Magda, dacă își va respecta condiția, văd o virtuală Dragă Olteanu, în plan artistic.
— Proiecte 

viitoare ?
— Un sac. In lucru a-vem „Coasa". Aș vrea să adaptez „Delirul", apoi mi-ar place să ecranizez „Acceleratorul" lui Ion Băieșu.

— In „Imposibila iubi
re" m-a frapat o scenă 
— Maria duce de mînca- 
re lui Călin, erou tragic, 
dar cu vocația construc
torului. Scenă lapidară, 
dar de o înălțătoare puri
tate, care trimite la le. 
gendarul Meșter M anole.— Este cel mai ambițios proiect al meu — constructorul de geniu, care își sacrifică viața, libertatea, pentru durata operei sale, în fond pentru? fericirea oamenilor. In literatura română e- xistă acest motiv din izvoarele sale mitologice pină astăzi.

— Cum a decurs întîl- 
rea cu cinefilii din Vale ?— Am rămas cu o foarte mare dragoste de a reveni.

Interviu consemnat de
Ion VULPE

Aspect de muncă din 
cadrul IPSRUEEM, unde 
calitatea lucrărilor cons
tituie o veritabilă carte 
de vizită.

Foto: Șt. NEMECSEK

(Urmare din pag. I)re în condiții de calitate ireproșabilă. Participanții la dezbateri au analizat cu spirit de răspundere cauzele unor lipsuri manifestate în organizarea și conducerea producției în primul semestru, au pus în evidență noi și însemnate rezerve de perfecționare a activității din viitor. A fost criticat, printre altele, faptul că n-a existat su- ficientă preocupare pentru reducerea stocurilor de produse finite nevîndute. Printre alte rezerve de îmbunătățire a activității de viitor au fost puse în

I

SPECTACOL. Astăzi, la ora 19, Teatrul de stat „Valea Jiului" din Petroșani prezintă un spectacol cu piesa „Lunga poveste de dragoste" de Tudor Popescu.TIRGUL COOPERA-■ ȚIEI. La Lupeni, se deș- I chide astăzi, o nouă edi- 
I ție a „Tîrgului coopera- l ției meșteșugărești", Ma-

In cadrul complexului Sportiv „Jiul" din Petroșani au început lucrările de amenajare a unor noi terenuri. Este vorba despre construirea terenurilor pentru antrenamente la tenisși fotbal. începute din luna Iunie, lucrările de a- menajare se desfășoară în ritm intens și se prevede că vor fi terminate Ia fi-
Terenuri sportive 

în construcție
nele anului 1984. Sub coordonarea reprezentanților beneficiarului — Clubul Jiul-— o brigadă complexă de constructori au efectuat pină în prezent lucrările la infrastructura și suprastructura : apatru terenuri pentru tenis. S-au turnat fundațiile și s-au, montat soclurile pentru 100 de stîlpr metalici de susținere cu o înălțime cuprinsă între 3,5 și 6 m. A fost realizată astfel compartimentarea terenurilor, care vor fi acoperite în final cu zgură. Pe lîngă terenurile pentru tenis de cîmp se vor amenaja și 4 terenuri pentru antrenamente la fotbal. In final se prevede construirea a încă 3 terenuri pentru tenis de cîmp, din care unul central și a unei tribune capabile să găzduiască circa 3000 de spectatori. (V.S,) 

Constructorii 
noilor utilaje miniere — angajați exemplar în îndeplinirea sarcinilor ce le revinevidență și însemnate resurse de folosire a fondului de timp, necesitatea întăririi ordinii și disciplinei de-a lungul tuturor verigilor producției și pe toată ierarhia întreprinderii, precum și necesitatea intensificării -preocupărilor pentru mai buna și mai deplina utilizare a forței de muncă, pentru calificarea

tinifestare devenită tradițională, „Tîrgul cooperației" este un prilej a oferi publicului de cele mai noi realizări ale activității’ creatoare a meșteșugarilor din Valea Jiului își din județ,LUCRĂRILE DE EXTINDERE de la două la patru benzi de circulație cartieru-.desfă-, susținut.montat
pe DN 66, zona lui Aeroport, se șoară în ritmPînă acum1 s-au bordurile care prefigurează profilul lărgit al

Autoconducerea muncitorească - principiul fundamental al adîncirii democrației noastre socialiste
(Urmare din pag. I)

popor a istoriei, corespun- 
zător propriei sale voințe". Procesul dialectic de construire a societății impune elaborarea încă de pe a- cum a unor forme capabile să pregătească oamenii muncii pentru exigențele conducerii unităților economice și sociale, care își vor desfășura activitatea în viitor, în mod democratic, autonom, în spiritul „unei adevărate auto.' conduceri comuniste".Ca pîrghie a conducerii științifice a societății socialiste, autoconducerea muncitorească se distinge, în primul rînd, prin conținutul său de principiu politic, cu raportare directă la valorile fundamentale ale noii orînduiri, la perspectiva afirmării intereselor oamenilor muncii. Sub acest aspect, punerea în practică a formelor concrete care dau viață principiului autoconducerii muncitorești are în Vedere creșterea rolului clasei muncitoare în întregul proces de conducere a societății, întărirea rolului par

și policalificarea personalului muncitor.In cuvîntul lor, tovarășii Florin Florescu, Vasile Maghiar, Gheorghe Barna, Alicu Filip, Adrian Păpu- șan, Wilhelm Lojadi, Vasi- le Stăncioiu, Nicolae Gea- mănu, Gheorghe Dinu, Aurel Dula, Iosif Kelemen au formulat numeroase propuneri constructive, caredrumului, și au fost începute lucrările de ci- lindrare, premergătoare așternerii suprafeței asfalt. (V.S.)
ÎN TABARA. dimineață,, un grup 50 pionieri din

deIeri de Valea Jiului au plecat în tabăra de odihnă de la Voi- nești, județul Argeș.PRODUSE PESTEPLAN. Colectivul unității nr. 132 — laborator patiserie din Vulcan (Va- leria Dodenciu, RodicaHogman, Livia Purda, 

tidului comunist, al organizațiilor sale în conducerea tuturor laturilor vieții economico-soeiale, dezvoltarea continuă a democrației muncitorești prin lărgirea caracterului colectiv al conducerii în toate domeniile de activitate. Este unanim recunoscută în a- cest sens, contribuția ho- tărîtoare a secretarului general al partidului, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, în perfecționarea sistemului democrației noastre socialiste șipromovarea autoconducerii muncitorești într-o concepție care îngăduie ma. nifesțarea plenară a personalității oamenilor muncii, implicarea lor directă nu numai în calitate de producători, ci și de parti-', cipanți la conducerea vieții economico-soeiale, descătușarea tuturor energiilor creatoare ale maselor, și sporirea gradului de responsabilitate prin participarea directă a făuritorilor istoriei noastre contemporane la elaborarea deciziilor, la înfăptuirea propriilor hotărîri.

vizează lichidarea neajunsurilor, întărirea Ordinii și disciplinei, mai buna organizare a producției și a muncii, asigurarea ■condițiilor realizării la termen a unor utilaje miniere de bună calitate și de mare fiabilitate. ,Prin întreaga ei desfășurare, adunarea generală a constituit o expresie a angajării plenare a constructorilor de utilaje miniere de a asimila noi produse, de a diversifica producția de utilaje și piese dp schimb în pas cu dezvoltarea și modernizarea mineritului. ;Alexandrina Hazotă,Floarea Gundel, ■ Emilia Ateșiu și Victoria Albes- cu), condus de Ana Toth, și-a depășit sarcinile de plan în prima jumătate a lunii august cu peste 10 000 de lei. Zilnic, pentru cofetăriile din oraș și buffetele de incintă ale minelor Vulcan și ” șeni, se pregătesc' ,,— duse de patiserie a căror valoare se ridică Ia de
Paro- pro-

lei. (Gh.O.)
Rubrică realizată de 

Tiberiu SPÂTARU
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Edificatoare pentru marile transformări și 
înfăptuiri din anii socialismului sînt și realiză
rile din Valea Jiului. Odată cu progresul eco
nomic al întregii țări, industria minieră și, în 
general, industria din județul Hunedoara au 
cunoscut o dezvoltare impetuoasă. Totodată, 
s-au îmbunătățit continuu condițiile de viață; 
s-au construit locuințe noi și moderne care 
asigură minerilor și tuturor oamenilor muncii 
condiții de locuit din ce în ce mai bune".

NICOLAECEAUȘESCU

PETRILA 
ctitorie a anilor socialismului, 

în salba de orașe ale Văii Jiului
11

r 
I

r
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Inscriindu-se în salba 
localităților miniere, Pe- 
triia își etalează perso
nalitatea (ie străveche 
vatră de cărbune, cu des- 
tonici mineri care din 
adîncuri scot cărbune 
pentru lumina și căldura 
țării, cu acei oameni 
harnici crescători de ani
male și cultivatori de 
pămînt, de dragoste pen
tru valorile materiale și 
spirituale ale acestui, po
por. Despre tinerețea a- 
cest ei localități, despre 
viața oamenilor săi cu 
adevărat se poate vorbi 
în cei 40 de ani de la 
actul istoric de la 23 Au
gust, iar mutațiile sur
venite în dezvoltarea și 
modernizarea mineritu
lui, a celorlalte ramuri 
economice, despre urba
nizare 'și construcții cu o 
arhitectură modernă, des
pre bucuriile și împlini
rile din viața oamenilor, 
din epoca ce
lor mai profunde trans
formări din istoria con
temporană a României „Epoca Ceausescu".

„Orașul Petrila, afir
mă tovarășul Gavrilă David, primul secretar 
al comitetului orășenesc 
de partid, primarul Pe- 
trilei, oamenii muncii, 

* locuitorii orașului, în 
frunte cu comuniștii, au 
știut să dea viață hotă- 
rîrilOr de partid, pro
gramelor de dezvoltare e- 
conomico-socială in pro
fil teritorial, să asigure 
economiei naționale can
tități tot mai mari de 
cărbune energetic și prin 
preparare și pentru se- 
micocs, mobilă, produ
se animaliere, lemn și 

altele, să ridice din te
melii un oraș modern, in 
plin proces de moderni
zare și urbanizare. Pa
ralel cu activitatea pro
ductivă, cu oameni șl 
pentru oameni, pentru 
ca viața lor să fie mereu 
mai prosperă, am dat în
fățișări noi cartierelor și 
blocurilor de locuit, ba
zelor sportive și de a-

grement, cluburilor mun
citorești și cabanelor, Un
de minerii, cu familiile 
lor, tineri și vîrstnlci au 
reale posibilități să-și 
refacă forța de muncă, să 
se distreze, să urmăreas
că spectacole cultural- 
artistice și sportive, pre
zentate de formații de 
amatori — cor, fanfară, 
brigăzi artistice, de mu
zică populară —- laurea
te ale Festivalului națio
nal „Cintarea Români
ei" sau în competițiile 

Daciadei. Omul, munca sa, 
rămîne suprema valoare a 
progresului și bunăstă
rii, cu oamenii am reali
zat saltul impresionant în 
minerit, în construcția u- 
nui frumos și cochet oraș,

a perspectivelor sale 
propiate".

Despre oameni și mun
ca lor, despre realizările 
de prestigiu ce le obțin 
în Cinstea marilor eve
nimente politice ale anu
lui — a 40-a aniversare 
a Eliberării patriei și 
Congresul al XIII-lea al 
partidului — despre cei 
din subteranele minelor, 
a cadrelor tehnico-ingi- 
nerești, preparatorilor, 
constructorilor, a celor 
care confecționează mo
bilă, dascăli sau medici, 
ne-au vorbit și ing. Vio
rel Boantă, directorul mi
nei Lonea, ing. Aurel 
Marhan, directorul mi
nei Petrila, ing, " Victor 
Chiaburu, șeful prepara- 
ției, ing. Jenica Simion, 
șefa fabricii de mobilă. 
Ni s-a spus, de pildă că 
brigadierii Ștefan Alba 
și Grigore Mîndruț s-au 
angajat să-și onoreze 
sarcinile de plan pe în
tregul an, în perioada 
desfășurării lucrărilor 
Congresului al XIII-lea > 
al partidului.

In aceste zile sărbăto
rești gîndul și hotărîrea 
oamenilor Petrilei este 
de a munci mai bine, de 
a asigura patriei cantități 
sporite de cărbune, de 
semicocs. Ei.se alătură 
voinței unanime a între
gului partid și ,popor, sus- 
ținînd din adîncul inimi
lor hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie
a.c. ca cel mai stimat și 
iubit fiu al națiunii ro
mâne, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să fie reales 
în funcția supremă de 
secretar general al parti
dului.

Saltul impresionant al dezvoltării economice 
a orașului in anii „Epocii Ceaușescu"

■ Valoarea producției globale indus
triale a crescut în 19 ani de aproape 10 ori. 
■ Producția de cărbune a înregistrat o creș
tere de peste 60 la sută. H Fondurile de in
vestiții alocate pentru industria minieră (cele 
două mine ți preparație) s-au dublat în a- 
ceeași perioadă. ■ Producția industrială a 
anului 1944 se realizează în prezent în mai 
puțin de 60 de zile. ■ La minele Petrila ți 
Lonea au fost date în folosință importante 
capacități de producție, instalații moderne 
de extracție (puț cu schip) ți -transport pe 
benzi, o bogată zestre tehnică, iar forța de 
muncă a cunoscut profunde prefaceri pe li
nia calificării ți perfecționării profesionale,

la nivelul instalațiilor moderne pe care te 
exploatează. ■ Peste 70 la sută din pro
ducția minei Petrila se extrage cu tehnolo
gii moderne de lucru, de înalt randament, 
prin metoda tavanului artificial de rezisten
ță, metodă care se extinde tot mai mult și 
in abatajele minei Lonea ■ O modernă 
instalație de preparare a cărbunelui care a- 
sigură o recuperare de 37 la sută față de 9 
la sută (la vechea instalație) a cărbunelui 
spălat pentru semiqocs. In 1980 a intrat in 
producție fabrica de mobilă - realizată la in
dicația secretarului general al partidului - 
a cărei producție in mai bine de 3 ani a 
crescut de 5 ori.

Civilizație — împliniri —De la comună — pînă în anul\195O — Petrila anilor împlinirilor socialiste a; cunoscut, prin munca oamenilor, prefaceri nemaiîntîlnife. Prin grija și atenția de care se bucură minerii din partea partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul României moderne, Minerul de Onoare al țării, s-au schimbat din temelii condițiile de muncă, de viață, învățământ, cultură, sănătate și de bunăstare.I ■ Unul din 3 locuitori I ai orașului este cuprins î într-o activitate produc- i tivă, iar unul din 5 în- ; vață, la care se mai a- i daugă alte sute de oa- i meni ai muncii cuprinși i în diferite cursuri de ca- ș lificare și perfecționare a i pregătirii profesionale.■ Retribuția medie lunară a minerilor depășește ■ cu 1000 lei retribuția I medie la nivelul econo_ ! miei naționale ■ In 1950 j....................     .... 
Pagină realizată de Teodor RUSU, Foto: Al. TATAR, I. LICIU

în Petrila existau cîteva blocuri mici (ale eviden- țiaților), marea majoritate a cetățenilor locuiau în case de colonie (insalubre, fără instalații sanitare, fără apă) ■ Astăzi peste 80 la sută din populație locuiește în cele .4900 apartamente în blocuri moderne, confortabile și în case construite cu sprijinul statului nostru socialist. ■ Nu- mai suprafața magazi-

Bunâstarenului general Petrila, dat în folosință în .acest an, depășește de cîteva ori suprafața prăvăliilor și cîrciumilor patronilor din anii de pînă la Eliberarea patriei ■ Valoarea desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist a ajuns în anul 1983 la peste 300 000 000 lei, revenind fiecărui locuitor cel puțin 1000 lei lunar pentru a-și procura cele necesare vieții cotidiene ■ De la un medic, o moașă și un agent sanitar în anul 1944, orașul Petrila dispune în prezent de un modern spital cu 205 locuri, policlinică, dispensare urbane și de întreprinderi, 3 farmacii, 38 medici și 120 cadre sanitare medii.
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Manifestări peste 
consacrate Eliberării RomânieiVARȘOVIA 17 (Agerpres) — In orașul Torun din R.P, Polonă a avut loc o adunare festivă organizată la întreprinderea „Țo- vimor“. In deschiderea a- dunării, a luat cuvîntul directorul . întreprinderii „Tovimor”, care a adresat, din partea colectivului u- zinei,. călduroase . felicitări poporului român cu prilejul marii sale sărbători, împreună cu sincere urări de noi succese în construcția socialistă. Celor pre- zenți le-au fost înfățișate însemnătatea evenimentului de la 23 August 1944, marile prefaceri politice, e- conomice și sociale care au avut loc în România în cei 40 de ani de construcție socialistă, succesele: cil adevărat istorice obținute 

de cînd în fruntea partidului și statului nostru se a- 
flă tovarășul Nicolae Ceaușescu, contribuția sa determinantă, prestigioasă 
la elaborarea și înfăptuirea

politicii interne și externe a țării noastre. . ’ .PHENIAN 17 (Agerpres) — La Palatul Culturii Poporului din Phenian, sub auspiciile Comitetului pentru relații culturale străinătatea și ale Asociației de prietenie core- eano-română, a avut loc vernisajul expoziției „România 1944—1984; 40 de ani de glorioase înfăptuiri", urmat de o gală a filmului -românesc.In alocuțiunile rostite cu acest prilej au fost e_ vocate semnificația evenimentului aniversat, marile înfăptuiri ale poporului român obținute sub conducerea partidului comunist, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vorbitorii 'au subliniat, totodată, că în spiritul înțelegerilor și convorbirilor dintre conducătorii partidelor și statelor noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim

cu
Ir Sen, relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele,, guvernele și popoarele român cunosc un curs cendent.HARARE 17

și coreean mereu as-(Agerpres).— La Universitatea Harare, blicii Zimbabwe, organizată o suită nifestări, dedicate sărbători a poporului român. Punctul Central al a- cestora l-a constituit inaugurarea expoziției de carte românească.La loc de cinste au fost expuse opere alese și lucrări tematice din gîndirea social-pplitică, și filozofică a președintelui Republicii România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind edificarea societății socialiste în România și problematica majoră a lumii contemporane.

dincapitala Repu- fost ma- mariia de

economicăSocialiste

Știri din țările 
socialisteMOSCOVA 17 (Agerpres). — Transformînd acetîlena din stare gazoasă în stare solidă, cercetătorii de la Institutul de fizică chimică al Academiei de științe a U.R.S.S. au obținut un nou compus sintetic cu . calități deosebite. Pe baza lui au și fost create diferite materiale care se a- pfopie din punctul de vedere al conductibilității e- lectrice de metale.In cadrul unuia din laboratoarele institutului a fost creată din acest material, o perie pentru motoarele electrice, ce în- locuiește periile metalice clasice, uzîndu-se însă mult mai greu. Noile perii prin de mode funcțio- unor asemenea pe- de 12 ori mai mare celor clasice, din

organizează un nou concurs de admitere în 
perioada 1—6 septembrie 1984 la specialitățile:

mine, ingineri zi și seral

— exploatări miniere la zi, ingineri seral

— mine, subingineri seral

— exploatări miniere la zi, subingineri
■ seral

— mașini și instalații miniere, ingineri zi 
si seral

Evoluția situației din LibanBEIRUT 17 (Agerpres). — Premierul guvernului libanez de uniune națională, Râshid Karame, a declarat că procesul de normalizare a situației în țară continuă, iar măsurile de securitate, cele pe plan politic și reformele economice vor fi aplicate integral, în pofida tuturor greutăților care ar putea interveni pe parcurs.După cum transmite a- genția SANA, Rashid Karame a exprimat speranța că eforturile depuse în a- cest sens vor permite, săp-

tămîna viitoare, anunțarea unui plan de pentru sudul prin extindereaguvernului de la Beirut această zonă ocupată înde Israel, ale cărui tru- țrebuie să se retragă neîntîrziat din zonă, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate.BEIRUT 17 (Agerpres). — Autoritățile israeliene de ocupație au introdus noi restricții privind circulația vehiculelor care intră sau ies din sudul Libanului, peste linia Awali,

securitate Libanului, autorită-ții in că pe
transmite agenția Reuter. Fără a da vreun fel de explicație, o inscripție la unicul punct de trecere ■ dintre Cele două părți ale țării — localitatea montană Bater — avertizează că, începînd de la 24 august, este interzis traficul vehiJ culelor comerciale mici.i 
De asemenea, se interzice reintrarea în sud a automobilelor, revenirea ’lor; în zona ocupată fiind, con-! diționată de fexistența u- nui permis special și o dată limită, respectiv 29 august.

nu produc seîntei și, urmare, nu sînt surse paraziți electrici. La toarele troleibuzelor, pildă, durata de nare a rii este decît a grafit.SOFIA 17 (Agerpres). — Lucrările de construcție a uzinelor de utilaje chimice din Haskovo se desfășoară în ritm susținut. Au fost deja terminate clădirile unor secții, ta prezent realizîndu-se asamblarea utilajelor, printre care se numără și o presă hidraulică de 4 000 de tone.Uzinele vor fi dotate cu utilaje dintre cele mai moderne, asigurîndu-se automatizarea complexă a unor procese tehnologice.La Haskovo se vor produce instalații tehnologice pentru industriile chimică și farmaceutică, depozite complexe pentru produse chimice, linii pentru fabricarea pirolenului, for- malinei și sodei calcinate.

înscrierile pentru concursul de admitere 
se fac în zilele de 27 și 28 august, între orele 
8—21, la secretariatele facultăților.

încadrează de urgență,

direct sau prin transfer, muncitori calificați 
în următoarele meserii:

• lăcătuși montatori cazane și turbine

• sudor electric și autogen

paznic cu drept port armă

Informații suplimentare la
Biroul O.P.I.R.

sediul uzinei

1 zilei
augusta-

i consumați bău-

multă biei-
lexandru Ciocoi din Jiu.

depășiți viteza

Tg.
încadrează de urgență

rectificator — categoria 2—5

- remizier pentru rulotă

comer.

Mica publicitate 4
comerciale în perioada 18-

prdgra- se „Jiul”

1“
II
III I UN ACCIDENT CARE PUTEA FI EVITATPentru conducătorul Auto Vasile Urecheatu, din comuna Aninoasa, nu ziua de 13 i-a fost cu ghinion, ci... următoarea, 

14 august 1984. Circulînd 
pe Bulevardul Republicii din Petroșani cu autoturismul proprietate personală 3 HD 1910 (ARO 10), nu s-a asigurat la trecerea de pe o bandă de circulație pe alta. Consecințele: avarierea gravă a unui autoturism care circula reglementar pe banda în-

persoane. Un accident de circulație care putea fi evitat dacă conducătorul auto se asigura înainte de a face manevra respectivă.LUPUL ISI SCHIMBAPĂRUL, DAR...„.năravul ba, spune un vechi proverb românesc care se potrivește de minune în cazul conducătorului auto Alexandru Iuga din Petroșani, care a fost găsit în repetate rînduri la volan sub influența alcoolului. Ultima lui ispravă de acest fel a fost în seara de 16 august a.c., a fost sancționat 500 lei amendă și zilei cînd cu permisul reținut în vederea suspendării. Același „tra- tîi și accidentarea unei tament" l-a primit și A-

Prin decretareade 25 august ca zi nelucrătoare, oamenii muncii beneficiază, în cursul săptămînii viitoare, de patru zile libere. Deceea recomandăm pose- b sorilor de autoturisme care doresc să se deplaseze în aceste zile, să a- dopte o manieră de conducere preventivă.— Nu vă angajați In depășiri riscante.— Nu ’ ....................legală.— Nuturi alcoolice.— .Pentru deplasările lungi creați-vă o rezervă de timp pentru a evita oboseala la volan

— In localitățile pe care le străbateți acordați prioritate de trecere pietonilor și acordați atenție copiilor și cliștilor.
♦

19 ( „ '
fiind decretată zi 

este permisă 
tuturor auto- 

proprietate 
indiferent de 

numărul de înmatricu
lare.

Duminică, a.c., 
lucrătoare 
circulația 
turismelor, 
personală,

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 

al Miliției municipiului 
Petroșani

Programul de funcționare al unităților august

- electricieni — categoria 2—5

— lăcătuș — categoria 2—5

— tîmplar — categoria 2—5

— conducător auto — categoriile B și C

Condițiile de pregătire și vechime sînt 
conform prevederilor Legii nr. 57/1974.

Programul de funcționare al unităților 
dale se stabilește după cum urmează :■ în zilele de : 18, 20, 21 și 22 august, mul magazinelor și al piețelor agroalimentare prelungește cu 2 ore. Magazinul universal 9—20, Magazinul general Petrila 10—20.

■ în ziua de 19 august, magazinele alimentare vor avea program de deschidere între orele: 6,30—13, iar magazinele nealimentare între orele: 8—14.
■ în ziua de 23 august, toate unitățile comerciale, vor fi închise, cu excepția unităților de difuzare 

a presei, care vor funcționa în primele ore ale dimineții.
■ în ziua de 24 august, vor fi deschise între orele 7—11 — magazinele alimentare, magazinele de pîine, lapte, legume-fructe, sifonerii, tutungerii, cen-

trcle de difuzare a presei și piețele, halele agroali- mentare.
■ in ziua de 25 august, vor fi deschise magazinele: alimentare, între orele 7—13; nealimentare, între orele 8—13.
■ în ziua de 26 august, vor fi deschise magazinele alimentare cu program, normal de duminică: 7—11.
■ în ziua de 27 august, program al unei zile normale de lucru.Unitățile de alimentație publică se vor deschide în ziua de 23 august, la orele 12-—13, iar în dimineața aceleiași zile se vor organiza puncte de desfacere pentru băuturi răcoritoare, biscuți, dulciuri, pe traseele demonstrațiilor.In restul zilelor, alimentația publică va funcționa după program normal. ■ ; ’ ; /

Informații suplimentare se primesc la bi
roul personal al întreprinderii de tricotaje Pe
troșani, strada Lunca 117, telefon 43812 și 
44150.
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familia, ani !“ Preda _______ , __ împlinirii. frumoasei vîrste 50 de ani și ieșirii pensie. (2451)PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Costin

FIUL Ionică cu Urează „La mulți iubitului său tată Marcu, cu ocazia
de 
lade

loan, eliberată de T.U.M, Petroșani. O declar nulă. (2449)PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Lungu Lucia, eliberată de Pre- parația Petrila. O declar nulă. (2450)
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