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TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
mobilizează energiile întregului 
popor pentru normalizarea vieții 

economîco-socîale, pentru accelerarea 
activității productive 

pe întreg cuprinsul țării
Angajare fermă, muncitorească 

PENTRU ÎNFĂPTUIREA INTEGRALĂ
A PREVEDERILOR CINCINALULUI

Bilanț mineresc rodnic-Prin strădaniile lor susținute din prima jumătate a lunii martie, pe frontul cărbunelui, minerii și preparatorii din Valea Jiului au făcut mai mult ca oricînd, dovada abnegației și dăruirii pentru recuperarea pierderilor suferite în urma cțitromi.rului.Strădaniile lor, de zi cu zi și schimb cu schimb, sprijinul pe ca- re-1 primesc prin îmbunătățirea organizării muncii la fronturile productive și asigurarea funcționării la parametrii înalți a utilajelor și instalațiilor se materializează în perioada la care ne referim în peste 11 000 tone cărbune net livrate suplimentar economiei și prin depășirea cu cca. 20 000 tone a producției de cărbune la exploatările miniere.
SUCCES DEPLIN LUCRĂRILOR 

CONFERINȚEI MUNICIPALE DE PARTIDMîine, la Petroșani, se vor desfășura lucrările Conferinței orga- ni ației nfțt 1 eipale •! ■ partid pe tru .'laie de sea nă si alegeri.Kveni tent de înserfinăt le majoră în viața eoni îiștilor tuturor oamenilor muncii și cetățenilor Văii Jiultlij Conferința Organizației municipale de partid își desfășoară lucrările într-o perioadă puternic marcată de angajarea întregului popor pentru sporirea pro- du i< i d bu ti t ■ i ' ș jirift j rtru înfăptuirea t , a , a obiectivelor înscrise în Programul adoptat de Congresul al Xl-lea.li ' u >t P< tru un ■ i , <1 mi 11 produ; îja zilei 1 marți icti ?a 1 a colecti de muncă' ntrej îprinsul t ii a ,1 j late î ri ?ată pe'noi trept 1dăruirii, cu hotărîrea fermă a milioanelor de oameni ai muncii de a nu precupeți nici un efort pentru recuperarea pierderilor suferite de pe urma calamității naturale. In acest context, minetlî, preparatorii, ' '.11)’1.'' I ob’PCti; , .1 lus rial • getic te

In ultima vreme, mal ales, E.M. Aninoasa, înscrie în graficele de producție rezultate meritorii, semn al mobilizării plenare a întregului colectiv pentru a participa activ la marea acțiune patriotică de recuperare a. pagubelor pricinuite de cutremur.. Printre sectoarele cu cele mai bune rezultate se numără și sectorul I. Dar rezultatele bune nu vorbesc în suficientă măsură despre puterea de mobilizare a minerilor. Iată cîtev.a opinii :ILIE NICOLAE. șef de brigadă: Despre rezultatele bune n-am ce zice, zic tonele destul. Dar ceea ce ne doare mai mult, mai ales acum cînd țara are nevoie de cît mai mult cărbune, e că nu putem da cît am ' vrea noi. Benzile sînt prea înguste. Au lățimea de numai 800 de milimetri în loc de 1 000 cît sînt utilajele. Din această cauză benzile se deplasează, se rup des. Nu se realizează capacitatea de transport. Cînd un frontal dă cărbune, celălalt stă că nu duce banda. Din .cauza unor ruperi am stat și patru schimburi în care n-am dat o tonă de cărbune. Nu-i păcat ?— Cum sînteți aprovizionați la locui de muncă ?— Nu pot spune că ne lipsește ceva. Dar, cu piesele de schimb a- vem necazuri, mai ales cu stelele de la transportoare care se rup, nu rezistă uneori nici măcar un schimb.

nii, chimiștii, forestierii, toți oamenii muncii din municipiul nostru -' iu reafirma t amentul făr; m rg i fa < < partid ac zu tea deplină față de hotărîrile adoptate de Comitetul Politie Executiv privind accelerarea activității productive, au răspuns prin fapte de muncă pe măsura bogatei lor tradiții muncitorești fa chemarea cot. du cerii de partid și de stat, a tovarășului Nicolae teaușescu, pentru normalizarea grabnică a vieții economico-sociale în toate domeniile de activitate. Avînd în frunte comuniștii, colectivele'de muncă de la exploatările miniere, din secțiile de preparare a cărbunelui, cele din construcții, din activitatea de cercetare, din toate compartimentele vieții sociale s-att înscris, in aceste zile. în efortul colectiv al tării.Chemată să facă o temeinică și exigentă analiz.ă a activității desfășurate în perioada ce s-a scurs de la alegerile precedente, Conferința municipală de partid va dezbate, în spiritul de lucru de mult timp încetățenit, problemele majore ale vieții politice, economice și cultural-educative ale Văii Jiului, va jalona principalele direcții ale dezvoltării municipiului în etapa următoare.Comuniștii, toți oamenii muncii și cetățenii municipiului vor urmări cu viu interes lucrările Conferinței municipale dc partid, cu convingerea că măsurile ce vor fi adoptate vor conduce la perfecționarea. în continuare, a activității politice, economice si cultural- educative. Cu aceste gînduri pătrunse de încredere deplină și nețărmurita dragoste față de partid, comuniștii, toți cei ce muncesc și trăiesc pe meleagurile Văii Jiului, urează succes deplin lucrărilor Conferinței organizației municipale de partid.
Faptele — autentică măsură 

a dăruirii minereștiI

Deviza minerilor din Vulcan
„Cu fiecare tonă de cărbune 

extrasă peste plan, voin grăbi 
înlăturarea urmărilor dezas
trului"
... un apel pe care l-am citit în 

| ’ marele amfiteatru al muncii, lâ 
ora de prînz cînd minerii Vulca- 

I nului se pregăteau să coboare la 
I* locurile lor de muncă. L-am citit, 

și împreună cu noi il citeau și mi
nerii. De fapt il reciteau sau, nici 
chiar atit. ci mai mult: 1L TRĂ
IAU.

Apărut cu mai bine dc o săptă- 
mină in urmă pe fundalul sălii 
de apel, minerii l-au judecat cu 
răspundere, în profunzime și, in- 
sușindu-l, l-au transformat dintr- 

R un îndemn la adresa rațiunii și 
■ inimii lor intr-o voință-angaja- 
I ment, o veritabilă forță care le 
I dinamizează puterea minții și a 
I brațelor, care le cadențează ini

Cărbune cocsificabil 
pește planColectivele" de muncă ale exploatărilor miniere Uricani și Lupeni, principalii producători de cărbune cocsificabil din Valea Jiului, încheie prima jumătate a lunii martie cu substanțiale depășiri ale sarcinilor de plan : cu 10 și, respectiv, 7 la sută. Pe lîngă rodul muncii lor neobosite în abataje, al inițiativelor valoroase luate în aceste zile pentru a sprijini prin contribuții bănești pe oamenii și unitățile economice din zonele calamitate, minerii din Lupeni depun eforturi susținute pentru perfecționarea tehnologiilor și asigurarea temeinică a producției de cărbune viitoare. In perioada la care ne referim. în sectorul II al minei s-au extras ,'i 000 tone cărbune peste plan. (M. COJ.OCAKU, cores

pondent)

mile cu ritmurile înalte ale în
tregii țări la această oră a refa
cerii după cumplitul cataclism.

Tălmăcind textul apelului, mi
nerul șef de schimb V: Simon, din 
brigada lui Grigore Cojocarii, ne 
relata : „Nu îmi plac vorbele, 
mari. Spun doar atît : La greutăți 
băieții, brigada noastră n-a dat 
înapoi niciodată și nu dă înapoi 
nici acum. Și mai spun ea brigada, 
toți oamenii minei și-au însușit 
acest îndemn. Un singur scop ne 
preocupă — CIT MAI MULT 
CABBUNE ȚARII ! — să ne de- i 
pășim adică nu numai planul, ci | și angajamentele proprii. Rolo- ■ 
sini din plin fiecare oră, minut ca ] 
preliminarul, productivitatea să | 
fie depășite zi de zi, schimb de |
schimb."

Ion DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a) J

Toate sectoarele 
cu depășiriMobilizîndu-și exemplar toate resursele muncind cr. inițiativă și abnegație, minerii de la Aninoa- sa se înscriu în această lună între colectivele miniere de frunte 'ale Văii Jiului, depășind prevederile de extracție la zi cu 8 la sută. Remarcabil este faptul că toate colectivele sectoarelor minei raportează depășirea sarcinilor de cărbune, sectoarele I, II și III partici- pind la reușita colectivă cu plusuri de peste 1 000 de tone fiecare. In marea majoritate, plusurile sînt rezultatul depășirii nivelului planificat al productivității.MIXA URICANI. Schimbul condus do minerul Ștefan Epure din brigada lui Dumitru Bornoiu, împreună cu maistrul minier Stancu Dragu de la sectorul I intră în șut hotărîți să adauge celor 62 ml de galerie realizați în plus în acest an, noi metri liniari suplimentari de lucrări miniere spre viitoarele fronturi de cărbune.

Foto : I. LICIU

Acum, cînd partidul ne cere, 
trebuie să dăm și mai mult cărbune

O nouă săptămînă de lucru a în
ceput sub același semn al angajă
rii plenare a întregii țări în eroicul 
efort de recuperare și refacere, de 
normalizare a vieții economico-so
ciale din zonele afectate de cutre
mur. Eroic — prin participare și in
tensitate, prin noua măsură pe ca
re oamenii au dat-o actului lor de 
curaj, prin fermitatea cu care au 
pus mina pe unelte șt au început să 
vindece rănile dezastrului, hotărîți, 
și atît de demni în hotărîrea lor, de 
a reface casele și orașele mai trai
nice. mai frumoase, mai pline de 
viață. Eroic — prin tăria de care 
oamenii au dat dovadă în fața du
rerii, prin dimensiunea nouă a re
zistenței cu care supraviețuitorii au 
învins pragul dincolo de care — se 
spune — nu se poate trăi. Cu aceste 
noi dimensiuni ale participării, ale 
curajului, ale demnității, ale dra
gostei de oameni și de viață, efortul 
eroic nu putea, nu avea cum să ia 
sfîrșit altfel decît prîntr-o victorie 
care luminează cu mai multă stră
lucire chipul unul popor stăpîn pe 
destinele sale, pe viitorul ce și-1 
construiește liber, independent, con
știent.

Despre noua săptămînă de lucru 
spunem că a început doar din punct 
de vedere calendaristic. Pe planul

I EXPRESII FIERBINȚI ALE SOLIDARITĂȚII UMANE

♦ Contul omeniei ♦ Fapte de generozitate
♦ Vrem să fim de folos pe măsura puterilor noas- | 
tre ♦ Sînge semenilor ♦ Gesturi emoționante
♦ Oamenii nu țin cont de greutăți cînd trebuie 

| să-și ajute semenii ♦ Participarea pionierilor
I (Relatările noastre în pagina a 4-a)

IOSIR PRESECAN, șef de brigadă : Și eu zic că am putea da mai mult cărbune, dacă ne-ar ajuta benzile de transport. Dar despre asta a vorbit ortacul meu. Eu mă voi referi la pierderile de timp pricinuite de lipsa unui mijloc de comunicare între orizontul 10 mediu și orizontul 9 unde lucrăm. Pentru orice trebuie să cobori și să urci 80 de metri. Se rupe o bandă, nu știi că s-a rupt și dai cărbunele pe ea. Nu știi cît stă să-ți organizezi lucrul și stăm. Un telefon tras pe suitor ar fi de folos.— Cum vă ajută utilajele ?— Ne ajută, dar avem necazuri mari cu steluțele mici care înlocuiesc lanțul Gali. Se rup tare ușor. Și ca s-o schimbi trebuie să scoți tot angrenajul, treabă de aproape două ore, pînă-1 pui la loc. Și se rup foarte des. E rău că nu putem da cărbune cit am vrea noi, că avem destul si putem mai mult.VASILE BURLEC, șef de brigadă : Și eu lucrez tot în frontal și vrem să dăm cărbune cît mai mult, să răspundem și noi așa cum se cuvine la chemarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Dar nu-1 putem scoate, nu ne ajută benzile. Și-apoi avem necazuri cu capsele. De multe ori la pușcare. sar capacele de la transportor, oricum le-am pune. Și asta înseamnă un șut pierdut, adică vreo
(Continuare in pag. a 3-a) 

muncii, al construcției și recon
strucției nu a existat obișnuitul re
paus duminical, astfel că noua săp
tămînă se înscrie ca o continuare a 
celei precedente, purtînd amprenta 
aceleiași activități neobosite, des
fășurate de întreaga țară pentru 
normalizare. In fruntea acestei ac
tivități, secretarul genera] al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, convingător exemplu 
de abnegație comunistă și patrioti
că, de bărbăție și dîrzenie, mobili
zează energiile uriașe ale poporului 
pentru lichidarea urmărilor nefaste 
pe care le-am suferit, coordonează 
întregul ansamblu de acțiuni con
sacrate recuperării și refacerii.

Intre măsurile stabilite de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.K., la propunerea secretarului 
general al partidului, se detașează, 
ca o nouă expresie a grijii față de 
om, față de condițiile lui de muncă si 
de viață, suplimentarea fondului do 
locuințe în Capitală și în celelalte 
localități grav afectate de cutremur. 
Astfel, în acest cincinal vor fi con
struite suplimentar față de prevede
rile inițiale, 5 004) de noi apartamen
te în București, 3 500—4 000 de apar-

(Continuare în pag. a 2-a)

I Omul nu poate ( 
| fi înfrint
| In aceste clipe îmi răzbat din | 
’ memorie cuvintele unui scriitor | 
: ale cărui cărți mi-au luminat a- l 
! dolescența : „Omul nu e făcut să | 
! fie înfrint... Un .om poate fi nimi- 3 
; cit, dar nu infrînt": Da, omul poa- j 
: te fi asuprit, poate fi chinuit, 5 
î poate fi chiar ucis, dar,nu poate | 
L INSCRIPȚII I

. . I * 1 -............ n .... I
i fi înfrint. Nu există o confirmare | 
j mai puternică a acestui înalt a- | 
I devăr uman decît zilele fierbinți l 

de bărbăție, voință, solidaritate 
și patriotism pe care le trăim. In . 
cele două milenii de istorie a sa. 
poporul nostru a fost deseori con- , 
fruntat cu încercări cumplite, dar 
oamenii acestui pământ au înfrint 
vitregiile și și-au urmat drumul.

Am urmărit și urmărim cum i 
locuitorii Bucureștiului și ai ce- ; 
lorlalte localități lovite de cutre
mur luptă eroic pentru înlătura
rea' ravagiilor, sîntem martorii 
șt părtașii înaltului act de solida
ritate umană la care participă in- ■ 
treaga suflare a acestui pămint, 
de la conducătorii țării, de la co
lectivele marilor întreprinderi la 
simplul cetățean care depune in 
„Contul omeniei" o sumă după 
posibilitățile sale. Și avem certi
tudinea că tot ce s-a propus se va 
înfăptui, că așezările distruse se 
vor ridica iarăși mai frumoase și 
mai durabile. Totul pentru om și ; 
binele lui. Pentru că OMUL nu ; 
poate fi înfrint. ■

Corneliu RADULESCU
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Organizațiile de partid — în fruntea acțiunilor de sporire
a producției, de dezvoltare a activității economice și sociale

Conferința orășenească de partid Lupeni Patriotismul MATERIAL LEMNOS
Muncă politică susținută 

pentru mobilizarea plenară
a energiilor creatoare ale 

colectivelorConferința organizației orășenești de partid Lupeni și-a axat cu insistență dezbaterile pe folosirea celor ’ mai eficiente modalități ale muncii politice de către organele și organizațiile de partid, astfel îneît aportul colectivelor de muncă ale orașului în efortul național al refacerii economice și sociale după cutremur să fie cît mai consistent.Bilanțul realizărilor economice oglindind creșterea extracției de cărbune cocsificabil de către minerii din Lupeni și Bărbăteni la un nivel de aproape 2 milioane tone în anul ce a trecut, cel al însemnatelor înfăptuiri pe plan edilitar-gospodă- resc și cultural-educativ, înfățișat de darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Ghinea, prim-seeretar al Comitetului orășenesc de partid, atestă îndeplinirea cu eficiență sporită de către organele și organizațiile de partid a rolului lor de conducător politic al colectivelor de muncă. Acest fapt cît și propunerile făcute de delegați în cadrul dezbaterilor pentru îmbunătățirea muncii politice și creșterea eficienței acesteia, atestă capacitatea și hotărirea fermă a organizațiilor de partid, a comuniștilor din Lupeni de a fi ple- ■ nar la datorie în marele efort al reconstrucției. Cu deosebită pregnanță s-a reflectat acest lucru în cuvîn- tul și angajamentele participanților la discuții ca tovarășii Gheorghe Pavel, Rodica Tatulici, Friederich Dara- dics, Iuliana Costescu, Ion Mondoca, Gheorghe Pană, Mircea Felea, Ioana Mesaroș, Nicolae Aldica, Paul Lupulescu, Gheorghe Filip, Nicolae Oprea, Arpad Crișan, Wiliam Szu- der și Constantin Stoica, precum. și în hotărîrile adoptate de conferință în vederea creșterii calității muncii și a rodniciei în toate unitățile productive. Activitatea politică de mobilizare a colectivelor de muncă este îndreptată spre realizarea, peste sarcini, în acest an a 9 000 tone de cărbune brut de către minele Lupeni și Bărbăteni, livrarea a 70 000 tone cărbune net de către preparatori, depășirea cu 24 de tone a volumului planificat de fire de mătase artificială de către colec-
In prima sa ședință de constituire, noul comitet orășenesc de partid 

a ales biroul și secretariatul comitetului orășenesc de partid Lupeni 
din care fac parte tovarășii Ion Ghinea, prim-seeretar,( Cristea Ră- 
raru, Ștefan Popa și Ioana Mesaroș, secretari.

i. b.alan

Energiile întregului popor pentru normalizarea vieții 
economico-sociale, pentru accelerarea activității productive

(Urmare din pag. 1)
tamente în Zimnicea, alte 10 000 de 
apartamente eșalonate în doî anj în 
localități ca Ploiești, Craiova, Ro
șiorii de Vede, Alexandria, Buzău, 
Focșani, Tîrgoviște, Galați și altele. 
Concomitent cu suplimentarea fon
dului de locuințe au fost prevăzute 
măsuri privitoare la sțarea spita
lelor, a școlilor, unităților comer
ciale și altor așezăminte cu caracter 
social-cultural. Comitetul Politic 
Executiv a stabilit ca o serie de sate, 
care au fost distruse, să fie recon
struite ca sate model. S-a stabilit 
ca atît aceste sate, cît și toate lucră
rile de refacere sau reconstrucție a 
școlilor, spitalelor, a celorlalte edi
ficii social-hulturale să se înscrie 
într-o concepție arhitectonică mo
dernă, în spiritul acțiunii generale 
de sistematizare și ridicare a gra
dului de civilizație al localităților 
urbane și rurale din patria noastră. 
Comitetul Politic Executiv a adop
tat numeroase alte măsuri menite 
să conducă la îmbunătățirea Activi
tății pe șantierele construcției și 
reconstrucției de locuințe, la păs
trarea corespunzătoare și conserva
rea fondului locativ existent, în in
ventarul căruia se află numeroase 
edificii de inestimabilă valoare ar
hitectonică sau istorică.

Atenția conducerii de partid și de 
stat a fost, totodată, îndreptată spre 
producția materială. Pe acest plan, 
așa cum a indicat secretarul gene
ral al partidului, întreaga țară și-a 
intensificat eforturile pentru lichi
darea urmărilor cutremurului, pen
tru recuperarea pierderilor înregis
trate în noaptea de 4 martie, a stag
nărilor de producție din zilele care 
au urmat. In frunte cu comuniștii, » care secretarul general al partidu-

tivul I.F.A. „Vîscoza", spre depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 960 lei pe angajat la mina Lupeni și cu 1 765 lei pe angajat la I.F.A. ,,Vîscoza“, spre reducerea consumurilor de materiale și a cheltuielilor de producție, pentru obținerea unor economii de 700 mii lei Ia mina Lupeni, 300 mii lei la preparație, 400 mii lei la I.F.A. „Vîscoza" și 500 mii lei în sectoarele de gospodărire comunală șl lo- cativă, spre îmbunătățirea calității producției.Pentru a se asigura condițiile necesare îndeplinirii întocmai a obiectivelor economice prevăzute în plan și în angajamente și afirmarea orașului Lupeni cu o contribuție cît mai mare în efortul refacerii economice și sociale a patriei, conferința a cerut organelor și organizațiilor de partid, sindicat, U.T.C., consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi să pună un accent deosebit pe extinderea mecanizării, introducerea de noi tehnologii de lucru, folosirea la întreaga capacitate a utilajelor, mobilizarea energiilor creatoare ale cadrelor tehnice pentru introducerea noului în producție, generalizarea experienței valoroase, calificarea și perfecționarea profesională a celor ce folosesc tehnica avansată, reducerea cheltuielilor de producție și creșterea eficienței activității economice, stabilizarea forței de muncă, întărirea disciplinei și a răspunderii în muncă. Sînt comandamente majore spre care, în cu- vîntul de concluzie asupra dezbaterilor conferinței tovarășul Clement Negruț a cerut organelor și organizațiilor de partid, comuniștilor să-și îndrepte toate preocupările. De asemenea vorbitorul a cerut organelor și organizațiilor de partid să pună un accent mai mare pe îmbunătățirea stilului șl metodelor de muncă pentru îndrumarea cu eficiență sporită a organizațiilor, de masă, a consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi pentru mobilizarea tuturor colectivelor de muncă la înfăptuirea exemplară a tuturor obiectivelor cincinalului, la dezvoltarea multilaterală a orașului.

lui a purtat-o familiilor afectate de 
cutremur este semnificativă pentru 
a ilustra caracterul înalt umanitar 
al politicii partidului nostru. Ținîn- 
du-se seama de indicațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu, la amena
jarea apartamentelor puse Ia dispo
ziția. sinisțraților, dotate gratuit cu 
cele necesare, a fost acordată aten
ție fiecărui amănunt care poate face 
mai plăcută' ambianța interioarelor, 
pentru a-i ajuta pe oameni să .se a- 
tașeze noilor cămine, să-și regăseas
că, in intimitatea acestora, uni
versul de preocupări caret le-a um
plut viața pînă în seara cutremuru
lui.

Un nemărginit ecou a stîrnit pes
te hotare bătălia pe care poporul 
român a purtat-o în zilele ce au ur
mat cutremurului. Presa internațio
nală a acordat spații largi actelor 
de bărbăție și eroism săvîrșite în 
Capitală și în celelalte județe cala
mitate, consemnînd calmul, atmos
fera de lucru, entuziasmul cu care 
au acționat oamenii muncii, în frun
tea cărora, Ia locurile cele mai gre
le s-au aflat comuniștii, demnitatea 
și fermitatea cu care poporul ro
mân a trecut Ia vindecarea rănilor 
provocate de seism. In sprijinul 
persoanelor sinistrate — au consem- 

______ ___ nat agențiile internaționale de pre-
în cursul acestor să, marile cotidiene și revistele din 

diferite țări, posturile de radio și 
televiziune — s-a ridicat zidul viu 
al voinței unui popor unit, oferind 
impresionanta imagine a unei țări 
angajate, cu toate forțele în lupta 
pentru refacere și reconstrucție. O 
luptă pe care poporul nostru a des- 
fășurat-o cu un spirit de sacrificiu 
nemaiîntâlnit, stîrnind admirația 
întregii lumi. (I.M.),

colectivele de oameni ai muncii au 
acționat cu dăruire și abnegație, din 
dorința de a repune grabnic în func
țiune toate utilajele afectate, acolo 
unde ritmul lor a fost întrerupt, sau 
de a realiza producții suplimentare 
(a locurile de muncă din afara zo- 
nelor în care s-a dezlănțuit puter
nicul seism. Alături de întreaga ța
ră, minerii Văii Jiului, toți cei ce 
muncesc pe aceste meleaguri au 
răspuns cu o plenară angajare la 
chemarea partidului de a contribui 
la sporirea producției materiale. 
Ritmurile înalte de lucru, depășiri
le prevederilor de plan înregistrate, 
in aceste zile, în industrie și pe șan
tierele de investiții se constituie in
tr-un răspuns ferm, un răspuns u- 
nitar al faptelor, pe care oamenii 
muncii din întreaga țară. mineri, 
oțelari, constructori, cercetători îl 
dau partidului la înflăcărată și pa
triotica chemare. Este un răspuns ce 
reflectă măsura înaltei lor conști
ințe, a hotărîrii lor de neclintit : 
VOM FACE TOTUL PENTRU ÎN
DEPLINIREA INTEGRALA A PRE
VEDERILOR CINCINALULUI !

Intr-un mare număr de puncte din 
Capitală, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de alți conducători de partid și de 
stat, a examinat î—____ _____ lă
zile modul în care se înfăptuiesc 
hotărîrile Comitetului Politic Exe
cutiv privind înlăturarea definitivă 
a efectelor cutremurului și reintra
rea vieții în normal. Cu precădere, 
preocupările secretarului nostru ge
neral au fost îndreptate spre rezol
varea problemelor care privesc bi
nele omului. Grija permanentă pe

acestor zile

t

încep printr-o mărturisire pe care știu că o pot face și alții. Am stat de vorbă, în aceste zile, în a- bataje sau la suprafață, în sala-de apel cu mulți comuniști.. Fie că i-am oprit eu, fie că m-’au oprit ei pe mine, subiectul principal al discuțiilor a fost unul singur i cum să acționăm pentru a contribui la diminuarea pierderilor suferite de pe urma cutremurului.Desigur, și la mina noastră’ tali fost luate multe măsuri în acest sens. Ar fi suficient să mă refer la noile fronturi de lucru a căror deschidere este accelerată la toate sectoarele productive, la măsurile adoptate pe linia mecanizării producției, creșterii productivității muncii, reducerii cheltuielilor de producție. Sau, să mâ refer la răspunderea sporită cu care conducătorii locurilor de muncă — echipe, brigăzi, sectoare — au mobilizat forțele acestora desfășurînd o neîntreruptă muncă politică în sprijinul producției. Toate acestea ■ mă ajută mai bine să fac mărturisirea la care m-am referit. Prin angajarea lor, prin modul . în care răspund chemării partidului, minerii, lăcătușii, electricienii, maiștrii șț inginerii noștri se conduc tot mai ferm după o cerință. etică subliniată cu tărie de secretarul general al par. tidului ! a fi patriot, a-ți iubi țara înseamnă a face totul pentru a spori avuția națională, a nu precupeți nimic pentru înfăptuirea unei politici ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii națiuni.
Andrei COLDAsecretar de partid al minei Lonea

Obiectivul muncii politice sv alimentarea

Anul 1977 a debutat în sectorul V al E.M. Vulcan, cu unele dificultăți din cauza insuficienței liniei de front. Multe zile Ia rînd nu reușeam să ne facem planul. Pentru a depăși situația critică, biroul organizației de partid a inițiat cu conducerea sectorului, o analiză amănunțită privind posibilitatea deschi- lită, ceea ce a determinat creșteri derii unor noi capacități de produc- ție în stratul 3. In luna ianuar ie a

PENTRU RECONSTRUCT^de punere în valoare a noi resurse de sporire a producției și de creștere a eficienței economice, de înfăptuire a obiectivelor cu care neam propus să contribuim Ia refacerea economiei naționale. Ne în» _ dretptăm strădaniile spre valorificlorilor forestieri, alături de mineri, carea superioară a lemnului în plat-'constructori, energeticieni, de toți formele de preindustrializare șioamenii muncii din Valea Jiului punctele mecanizate. Incepînd chiar în eroicul efort al poporului nostru pentru recuperarea. pierderilor pricinuite de cutremur, organizația noastră de partid îșț îndreaptă prioritar preocupările colectivului spre realizarea exemplară a sarcinilor de plan și ți angajamentelor la producția de material lemnos. Avem în atenție, în primul rînd, sortimentele de lemn deose. bit de necesare în lucrările de construcții. Comitetul de partid pe unitate, organizațiile de bază din sectoarele forestiere și-au fixat ea obiectiv concret al muncii politice desfășurate în rîndul formațiilor de lucru din parchete și puncte de mecanizare, depășirea sarcinilor de plan la cherestea de fag cu 220 mc iar la50 mc, blă — 68 mii trimestrul I 1977.In discuțiile ce le purtăm în a- ceste zile cu comuniștii, în dezbaterile adunărilor generale de partid, în adunările grupelor sindicale, ale organizațiilor U.T.C. și ale consiliului oamenilor muncii, în acțiunile agitatorilor și în dezbaterile din cadrul învățămîntului pclitico-ideblogic cătutăm soluții

In vasta operă de reconstrucție, de redresare economică și socială a țârii, lemnul — produsul activității colectivului nostru — ca și celelalte materiale de construcții este de o neprețuită valoare. De a- ceea, mobilizînd energiile lucră-

cherestea de . rășinoase cu realizarea în proporție du- 136 mii lei valută în loc de — a planului la export pe

producțieifost pusă și în discuția adunării generale de partid problema liniei de front. Iii urma măsurilor întreprinse, în spiritul hotărîrilor adunării de partid, s-a trecut la atacarea u- nor noi abataje, reușindu-se ca spre finalul lunii ianuarie linia de front în cadrul sectorului să fie restabi-ale producției zilnice,- ale . randa- - mentelpr în abataje, precum, și îmbunătățirea calității cărbunelui.In februarie, linia de front s-a mărit cu încă 16 ml. Aceasta a făcut ca în februarie și, în martie, să înregistrăm o producție suplimentară, să recuperăm minusul din luna, ianuarie și pînă la aeeastă dată să a- vem un plus de 1 730 tone la planul anual. La redresarea, sectorului o contribuție deosebită a adus biroul organizației de bază care, sprijinind măsurile tehnico-organizatori- ce întreprinse de conducerea sectorului, a urmărit ca întreaga masă de comuniști să fie repartizată proporțional pe schimburi și pe locuri de muncă. S-a urmărit, în principal, recuperarea rămînerilor în urmă, s-a mărit plasarea în abatajele care prezentau atunci condiții mai bune de lucru. S-a trecut după aceea la pregătirea a încă două abataje, e
Plenara ComitetuluiIn ziua de 15 martie ■a.c, a avut loc plenara Comitetului municipal Petroșani al U.T.C. Plenara a a- nalizat activitatea desfășurată de organizațiile U.T.C. din unitățile industriale, de construcții, transport și prestatoare de servicii pen. tru mobilizarea tineretului la îndeplinirea pianului de stat și a angajamentelor asumate în întrecerea desfășurată sub deviza „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului revoluției tehnico-știin- țifice". Plenara a adoptat un plan de măsuri pentru intensificarea muncii politico-educative a tuturor organelor și organizațiilor U.T.C. în rîndurile tinerilor- muncitori. In continuare, a aprobat organizațiile 'fruntașe în întrecerea socialistă pe anul 1976 și agajamentul organizației municipale U.T.C. pe anul 1977.

din luna aceasta se înființează secția de produse nenominalizate în cadrul căreia se vor realiza.: panouri, podini, dulăpași din bușteni sub stas, picioare pentru scaune, dibluri C.F.R., pâleți rășinoase, semifabricate de fag și alte materiale din lemn. In același timp ac» ționăm stăruitor pentru creșterea productivității muncii, _prin mai buna organizare a lucrului, extinderea mecanizării și înlocuirea muncii manuale, folosirea la capacitate a tuturor utilajelor, întărirea disciplinei și a răspunderii în munca. Pentru creșterea randamentului s-a înlocuit de cuiînd în bună parte munca manuală la punctul mecanizat Lonea prin dotarea cu un încărcător mecanizat 1FRON, iar în continuare se va extinde în parchete folosirea instalațiilor cu cablu la lucrările de scos-apropi- at. Ne vom perfecționa continuu activitatea productivă, vom găsi noi rezerve pentru a realiza sporuri suplimentare de producție, de bună calitate prin valorificarea superioară a lemnului.
Ion BULIGA,secretarul comitetului de partid l'.F.E.T. Petroșani.

vorba de nr. 1 și’nr. 8 și, concomitent cu aceasta, s-a introdus abatajul cu front scurt la a treia felie la abatajul nr. 5 din stratul 3. Această metodă a fost susținută de comuniștii din organizația noastră, de toți muncitorii din sector.In perioada ce urmează, organizația de partid}. în frunte cu biroul său, va avea în vedere, în principal, menținerea liniei de front, plasarea cît mai rațională a fronturilor de lucru, .îndeosebi a celor de mare productivitate. Ne vom îndrepta atenția și spre îmbunătățirea coeficientului de prezență, prin reducerea absențelor nemotivate. De asemenea, vom urmări activitatea electromecanică în așa fel îneît să nu maj avem stagnări in producție de pe urma defecțiunilor. Vom avea o mare grijă de brigăzile care încă nu-și fac planul, astfel ca pînă la finele anului în cadrul sectorului nostru să nu avem nici o brigadă rămasă sub plan și să putem raporta o producție suplimentară, față de angajamentul inițial, de încă 1500. tone.
Ioan MUNTEANU 

secretarul organizației de bază 
din sectorul V, E.M. Vulcan

municipal al U.T.C.In cadrul dezbaterilor s-a relevat participarea responsai ilă a tineretului la realizarea sarcinilor e. conomice ale fiecărei unități, Ia acțiunea de economisire a materiilor prime și materialelor, de folosire . judicioasă a utilajelor și mașinl- nilor.ya fondului de timp, eficiența unor măsuri și inițiative privind activitatea de educație politică și de folosire instructiv-educativă. a timpului liber de către tineret.Plenara a aprobat eliberarea tovarășului Nicolae Ilaneș din funcția de prim-seeretar al Comitetului municipal ăi I T.C., în legătură cu promovarea iui in altă muncă, și alegerea în funcția de prim-secre- tar al Comitetului municipal U.T.C, a tovarășului Nicolae Vlad.In încheierea lucrărilor plenarei, a luat cuvîntul tovarășul Clement Negruț, prim-seeretar al Comitetului municipal de partid.
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A n ga j a r e fermă, muncitorească

PENTRU ÎNFĂPTUIREA INTEGRALĂ A PREVEDERILOR CINCINALULUIîn genul Schiliftului — Teleminul, premieră pe bazinul nostru, este apreciat în mod deosebit de mineri.-
O altă noutate o constituie complexul de tăiere și susținere mecanizată care a fost pus în funcțiune de cîtva timp, noutate doar în ceea ce privește tipul. In curând un nou compleșj, — al doilea — va fi introdus în subteran căruia, în acest an. îi va urma un al treilea.

NU POȚI VORBI DE PAROȘENI 
FÂRÂ SÂ SPUI MODERNIZARE

Pe șantierele sociale— Printre cele 60 de unități alese la nivelul economiei naționale pentru a fi unități model se număra și mina noastră, mina Paroșeni, desemnată pentru a . devemi unitate model pe ramură — ne spunea țu îndreptățită mîndrie directorul minei, ing. Traian Avramescu.Minerii Paroșeniului nu vor precupeți nici un efort, vor face totul pentru a confirma prin fapte, așa cum au făcut-o de atîtea ori în acești ani, cinstea și încrederea ce le-a fost acordată. Producția realizată ca ur
mare a depășiriiproductivității muncii, buna organizare, disciplina, sînt tot atîtea elemente care atestă că nu întîm- plător colectivului de la Paroșeni 
i s-a încredințat această sarcină.Vorbind de mina Paroșeni, de oamenii ei, trebuie să vorbim în primul rînd de mecanizare, de noutăți tehnice, pentru că Paroșeniul ne-a obișnuit să-l privim ca pe un adevărat laborator, ca o veritabilă mină pilot.De curînd, pe unul din planele înclinate ae minei, cu o lungime de peste 180 ml, a fost instalat un sistem de transport pentru personal — Telemin. Sistem ingenios,

Dar această tendință de mecanizare a operațiunilor la fronturile de lucru, de concentrare a transportului de cărbune pe fluxuri de benzi, presupune și o urmărire atentă a întregului proces de producție, intervenții prompte și eficiente în cazul defecțiunilor. Soluția a fost găsită. Chiar în clădirea ce adăpostește administrația minei a fost amplasat centrul de urmărire, de informare și conducere a activității din subteran, dotat cu interfoane ce au legătura cu punctele principale de pe fluxul de trans

port, în apropierea abatajelor și lucrărilor de pregătir,i, iar, panoul optic realizat semnalizează în per- Inanență buna funcționare a utilajelor, iar în cazul defecțiunilor pe fluxul de transport, spre exemplu, și natura acestora.In ceea ce privește pregătirea oamenilor pentru a mînui tehnica nouă, secretarul de partid fon Ră- țulescu ne declara i „Oamenii 
sînt bine pregătiți și se pregătesc 

______ .________ necontenit pentru
a putea mînui u- 
tilajele, pentru a 
le exploata în 
condiții optime, 
cît mai aproape

de parametrii tehnici, indiferent 
de gradul lor de complexitate. Me
reu am avut o noutate tehnică și 
oamenii s-au obișnuit cu noul, mai 
mult, îl doresc chiar. De altfel, re
zultatele se văd. In curînd ne vom 
îndeplini angajamentul anual. E de 
la sine înțeles că îl vom reînnoi 
pentru că, acum, mai mult poate 
ca oricînd, economia națională are 
nevoie de cărbunele nostru. Vom 
face totul ca și în aceste clipe gre
le prin care trece economia noas
tră, întreaga țară, mina Paroșeni 
să devină, așa cum avem sarcina, 
mină model pe ramură". (Dorin 
GHEȚA)

Faptul că îh prima decadă a lunii martie constructorii șantierelor so- cial-culturale ale riiunicipiului aii depășit cu peste 1Q0 000 lei valoarea de investiții planificată constituie, o grăitoare dovadă a mobilizării colectivelor de construcții la intensificarea ritmului de execuție în scopul recuperării restanțelor din . primele luni ale ânulul și suplimentarea. în sprijinul programului de reconstrucție din zonele, calamitate ale țării, a volumului de construcții ce se va realiza în acest an. Cotele de vîrf la care, se situează în aceste zile ritmul de execuție pe șantiere reprezintă, totodată, adevăratul „etalon" al capacității de muncă a constructorilor, dezvăluie, marile resurse de care se dispune la fiecare punct de lucru pentru ca și cotele actuale să poată fi depășite de acum înainte.La obiectivele din Vulcan, Lupeni șl Uriqani. la numeroase puncte de lucru din Aeroport-Petroșani și Pe- trila se înregistrează avansuri' față de grafice, avansuri ce vor permite predarea înainte de termen, așa cum s-au angajat constructorii. In această situație se află, deocamdată, două blocuri M 2 din Lupeni Și 02-3

(Urmare din pag. 1)200 de vagonete. Și-apoi cu pompele de înaltă presiune. Nu se repară cum trebuie.Am invitat la discuție și cadre cu munci de răspundere în sector pentru a putea rezolva pe loc linele probleme ridicate de șefii de brigăzi.PA VEL BLAJ, ' maistru minier principal, secretar al comitetului de partid pe sector : După părerea mea, benzile au fost montate de la început necorespunzător. Nu avem pentru sistemul de benzi nici o piesă de schimb, nici motoare, tamburi. Ni s-a defectat un întrerupător și a trebuit să fie adus de la Paroșeni. Dacă ni se arde un motor, se paralizează producția sectorului. Din această cauză abatajele nu pot merge în plin.— Nu s-a încercat o eșalonare a ciclurilor pentru a se evita supraîncărcarea benzilor ?— S-a încercat,, dar eșalonarea se realizează destul de greu. Cu toate acestea consider că sîntem capabili să dăm cărbune mai mult. După cîte știu, a sosit bandă de 1 000 de mm dar nu ..corespunde condițiilor din subteran, C.C.S.M.-ul nu s-a pronunțat încă asupra ei.GHEORGHE FURDUI, subinginer electromecanic în sector : Cele relatate de șefii de brigadă corespund întrutotul realității. Nu avem nici 
o piesă de schimb pentru benzi. Ne-ar trebui două grupuri de acționare complete, să le putem schimba și revizui pe cele aflate în funcțiune. Necazul mare e că benzile nu sînt toate la fel. Covoarele âu cusături foarte multe, locuri unde se slăbește rezistența benzii.— S-a făcut o propunere în legătură cu îmbunătățirea comunicării între orizontul de bază și abataje. Ce ne puteți spune ?— Situația e reală și. rezolvarea se impune cu necesitate. Cred că soluția ar fi un interfon, pentru că ar fi o soluție definitivă, iar telefoane nu sînt. Cît privește defecțiunile dd la transportoare, lanțul Gali e foarte casant, iar steluțele nu rezistă solicitărilor la care sînt supuse. In ce ne privește, noi vom

Udul ne cere, 
mai mult cărbunesprijini brigăzile cu tot ce ne stă în putință. Am confecționat din materiale recuperate o'bandă de transport care să vină în sprijinul brigăzilor de mineri.Ing. VIRGIL COSTINAȘ. șeful sectorului : Problemele ridicate ne frămîntă pe toți. Vrem să dăm cărbune cît mai mult să nu ne oprim la nivelul planului. Dar consider că problema benzilor trebuie rezolvată. In luna februarie am consumat peste 300 de posturi pentru curățirea traseului. Aceasta cu atît mai mult cu cît în viitor aceste benzi vor trebui să preia și producția altui sector. In ceea ce privește steluțele am început să vorbim deja de consum, mai ales acum în condițiile în care trebuie să reducem cheltuielile pe toate căile posibile.Nu este însă mai puțin adevărat că: trebuie să îmbunătățim și activitatea de întreținere și reparații a utilajelor, domeniu în care mai a- vem unele deficiențe. Noi vom ține seama de observațiile făcute și vom căuta să le soluționăm, rugind însă să fie îmbunătățită calitatea plasei de sîrmă, a pieselor de schimb, spe- rînd în rezolvarea problemelor legate de benzi. Colectivul nostru se simte, mai ales în aceste zile angajat ferm în bătălia refacerii și va răspunde chemării conducerii de partid și de stat, dînd în această lună cu cel puțin 2 000 tone de cărbune în plus.Așa stînd lucrurile, în sectorul I al minei Aninoasa supunem problemele ridicate spre analiză și, evident, spre grabnică rezolvare factorilor competenți din cadrul C.C.P. ca si al acelora de la C.C.S.M. (D. 

CALIN).

Muncitori, tineri și vîrstnici, de la fabrica de oxigen organizați în subunități A.L.A. dau, în aceste zile, un apreciat ajutor constructorilor la săparea fundațiilor de la viitorul bloc O 2-3 din cartierul Aeroport Petroșani. Acest ajutor continuă în mai multe puncte ale șantierului T.C.H. Petroșani, Unde își aduc contribuția oameni din mai multe întreprinderi ale municipiului nostru. '

în execuție!J ■din „Aeroport", ce vor fi predate în această lună. La fiecare din aceste puncte de lucru cuvîntul (le ordine al constructorilor. așa cum se desprinde din înseși faptele lor, este devansarea graficelor, depășirea sarcinilor de investiții. Iar la temelia acestor realizări au stat și stau, 
în primul rînd, buna organizare, condițiile tehnico-materiale și de muncă optime.Am amintit de buna organizare, de condițiile de muncă la punctele de lucru tocmai pentru a evidenția - că spre aceste probleme trebuie sași canalizeze interesul, cu mai multă perseverență factorii de răspundere,' organizatorii .activității șantierelor, pentru ca angajamentele constructorilor să poată fi traduse neabătut în viață. Pe șantierul din Petrila, de pildă, unde se constată în ultimele zile o însemnată creștere a ritmului de execuție, îndeosebi prin concentrarea, aici, a forței de muncă. La execuția blocului P 5 c, constructorii din formațiiile conduse de Ni- colae Tudor, Dumitru Negoiță și Paul Cojocaru ne-au asigurat că blocul poate fi predat pînă Ia 31 martie.-Dacă pentru zugravi, prin specificul muncii lor această hotă- rîre depinde în cea mai mare măsură de ei înșiși, pentru mozaicari și zidari aportul organizatorilor Ie condiționează nemijlocit activitatea. Legat de aceasta, mozaicarii reclamă sosirea zilnică cu întîrziere a be- toanelor, iar zidarii întîmpină greutăți . la execuția fațadei din cauza utilizării unor schele improvizate, a balcoanelor nemontate. Trebuie precizat că la nivelul grupului de șan- , tiere din Petroșani există un program ce prevede aprovizionarea materială pe timp de noapte a punctelor de lucru, că, prin S.U.T. Liveze- ni, se'află în dotarea șantierelor schele autoridicătoare, efor că, după cum se constată, ele nu se află acolo unde constructorii le solicită.O astfel de stare de lucruri influențează desigur negativ bunul mers al lucrărilor, încetinind ritmul de execuție. Dat fiind aceste, neajunsuri se cere cu și mai măre stringență o mobilizare exemplară a con- ■ structorilor, care să fie susținută la fiecare punct.de lucru prin măsuri tehnico-orga.nizat’orice eficiente,, astfel ca ritmul execuției să sporească permanent, ca angajamentele constructorilor să se concretizeze în apartamente realizate peste plan. 

(A. ANTONIU) '

Noi utilaje In sprijinul creșterii capacității de extracție
Dintr-o corespondență trimisăredacției de lăcătușul AurelStaicu consemnăm' un eveniment de mare însemnătate, la sectorul III al minei Aninoasa, in domeniul modernizării procesului. de extracție, sporirii eficienței muncii minerilor din abataje. Pentru a simplifica transportul și a elimina desele stagnări ce se înregistrau pînă acum pe orizontul de bază al pricipalelor abataje ale sectorului

III, In zona de maximă concentrare 
a producției pe orizontul X, a fost montat un transportor TR-4, utilaj românesc de mare capacitate care rezolvă evacuarea volumului mare de cărbune rezultat din abatajele celor mai bune brigăzi din sector, cele conduse de Vasile Mereuță, Emeric Fiilop și Gheorghe Vîslă. Este cel de-al doilea transportor de acest tip care înlocuiește la E. M, Aninoasa transportorul cu vagonete pe tyaseele aglomerate. După, cum

(Urmare din pagina I)

ne scrie corespondentul, la această realizare au muncit cu multă dăruire, cu întreaga răspundere ce le revine muncitorii Marin Caraman, Aurel Staicu, Constantin Vîrlan, Gheorghe Macarie, Ernest Călinaș, Aurel Miclea, Miron Nistor și loan Oros, împreună cu alți muncitori și maiștri din sector. S-a reușit scut- tarea la jumătate a duratei normale de montaj, creîndu-se condiții mult îmbunătățite de transport minerilor din fronturile productive.

MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR, 
LA BAZA SPORIRII 

PRODUCTIVITĂȚII MUNCIIDupă cea de-a doua lună de experimentare a noului complex de sus- - ținere și tăiere, introdus sub*tavan artificial intr-unui din abatajele frontale ale sectorului II al E.M. Dîlja, s-a obținut o substanțială sporire a productivității muncii — dublă față de cea din luna precedentă.Prin îmbunătățirea permanentă a condițiilor de muncă, constînd în micșorarea înclinării frontului de tăiere și raționalizare a fluxului de extracție respectiv trecerea la un ’ nou orizont de evacuare a cărbunelui prin Intermediul unui suitor •— siloz se scontează în etapa imediat următoare pe atingerea unei productivități a muncii medii în abataj de cel puțin 9_ tone pe post. Se realizează, totodată, o concentrare a producției, cu înrîurire pozitivă asupra eficienței economice.

Nu ne-am propus să solicităm 
multe declarații. Am preferat vor
belor, faptele — graiul preferat al 
minerilor — și am notat alături de 
brigada lui Grigore Cojocaru și 

multe alte brigăzi care in cursul ulti
melor zile au apărut de mai multe 
ori la rînd la panoul „Evenimentul 
zilei", avind trecute in dreptul lor 
zeci și sute de tone de cărbune ex
trase suplimentar : Gheorghe Sava, 
Romanciuc Anania, Stelian Dumi
tru, Petru Alb, Șt, Nistor, Gheor
ghe Iordan, Florea Profan, Ștefan 
Gantz, Ioan Sima, Vespasian Căta- 
nă, Alexandru Chiana, loan Chî- 
riac, Vaier Dănilă și multe alte bri-

extrag suplimentar, zi de zi, cîte 
100—200 tone cărbune. Tot de a- 
tunci, absențele nemotivate s-au 
r'edus simțitor, iar coeficientul 
de prezență a crescut de Ia o zi 
la alta..

Vorbim cu secretarii de partid din 
sectoarele minei și ni se înfățișează 
multiplele ipostaze ale angajării mi
nerilor Vulcanului in suplimentarea 
producției. Mircea Băltățescu, loan 
Munteanu, Petru Adam ne vorbesc 
despre rezultatele zilelor record, 
despre strădaniile formațiilor de lu
cru în frțmte cu comuniștii pentru 
sporirea randamentelor, despre efor
turile pline de abnegație ale perso
nalului electromecanic pentru func-

găzî a căror vrednicie stă cheză e a, , .. . v aesnre oest.1l.ri. S1. fnofo pmnhtmnnfpsucceselor de prestigiu cu care se 
înscrie și acest colectiv, cu vechi 
state de vrednicie, în marele efort 
național de vindecare a traumatis
melor catastrofei.

Un scurt bilanț din mers la ora 
refacerii : <

Minerii Vulcanului au extras 
peste plan între 1—13 martie 9 521 
tone cărbune, totalizind un plus —E o atmosferă bună la mina Vul- 
de la începutul anului de 13 212 can> ne spune tov. Vasile Rusu, se- 
tone. Un succes colectiv: toate cretarul cohlitetului de partid. Oame- 
sectoarele au planul depășit. In- nii se simt mobilizați, „simt, cum ați 
cepînd din 5 martie, la Vulcan se scris la ziar, odată cu țara". Dovadă

despre gesturi și fapte emoționante 
de pe frontul cărbunelui, gesturi și 

au devenit 
expresii ale 
întrajutorării,

fapte care
ceste zile 
durității șl 
zentind o mină puternică, o

'minerească, întinsă cu generozitate 
către semenii loviți de stihiile oarbe 
ale naturii dezlănțuite.

in a- 
soli- 

repre- 
mînă

sînt faptele, rezultatele. Și totuși a- 
ceasta nu e totul. Colectivul se pre
gătește să-și reînnoiască angajamen
tele pe acest an. Mai mult, trebuie 
să privim și înainte, in perspectiva 
cincinalului, adică să susținem și să 
intensificăm entuziasmul angajării • 
minerești cu luciditatea măsurilor de 
natură tehnico-organizatorică capa
bile să asigure ascendența realizări
lor.

Purtăm un dialog cu inginerii 'Ioan 
Diaconii, Gheorghe Dinuță, șefi de 
sectoare, și alte cadre tehnice. Aflăm 
despre strădaniile multiple diA sec
toare pentru asigurarea condițiilor 
optime de lucru la fiecare abataj, 
pentru aprovizionarea și întreținerea 
utilajelor, pentru respectarea rigu
roasă a disciplinei tehnologice și a 
ordinei la locurile de muncă, pentru 
omogenizarea brigăzilor și crearea 
viitoarelor fronturi de lucru. Toate 
sînt comandamente de primă nece
sitate, preocupări conjugate, la cotele 
responsabilității maxime, cu dăruirea 
minerilor pe fronturile' de cărbune.

— întregul colectiv al minei Vul
can s-a angajat plenar in refacerea 
economiei naționale, ne declara ing. 
DAN ȘURULESCU, directorul teh
nic al minei. Aceasta înseamnă să ne 
depășim nu numai indicatorii de <

plan pe acest an, ci și propriile anga- Y 
jamente. In acest scop avem in ve- I 
dere mai ales perfecționarea tehno- I 
logiilor de lucru. Din luna ianuarie f 
am introdus complexul K M-87 E pe 
stratul 18, atingind rezultate deosebit I 
de valoroase. Pe baza experienței^a- 
cumulate ne-am propus să introdu- ■ 
cem un al doilea complex, realizat 
la parametri similari, de către 
•I.UM.P. Pentru creșterea producti
vității avem în vedere creșterea e- 
fectivelor din cărbune și diminuarea 
celor de deservire, concentrarea pro
ducției pe strate și blocuri, perfec
ționarea tehnologiilor de mare ran
dament. Concomitent ne preocupă 
pregătirea fronturilor viitoare de 
cărbune, sporirea vitezelor de avan- 
sare In lucrările de deschideri și pre
gătiri. Vom introduce în acest scop 
din trimestrul II, combine de mare 
capacitate pentru a căror exploatare 
la parametri maximi pregătim de 
pe acum personalul necesar. De fapt, ■ 
cu lucrările de deschideri noi am de
vansat deja întregul cincinal, avind 
capacitățile asigurate pentru produc
ția prevăzută.

Facem deci totul r- și hu prin vor
be, ci prin fapte — pentru a transpu
ne in viață sarcinile subliniate de se
cretarul general al partidului pentru 
realizarea neabătută, .integrală a o- 
biectivelor pe acest an, pe întregul 
cincinal, rr

punct.de
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Contul omeniei Fapte de generozitate
încă din primele zile care au urmat cutremurului numeroși cetă

țeni de pe întreg cuprinsul patriei și-au. exprimat dorința de a veni 
în sprijinul acțiunii de normalizare a vieții social-economice din zo
nele calamitate, cit și în sprijinul sinistraților, prin donarea unor sume 
de bani. In unele întreprinderi și instituții s-au născut inițiative iz- 
vorîte din același sentiment de solidaritate cu familiile celor sinistrați, 
nianifestîndu-se dorința de a se organiza depuneri colective de bani, 
de a se iniția acțiuni de muncă suplimentară in folosul producției, sau 
acțiuni cultural-sportive ale căror beneficii să fie depuse în fondurile 
de ajutorare a sinistraților. x

întrunit în ședința operativă din ziua de IO martie a.c.. Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a dat o înaltă apreciere acestor ini
țiative pornite din masa largă a oamenilor muncii. Pentru coordona
rea tuturor inițiativelor individuale și colective, a întregii acțiuni 
de ajutorare publică a sinistraților. la toate unitățile CEC din țară a 
fost înființat „CONTUL 1977 — AJUTOARE SINISTRAȚI CUTRE
MUR". Este un nou cont al omeniei, al solidarității socialiste și întra
jutorării tovărășești, expresie elocventă a înaltelor virtuți morale ale 
poporului nostru, dovadă grăitoare a conștiinței patriotice a oameni-

! lor muncii de pe întreg cuprinsul patriei,
Sînt emoționante gesturile de solidaritate pe care le întîlnim în 

aceste zile în sînul colectivelor de muncă, în fața ghișeelor CEC. în 
școli, unități de artă și cultură. Tineri și vîrstnici, bărbați și femei, 
oameni de diverse preocupări își manifestă dorința de a contribui, prin I 
depunerile lor, Ia sprijinirea familiilor sinistrate, Ia refacerea unită
ților economice afectate de seism, lă normalizarea cît mai grabnică a 
vieții economice și sociale pe întreg cuprinsul patriei. (I. M.).

Vrem sa fim de folos pe măsura 
puterilor noastref • Solidaritatea cu cei care au suferit de pe urma îngrozitorului cutremur care a avut loc în 4 martie, simțul patriotic și răspunderea u- mană m-au îndemnat, de fapt nu numai pe mine, ci întreaga familie Să depunem în „Contul omeniei", ne spunea Ileana Zamfir, .care împreună cu soțul, Vasile și fiica, profesoara Valorica au depus 1 000 de lei în „Contul 1977“, prima depunere din orașul Lupeni.• Vrem să fim de folos atît cît putem, vrem să contribuim și noi alături de ceilalți oameni, de oamenii țării, pentru refacere, pentru înlăturarea pagubelor și mai ales pentru a-i ajuta cu ceea ce putem pe cei* care au avut de suferit — ing. Ioan Ekart, de la mina Vulcan, primul. depunător din orașul Vulcan.Sume importante de bani au depus în „Contul omeniei" avocatul Du- ț mitru Tatomir — 1 000 lei, Constan- i tin Tîrlea — 1 000 de lei, Aurel Cocota 500, Vasile Sufletu — 300 și mulți, mulți alții.• Comisia de femei din cadrul 

E.M. Vulcan a depus la unitatea C.E.C. în ziua de 11 martie, 100C 
de lei, iar comisia de femei a I.C.S.A.P. din Petroșani, suma de 24 167 de lei.• în ziua de 14 martie în același „Cont al omeniei" cetățenii cartierului nr. 4 al orașului Uricâni au depus.suma de 1 600 lei. .• Comisia de Cruce roșie din cartierul Aeroport Petroșani, a cărei președintă este pensionara Ana Ia- coni, cu sprijinul membrilor biroului organizației de partid Geta Cris- tea, Alexandru Mihuț, Iuliu But și al altor comuniști, pensionari și gospodine din cartier, a organizat colectarea sumelor de bani cu care locuitorii străzilor „Aviatorilor" și „Saturn" au decis să contribuie la reconstrucția obiectivelor social-cul- ' turale din localitățile calamitate. Cu chitanța , nr. 255569, din 14 martie 
a. ci, eliberată de C.E.C. Petroșani, a fost depusă suma de 4 158 lei.

• Sindicatul pensionarilor din Lupeni, a donat din fondurile proprii suma de 5 000 lei.• Cadrele didactice din orașele Lupeni și Vulcan au hotărît să vi-, nă în ajutorul sinistraților prin~ cedarea contravalorii unei zile de muncă lunar pînă la sfîrșitul anului. Tot în acest scop sindicatulînvăță- mînt Petroșani a depus în „Contul omeniei" suma de 2 000 lei, iar cadrele didactice din Petrila vor contribui cu suma de 45 700 lei.• Exploatarea de gospodărie comunală Petroșani a depus în ziua de 14 martie în „Contul 1977" suma de 76 330 lei.• Secția E.G.L. Lupeni s-a angajat să contribuie la ajutorarea sinistraților cu 64 000 lei.

Puternic centru revoluționar, cu 
oameni hotăriți și destoinici, Lupe- 
niul s-a ridicat ca un singur om în 
ajutorul semenilor greu loviți de 
seismul din 4 martie. Angajamentul 
lor capătă, în aceste zile, măreție de 
Simbol — simbolul muncii și al prie
teniei, al întrajutorării și frăției. 
Toată suflarea minei Lupeni s-a an
gajat să doneze contravaloarea unei 
zile de lucru pină la sfîrșitul anului
— valoare estimată la 3 500 000 lei. 
Dar pe lingă acest angajament co
lectiv, fiecare miner și-a luat pro
priul angajament, in tone și metri 
liniari de pregătiri, în tone de căr
bune cocsificabil. î
— 10 martie — sectorul II condus de 
inginerul Dumitru Dănciulescu au 
extras suplimentar 275 tone, iar în
tregul colectiv s-a angajat ca pină 
la sfîrșitul anului să extragă peste 
plan 5 000 tone, din care 1 000 este 
angajamentul brigadierului Ion Po
pescu. La 1 000 de tone peste sarcina 
planificată s-a angajat și Nichita cu 
brigada lui. Angajamente și-au luat 
toți și angajamentele au început să 
prindă viață.

Aceleași sentimente patriotice, 
profund umane i-au animat pe toți 
locuitorii orașului Lupeni, pe angă- 
jații tuturor întreprinderilor de pe 
raza orașului : mina Bărbăteni, Sec
ția de preparare a cărbunelui, I.F.A. 
„Vișcoza", spitalul, cadrele didactice 
și artiștii plastici. Angajamentul Lu- 
peniului se ridică la peste 5 500 000 
lei, sumă cu care vor contribui pină 
la finele anului la refacerea țării, la 
întrajutorarea semenilor.

Nici locuitorii Vulcanului nu s-au 
lăsat mai prejos. Dorința sinceră, 
fierbinte a oamenilor muncii s-a ma
terializat și aici in valoarea angaja
mentelor asumate. Numai, . minerii 
Paroșeniului contribuie la fondul o- 
meniei cu 1 500 000 lei in acest an, 
lor alăturîndu-li-se cei de la Vulcan, 
energeticienii Uzinei electrice Paro- 
șeni, angajații S.S.H., preparația 
cărbunelui, colectivul minei Aninoa
sa care s-a angajat să depună in

„Contul 1977“ suma de 1 milion lei. 
Ar fi nedrept să nu-i amintim aici 

pe locuitorii Uricaniului, ai Petrilei 
sau Petroșaniului, ăi comunei Ani
noasa. Fiecare cetățean, fiecare an
gajat dorește să-și aducă aportul său 
pentru a stinge răul, pentru a refa
ce ceea ce cutremurul a distrus, pen
tru a readuce zîmbet, lumină și căl
dură în sufletele familiilor sinistra
te. . .

Numeroși angajați au donat grati-' 
ficațiile 'pe li se cuveneau pentru 
munca : depusă în 1976. Colecțivul 

Intr-o singură zi Fabricii mixte de industrie locală a 
hotărît să depună in „Contul ome
niei" întreaga gratificație — 265 000 
lei. Același lucru l-au făcut lucră
torii de la I.C.S. Alimentara, care 
au contribuit cu 500 000 lei, de la 
I.C.S.A.P. — 260 000 lei, Cooperativa 
„Deservirea" cu 31 000 lei, muncito
rii fabricii de piine și angajații cine
matografului „Cultural" din Lupeni 
și multe alte întreprinderi și insti
tuții din municipiul nostru .

Gesturi de un umanism emoțio
nant au făcut toți locuitorii Văii Jiu
lui, acest detașament de nădejde ăl 
țării și partidului, oameni care au 
fost alături de semenii lor greu în
cercați încă din primele' zile ale 
groaznicului sinistru, alături de țara 
care a trecut prilf^reutăți de neîn
chipuit și care astăzi și-a ridicat din 
nou fruntea către soare, călcind cu 
pași siguri, viguroși spre . mărețul 
viitor care ii stă in față. (D; GHEȚA)

pompieri 
au răspuns prezent Concomitent cu eforturile susținute pe care le depun oamenii muncii pentru că întreaga Viață econo- mico-socială să reintre în cît mal scurt timp pe făgașul normal, pentru ca inima țării să pulseze și mai viguros în adierea primăverii ce se apropie, cu calm desăvîrșit, cu. abnegație și dăruire de sine au acționat din primele momente ale seismului si militarii companiei de pompieri din Petroșani.Paralel cu intensificarea măsurilor de prevenire a incendiilor în obiective și locuințe, militarii pompieri au efectuat zeci de ore de muncă patriotică pentru încărcatul a peste 40 000 sticle-de apă minerală pentru sinistrați, iar lă apelul făcut de Consiliul popular municipal, militarii pompieri au efectuat peste 180 de ore de muncă patriotică la demolările unor construcții vechi,Pompierii au depus în „Contul o- meniei" soldele lor pe toată perioada cît își vor satisface stagiul militar, iar cadrele companiei de pompieri au hotărît; să depună cîte 1 000 lei de persoană, astfel întregul efectiv al companiei de pompieri depune în „Contul omeniei" suma de 15 160 lei. ' .Prin tot ceea ce au întreprins, atît cadrele de ofițeri și subofițeri, cît și militarii în termen, au dovedit că știu să facă față unor situații deosebite că, animați de un profund •patriotism, nu-și—eruță eforturile, energia pentru a-și îndeplini așa cum au jurat, îndatoririle de ostași, de cdtățeni ai României so< ialiste.

, CșpOral
Marius Sorin BÂI.OI

Sînge semenilor

Cetățeni, tineri și vîrstnici, se prezintă la „ghișeul omeniei",; depunînd în „Contul 1977“.

Iii legătură cu solicitările venite din Capitala țării a cărei populație a ' fost, după cum se știe, greu lovită de cui femurul din 4 mai tie și la inițiativa comisiilor de Cruce Roșie, vineri, 11 martie au fost reluate recoltările de singe în întreprinderile Văii Jiului și la Hațeg. In ziua de vineri s-au efectuat 126 de prize de la donatorii abatorului și fabricii de bere din Hațeg. Sîmbătă și luni s-au. făcut - recoltări la I.U.M'.P. și E.M. Paro- șeni, iar marți' de la donatorii recrutați de comisiile de Cruce Roșie de la I.C.S.A.P., cooperativa „Unirea" si I.R.U.C 'Prin telefon, de la comitetul de partid al minei Lonea ni s-a anunțat

miercuri, că acțiunea de donare eno- rifică de sînge organizată la cererea unui mare număr de angajați s-a concretizat în recoltarea a JOO doze de sînge. Au cionat’mineri, funcționari și ingineri, .majoritatea_ dintre ei, renunțînd la ziua liberă acordată prin lege în astfel de situații și au continuat șă lucreze normal. 'In orașul Vulcan S-au realizat în cursul șăptămînii trecute aproape 100 recoltări onorifice.^Cantitatea de sînge recoltată de centrul din Petroșani în. zilele de după seismul din 4 martie însumează aproape 1 000 de flacoane din care 400 au fost deja expediate numai spre Capitală. (T. Ț.)
Gesturi emoționanteNumeroase familii, familiile oamenilor muncii, din Valea noastră si-au exprimat dorința de a înfia copii rămași fără părinți în urma puternicului seism. Un gest emoționant, plin de omenie. Șă amintim citeva dintre aceste familii generoase. Mîndruță Valentin, operator .R.C., Ion Albescu, mecanic de locomotivă, Costache CeaUșescu, artificier E. M. Paroseni, Teodor Balaș,.muncitor la I.C.C.M.O., Viorica Oneață și Irina Mihăilescu, muncitoare îa C.F.R.. Stoi Maria, lucrătoare I.C.S.A.P., Iosif Turani, dispecer la E.M. Aninoasa, Mere Petru, miner Ia E.M. Vulcan si Gheorghe Nicoară, muncitor la mina Aninoasa. _ _Âm enumerat doar cîțiva dintre oamenii care vor să aduca din nou bucuria în ochii copiilor rămași singuri pe lume, care-Vor să le ofere a- cestor copii tihna unui cămin.

Contribuția colectivului
1 Institutului de mineInscriindu-ne în efortul general de reconstrucție, de lichidare a urmărilor cutremurului, studenții, cadrele didactice și personalul tehnico-administrativ al Institutului de mine întreprind numeroase acțiuni.Studenții și cadrele didactice lucrează și vor lucra zi de zi pe șantierul noului atelier de producție și învă- țămînt. Organizați pe companii de formațiuni patriotice, in fiecare sîmbătă studenții I.M.P. vor efectua muncă patriotică în perimetrul din jurul Institutului, iar în fiecare duminică vor participa la acțiuni patriotice în municipiu, alături de formații similare din alte întreprinderi și instituți.Adăugind activităților de mai sus dorința de a contribui: la fondul de ajutorare a sinistraților. cadrele didactice ale I.M.P. au hotărît să depună în „Contul omeniei 1977“ contravaloarea retribuției pentru trei zile de muncă ■— peste 37 000 lei — iar personalul tehnico-administrativ contravaloarea retribuției pentru două zile — peste 26 000 lei. Sumei de 64 000 lei depusă în a- ceste zile în „Contul omeniei" i se vor adăuga încă peste 50 000 Iei reprezentînd contravaloarea retribuțiilor suplimentare ale studenților rezultate din activitatea de producție din unitățile miniere și pe care studenții Institutului au decis să o doneze ca ajutor pentru sinistrați.Astfel, participarea colectivului de la I.M.P. la „Contul omeniei" va depăși suma de 114 000 lei.

Aurel SUCIU, secretarul comitetului de partid I.M. Petroșani

Oamenii nu țin cont 
de greutăți cînd trebuie 

să-și ajute semeniiToți am văzut urmările groaznicului seism care s-a abătut asupra țăriimoastre. Nu cred că a existat om care să nu urmărească cu lacrimi de durere în suflet, imaginile prezentate la televizor, imagini de nerecunoscut a ceea ce a fost cu puțîne zile în urmă frumoasa noastră Capitală. Am aflat, de asemenea cu toții despre eforturile deosebite ale tuturor oamenilor muncii pentru refacere. Fiecare caută să fie cu ceva de ajutor — muncind, dăruind sînge din sîngele lor, cedînd o parte din banii pe care i-au agonisit.Noi, locatarii blocului 48 din cartierul Aeroport Petroșani ne-am hotărît să contribuim după posibilități la „Contul omeniei". Oamenii au răspuns la apelul nostru, al comitetului de bloc. Au contribuit atît cît au putut.Am șă amintesc doar cîțiva dintre acești oameni de omenie: Viorel Buliga, proaspăt căsătorit, Ion Faluvegi și Ion Gyulai care au cîte 4 copii. Impresionant a fost gestul colocatarelor Florica Cornaciu și Carolina Calipca, care deși își cresc singure copiii — Florica Cornaciu are o fetiță, iar Carolina Calipca 4 copii — au răspuns apelului fără să clipească. Oamenii nu țin cont de greutăți cînd trebuie să-și ajute semenii. Am dori, și șîritein siguri că așa se va întîmpla, ca exemplul lor să fie ur- -mat și de alți locatari ai altor blocuri. • -
Irina VIOREL,secretara comitetului blocului 48Petroșani

Participarea• In aceste zile, de vindecare a cumplitelor răni provocate țârii de cutremurul de la 4 martie Organizația municipală a pionierilor și Comisia municipală pentru îndrumarea activității organizației „Șoimii patriei", organizații cu peste 23 000 membri, s-au angajat să depună în „Contul omeniei" pină la sfîrșitul anului școlar suma de 400 000 lei. Această sumă oferită a- jutorării celor ce-au ăviit de suferit în urma seismului va fi obținută prin valorificarea a 118 000 sticle, 117000 borcane, 116 000 kg, maculatură, 200 000 kg. fier vechi, 20 000 kg deșeuri textile, 3 000 kg. plante medicinale și 3 000 kg fruc- ' te de pădure.• Tot în scopul sprijinirii celor afectați de cutremur, casele pionierilor din orașele Petroșani, Petrila, Vulcan și Lupeni vor depune în „Contul 1977“ suma de 6000 lei prove- niți din valorificarea unor obiecte de uz casnic și de artizanat confecționate de pionieri.• Zilele de 12, 13 și 14 martie au fost zile de muncă activă a sute de pionieri ai Văii Jiului care, în - paralel cu participarea la înfrumusețarea . zonelor verzi, au adunat cantități impresionante de maculatură, sticle si borcane, fiPr vechi. Pînă în ziua de 15 martie au fost depuse în contul pineniei urțpătoa-

pionierilorrele sume : Petroșani — Șc. gen. nr. 1 — 4238 lei, Șc. gen. nr. 2 — 318 lei, Șc. gen. nr. 3 — 292 lei, Șc. gen. nr. 4 — 3 920 lei, Șc. gen. nr. 5 — 4 200 lei, Șc. gen, nr. 6 — 1930 lei. Vulcan — Șc. gen, nr. 1 — 500 lei, Șc. gen. nr. 3 — 200 lei, Șc- gen. nr. 4 — 500 lei. Șc. gen, nA 5 — 2 000 lei, liceul real-uman — 2 886 lei, Casa pionerilor — 
Lupeni — Șc. gen. nr. 1 - lei, Șc. gen. nr. 5 — 1200
Petrila — Șc. gen. nr. 5 —. lei, Șc. gen. nr. 6 — 2 200

400 lei1 700 lei.2 000 Iei.Suma totală se ridică la 28 484 lei.• Elevii Grupului școlar minier din Lupeni s-au angajat, în scopul ajutorării școlilor care au avut de suferit în urma cutremurului, să confecționeze întregul mobilier necesar pentru dotarea unei clase.• In același scop elevii liceului real-uman din Petroșani confecționează dulapuri pentru laboratoare.• „Șoimii patriei", pionierii și uteciștii de la Școala generală nr. 7 din Petroșani au hotărît să doneze unei creșe afectate de cutremurul din 4 martie un număr de 50 garnituri compuse din două cearșafuri pentru pătuț, pătură șl o față de pernă. Materialul pentru hceste obiecte, după cum ne-a precizat directoarea școlii prof. E. c&terina Mirea, s-a procurat din resursele școlii, iar confecționarea se va realiza în atelierul propriu.
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RĂZBOIULUI DL BOLPLMIA
Artiștii amatori, stajitori 

neobosiți ai muncii 
și creației spiritualeAcelași lucru t în spectacolul, cadrul' acele-Eforturile eroice ale poporului nostru pentru normalizarea întregii vieți economico-șocîale au fost și de astă dată încununate de suc. ces. La nici două săptămîni după cumplitul seism de la 4 martie, a- șezămiriteie culturale și-au primit artiștii și spectatorii, minunați e- roi ai acestor zile. Festivalul național „ființarea României", festivalul ■', strădanii ja Nivelul unor posibilități vizibil modeste au depus și artiștii amatori din formația de teatru în limba maghiară a clubului sindicatelor din Lupeni.Dacă într-unul din articolele trecute remarcam lipsa de îndrumare din partea actorilor profesioniști,

fesionalismului. fost remarcat desfășurat în iași manifestări, la sala Teatruluide stat din Petroșani, creația dramatică „Burebista" situîndu-se, după părerea specialiștilor, foarte a- proape de profesionalismul de care aminteam.

Everac regizor, actorul Mircea Za- balon, prezentată țural din Pui.’ Spre deosebire zențe meritorii, și unele scăderi, creații dramatice
de căminul cui-

muncii și creației celor ce muncesc își desfășoară în continuare întrecerile.Pe seena Casei de cultură din Petroșani s-au întrecut în acest context marți, 15 martie, toate formațiile de teatru și montaje lite- rar-artisțice din* zonele Hațeg și a formațiilor de teatru ale amatorilor, la această fază am avut plăcuta ocazie de a evidenția prezența, putem spune chiar masivă a slujitorilor teatrului de stat din Vale. In afară de piesa „Burebista", regizor N. Gherghe, prezentată de elevii școlii populare de artă și un grup vocal din Cîmpu Iui Neâg, o plăcută surpriză a1 eonstituit-o spectacolul cu piesa „Cadoul" de Paul

Petroșani în cadrul fazei județene a acestei prestigioase manifestări.Admirabilul optimism ral poporu. lui român și-a spus și de această dată cuvîntul. Membrii formațiilor de teatru ai Casei de cultură din Petroșani au prezentat în ,, piesa, „Prospector* de G. Negrarti ' un spectacol curat, îngrijit și ambițios, tinzînd spre perfecțiunea pro-

Panii nt
al tării

de aceste pre- au fost, desigur, Ne referim la prea lungi, Obositoare, fără un mesaj etic, angajat plenar în realitățile acestei perioade de muncă. însuflețită, pentru înfăptuirea programului partidului. Este vorba despre spectacolul prezentat de formația de teatru a căminului cultural din Peșteana.Cit privește evoluția montajelor muzicâl-lițerare prezențe bine realizate au fost cele apirținînd Casei de cultură din Petroșani, instructor G. Negraru și cel al clubului din Vulcan, instructor M. Duieă. Cel dintîi, montajul „Independent și demn și suveran", a impresionat prin ținută, prin introducerea unor elemente de regie deosebite (umbre pe fundal, imagini de epidiascop). Cît privește montajul artiștilor amatori din Vulcan, acesta s-a distins prin numărul mare de membri, prin 'ancorarea lui în prezentul însuflețitor al acestor zile. Tot aici remarcăm un număr impresionant de artiști a- matori mineri, lăcătuși, preparatori, cadre didactice printre care amintim cîteva nume i lăcătușul . Vasjle Tanăselea, loan Budică, Mariana Udroiu și alții.Deși juriul nu și-a spus cuvîntul, această etapă nu s-a încheiat încă, putem concluziona că, și la această fază județeană formațiile de amatori ale Văii Jiului s-au prezentat bine și chiar foarte bine, la nivelul exigențelor sporite impuse mișcării de amatori la acest prestigios festival al muncii și creației.
Maria PREDOȘANU

So-' 
din 
Ioc

Instantaneu din spectacolul cu piesa „Prospector" de George Negraru, o piesă minerească ce a adus pe scenă atmosfera din a- bataje, atît prin interpretare cit și prin scenografie.Spectacolele solidarității
Pămint 'al țării, drag și sfînt, Tu porți iubirea și durerea, Tu porți necazul și puterea Unui popor, în veci ne-nfrîn’t. Vom reclădi pe-acest pămint Și ne vom alina durerea Căci tu, pămint, ne ești puterea, Ne ești credință și avîrit, Și-avem în tine mîngîierea.

Ing. Văsiie VIȘINARIE.M. Vulcan
Biruit-a omul!De demult au fost sacii și lanțurile năvălitorilor veniți să le umple cu grîu și să ferece oamenii. împărații și sultanii voiau , aur dacic și coroane.Lanțurile au fost sfărîmate, coloanele au căzut tn mocirlă.A mai fost arșița care a pustiit holdele și pădurile dar nu și sufletul oamenilor.Apoi apele s-au învolburat^ peste brazde și. fabrici, peste oameni. Dar și ele s-au dus, iar oamenii au rămas pe vatra lor strămoșească.La începutul lunii martie țara și oamenii au fost din nou încercați. S-au prăbușit case, dar nu țara ! Au dispărut oameni, dar nu poporul ! Ne-'am șters lacrimile, vindecăm rănile și punem noi temelii pe pă- mîntul de-acum liniștit întotdeauna biruit-a omul României.Acum din nou.Partidul a Întins părintește mina spre țara, iar țara a strîn- s-o cald și a pus-o ia inimă. Și inima bate viu, pulsînd forță, curaj, omenie, încredere în viitorul nostru comunist.

Prof. Mircea MUNTEANUVulcan'

• în aceste zile, școala populară de artă,’școala de muzică și Casa de cultură din Petroșani). pregătesc a- siduu un spectacol de muzică cultă. Elevii celor două școli vor evolua cu piese de Mozart, Rubinstein, Delibe, precum și cu prelucrări folclorice. Spectacolul va cuprinde, de asemenea, un recital de arii din opere, canțonete, romanțe și piese folclorice, susținut de dr. Nicoiae Scărlătoiu.Fondurile obținute din acest spectacol vor fi depuse în „Contul omeniei — 1977“.• Sîmbătă, 19 martie, ora 18, in sala mică ă Casei de cultură din Petroșani, va avea loc un recital de muzică instrumentală susținut de elevii școlii de muzică și arte plastice. Fondurile obținute cu acest prilej vor fi oferite ajutorării sinistraților.• Clubul sindicatelor din orașul Lupeni, va prezenta pînă la 1 septembrie a.c., 4 spectacole în care vor evolua formația corală, formațiile de muzică populară, muzică ușoară, muzică folk, soliști și recitatori. Su-
Plastlcienll 

alături de obște• Clasa de pictură a școlii populare de artă condusă de prdf. Victor Sylvester va dona cetățenilor din Zimniceă care au avut de suferit în urma cutremurului, 4 lucrări de artă plastică premiate în cadrul concursului „Drum de glorii",• Fiecare membru al filialei U.A.P. din Petroșani a donat cîte un tablou de interior, menit să decoreze încăperile lor ce au avut de suferit urma cutremurului.• Cercul profesorilor desen din Petroșani a organizat zilele trecute o expoziție cu vînzare a unor lucrări de artă piastică aparținînd membrilor cercului, deschisă în holul redacției ziarului „Steagul roșu". Sumele obținute din vînzarea tablourilor vor fi depuse In contul solidarității.

ma de 2 000 lei provenită din încasările la aceste spectacole va fi depusă în „Contul omeniei". Tot în scopul ajutorării celor ce au avut de‘ suferit de pe urma seismului, anga- jații clubului vor oferi cite o zi din retribuția pe luna martie. .• Casa de cultură din Petroșani, va depune în „Contul 1977“, pînă la sfîrșitul lunii aprilie suma de 7 000 lei. Aceasta va proveni din încasările realizate la spectacolele ce se vor organiza în această perioadă în Valea Jiului și in județ. La aceste manifestări vor participa cenaclul „Ateneul tineretului", formațiile de muzică ușoară „Compact grup" și „Diamantele negre", precum și formația de teatru pentru copii. 7• în sala de festivități a clubului Vulcan, vor fi prezentate în zilele de miercuri, 23 martie, și sîmbătâ, . 26 martie, două spectacole în care vor evolua corul feminin „Lira", taraful de muzică populară, formația de muzică ușoară și soliști, montajul literar-muzical „Românie, țară de glorii", grupul vocal „Garofița" și brigada artistică de agitație. Suma de 5 000 lei obținută din vinzarea biletelor vă fi depusă în „Contul o- meniei".• Duminică, 13 martie, Ia Teatrul de stat Valea Jiului, din Petroșani, a avut loc Spectacolul cu piesa „Nu sîntem îngeri", de Paul Ioachim. Fondurile obținute la acest spectacol au fost depuse în „Contul 1977". în același cont al solidarității au fost depuse și gratificațiile pe anul trecut a întregului personal artistic.

Războiul pentru independență purtat de România în anii 1877-1878 a avut un puternic ecou în rîndurile populației românești din ’transilvania. Banat, Bucovină — provincii românești aflate suh dominație străină. încă de la începutul conflictului României cu Poarta otomană, românii de pe tot cuprinsul Banatului, Transilvaniei și Bucovinei își arată simpatia și sprijinul lor pentru cauza fraților de peste Carpați. Presa românească din Transilvania ia de la început o atitudine favorabilă față de războiul de independență, publicînd articole în care fruntași ai vieții politice românești își exprimă adeziunea față de România și cheamă pe toți românii să-și a- ducă contribuția la cauza independenței. Revistele „Gazeta Transilvaniei". „Telegraful român", „Familia" puhlică calde apeluri pentru ajutorarea ostașilor români care îșj varsă singele pentru obținerea independenței. „Cauza ostașului român e o cauză generală română, victoria lui e a întregii națiuni, 'ie aceea risipită în oricare parte a lumii", spune Gheorghe Barițiu în „Gazeta Transilvaniei", în . iunie 1877. Aurel Mureșanu, ziarist la „Gazeta Transilvaniei", lansa îndemnuri pentru intrarea neîntîr- ziată în acțiune a armatei române, iar Gheorghe Barițiu exprima în diverse articole solidaritatea românilor din Transilvania cu lupta justă a ostașilor români. Din acest motiv i s-a intentat un proces de presă, fiind însă achitat în ianuarie 1878. „Gazeta Transilvaniei" a continuat să publice articole în care să dea glas fără ocolișuri speranței că evenimentele ce se desfășurau vor duce la desăvîrșirea unității naționale a poporului român. Sprijinul românilor din provinciile aflate sub dominație străină în favoarea războiului de independență sec manifestă nu pumai prin articole în presă, ci și în mod mult mai concret prin participarea activă alături de frații lor din țară la război. Ajutorul concret al românilor transilvăneni pentru ostașii români s-a manifestat prin adunarea de ofrande și bani și prin participarea ca voluntari în armata română. In multe localități din Transilvania s-au organizat comitete de femei care au adunat bani, îmbrăcăminte și articole sanitare pentru ostașii români. Soțiile unor fruntași ai luptei naționale au luat inițiativa colectării de bani, pansamente, îmbrăcăminte pentru ostașii români răniți. In fruntea acestor acțiuni se situau IudithaMăeelariu, Emilia Rațiu, Maria Velisar Și altele.Chetele de bani sînt organizate pe tot întinsul Transilvaniei, Banatului și Bucovinei, fiind trimiși apoi

lui D. Gr. Ghica, președintele cietății Române (Crucea Roșie) București. Astfel de acțiuni au la Deva, Hațeg, Baia de Criș, Oraș-* tie, în județul Hunedoara, apoi lâ Cluj, Gherla, Dej, Cîmpeni, Blaj', Brașov, Lugoj și în altele. Aceste j acțiuni nu încetează nici atunci cînd < autoritățile austro-ungare iau mă-] suri pentru desființarea acestor co-] mitete de ajutorare, Diverse per-’ soane particulare continuă chetele, așa cum face Manole Diamant! i din Brașov, Ana Ținea din Orăștie < și alții. In ciuda măsurilor luate de 1 autorități, care se temeau de even- ' țoale izbucniri fățișe ale românilor i din Transilvania, Banat și Bucovina,'! în vederea desăvîrșirli unirii, nu-1 meroase colete poștale sînt trimise j în România, dovedind că nici în a- ; cest moment crucial pentru soarta ' națiunii române legăturile seculare j ; ■ . . sufletești dintre 'români nu pot fi întrerupte și înă-■ ---- ------- bușite. Sentimen-Ptele cu care românii transilvăneni priveau războiul de independență e-j rau cunoscute in România, unde îij' preajma intrării în război se veliwj cula ideea atragerii în cadrele armav tei române a unor ofițeri din Transilvania ca generalul Traian Doda și colonelul David Ursu. Numeroși ti-' neri animați de o înaltă conștiință • patriotică șe înrolează ca voluntari. Erau români din Brașov, Făgăraș, Sibiu, Orăștie, Hunedoara, de pe , Tîrnave, din Munții Apuseni. Documentele vremii pomenesc o serie de nume ale voluntarilor trecuți peste Car.pați, ca să-și dea viața pentru îndeplinirea idealului secu-' Iar- al națiunii române — independența. Astfel este căpitanul Moise Groza — bănățean — care se evidențiază în luptele de la Grivița, fiind decorat cu „Steaua României". Un alt voluqtar 06 va intra în . legendă este badea Cîrțan, cioban din mărglnimea Sibiului, ce trece cu turma sa în România o vinde iar banii îi pune, la dispoziția armatei. El personal va lupta ca simplu soldat împotriva'turcilor. Sînt cunos- cuți și. alțî voluntari ca i Nicoiae Căiuțiu și Octavian Pop, elevi ai Liceului din Blaj, Nicoiae Ciucianu din Orăștie, A. Hențescu din Rișca — Hunedoara, Gh. Diamandi din Brașov, I. Popovici, P. Drăghici, t>. Popa Radu și mulți alții. Dar numărul, voluntarilor este mult mai mare, deși numele lor nu ni se mai păstrează. E sigur că numeroși tineri transilvăneni au trecut' pe cărări ascunse în România, luptînd ca simpli ostași, cu multă vitejie, sacrifi- cîndu-și viața pentru cauza nobilă independenței.a
Prof. Dumitru BARNAFiliala Arhivelor statului județul Hunedoara — Deva

Debut cinematograficMiercuri, 16 martie. Cartierul Aeroport din Petroșani, căruia edilii municipiului s-au străduit să-i ofere cele mai variate și utile dotări de larg interes cetățenesc, s-a îmbogățit începînd din această zi cu un nou cinematograi. Abia ieșit de sub mistria constructorilor, cinematograful „Unirea" și-a primit spectatorii într-o sală spațioasă cu 300 dc locuri, cu o estetică la nivelul exigențelor cinefilului modern.Festivitatea de inaugurare a noului edificiu a fost deschisă de tovarășul Traian Blaj, prîml-vicepreședinte al Consiliului popular municipal, care mulțumind constructorilor pentru strădaniile de a preda la termen acest așezămînt de cultură, a remarcat faptul că manifestarea are loc în contextul de muncă însuflețită a întregului popor pentru diminuarea grabnică a pagubelor produse de cutremurul de la 4 martie. Tot cu acest prilej, spectatorii au primit cu căldură pe realizatorii filmului „Cuibul salamandrelor", o coproducție româno-ita- liană, a cărei premieră de gală au vizionat-o. La această primă manifestare de acest gen a cineaștilor Casei de filme nr. 5, organizată în sprijinul ajutorării sinistraților, au participat Mircea Drăgan, regizorul filmului, rectorul Institutului de artă teatrală si cinematografică „I.L. Caragiale" din București, actorul Gheorghe Dinică, deținătorul rolului principal, Mihai Beciu, pictor-scenograf si Gheorghe Cristea, operatorul șef al filmului. Fondurile obținute, cea. 2 200 lei au fost depuse în „Contul 1977“. (M. P.)

I

i

ce-înde-
Un spectacol de înaltă ținutăFăcînd parte din manifestarea de mare amploare Festivalul național „Cîntarea României" în cadrul fazei județene a formațiilor de teatru, spectacolul „Burebista", prezentat marți, 15 martie, pe scena Teatrului de stat, de formația de amatori a Școlii populare de artă Petroșani, constituie o impresionantă manifestare artistică, ce depășește condiția spectacolului de teatrii de amatori.Tinerii interpreți de Ia Școala populară de artă s-au integrat perfect în admirabila mizanscenă f

regizorului N. Gherghe, regie care a reflectat excelent atmosfera sobră a străvechiului nostru popor, sub conducerea unui mare conducător de oști, Burebista — nucleul filonului dramatic al piesei.De menționat, jocul montat al interpretului gelui Burebista.Sonorizarea și lumina oportun momentele de si frumusețe plastică a iui.Funcționalitatea decorului și costumelor aii contribuit la reușită a-

puternic rolului re-au punctat intensitate spectacolu-

cestui spectacol de înaltă ținută artistică,, . ' (Spectacol cu puternice implicații în tradițiile istorice ale poporului nostru, care merită reluat și revăzut cu plăcere pe scenele jude-J țului nostru— și de ce nu și mai’ departe — aduce o rază dc lumină f în mișcarea teatrală de amatorii * care prin această fază județeană'»' și în mod deosebit prin acest spec.' tâcol, își aduce un aport substanțial la grandioasa manifestare artistică pe meleagurile hunedorene, a Festivalului național „Cîntarea României".
St. B. '
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Etalon de ordine oferit de copii și tinerett Peste 10 000 de pionieri esști, în frunte cu dascălii și ute-— ior, ;,u(ost prezenți duminică dimineața 
la acțiunile gospodărești din toa
te localitățile Văii Jiului. „Asal
tul'' miilor de mături, greble, lo- peți, hirlețe și roabe, a fost în£ dreptat îndeosebi asupra parcuri
lor și zonelor verzi repartizate în 
grija școlilor generale. Parcurile și unele zone verzi din Petroșani, precum și un mare numpr de străzi, au cunoscut o animație deosebită. Pionierii și uteciștii au - suplinit cu brio la primele acțiuni gospodărești din această primăvară pe mulți dintre părinții lor ăfîați duminică în întreprinderi și pe șantiere pentru a contribui cu eforturi sporite la suplimentarea producției/pentru recuperarea marilor pagube pricinuite de cutremurul din 4 martie.■S-a lucrat organizat, cu rîvnă și perseverență, rodnic. Inserăm în continuare cîteva aspecte.

Primele acțiuni la Lupenide primări brașu-Duminică, zi frumoasă vară, sute de locuitori lui Lupeni, în special din cartierele noi Braia, Vîscoza, Viitorului, au ieșit cu mic cu mare, la acțiunile d înfrumusețare a spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii din jurut blocurilor. La blocurile nr. 14, 16 și 18 din Aleea Castanilor aproape 100 de locatari — bărbați, femei, copii, au săpat terenul dintre blocuri și l-au însă- mînțat cu iarbă, au greblat rondurile de flori, au îndreptat gărdu- lețele. In fruntea acțiunii, ca șl în alți ani, s-au aflat președinții de blocuri Petrache Rusu, Miron Mi- hăiescu, Ion Moldovan. In mulțimea celor care lucrau de zor l-am recunoscut pe prim-maistrul minier Dănilă Gașpar. Alături de el . dădeau zor lucrului Emerik Bene- dek, șeful unei echipe de lăcătuși din sectorul XII al minei, loan Gîrea, miner șef de brigadă, Ioan ' Cîrjan, Nicolae Balint. La blocul vecin au lucrat Aglaia Rădăuceanu, Gneorghe Muraruș, șef de schimb 
In sectorul IV al minei, Ana Ge- reb, Vasile MoldOvan, GheorghePrața, Nicolae Filip. L-am observat și pe. fotbalistul Lucuță careCartierele noiCu toată vremea relativ rece din dimineața zilei de duminică, 13 martie, orașul Vulcan a trăit dinplin efervescența specifică tradiți- lor, pe de oonalelor șantiere ■ gospodărești de primăvară. Pe zonele verzi ale marelui cartier Cproești și în alte puncte ale orașului s-au aflat 4 000 de elevi și aproape 2 000 de cetățeni. Coordonatori ai acțiunii de ordine șj curățenie a celor 6 000 de cetățeni au fost mulți profesori și învățători, deputați și președinți al comitetelor de bloc, gospodari de nădejde ai localității. Ceea ce tre-

Pe urmele semnalelor critice
Le avem, cum le păstrăm| Răspunzînd la nota publicată în „Steagul roșu" nr. 7 768 referitoare la funcționarea defectuoasă a posturilor telefonice publice din Petroșani, conducerea O.P.T. ne-a informat că toate aceste telefoane sînt verificate zilnic ■ potrivit instrucțiunilor și normelor în vigoare. Dacă ele nu funcționează corespunzător, a- părînd frecvente defecțiuni, cauza

Așteptăm concretizarear Confirmînd justețea celor relata-Jțe. în nota „Arheologică", publica- htă în nr. 7 756, al ziarului nostru, întreprinderea cinematografică a ju- rflețului Hunedoara ne informează : 
'tn primăvară acestui an se va placa fațada cinematografului cu cerami

verzi și pe Școlii gene-In’ parcurile, zonele străzile din preajma . rale nr, 4 au acționat cu clasele tor învățătoarele Clara Csutak și Eva Nagy, fot în această parte a orașului au lucrat pionierii și utecișțil din clasele V-VIII însoțiți de diriginții lor — profesorii E. Leca, L. Schiopu, I. Birtalan, V. Păsculescu. Sute de elevi ai școlilor generale nr. 5, nr. 6, nr, 7 au fost, prezenți, împreună cu dascălii lor pe întinsele zone verzi din cartierul Aeroport. Elevii de la Liceul mecanic nr. 1, urcați în pădurea de pe dealul Institutului de mine au săpat 200 -de gropi în care vor fi plantați o parte din arborii ornamentali care vor oferi vizitatorilor noului parc, umbra căutată. Tinerii de la școala uzinală a I.U.M.P. au săpat 52 de gropi pentru plantat pomi, iar cei 62 de e- levi de la Liceul mecanic nr, 2 au îndeplinit aceeași misiune, săpînd 140 de gropi pe străzile Aviatori- 
se „antrena" cărînd cu roaba resturile Strînse de pe spațiile verzi.In fața blocului nr. 7 din Aleea . Narciselor, zeci de locatari, printre care maistrul mecanic Gheorghe Stoichin, șoferul Constantin • Bumb, soții Ana și Augustin Zbo- roski, pensionarul Ion Calistru. în frunte cu Nicolae Drăghici, președintele comitetului de bloc, nivelau terenul rămas „ca după potop", în urma lucrărilor de înlocuire a conductelor de apă caldă, lucrare care, odată terminată, permite refacerea spațiilorși a rondurilor de flori din fața blocului. .O acțiune de amploare pentru înfrumusețarea spațiilor din jurul blocului a fost organizată și de comitetul blpcului nr. 2. Aici Vasile1. Ciocan, . Vasile Racolța, Aurel Filip au aranjat coroanele arborilor ornamentali în timp ce frații Idsif și Emil Fiilop, soții Iu- liana și loan Cizmaru au greblat terenul de uscături. Ultimele zile frumoase au devansat acțiunile colective și individuale organizate în vederea îmbunătățirii tinutei gos- podărești a orașului nostru. (Avram 
MICA, Lupeni)în ținută nouăbuie remarcat, ca o experiență' bună cîștigată cu acest prilej, este acțiunea coordonată a cetățeni- parte, și a edililororașului pe de altă parte. Aceasta a asigurat ca toate resturile menajere și vegetale strînse din jurul blocurilor și greblate de pe zonele verzi să fie operativ transportate. Noile cartiere au primit hai- na-nouă, proaspătă a ordinii și grijii gospodărești, Și, desigur, gos- -podarii Vulcanului, ca și cei din toate localitățile municipiului, nu se vor mulțumi cu aceste prime acțiuni. (T.V.)

■ o constituie introducerea în canalul de ghidare a fiselor a unor bucăți de metal, nasturi, monede deformate etc., ori chiar violarea casetei colectoare.Deci, le avem cum le păstrăm și nu le mai avem atunci cînd nu reușim să-i depistăm pe cei ce le deteriorează.
că, scaunele vor fi reparate și consolidate de pardosea, iar pe frontispiciul clădirii va apare o nouă firmă. Deci, în răspuns toate juste, bune și frumoase. Să sperăm că rezolvarea nu se va amina Ia „Sfîntul așteaptă". 

lor și Saturn, din cartierul Aeroport Petroșani. Nu s-au lăsat mai prejos nici elevii Liceului economic. Aceștia au făcut ordine și curățenie în zona din spatele gării. Un grup de elevi de la Liceul re- al-uman, însoțiți de prof. Ion Bu- tulescu, a acționat cîteva ore la demolările din strada Horia. Grupurile de elevi au fost urmate îndeaproape de mașinile E.G.C, uși E.G.L. care au transportat de îndată resturile strînse ori materialele folosibile încă, rezultate din casele vechi demolate, „Combatanții". din parcul de lîngă căminele I.M.P. au aplicat chiar o metodă eficientă i toate resturile vegetale, toate hîrtiile strînse au fost arse imediat.Din toate aceste acțiuni gospodărești a avut de cîștigat ordinea și curățenia orașului, modul în care au lucrat copiii și tineretul pu-. tind servi drept exemplu pentru angajații de la E.G.C. Duminică după-amiază și luni partea centrală a orașului Petroșani s-a prezentat într-o ținută proaspătă, îngrijită, așa cum îl stă bine și cum ar trebui să fie în permanență.
VRINCEANU)

va verzi

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII
Intervenții, 

propuneri utileDespre rolul și utilitatea activității echipelor de control al oamenilor muncii, tovarășul Teofll Blag, primarul comunei Aninoasa, președintele Consiliului comunal al Frontului Unității Socialiste ne-a declarat :— Pe teritoriul comunei noastre activează un număr de 12 echipe de control al oanienilor muncii. A- cestea cuprind 60 de gospodari fruntași ai comunei. Am avut- în centrul atenției noastre cuprinderea în aria controlului a tuturor unităților comerciale, de alimentație publică și prestatoare de servicii către populație, căminul de nefamiliști și cantina acestuia, clu.‘ bul sindicatelor, căminul cultural din Iscroni, cele patru grădinițe de pe raza comunei. Potrivit specificului unităților repartizate pentru control, din componența echipelor fac parte cadre didactice, medici și alți specialiști, muncitori, pensionari, cei mai harnici gospodari ai comunei.— In ce se concretizează la nivelul comunei activitatea echipelor de control ?— In anul 1976, cele 12 echipe cetățenești au efectuat peste 350 de controale, soldate cu numeroase observații' și propuneri. Cele fmai multe dintre acestea și-au găsit rezolvarea prin punerea în valoare a unor posibilități locale scoase la iveală chiar de echipele

Ișl înfrumusețează 
mina șl orașulSîmbătă, 12 martie a.c. func- ționarii de la E.M. Uricani au întreprins o acțiune de muncă patriotică în incinta întreprinderii. Au fost săpate gropi pentru plantarea de pomi, curățate zonele verzi, s-au pregătit șanțuri pentru plantarea de gard viu, s-a strîns fier vechi etc. Au fost prezenți Ton Geană, Liviu Bota, Simion Rus, E- leonora Marcu, Ildico Barna, Violeta Vlad, Doina Panciur, Elena Belgun, Rozalia Deak și alții,Ample acțiuni gospodărești au întreprins și cetățenii orașului Uric&ni, unde s-a trecut la curățirea și extinderea zonelor verzi din jurul blocurilor. Cele mai rodnice — și de altfel și cele mai necesare — acțiuni gospodărești se desfășoară în noul cartier al orașului — Bucura. Obiectivul aparatului de fotografiat al amatorului Ștefan Ștefan, a surprins un moment din participarea cetățenilor a- cestui cartier Ia amenajarea viitoarelor zone verzi din jurul blocurilor noi în care s-au mutat nu demult. (Ilie (OAN- 

DRAȘ, corespondent)

de control, Aș putea exemplifica în acest sens cu propunerea privind deschiderea în comună a u- nei unități „Agrocoop" pentru desfacerea legumelor și fructelor, u- nitate care a adus o contribuție importantă la aprovizionarea îndestulătoare a populației. Pe aceeași linie și tot ca rezultat al unei propuneri se înscrie și reprofilarea unității nr. 27 a I.C.S.A.P. din unitate care desfăcea băuturi alcoolice, în berărie.Cum ați asigurat îndruiharea controlorilor ?— Calitatea controalelor depinde în mare măsură de competența oamenilor care le fac, .condițiile care se asigură acestora, prin repar-
obiectiv: ordinea și disciplinaCu ocazia controalelor făcute Ia magazinul alimentar nr. .13 din Pe. troșani am semnalat și notat în registrul unic de control udele aspecte ce țin de-ordinea și igienă necesare într-o astfel de u- nltate. In luna ianuarie a.c. echipa a observat sticle cu diverse băuturi pline de praf. La raionul de cereale, sacii goi erau aruncați pe unde se nimerea. Un cîntar, defect, ocupă inutil spațiul magazinului de 7 ani, cu toate că echipa de control al oamenilor muncii a propus ca el să fie dus la reparat, să i se dea întrebuințare. Alte propuneri ale echipei au vizat amenajarea unui mic birou în care să se păstreze actele și. să lucreze gestionara, repararea chiuvetei și a- menaj area unui grup social. Apreciem că aproape toate aceste as-

• IOAN ROMAN, Lupeni: Pensia alimentară pentru copii se plătește în fiecare lună în cuantumul fixat de instanța de judecată, indiferent de felul sursei de venit al plătitorului — retribuție, pensie, ajutor pentru incapacitate temporară de muncă.• ANONIM, Vulcan : Ne adresați patru întrebări din care două cu subpuncte și doriți răspunsuri la toate deodată. Ne este imposibil. ĂDAS-ul v-ar putea da direct toate lămuririle. Dar, apropo de anonim. Citiți ziarul nostru ? De ce yă ascundeți identitatea ?
• ION C. AVAdANEI, Petroșani: Ați greșit. Abonamentul vă dă dreptul să călătoriți cu autobuzele ce servesc liniile nr. 1 și nr. 2, pînă la stația din dreptul cabinetului stomatologic, de unde trebuie să călătoriți cu autobuzele de pe linia 1

barat. Dv. ați călătorii cu un autobuz de pe linia nr. 1. pînă în Piața Victoriei, Respectați stațiile menționate pe abonament și călătoriți cu autobuzele ce deservesc linia respectivă.• HEDWIG FINK, Petroșani : Și noi, ca și dv,, am fost informați de conducerea E.G.C. că problema ce ați reclamat-o a fost, rezolvată. Cit privește curățenia în incinta halelor Petroșani, de aceasta ne-am o- cupat dar se vede că trebuie să revenim. O vom face.• LELIUGA BARNEA, Banița : Intrucît angajarea la preparația Pe- trila s-a făcut pe baza transferului obținut la cererea dv. și a unui nou contract de munca pe durată nedeterminată, ea se consideră angajare nouă cu toate consecințele <te decurg din acest fapt. între care*pior- derea sporului de vechime, ă alocației de stat pentru copii pe timp de 3 luni, reducerea la minimum a . duratei concediului de odihnă.• COLECTIVUL FEMEILOR ÎNGRIJITOARE' de la căminul nr. 4 
al E.M. Paroșeni : In urma demersurilor făcute de contabilitatea minei Paroșeni, pe baza prevederilor. H.C.M. nr, 1 028, din 15 august 1976, s-au obținut aprobările pentru a vi se acorda și dv. alocații de cărbune la preț preferențial.• IOAN PETRIȘOR, Vulcan : Acțiunea de determinare și înscriere în buletinul de identitate a grupei sanguine s-a încheiat pentru persoanele care Ia 31-martie 1973 au a- ' vut vîrsta de 14 ani. Dv. ce vîrstă aveți ? Dacă în martie 1973 ați avut14 ani, căile de determinare a grupei sanguine sînt cele pe care vi le-a indicat laboratorul de recoltare și conservare a sîngelui din Petroșani.
tizarea unor unități adecvate experienței șl priceperii controlorilor. Iată de ce am analizat în mai multe rînduri activitatea echipelor de control al oamenilor muncii în plenarele consiliului comunal al F.U.S., prilej cu care le-au fost date indicații și îndrumări asupra modului în care trebuie să-și desfășoare munca. Direcții de mare valoare orientativă pentru munca noastră de perfecționare a controlului și promovarea normelor eticii și echității socialiste, ă precizat recenta consfătuire de la București. Obligația noastră este a- cum să dăm viață acestor valoroase indicații.

T. ȚAȚÂRCA

pecte nu depășesc posibilitățile de rezolvare ale -personalului magazinului și ale conducerii I.C.S.M.A. Credem totodată, că ar fi bine să mai treacă din cînd în cînd pe la unele magazine și pompierii, deoarece am constatat că nu se cunoaște modul de folosire a extinctoarelor m caz de nevoie. Am constatat, de asemenea, că registrul unic de control nu este prezentat cu operativitate conducerii, după fiecare acțiune de control și, din această cauză, unele măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate întîrzie. Activitatea de control al oamenilor are, după cîte șe vede rolul de a impulsiona luareă unor, măsuri pentru îmbunătățirea muncii, întărirea disciplinei și a ordine! în unitățile supuse controlului, (loan CIUR, în numele echi
pei de control al oamenilor muncii)



7

:'î

yiNERI, 18 MARTIE 1977

Normele de protecție a muncii cer din partea tuturor celor ce-șl desfășoară activitatea în subteran:

Muncă disciplinată, responsabilă
Din nou despre cerința 

susținerii corecte a abatajelorDeficiențele în susținere a lucrărilor miniere nu numai că provoacă stagnări nedorite în procesul de extracție, dar ele au uneori urmări grave asupra integrității corporale a celor care lucrează în subteran. Dovadă și faptul că, la E.M. Petrila, unitate unde ne-nm propus de această dată să abordăm cîteva aspecte legate de necesitatea respectării neabătute a normelor de protecție a muncii la susținerea lucrărilor, surpările și căderile de roci au ponderea cea mai mare în numărul total de accidente înregistrat».Execuția necorepunzătoare a susținerii este generată, în primul rînd, de credința greșita a unora că respectînd procesul tehnologic nu se poate realiza integral producția preliminată. Că nu este așa, ci, dimpotrivă, se poate dovedi cu pierderile de producție provocate prin oprirea recentă a locurilor de .muncă, pentru completarea susținerii în abatajul frontal din stratul 13, blocul I, sectorul II — șef de brigadă Constantin Stări —, abatajul frontal nr. 6 V, stratul 3, blocul II, sectorul IV, șef de brigadă Eugen Voicu, abatajul frontal nr. 2 V, stratul 3, blocul II, sectorul III, șef de brigadă Florea Mionici,
IN VIZOR
GRABA CARE STRICĂ TREABAMina- Aninoasa a făcut în perioada scursă din acest an pași fermi pe calea redresării producției. Imaginea rămînerii în urmă, gUStul amar al insucceselor sînt pe cale de a fl uitate, colectivul minei acumulînd în palmaresul roadelor pe acest an mii de tone de cărbune în plus față de sarcinile de plan. Dar tocmai pentru ca atmosfera satisfacțiilor de pînă acum să crească continuu Valoarea succeselor, este necesar să se lucreze în deplină siguranță, "apt posibil numai prin respectarea întocmai a N.D.P.M. Vagonetarul din compartimentul de transport al sectorului V al minei, Nicușor Ovesia, este, după cum veți vedea, de altă părere. Nicușor al nostru, grăbit , la ieșirea din șut nevoie mare, a o- colit rîndul și pe cuplătorul care asigura transportul personalului pe puțul principal — nord, a mers la ușa din spatele puțului, a forțat-o, s-a cățărat pe instalații șț a urcat la podul al doilea al coliviei. S-a pretat astfel la un mare risc și numai îritîmplarea l-a ferit de un accident care-i putea fi fatal. Atitudinea lui, -adevărat identificată și sancționată operativ, trebuie să dea de gîndit, să constituie o atenționare serioasă pentru respectarea N.D.P.M. de către toți angajații minei. Aceasta și pentru că minerul Gheorghe Prodan din sectorul III a reeditat aceeași abatere cu cîteva zile mai tîrziu și pentru că eforturile colectivului pentru realizarea sarcinlor plan și a angajamentelor spori satisfacțiile numai tr_un climat de disciplină ți plină securitate. ,

ABATERE REPETATĂAlexandru Levai, miner de schimb în sectorul de investiții al minei Dîlja se bucură, pe baza hărniciei și a priceperii dovedite fn muncă, de o bună apreciere din partea ortacilor și a superiorilor. Tocmai de a- ceea cînd s-a constatat prima dată că nu consemnează pe tabla de evidență concentrația de metan de la locul iui e muncă, s-a zis că e „o scăpare". Cînd, a doua zi, s-a constatat din nou aceeași „scăpare", nu i s-au mai acordat circumstanțe, abaterea fiind sancționată cu o amendă de 500 de lei. Cam mult, după părerea noastră, dar sancțiunea ,e pe deplin meritată.

sau surpările pfoSuse în ultima perioadă de timp asupra cărora ne oprim.La abatajul cameră 1 Est, stratul 3, blocul I din sectorul II, în decurs de mai puțin de o lună s-au produs două surpări care s-au extins pînă la contrasuitorul din culcuș. Repunerea în funcțiune a a- batajului s-a reușit, de fiecare dată, abia după o perioadă de timp îndelungată. Vinovați de producetea surpărilor se fac șeful de brigadă Vasile Gliga, maiștrii minieri Stere Păduraru, Virgil Șerea și Gheorghe Rotaru, inginerul cu ae- rajul și protecții? muncii Luca Boantă și șeful sectorului II, ing. Marin Răduț.La abatajul cameră nr. 21 Vest, stratul 3, sectorul IV s-a produs o surpare a cărei ridicare a necesitat prestarea a 48 posturi, vinovați de această surpare s-au făcut minerul șef de brigadă Stelian Maltei și maistrul minier Octavian Miclea. Toate surpările au avut drept cauză nerespectarea tehnologiei dg lucru, a monografiei de armare.Deci, tot ceea ce aparent se cîș- tigă prin nerespectarea monografiei de armare se pierde înzecit după aceea. Iar faptul că în aceste cazur i nu s-au produs accidente umane socotim că c legat mai mult de șansă... Pentru faptele să- . vîrșite, celor vinovați Ii'm fost afectată mai mult sau mai puțin retribuția. Asta se resimte doar ■ relativ. Dar „știrbirea" prestigiului ? Incomparabil mai mult este resimțită! '■Atragem atenția și pe această cale atît muncitorilor cît și inginerilor și tehnicienilor de la exploatările miniere că activitatea în subteran se cere în așa fel organizată îneît să nu existe abateri de la normele de protecție a muncii. Numai astfel producția de cărbune crește și se realizează fără surpări și fără accidente.
Ing. Ion MINULESCU, 

inspector în cadrul I.J.T.P.M.
Deva — Petroșani

La mina Livezcni organele de protecție a muncii au găsit, recent, deficiențe grave privind controlul și evidențierea metanului. In spațiul exploatat de la abatajul frontal 6 603 din stratul 5 blocul VI, deși metanul se găsea în concentrație de 1,8 la sută, măsurătorul de gaze Ni- colae Moraru nu controlează prezența reală a acestuia și consemnează pe tablă 0,6 procente CH4, șeful de brigadă Aftonie Costea nu consemnează nimîc pe tablă, jar maistrul minier Iosif Laszlo înscrie și el pe tabla, de metan o concentrație de 0,6 la sută CHj. »
Mina Aninoasa. La intervenția o- portună a organelor de control este oprit ațbatajul cameră nr. 4 din stratul 5 blocul I. Motivul ? Nerespecta- rea monografiei de armare de către brigada condusă de minerul Petru Codrea. Este, de asemenea, oprit

stratul 18 blocul IV sud, orizontul530, pe care o sapa brigada avea latransportul pe galeria principală transversală de la orizontal 9 în _____ _____ __zona stratului 3 din cauză că lucra- front pereții nebandajați pe o por- rea minieră, neîntreținută corespunzător, intrată în presiune, își redusese mult ’ ’ ..............‘transportul pe personalului.In 13 martie, nuuciuiiuDumitru Sănăuțeanu de la mina 
Vulcan este comandată schimbul I la șut pentru lucrări auxiliare, pentru aprovizionarea locului de muncă cu material de susținere. Cu îngăduința maistrului minier Simion Ungureanu, brigada riu efectuează însă lucrările pentru care a fost programată la șut, ci înduplecă pe artificierul Anton Nedelea să puște frontul, cu toate că nu avea asigurat materialul necesar de susținere, că pereții galeriei direcționale de cap

profilul periciițînd galerie. circulațiabrigada minerului
tiune de 8—12 metri.Nu am făcut altceva decît am înșirat' o suită de abateri de la prevederile elementare ale normelor de protecție a muncii în subteran. Linele săvîrșite de cei puși direct să aplice aceste norme la lucrările din abataje și galerii —. șefii de schimb și brigadierii, altele petrecute sub ochii îngăduitori ai celor îndrituiți cu răspunderea organizării și conducerii producției în condiții de siguranță' deplină a muncii — maiștrii. Intransigența inspectorilor obștești de protecție a muncii, trebuie mai mult folosită pentru a trezi la realitate pe toți acei care mai cutează să ignore prevederile N.D.P.M, (I.
BRADEANU)

Pagină realizată la cererea • 
Centralei cărbunelui Petroșani

„Cum ? Tocmai în stația de sal
vare ?“ „Da, în stație!" „Bine, dar 
cum a fost posibil ?"... Prima noastră întrebare a rămas fără răspuns. Tot ce poate face tovară- . șui Victor Negru, președintele comitetului sindicatului de la mina Dîlja, este să ne. conducă la fața locului, intrăm în stație. O încăpere îngrijită, cu tot ce trebuie să cuprindă un asemenea „spațiu 
a’ salvării" Aici s-a întîmplat accidentul. Acolo e.ra reșoul/ dincolo comutatorul..; . Cum a fost posibil ? Multe întrebări ne-au rămas fără răspuns pe marginea acestui caz, dar niciuna ";u_ așa ca această întrebare 
aici, în stația de salvare, 
perimetru destinat primelor îngri
jiri în caz de accident, în această 
încăpere-model, amenajată cu 
scopul bine precizat al ajutorului, 
chiar aici a fost posibil să se pe
treacă un accident soldat cu pier
derea unei vieți omenești? Nu vrem nici să stabilim răspunderi — o fac alții, îndreptățiți prin lege — nici să disecăm firul de păr in patru, dar dacă ne este îngăduită o părere — iar în numele unei vieți pierdute sîntem datori la a- șă ceva — ne spunem deschis o- pinia. începem prin a refula să mai numim încăperea despre care este vorba drept o „stație a salvării". Această încăpere ar trebui numită, de acum încolo, „stația de

neglijențe" a minei Dîlja. Și, iată de ce i1) Stația avea „în dotare", un reșou. Bineînțeles, unul improvizat, aflat cel puțin de două ori în afara legii : o dată prin faptul că este exclus ca cineva să-1 fi autorizat, cîndva, funcționarea. . A doua oară pentru că era alimentat cu curent de forță (380 V) ; 2) In schimbul II, stația era deservită de un singur angajat. In cazul de ca-

știm bine, are un regim aparte Acest regim nu se limitează doar la accesul în încăpere. Regimul ei începe de ia amenajarea interioară, continuă cu dotarea, și sfîrșește prin încadrarea ei cu corespunzător. Se pare că multe din condițiile sine qua non stației au fost neglijate :
personal

PREȚUL UNEI LECȚII DESPRE NEGLIJENȚA
nu ne-a obsedat

: Chiar
în acest

re ne ocupăm, este vorba de Nî- colae Sibișeanu, muncitor necalificat, folosit ca paznic. După cum ne-au explicat mai mulți interlocutori, între care și ing. Victor Ghioancă, șeful sectorului* prin atribuțiile „împămîntenite" ale stației paznicul avea acces la toate a- paratele aflate în încăpere ; 3) In virtutea acestui drept, paznicul a cuplat rcșoul. Văzînd că nu funcționează, a încercat să-l repare cu cită știință avea în ale electricității, el, care, acasă „nu punea mina 
pe o priză" de teama celor ce i s-ar putea întîmpla ; 4) Lipsit de minim de cunoștințe necesare, dar și de un cît de sumar instructaj, paznicul, în încercarea lui de a-1 repara (fără să-l întrerupă de Ia sursa de alimentare) a murit în_mod tragic : prin electrocutare.Recapitulăm. O stație de salvare.

șef Constiluie o importantă realizare a ultimelor decenii că, în subte- ran, există. create depline condi- . ții tehnice pentru combaterea prafului silicogen. Prin îmbunătățirea sistemelor de tăiere a rocilor, prin modernizarea transportului, îmbunătățirea alimentării cu apă a fronturilor de lucru și perfecționarea aerajului, fiecare front de lucru dispune, pentru mineri, conform normelor de protecție a muncii în vigoare, de condiții de microclimat, de muncă optime, ceea ce reduce la zero posibilitatea îmbolnăvirilor. Se poate aprecia ca atare că apariția, oricît de rară, a îmbolnăvirilor profesionale a pneu-, moconiozelor își găsește explicația exclusiv în abateri de la prevederi,

în neglijarea măsurilor de prevenire ce se cer luate în cadrul fiecărui loc de muncă.Problema este de maxim interes social și profesional pentru conducerile exploatărilor miniere, a spe- cialiștilor din compartimentele productive și a celor care se ocupă cu urmărirea, aplicarea și respectarea regulilor de protecție a muncii, pen tru toți minerii.Cu unele excepții, totuși. De pildă, la E.M. Lonea, controlul de protecție a muncii efectuat recent de o comisie a C.C.P. a constatat că o pătrime din probele de praf culese în fronturile de lucru și supuse analizelor în laboratorul specializat al minei depășeau concentrațiile maxime admise. La repeta-

ala stației au fost neglijate : reșoui improvizat, fără autorizație, (da tipul „made in Dîlja"), lipsit pînă și de acea verificare periodică la ___________ care este spus o- rice aparat, cepînd cu mai banal cîntarj alimentarea re- șoului la sursa da astfel un lacom
în- cel

380 V, devenind consumator de energie electrică și un permanent izvor, de pericole, fapt ce nu mai are nevoie de nici 
un argument; personalul care a deservit stația într-unul din schimburi, lipsit de calificarea necesară și de instructajul cuvenit...Pentru a ne făce o imagine mal 
clară despre noianul de neglijența amintim că stația a fost vizitată, în decursul anilor, de foarte mulți oameni cu atribuțiuni mai mari sau mai mici. Pe semne că, tuturora, aceste neglijențe li s-au părut neînsemnate, știindu-se la a- dăpostul unei firme prea sigure. 
„Nu e posibil, și-or fi spus vizitatorii, să se întîmple, chiar aici, 
într-o stație de salvare !“A fost, totuși, posibil. Iar lecția a fost plătită cu un preț prea mare. Cu prețul unei vieți omenești. 
(Ion MUSTAȚA)

ELECTRICIANUL DE MINĂ ARE OBLIGAȚIA :• Să cunoască temeinic normele de tehnică a securității priviiid exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice.• înainte de a executa orice lucrare în instalațiile electrice, chiar dacă ■acestea nu sînt sub tensiune, să măsoare în prealabil concentrațiile de metan în toată zona de lucru.• Să verifice calitatea echipamentului elcctro- izolant și să-1 folosească în toate situațiile prescrise de norme.• Să . întrerupă tensiunea înainte de a face o intervenție — revizie, reglare etc. — în instalațiile electrice.• După întreruperea tensiunii, să verifice obli
gatoriu — cu indicatorul lipsa de tensiune.• Să nu pună în funcțiune utilajele electrice fără ca acestea să fie legate, la pămînt,• După terminarea lucrării să pună lă locul lor îngrădirile de protecție și plăcuțele avertizoare.

rea probelor, la aceleași locuri de muncă după ce s-au aplicat măsuri de combatere a prafului, valorile rezultate se încadrau în limitele admise de norme.La E.M. Petrila, așa cum se a- preciază d,e către compartimentul de protecție a muncii al C.C.P,, între cele cîteva cazuri de îmbolnăvire constatate în anul încheiat și unele abateri de la reglementările de protecție a muncii care se referă la acest domeniu există o. legătură directă. Astfel, în prima parte a anului în curs numărul analizelor de praf efectuate s-a situat sub numărul celor planificate, iar rezultatele în cazul unora reflectă de-

.X

pășirea concentrațiilor admise. (Se înțelege că din cauza neluării tuturor măsurilor preventive prescrise pentru fiecare front de lucru.) In plus, fișele de expunere la praf a celor ce .muncesc în subteran nu sînt completate la zi, lipsind operativitatea în urmărirea problemei. La E.M. Paroșeni, unde concentrațiile de SiO2, la unele locuri de muncă depășesc cu 50—75 la sută pe cele admise, nu se stabilesc și nu se aplică, , timp îndelungat mă- > șurile necesare. >Se impune ca preocuparea de a crea condiții de muncă optime Ia fiecare front de lucru să .stea per- ; manent în atenția tuturor, la ea să participe, cu întreaga răspundere ce le revin, toți minerii, tehnicienii și inginerii de la exploata* rile miniere. (A. Câmpianu)
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