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în marea bătălie a refacerii își spune cuvîntul

Abnegația muncitorească, hotărîrea de a 
învinge, de a t

- Am încheiat primul trimestru al
anului, perioadă, de angajare ple
nară a minerilor, constructorilor, e-

. nergeticienilor,, constructorilor de
mașini, a tuturor oamenilor muncii
din Valea Jiului care,-alături de în-

' tregul popor, au răspuns cu abne
gație muncitorească chemării parti
dului, secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceausescu, de a de
pune toate, forțele, întreaga putere
de muncă pentru recuperarea pagu
belor pricinuite de cutremurul de
la 4 martie, pentru îndeplinirea e-
xemplară a sarcinilor planului. Pu-

’ ternic marcat de seismul care a a-
' fectat întreaga economie națională
- prin pagube însemnate pricinuite 
unui mare număr de unități indus

triale, bilanțul primului trimestru
relevă, așa . cum sublinia secretarul 
general al partidului în cuvîntul de 
încheiere al Ședinței comune a Co_ 

• mitetului . Central al partidului, 
Marii Adunări Naționale, Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale și activului central de 
partid și de stat; „puternica mani
festare a unității partidului și în
tregului nostru popor, a voinței de 
a înfăptui neabătut Programul ela- 

' borat dc Congresul al XI-lea“. Ex
presie concretă a acestei voințe, ci
frele de bilanț ale primului trimes
tru atestă și în Valea Jiului cu pu
ternică forță de convingere . capaci
tatea de mobilizare a organizațiilor 

’de partid, hotărîrea fertilă a colec-

da tării cît mai mult cărbune
.f,', :'C ... .» .'■ C..' .A C C!■■ ■■

primul trimestru 
Jiului a 
sută din angaja- 

asumat de Confe-

realizat
• In 

Valea 
66,5 la 
mentul
rința municipală de partid 
privind creșterea produc
ției globale industriale și 

angaja- 
cărbune

67,8 la 
mentul 
net.

• In 
sarcina 
ductivității valorice a mun
cii a fost depășită cu 2135 
lei pe angajat*

sută din 
anual de

perioadăaceeași
de creștere a pro-

„întregul detașament al celor ce 
' muncesc în minerit, toți cei ce rnun- 

cifti aici, ne vom face, urmînd pilda 
Dumneavoastră, mai mult decît da
toria", așa au și muncit oamenii a- 
cestui străvechi pămînt românesc. 
De atunci din acel 4 martie, răspun- 
zînd chemării partidului, Valea Jim 
lui a muncit practic cu foc continuu. 
In abatajele cîmpurilor de cărbune, 
pe schele, în uzine, munca n-a în
cetat pentru ca planul primului tri
mestru să poată fi îndeplinit exem
plar și depășit. La ora bilanțului, 
Valea Jiului raportează că la finele 
lunii martie a înregistrat un plus la. 
producția globală industriala de 
56.7 .milioane lei — din 85 milioane 
cit s-a angajat Conferința organiza
ției municipale de partid pentru în
tregul an — că la producția mărfă s-a 
înregistrat un plus de 54,3 milioane 
lei, plusuri realizate îndeosebi pe 
seama .creșterii productivității valo-

făuririi unei lumi mai bune 
drepte
rare, a unei noi ordini economice și 
politice internaționale, bazată pe 
principiile . cuprinse în documentele 
de la Helsinki. . ' -

Pe planul vieții internaționale, Ex- 
punerea Secretarului ' nostru general 
constituie o exigentă analiză, mate- 
rialișt-științifică, a evoluției lumii 
contemporane. Caracteristica aces
tei evoluții constă în afirma, ea tot 
maj puternică'a hotărîrii popoarelor 
de a pune Capăt politicii irhperiălis- 
-te, de dominație și, asuprire, de for
ță și dictat, a dorinței lor de a se dez
volta liber și independent,; stăpîne 
pe soarta și bogățiile lor naționale, 
de a promova o politică nouă, intr-un 
climat de deplină încredere și secu
ritate. Plină de frămîntări, lumea 
capitalistă contemporană este zgu
duită de seismele ei proprii, tot mai 
accentuate și de lungă durată, infi
nit maj pronunțate decît ar fi un cu
tremur de pămînt. Aceste seisme — 
șomajul, foametea, violenta, crimi
nalitatea — constituie o realitate du
reroasă care nu niaj poate fi acope
rită cil slogancle umanitare sau re- 

' clamele aservite- ideii de capitalism. 
Din 'această realitate se desprinde 
conturul tot mai clar al dramei pe 
care o trăiește majoritatea oameni
lor, într-o lume lipsită de omenie, 
mereu dominată de grija, dacă nu 
chiar, de teama zilei de rnîine. Fără 
a rezolva problemele de muncă și 
viață ale oamenilor cuprinși de a- 
semenea griji și sentimente, anumi
te cercuri din Occident continuă po
litica de racolare a forței de muncă, 
o poljtică. ih.pftla.na, ascunsă,in spa
tele principiilor fals-umanitare priii 
care denaturează conținutul șî spiri
tul documentelor de la Helsinki. Al
te cercurj reacționare, neofasciste

și mai
Un amplu ecou continuă să stâr

nească, pe întinsele meridiane ale 
lumii, Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia — document istoric prin care 
aii fost reafirmate principiile și o- 
rientările înnoitoare care guvernea
ză munca rodnică a poporului ro
mân, politica consecventă a țarii 
noastre închinată cauzei păcii și co
laborării între popoare, bunăstării 
și progresului social, triumfului so
cialismului în întreaga lume. Nu
meroase agenții naționale și inter
naționale de presă, posturi de radio 
și televiziune, ziare din marile ca
pitale ale lumii au scos în evidență 
și continuă să comenteze hotărîrea 
nestrămutată a României de a pro
mova pe plan intern, politica dina
mică și constructivă a dezvoltării 
multilaterale, spiritul de angajare 
cu care întregul nostru popor răs
punde acestei politiei, energia și 
devotamentul cu care se acționează 
pentru îndeplinirea exemplară a o- 
bîectiveior actualului cincinal. Tre- 
cînd cu luciditate și bărbăție prin 
momentele de grea încercare la care 
a fost supus, mobilizînd marile re
surse materiale și umane ale unui 
popor liber și stăpfn pe destinele 
sale, România a oferit lumii contem
porane înalta pildă a eroismului și 
solidarității umane, însuflețitorul 
exețnplu de angajare conștientă pe 
un drum drept, luminos, continuu 
ascendent spre culmile civilizației 
socialiste. Consecventa poziției sale 
de-ătîtea ori afirmată, România.con
tinuă totodată să se alăture efortu
rilor de soluționare a problemelor 
cu care se confruntă omenirea, de 
extindere și dezvoltare a colaborării 
și cooperării între state, de ‘instău-

tivelor de muncă de a face totul 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor planului, pentru supli
mentarea producției, contribuind 
astfel la activitatea de refacere. Și 
așa cum se angajau în telegrama a- 
dresată secretarului general al 
partidului de. Conferința organizați
ei municipale de partid, comuniștii,

!
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IN ECONOMIE, FRONT DE ACȚIUNE UNIT 1 
Șl PUTERINC PENTRU

Ritmuri înalte de muncă.

REALIZAREA INTEGRALĂ A SARCINILOR CU MIJLOACE MATERIALE 
FINANCIARE REDUSE r- ACTfUNs MEREU ACTUALĂ IN ECONOMIE 
PENTRU PUNEREA LA TERMEN in FUNCȚIUNE A TUTUROR INVES- 
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Debut 
in noul trimestru

Pe temelia realizărilor remar
cabile ale primului trimestru, pro- 
punîndu-.și o șl mai bună valorifi
care a potențialului de care dispun, 
colectivele de muncă din economia 
Văii Jiqlui îșirdnttosificâ ,zi de zi 
întrecere^5 pentru depășirea sarci
nilor de plan. Un debut deosebit de 
rodnic în noul trimestru înregis
trează colectivele- de mineri de lâ 
Paroșeni, Vulcan, Lupeni, Uricani, 
Petrila și Aninoasa, care raportau, 
ieri fiecare, substanțiale plușuri 
de cărbune, situate în cazul prime
lor trei mine la peste 2 OOC mne.

+ La sectorul IV ai minei Pe
trila ang-ijaipenlele pe care și . le-au 
propus pentru trimestrul II brigă
zile conduse dc Eugen Voicu 
Francise Kovacs au ,a punct 

, plecare cele peste 1 000 tone 
•tiune extrase suplimentai m 
Fioada de la începutul anului, 
către prim i brigada, și cei 85
de avansare realizați suplimentar 
(în medie l(>0 ml/lună) în cazul 
celei de-a doua. Ambele brigăzi, au 
depășit cu peste 20 ■ la sută nivelul 
planificat al productivității nrin-. 
cii. (Vasile Ene, corespondent).
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NIMIC NU ESTE MAI DE PREȚ
DECÎT PATRIA CARE TE-A PLĂMĂDIT

Numai aici, pe pămîntul 
strămoșesc, sînt acasă

Șînt fiu al Văii Jiului, Acest minunat colț din țară/ 
în care frumusețea peisajului montan, șe împletește 
cu hărnicia oamenilor. M-am- născut și am crescut 
aici, alături de prieteni, mulți prieteni români și 
maghiari, In copilărie, împreună cu ei am început să 
descifrez tainele alfabetului, mai apoi, cu ci am co
lindat dealurile și munții din preajma Văii .Jiului și 
• u mulți dintre ei — după terminarea studiilor — 
muncim astăzi, fiecare în meseria lui, pentru a aduce 
un plus de frumos și de bine acestor oameni minu
nați, care sînt minerii Văii. Jiului.

_ Aici în Valea Jiului este căita mea, aicj este casa 
părinților mei și aicj a fost și casa bunicilor mei.

Aici în Valea Jiului au luptat împreună români, 
maghiari și germani pentru o viață maj buna și-mai 
di captă și chiar atunci cînd cîrmuirea antonesciană 
sădea sîmburii șovinismului, unitatea ior nu a putut 
fi zdruncinată. Acum, cînd soarele libertății strălu
cește definiți', pentru toți, împreună construiesc o 
viață maj bur.ă, împreună pășesc pe calea socialis
mului multilateral dezvoltat .care oferă cele mai 
largi posibilități de afirmare a personalității umane.

De aceea sînt indignat atunci cînd unelte ale 
forțelor obscure, neofasciste, îi ademenesc pe cetățe
nii de origine germană, îndemnîndu-i să-și pără
sească țara, tîuturînd termeni goj ca „reîntregirea 
limiiliei ', „drepturile omului" ș. a

Vilhelm KI.EIBEI 
director ai B.A.T.E.S. Petroșani

O parte din cărbunele net pe 
care minerii din Valea Jiului l-au 
trimis pește plan siderurgici a 
trecut și prin instalația de prepa
rare de la Coroești. Urmărită de 
șeful schimbului „spălare" Ion Q- 
logu. și maistrul principal Gli. 
Benea, instalația funcționează la 
parametrii cei mai înalți^

Foto : Ion LICTU

SIN TEM FIII ȚĂRII, 
MUNCiM PENTRU ÎNFLORIREA EI

• Oameni a căror voință e mai tare ca piatra • Răspunsul nostru : cărbune 
cit mai mult • Contul omeniei

; - (In pagina a 4-a)

Avem înalta datorie 
de a ne sluji poporul

Fac pute din generația crescută și educată
socialism. Primii ani de școală trăiți în sinistrul 
războiului mi-au fost întunecați de groaza că va 
trebui să-mi întrerup studiile, intiuc.it. părinții 
mei, țărani săraci nu-și puteau permite luxul să-și 
dea copiii la școală.

învățătura era un lux, posibilitate numai pen
tru cei cu „posibilități". Reforma învățămînțului 
de după eliberare a- deschis larg porțile tuturor 
școlilor. Ani. urinat facultatea de medicină fără 
să .fi plătit vreo taxă, Tatăl meu a fbst_ obligat 
sâ-și întrerupă școala după clasa a 4-a primară, 
marnă a învățat să scrie și să citească prin cursu
rile de 'alfabetizare iar noi, copiii, am avut o șan
să fină precedent în alte orînduiri sociale : mai 
am un frate oftalmolog — doctor in medicină, un 
alt frate inginer, o soră tehnician veterinar iar 
fratele mai mic este medic veterinar.

.'.m u-, muiat studiile facultății de medicină ală
turi de alți colegi ai mei români, maghiari, ger
mani, evrei sau de alte naționalități, care și ei au 
beneficiat de aceleași condiții ca și ruine. Am păs
trat și păstrez o adîncâ recunoștință orînduiri! 
noastre socialiste care mi-a creat toate condițiile 
itirmâi'ii mele plenare ca om, ca medic. De aceea 
am crezut și cred necesar că este de datoria mea 
să-mi pun întreaga putere de muncă in slujba so
cietății, îngl ijind sănătatea oamenilor muncii.

Mi s-â oferit posibilitatea să cunosc și viața din 
unele țări capitalisto — am admirat valorile cultu
rale și spirituale ale popoarelor din aceste țăii. 
Insă am rămas întristat că am găsit acolo oameni i 
din România care, deși au beneficiat de dreptul de ; 
învățătură ia noi în țară, uitîndu-și obligațiile în i

Miliai BANACU, î
medic principal ortoped, doctor în ■

medicină, Spitalul Petroșani j

Ne-am unit intr-un front co
mun de solidaritate rar intilnit cu 
cei afectați de Cutremur; de fapt, 
cu noi înșine, fiind, cu toții, ace
eași ființă, același popor, aceeași 
țară; Muncim, construim, durui ni 
puterea și creația noastră acelui 
MÂI BINE pe-care nț l-am pro
pus și spre care pășim deciși să-l 
înfăptuim cit mai repede. E soli
daritate, e umanism, e demnitate 
în această pasiune a noastră.

Cei din Valea Jiului ne-am tri
mis 'solii noștri la reconstrucția 
Bucureștiului. Ca și de pe alte 
șantiere sociale, de pe șantierul 
Lupeni-Uripani au plecat primii 
constructori, muncitori fi,erar-be- 
tonișli, Fac parte din echipele ca-

1N SCRI PȚ II
re ău atacat lucrările unui bloc 
cu 396 apartamente pe care Trus
tul de construcții al județului Hu
nedoara îl va ridica în București. 
In vor ridica; prin forța noastră 
umană și materială, a tuturor hu- 
nedorenilor.

Cițiva constructori au plecat 
pentru reconstrucție alții vor por
ni curînd, dar locul lor nu va 
rămîne niciodată gol. Căci sîntem 
puternici. O semnifică și o atestă 
faptele noastre. „Ne mindrim că 

: putem ajuta țara, dec,ară Gheor- 
.; ghe Riște a, constructorfcgnitiriiit, 
: șeful brigăzii din care fac parte 
1 constructorii plecați. 
: le-am împărțit între 
: mași, și vă asigur că 
: cuției nu va slăbi. E 
: argumente ? lată : La Lupeni, 
: unde am muncit in luna martie, 
î s-a predat un bloc cu o lună in a-. 
• vans. La Vricani, unde construim 
ș acum, ne-am angajat, toți cons- 
■ tructorii, să predăm un alt bloc 
; cu o lună mai devreme. Și știți că 
: aproape întregul avans l-am ciști- 
: gat deja 1“

Știm, in orice prilej să ne do
vedim puternici și solidari. Așa 
sintem noi. (A. HOFFMAN)

intiuc.it
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La mina Aninoasa La preparația Lupeni

Instruirea 
noilor organe 

departid
Noi creșteri ale răspunderii 

față de plan

IV al minei 
încheiat tri
fle 6 000 tone 
în .numai cî- 

să

Ț Nu avem pretenția cifrelor de 
! ultimă oră din graficul unui sector 
cu o activitate atît de dinamică cum 
este cea 'a sectorului 
Aninoasa. Sectorul a 
mestrul I cu un plus 
de cărbune,- pentru ca
teva zile din aprilie' plusul 

■ crească cu încă 1 000 de tone. Dacă 
Ssi menține acest ritm e posibil ca 
cifra noastră „de ultimă oră" — 

l 7 072 tone, notată în 5 aprilie — să 
fie depășită de evenimente, de re
zultatele acestui colectiv în care 

l ’activează o puternică organizație 
i de partid. Nu este exclus, ca și 

alte cifre, ca de exemplu, „vîrfu- t 
rile" de 10, 11 și chiar 12 tone, în
registrate la productivitatea mun
cii să fie depășite, așa cum e foar
te posibil ca, nu numai în domeniul 
controlat de cifre ci și într-un do
meniu cum este bunăoară cel al a- 
titudinii, să se obțină noi creșteri, 
mai mari sau mai mici, de la o zi 
ia alta. Despre asemenea creșteri 
Pe planul atitudinii se pot spune 
multe dacă avem în vedere perioa
da de pește Un an de cînd secto
rul e mereu fruntaș. Stau mărtu
rie zilele cînd în 
registrat nici o 
cînd acestea nu 
cazuri. Dar, mai 
rie numeroasele 
vul a executat lucrări grele, nepla
nificate, de mare volum, cum au 
fost cele pentru exploatarea unor 
pilieri de siguranță, situație în care 
organizația de partid a știut să 
mobilizeze forțele colectivului și să 
organizeze lucrul astfel îneît rit-

cel surse interne se adaugă creșterile 
de

sector nu s-a în- 
nemotivată, sau 
au trecut de 1—3 
ales, stau mărtu- 
zile cînd colecti-

organizeze lucrul astfel îneît ' 
mul extracției să nu scadă sub 
impus de hărnicia oamenilor, 
abnegația

Asupra
lectiv și a

și răspunderea lor. 
rezultatelor acestui 
condițiilor în care au fost 

obținute ne-am edificat, cu trei zi
le în urmă, cu sprijinul tovarășilor 
Ștefan. Puican, secretarul comitetu-

co-

Abnegație pilduitoare în muncă

de 
alte 
ma

de

lui de partid pe mină și Victor Apostu, 
inginerul șef al exploatării. Acțiunile 
sectorului sînt declanșate cu spri
jinul comuniștilor, Gheorghe Pa- 
trolea, - Alexandru Vereș, Constan
tin Ghiorma, llie Șteț, Constantin 
Lăbușcă,. Dumitru Fulga, Teodor 
Tărbuzan,, Victor Bîrdea dezbat cu 
răspundere îndeplinirea fiecărei ac
țiuni, participă efectiv la înfăptuirea 
lor. Așa au făcut—ne-a relatat se
cretarul de partid pe mină — cînd 
a fost vorba de introducerea grin
zilor îngropate în vatră pentru a- 
sigurarea tavanului artificial 
rezistență, cînd au adoptat 
măsuri prin care S-a realizat o 
sivă reducere a consumului
lemn, creșterea vitezelor de avan
sare, omogenizarea șj întărirea bri
găzilor și altele

De cîtva timp, comuniștii din sec
tor dezbat căile prin care să înfăp
tuiască o nouă sarcină la care s-au 
angajat : creșterea producției zil
nice a sectorului de la 700 la 806 
tone de cărbune și, prin aceasta, a 
contribuției la efortul de refacerea 
economiei țării. Sarcina e viu dis
cutată. Sînt căutate noi resurse in
terne. O mare bază se pune pe ex

tinderea grinzilor podite în vatră, 
metodă care va asigura, după cum 
ne-a explicat inginerul șef, crește
rea intensității de exploatare a li
niei de front, a fiecărei capacități 
de producție.

Preocupări multiple, cărora le în
trevedem rezultate cei puțin egale 
cu depășirile de pînă acum. Cel pu
țin egale, căci la toate aceste re-

ce vor fi determinate de un puter
nic stimul. Este terenul de afirm i- 
re al muncii politice, o muncă per- 

. manentă, cu intensitatea ei proprie, 
desfășurată de comuniștii acestui 
sector pe planul răspunderii, al a- 
titudinii față de plan, față de so
cietate. (I.M.)

Bilanțul realizărilor economice de 
pe luna mîrtie cu care preparato
rii din Lupeni, alături de mineri, 
s-au înscris în efortul general pen
tru refacerea economico-socială ’a 
patriei, pentru înfăptuirea neabă
tută a cincinalului, consemnează o 
cifră fără egal de tone de căr
bune cocsificabil livrat, siderurgiei 
românești. '•

— Este cantitatea cea mai mare 
de cărbune pentru cocs spălat în 
decurs de o lună din întreaga exis
tență a instalațiilor noastre de pre
parare — ne-a declarat inginerul 
Victor Corpadea, șeful preparației.

— Cum s-a reușit performanța ?
— Pe de o parte prin creșterea 

selectivități; instalațiilor de con
centrare, iar, pe de altă parte, prin 
creșterea siguranței funcționării in
stalațiilor de preparare.

Dialogul cu șeful preparației des
pre indicii înalți de funcționare a 
instalațiilor, despre depășirea cu 
2 puncte a extracției în cărbune 
cocsificabil planificată pe primul 
trimestru, despre realizarea peste 
sarcini Ia producția netă de cărbu- 
bune a aproape 2 000 tone în luna 
martie și despre multe alte aspecte 
pozitive ale activității colectivului 
s-a mutat apoi inevitabil pe un alt 
plan. Pe planul oamenilor, a ace
lora care, prin devotament nemăr
ginit față de partid, prin strădanii 
în muncă conferă siguranță și rod
nicie fluxului neîntrerupt al înno
bilării cărbunelui.

In această perioadă de înzeciră ' 
a eforturilor preparatorilor pentru 
suplimentarea producției de căr
bune — colectivul lor și-a majorat 
recent cu 1 000 de tone angajamen
tul inițial luat pe acest an Ia căr
bune cocsificabil și cu 2 000 de to
ne Ia cărbune energetic — lucră
torii electromecanici, în frunte cu 
comuniștii, confirmă adevărate vir- 

j țuți în asigurarea funcționării ire
proșabile a instalațiilor.

„In preparație menținem perma
nent în funcțiune 400 de motoare.

Cînd unul își încetează „pulsul" e- 
chipele de lăcătuși și electricieni 
intervin cu rapiditate și precizie 
de adevărați „chirurgi" ai utilaje
lor — ne-a mărturisit maistrul 
Gheorghe I’ană, secretarul comite
tului de partid pe preparație. Ni 
s-a vorbit despre o astfel de in
tervenție. De curînd, la banda de 
alimentare a preparației cu cărbune 
brut primit de la mina Uricmi s-a 

z,ars motorul de acționare. Ei bine, 
aducerea altui motor și înlocuirea 
celui defect, efectuarea probelor și 
punerea acestuia în 
fost făcute în numai 
tre echipele conduse 
Octavian Chelaru și 
pentru ca preparația,
Uricani să fie cît mai puțin afec
tați de această defecțiune tehnică. 

Secretarul comitetului de partid 
pe preparație arăta că spre mobi
lizarea plenară a energiilor creatoa
re ale lucrătorilor electromecanici, 
ale tuturor preparatorilor și creș
terea responsabilității lor în mun
că este îndreptată cu perseverență 
întreaga activitate politico-educa- 
tivă. In adunările generale din lu
na martie, de exemplu, organizați
ile de bază nr. 1 șj 4 au analizat 
calitatea reviziilor și reparațiilor, 
iar nr, 6 și 8 au dezbătut și adop
tat mâsurf ferme în problema în
tăririi ordinei. disciplinei și răspun
derii în muncă. Și, într-adevăr, 
munca de influențare se desfășoa
ră pe un teren, fertil în rîndurlle 
preparatorilor, fiecare , membru 'al 
acestui vrednic colectiv, de la mun
citor la inginer, consacrîndu-și: cu 
abnegație și dăruire întreaga pu
tere de muncă suplimentării pro
ducției de cărbune cocsificabil și 
energetic atît de necesar recons
trucției economice.

funcțiune au 
4 ore de ca
de comuniștii 
Ion Băltaru 
minerii de la

I. BĂLAN

Potrivit hotărîrii Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P,C,R„ a 
instrucțiunilor Comitetului Central 
al partidului, în această perioadă 
se desfășoară . instruirea noilor or
gane de partid alese în cadrul a- 
dunărilor generale și conferințelor 
de dare de seamă și alegeri.

Biroul Comitetului municipal de 
partid a întocmit un program pro
priu în baza căruia . . ...
cretarilor comitetelor de partid și 
ai organizațiilor de bază se face di
ferențiat pe domenii de activitate 
— industrie, construcții, transpor
turi, comerț, cooperație, unități 
prestatoare de servicii, sănătate, 
organe de stat, instituții de învă- 
țămînt și cultură. Programul de 
instruire cuprinde expuneri, studi
erea documentelor de partid, semi-* 
narii, dezbateri, schimburi de ex
periență. Coordonarea întregii acti
vități de instruire este asigurată de 
membrii biroului comitetului muni
cipal și aparatul de partid, punîn- 
du-se un accent deosebit pe con
ținutul expunerilor și dezbaterilor, 
pe organizarea însușirii, aplicării 
și controlului îndeplinirii hotărîrilor 
de partid și a-legilor statului, iar In 
cadrul schimburilor de experiență pe 
generalizarea experienței pozitive a 
organelor și organizațiilor de par
tid în perfecționarea stilului și me
todelor de muncă, afirmarea rolu
lui de conducător politic al orga
nizațiilor de partid în întreaga via
ță economico-socială.

In zilele afectate instruirii, se
cretarii organizațiilor de partid, ad- 
juncții lor aprofundează problema
tica vastă cuprinsă în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
ședința comună din 28—29 martie, 
a celorlalte cuvîntări, a hotărîrilor 
și măsurilor adoptate de partid.

Programe similare de instruire 
s-au întocmit și se desfășoară și la 
nivelul comitetelor orășenești de 
partid.

instruirea se-

Plenara Comitetului municipal al femeilor
Plenara Comitetului municipal al 

femeilor desfășurată săptămîna tre
cută, a analizat una din cele mai 
importante cerințe ce stau în fața 
femeii contemporane, aceea a anga
jării ei depline și active în uriașul 
efort al întregului nostru popor pen
tru îndeplinirea cu cinșle a măre
țelor sarcini ce-i revin în lupta pen- 

j iru refacerea grabnică a țării, pen
tru continua propășire a României 
socialiste.

Pe marginea . informării privind 
i -„Contribuția comitetului șj comisii- 
' lor de femei în procesul de educare 
;• a familiei, a femeii, în spiritul răs-

ponderii față de creșterea natalită
ții și formarea tinerei generații, , a- 
portul la buna funcționare a unită
ților de ocrotire a mamei și copilu
lui", au luat cuvîntul printre ațele, 
tovarășele Lidiî Neamțu, Maria 
Drăgoi, Elena Andrei, care, alături 
de celelalte participante la discuții 
au subliniat necesitatea intensifică
rii eforturilor pentru întărirea fami
liei, pentru asigurarea unor condi
ții cît mai bune de îngrijire și edu
care a copiilor, pentru educarea fe
meilor în scopul sporirii natalității. 
S-au făcut, de asemenea, propuneri 
concrete de larg interes privind co:i-

tinua îmbunătățire a asistenței so
ciale a mamei și copilului. Con- 
cluzionînd asupra dezbaterilor to
varăși Maria Brănișteanu, preșe
dinta Comitetului municipal al fe
meilor a subliniat încă o dată ne
cesitatea intensificării acțiunilor 
politico-educative în toate comi
tetele și comisiile de femei, la toa
te nivelele, desfășurarea unei in
tense mobilizări a întregii mase de 
femei la acțiunile întreprinse de 
comisii pentru refacerea pagubelor 
pricinuite de seismul de la 4 mar
tie.

EXPOZIȚIE DE CARIE SOCIAl-PDEITICĂ
Apropiat față de publicul citi

tor din Valea Jiului, și, ca întot
deauna, consecvent în acțiunile 
începute, Centrul județean de li
brării și difuzare a cărții vine tot 
mai mult în întîmpinarea intere
sului manifestat în jurul ultime
lor apariții editoriale, cu deose
bire a celor din domeniul cărții 
sociai-pdlitice. Pe acest' plan, 
expoziția deschisă recent la mina 
Livezeni întregește la douăzeci 
bilanțul unor reușite acțiuni prin 
care organizatorii realizează din 
ce în ce mai mult decît își pro
pun : atît informarea largă asu
pra listelor de apariții ale editu
rilor, asupra problematicii aflate 

-în preocupările acestora și lu
crărilor aflate în pregătire, cît și 
înlesnirea achizițiilor de către 
cititori, prin forme moderne de 

■ comerț, a publicațiilor preferata
Recenta expoziție, la deschide

rea căreia am foșt prezenți sîm- 
bătă 2 aprilie, a stîrnit atracție 
prin mai multe puncte de interes. 
IJnul a constat, așa cum spuneam, 
din domeniul cărții social-politi- 
ce. In standurile amenajate în- 
tr-o sală primitoare, pusă la dis
poziție de unitatea gazdă, s-au 
aflat numeroase publicații În
scrise în tematica evenimentelor 
spre care este îndreptată, In pie- 
zent atenția opiniei publice din 
întreaga țară — Independența

La mina Livezeni

Pe baza programului anual de pre
gătire politico-ideologică, peste 250 
membri de partid nou primiți din 
unitățile economice și instituțiile 
din Petroșani s-au întilnit zileie tre
cute cu meihbri ai secretariatului 
Comitetului municipal de partid. 
Participanții la întîlnire au audiat 
expunerea prezentată de tovarășul 
Teodor Rusu. secretar al Comitetu- 

. lui municipal de partid’ pe tema : 
„Documentele Congresului al Xl-lea 
al P.C.R. despre creșterea rolului 
conducător al partidului în procesul 
făuririi' societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea Ro- 
ir.îniei spre comunism". Apoi, tova
rășul Vilhelm Neag, membru al bi
roului comitetului municipal de 
partid șeful secției organizatorice a 
comitetului municipal de partid a 
înfățișat noilor membri de par
tid principalele sarcini ce revin 
organelor și organizațiilor de partid, 
tuturor comuniștilor din hotărirea 
conferinței municipale de partid.

membri de partid
In cadrul întîlnirii mai mulți mem

bri de partid nou primiți au prezen
tat informări asupra modului cum 
își duc la îndeplinire Sarcinile în
credințate de către birourile orga
nizațiilor de bază.

Pe marginea expunerii și a celor
lalte materiale prezentate în cadrul 
întîlnirii s-au purtat vii și rodnice 
discuții. Intîlnirea a purtat ampren
ta unui pronunțat caracter de lucru, 
a voinței și hotărîrii ferme de ă ri
dica la cotele înaltelor exigențe 
pregătirea politică și ideologică a 
noilor membri de partid, de a li se 
acorda tot sprijinul necesar pentru 
integrarea lor organică în sarcinile 
ce le revin și participarea activă la 
viața de organizație.

Asemenea întîlniri cu membrii de 
partid nou primiți au loc periodic 
și la nivelul comitetelor orășenești 
de partid precum și a celor din ma
rile unități economice din muni
cipiu.

de Stat a României și puternicele 
frămîntări. țărănești din anul 
1907. Același domeniu a fost sus
ținut printr-o bogată prezentare 
a lucrărilor editate în sprijinul 
învățămîntului politico-ideolo
gic, a altor publicații care prile
juiesc cititorilor o bună cunoaș
tere și înțelegere a evenimente
lor lumii contemporane.

Fără îndoială, al doilea punct 
de interes- al expoziției l-a cons
tituit cartea tehnică. In standul 
consacrat acesteia, vizitatorii au 
putut remarca două prezențe no
tabile : „Prospecțiuni și explo
rări miniere",. de Aron Popa, și 
„Instalații pneumatice miniere *, 
de Nicolae Brădeanu, două lu
crări ale unor autori cunoscuți 
cititorilor de carte tehnică mi
nieră din municipiul nostru da
torită îndelungatei activități 
științifice și didactice, desfășu
rate în cadrul Institutului de 
mine Petroșani. (I. M.)

0 politică principială, constructivă 
consacrată păcii și colaborării, făuririi 

unei huni mai bune și mai drepte
anța în care s-au născut, au crescut, 
au înaățat și s-au format ca oameni? 
Dimpotrivă, a subliniat secretarul ge
neral al partidului, asemenea prac
tici au un caracter profund neuman, 
lovesc în demnitatea omului, in po- 

omenire. Față de toate aceste încer- ■ sibilitatea manifestării și, afirmării 
cări, România și-a exprimat încă o- 1 "
dată opinia, prin cuvîntul deschis al 
președintelui țării. „Nu trebuie să 
se uite, a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, învățămintele dureroase 
ale istoriei, greșelile trecutului care 
au costat atît de mult 
le europene și 
lumi și de aceea 
semenea acțiuni nu numai 
trebuie manifestată îngăduință șî 
pasivitate, dar trebuie luată atitudi
ne hotărîtă de combatere și respin
gere fermă, de către toate guvernele 
și oamenii politici, de către opinia 
publică democratică". Un răspuns 
ferm a fost dat și încercărilor de ra, 
cotare a unor cetățeni pașnici pc ca
re lumea capitalistă îi. v'a împinge, 
mai devreme sau mai tîrziu în fața 
flagelurilor foametei, șomajului, vi
olenței. „Este oare uman să-i amă
gești pe oameni cu promisiunea de 
a Obține condiții materiale mai bu
ne, în țări mai dezvoltate din punct 
de vedere economic, pentru a-șî pă
răsi patria, rudele, prietenii, air.bi-

(Urmare din pag. 1} 
încearcă, de asemenea, să submineze 
transpunerea în viață a Actului Fi
nal, să învenineze atmosfera politică 
internațională, să reînvie un trecut 
de tragică amintire pentru întreaga

popoare- 
ale întregii 
față de a- 

că nu

sale plenare în cadrul social în care 
s-a dezvoltat, provoacă dezrădăcina
rea socială și națională a cetățenilor, 
repiezintă, de fapt, o concepție ni
hilistă și poate avea grave repereu- 
siuni asupra moralului și stării psi
hice a oamenilor".

O deplină adeziune față de aceste 
principii, un profund atașament fa
ță de partid, față de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au foșt manifestate recent, la lucră
rile plenarelor lărgite ale Consiliu
lui oamenilor muncii de naționalita
te maghiară și Consiliul oamenilor 
muncii de naționalitate germană. Ce
le două evenimente au prilejuit, încă 
o dată, afirmarea voinței oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară și 
germană din patria noastră de a mi
lita, în strînsă unitate cu poporul ro
mân, pentru triumful politicii inter
ne și externe a Partidului Comunist 
Roman,' - a Republicii' Socialiste 
România — țară în care au crescut, 
în care se simt cu adevărat acasă, li
beri și stăpîrii pe viitorul lor (I.M.)
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în economie, front de acțiune unit și puternic pentru

Realizarea integrală a sarcinilor 
cil mijloace materiale și financiare reduse 

— acțiune mereu actuală în economie

PENTRU PUNEREA LA TERMEN 
ÎN FUNCȚIUNE A TUTUROR 

INVESTIȚIILOR
Recenta expunere a secretarului 

general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ședința comu
na a forurilor superioare de partid 
și stat, a subliniat din nou că dina_ 
mismul înalt al dezvoltării econoini- 
co-sociale a patriei noastre socia
liste, prevăzut de Congresul al XI- 
lea al P. C. R., va fi continuat nea
bătut și în condițiile refacerii țării 
ca urmare a cutremurului din 4 mar
tie 1977. Faptele de zi cu zi stau 
mărturie asupra ’capacității de con
centrare și mobilizare a potențialu
lui uman și material al țârii pentru 
reconstrucția fără pierderi a eco
nomiei noastre socialiste. Spiritul 
de creativitate și inovație în direcția 
obținerii de rezultate superioare eu 
mijloace materiale reduse trebuie 
să ocupe, și în cele mai multe ca
zuri ocupă, un Ioc prioritar în acti
vitatea de zi cu zi a specialiștilor, a 
tuturor factorilor din sfera produc
ției materiale, a colectivelor de oa
meni ăi muncii..

înnoirea și modernizarea produc
ției prin introducerea și extinderea 
progresului tehnologic constituie și 
în Valea Jiului premisa hotărîtoare

In dezbatere Proiectul Legii privind 
asigurarea durabilității și siguranței 

în exploatare, funcționalității și calității 
construcțiilor

Proiectul de lege privind asigu
rarea durabilității, siguranței în ex
ploatare, funcționalității și calității 
construcțiilor se înscrie în contextul 
preocupărilor generale menite să 
traducă în viață prevederile Pro
gramului Partidului Comunist Ro
mân de făurire a\ societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Proiectul de lege întărește răs
punderea tuturor factorilor — pro- 
iectanți, beneficiari, constructori — 
care participă la realizarea investi
țiilor. Se aduc numeroase elemente 
noi în modul de rezolvare a proble
melor specifice activității de cons
trucții. De pildă, șe prevede că noile 
construcții, de orice fel, vor fi folo
site numai în scopul pentru care 
au fost proiectate cu respec
tarea strictă a condițiilor de 
exploatare prevăzute în proiecte și 
caietele de sarcini. Legat de crește
rea răspunderii, un deosebit inte
res se acordă îmbunătățirii calității 
construcțiilor, în care scop se insti
tuie' un sistem unitar al inspecției 
de stat în construcții, organizat în 
cadrul Inspectoratului general de 
stat pentru investiții-construcții, 

pentru realizarea sarcinilor de' plan 
în condiții de eficiență ridicată. în
deplinirea și. depășirea obiectivelor 
din planul tehnic de către toate uni
tățile economice din municipiu re
prezintă, .totodată, o rezervă a efi
cienței ce se cere în continuare și 
mai bine valorificată, o acțiun,e de 
prim ordin a conducerilor colective 
în activitatea curentă și de perspec
tivă. Căutarea de soluții noi, efi
ciente pentru folosirea din plin a 
capacităților de producție, pentru 
atingerea parametrilor proiectați, 
ca și orientarea către tehnologiile 
cele mai moderne pe plan mondial 
sînt necesități stringente ale dezvol
tării economiei municipiului nostru.

Imperativul întregii dezvoltări e- 
conomice impune ridicarea susți
nută a calității produselor și servi
ciilor pentru satisfacerea cît mai 
bună a cerințelor economiei, ale oa
menilor muncii. In această direcție, 
exploatările miniere au însemnate 
rezerve de mobilizat pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui, iar 
colectivul I.F.A. Vîscoza Lupeni, 
care înregistrează însemnate îmbu
nătățiri în calitatea sortimentelor 

subordonat Consiliului central de 
control muncitoresc al activității e- 
conpmice și sociale. B

Privitor la recepția lucrărilor de 
construcții, personalul unităților de 
proiectare, de construcții-montaj și 
producătoare de materiale, al unită
ților beneficiare, precum și membrii 
comisiilor de recepție și ai organe
lor de control, răspund material, ci
vil, disciplinar ori penal pentru orice 
defecțiune de calitate produsă din 
culpa lor în perioada de garanție și 
durata, de serviciu normată.

Noua lege adîncește, totodată, 
ideea că toate categoriile de cons
trucții se cer realizate în conformi
tate cil schițele și detaliile de siste
matizare, cil respectarea strictă a 
prescripțiilor tehnice, care să asigu
re rezistență, stabilitate, durabili
tate și siguranță- în exploatare, o 
bună funcțidrfelitate, aspect arhitec
tural corespunzător, un înalt grad 
de utilitate economică și socială.

Ing. Clara PONYCZKY, 
șeful sectorului sistematizare, arhi
tectură și disciplină în construcții 
al Consiliului popular municipal 

Petroșani 

în .primul trimestru al. ah.ului, tre
buie să-și aducă și mai substanțial 
contribuția pentru a elimina nea
junsurile provocate economiei în 
anul 1976 cînd a livrat produse cali
tativ inferioare.

Creșterea productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor de pro
ducție, cel puțin Ia nivelul planului; 
șînt deziderate majore ale unei ac
tivități eficiente și rentabile. Aceas
ta presupune realizarea producției 
în condiții de economicitate cres
cută, eu consumuri materiale și for
ță de muncă judicios elaborate și 
de asemenea, respectate, prevenind 
și tnlăturînd astfel risipa de orice 
fel. Creșterea continuă a vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante și, 
respectiv, obținerea unei producții 
mereu sporite cu fonduri cît mai 
reduse sînt resurse importante ale 
intensificării dezvoltării economice. 
Buna gospodărire a valorilor ma
teriale necesită încadrarea stopuri
lor în limitele stabilite prin norme 
și evitarea imobilizărilor financiare. 
In această direcție,, conducerile 
I.U.M.P., F.M.I.L., E.G.L. și altor u- 
nități economice trebuie să ia mă. 
suri hotărîte pentru o mai bună or
ganizare a proceselor de aprovizio
nare, producție și desfacere în ve
derea respectării prevederilor de 
plan financiar. Datoria noastră, a 
tuturor, este să urmărim cu consec
vență, punct cu punct, traducerea 
lor in viață. ..

Dumitru PATRAȘCOIU,
directorul filialei din Petroșani 

a Băncii Naționale

Mina Paroșeni... De aici, de la 
aceste instalații date în grija u- 
nor oameni pricepuți, cum e si 
electricianul Vasile Boderc își 
iau energia puternicele combine 
din abataje.

Foto ; Ion LEONARD

constructorii au nevoie de sprijinul 
imediat al beneficiarilor

Pe ansamblul municipiului, pri
mul trimestru ai anului consemnea
ză în activitatea de investiții un bi
lanț rodnic : îndeplinirea prevede
rilor de plan în proporție de 102,5 
la sută, ca urmare Tn principal a de
pășirii cu 8 Ia sută a sarcinilor va
lorice de către exploatările miniere 
din bazin. Cu toate acestea, în acti
vitatea specifică de- construcții_mon-, 
taj, datele de bilanț reflectă reali
zări necorespunzătoare — cca. 94 la 
sută din plan în special în cadrul o- 
biectivelor executate în antrepriză 
de către șantiere. In plus, valoarea 
investițiilor realizate în primul 
sfert al anului se situează sub limita 
minimă, de 25 la sută din valoarea 
anuală,, cît era firesc și necesar să 
se execute.

Cu numeroase prilejuri am evi
dențiat cauzele interne ale execu- 
tanților privind rămînerjle în urmă, 
cel mai adesea pe șantierele de lo
cuințe, unde și restanțele din primul 
trimestru sînt cele mai mari, . de" 
Circa 4 milioane lei.

Dar nu lipsite de interes — cu in
fluențe nedorite asupra ritmului de 
execuție și eficienței investițiilor — 
sînt acele cauze ale rămînerllor în 
urmă ce aparțin beneficiarilor și 
titularilor de investiții. De exem
plu, recent, în centrul Petroșaniu- 
lui, unde se dezvoltă în ritm susți
nut un nou cvartal de locuințe," in
ginerul Dumitru Țurnă, directorul 
Grupului de șantiere ale T.C.H., ne 
relata : .

— Două din blocurile prevăzute 
să se execute în acest an pentru 
I.J.G.C.L., 3 a și 3 b, nu sînt încă 
atacate. Beneficiarul ne-a asigurat 
pînă acum doar documentația cu 
planurile de fundații ale blocurilor. 
Cu tot timpul scurt rămas, pentru e- 
xecuție, a neglijat să ne dea soluții 
prin proiect și pentru obiectele a- 
fl'ate pe amplasament carț trebuie 
înlăturate — cablurile cîe înaltă 

tensiune, în jurul cărora nu se poata 
lucra, rezervoare de apă, case c* 
trebuie dezafectate.

Fără îndoială că o asemenea stara 
de lucruri, dacă persistă, va pune 
și în continuare piedici executanți- 
ior în realizarea sarcinilor. Cele 
cca. 200 apartamente fără condiții 
de execuție, ca și Fabrica de trico
taj:' din Petroșani, cuprinsă in 
graficele grupului în luna aprilie 
dar cu documentațiile încă nepre
date, reprezintă un mare. „gol“ în 
frontul de lucru al șantierelor. Se 
impune, ca atare, acțiunea grabnică 
a beneficiarilor, a titularilor de in
vestiții pentru rezolvarea proble
melor respective.

Din datele pe care ni le-a pus la 
dispoziție directorul Grupului de 
șantiere „Valea Jiului** al I.C.C.M.O., 
ing. loan Lăsat, se desprinde con
cluzia că și în cadrul șantierelor ce 
asigură dezvoltarea unităților apar
ținătoare Centralei cărbunelui Pe
troșani sau a altor întreprinderi in
dustriale, continuă să existe și. la a- 
ceastă oră rămîneri în urmă în asi
gurarea unor condiții de execuție 
de către beneficiari. O cifră ne 
spune foarte multe în acest sens : 
.50 la sută din valoarea lucrărilor 
cuprinse în planul pe 1977 al grupu
lui nu au acoperire în documentații, 
amplasamente sau finanțare, ori 
toate la un loc. O parte din lucrări 
au afectat cu cîteva milioane reali
zarea sarcinilor în primul-trimestru 
al anului, între care cele trei , pre- 
parații noi și etapa a Il.a de dez
voltare a I.U.M.P. pentru care stu
diile tehnico-economice nu sînt în
că aprobate. La I.U.M.P. pentru in
vestiția respectivă s-au achiziționat 
deja utilaje, dar în condițiile pre
zente, furnizorii, conform reglemen
tărilor financiare care „închid ca
lea** unor asemenea abateri, au ră
mas neplătiți. La Centrala cărbu
nelui, utilaje în valoare de ,25 mili
oane lei nepredate la montaj, cu 
durata de „stocare** depășită, încar
că deja costurile de producție. .

Toate acestea sînt doar cîteva as
pecte pe care le ridică în aceste zile 
activitatea pe șantierele de . inves
tiții. Beneficiarilor și executanților, 
deopotrivă, li se cere să acționeze 
cu fermitate pentru intensificarea 
ritmului de execuție , pe șantiere. 
Măsurile mobilizatoare a forței u- 
mane și materiale a șantierelor se. 
cer sprijinite nemijlocit de către 
beneficiarii și titularii de investiții 
pentru a se crea un front larg de 
lucru pe șantiere, pentru asigurarea 
tuturor condițiilor tehnico-nia- 
terlale, a instalațiilor și utila
jelor . necesare în construcții și 
montaj. In strînșă colaborare tre
buie să se asigure corelația optimă 
între ritmul actual al execuției pe 
șantiere și termenele de punere în 
funcțiune ale obiectivelor indus
triale și sociale, devansarea grafi
celor de .execuție.

A. CAMPIANU

Abnegație muncitorească, hotărîre de a învinge, 
de a da țării cit mai mult cărbune

(Urmare din pag. 1}
rice a muncii, indicator depășit cu 
2 135 lei pe angajat. Deosebit de re
velator pentru puterea de mobiliza
re a colectivelor noastre de muncă, 
a organizațiilor de partid, este fap
tul că planul producției globale a 
fost îndeplinit de către toate unită
țile economice, că toate colectivele 
de muncă — cu excepția U.F.E.T- 
ului — și-au depășit sarcinile pro
ductivității valorice a muncii. A- 
ceastă putere -de angajare, abnega
ția cu care s-a muncit este atestată 
de cele peste 20 000 tone de cărbune 
net cocsificabil și energetic, livrat 
în plus economiei naționale — re-, 
prezentînd 67,8 la sută din angaja
mentul anual — de cele 69 tone de 
utilaj minier, 2 150 de grinzi și piese 
de schimb în valoare de peste 6,7 
milioane lei realizate în plus de co
lectivul de la I.U.M.P., precum și de 
alte produse livrate în avans ’față 
de plan. Se cuvine, de asemenea, 
evidențiat faptul că planul lucrări 
lor de investiții a fost îndeplinit în 
proporție de 102,5 la sută, fiind pre
date peste plan 100 de apartamente.

Intrînd în al doilea trimestru se 
cer subliniate sarcinile mari ce stau 
în fața colectivelor de muncă din 
municipiul nostru, în fața organelor 

și organizațiilor de partid. Așa cum 
sublinia în magistrala sa expunere 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Șe
dința comună a Comitetului Central 
al partidului, Marii Adunări Națio
nale, Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și acti
vului- central de ’partid și de stat 
trebuie luate măsuri energice pen
tru mai buna organizare a muncii, 
pentru mobilizarea tuturor resurse
lor și rezervelor existente în fiecare 
unitate economică, pentru valorifi
carea superioară a materiilor prime 
și materialelor, pentru reducerea 
consumurilor specifice.. Atenția or
ganelor și organizațiilor de partid, 
a conducerilor colective va trebui 
îndreptată cu precădere spre utili
zarea intensivă și integrală a capa
cității mașinilor și utilajelor spre 
promovarea largă și imediată în 
producție a cuceririlor științei și 
tehnicii, spre angrenarea cadrelor 
de specialitate în crearea și asimila
rea de noi mașini șl utilaje, de noi 
tehnologii de lucru, pentru îmbună
tățirea calității produselor. Sarcini 
importante revin colectivelor de 
muncă în ceea ce privește producti
vitatea muncii. Trebuie subliniat 
faptul că în realizarea acestui indi
cator mai sînt încă numeroase re

zerve în fiecare unitate minieră, re
zerve care vizează folosirea rațio
nală a forței de muncă — respectiv 
realizarea unui raport optim între 
muncitorii direct productivi și - cei 
din activitatea de deservire — a 
fondului de timp și timpului de lu
cru. Organele și organizațiile de 
partid, conducerile colective, . tre
buie să întreprindă măsuri energice 
pentru aplicarea întocmai în viață 
a măsurilor stabilite de colectivul 
Consiliului central de control, mun
citoresc al activității economice și 
sociale, măsuri privind aprovizio
narea locurilor de muncă, respec
tarea riguroasă a graficelor de re
vizii și reparații, promovarea hotă-, 
rîtă a tehnicii- și tehnologiilor înain
tate și, legat de aceasta, pregătirea 
corespunzătoare a cadrelor. Acum, 
mai mult ca oricînd, se cere acțio
nat cu toată fermitatea pe linia re
ducerii consumurilor specifice de 
materiale, în special, a lemnului de 
mină, metalului, cimentului și.ener
giei. Rezultatele înregistrate pînă 
acum nu sînt de natură să satisfacă. 
Se consumă încă mult lemn cu toate 
că -susținerea metalică se extinde pe 
zi ce trece, metalul și cimentul pot 
fi mai bine gospodărite, iar consu
mul de energie poate fi redus prin 

optimizarea funcționării mașinilor 
și instalațiilor, a iluminatului în li
mitele prevederilor legale. In toate 
aceste direcții s-au întocmit planuri 
judicioase de măsuri și este de da
toria organelor și organizațlildr de 
partid să vegheze la aplicarea lor 
strictă în viață. O atenție deosebită 
trebuie acordată lucrărilor de des
chidere și pregătire care vor asigu
ra viitoarea producție sporită de 
cărbune. Imperativul se pune cu 
atît .mai mult cu cit unele unități 
miniere au mari restanțe la aceste 
lucrări. Se cuvine făcuta aici o pre
cizare : nu cifrele globale, pe ex
ploatare sau sector sînt cele mai re
velatoare, ci realizarea fiecărei lu
crări programate pentru că de a- 

■< ceasta depinde de fapt punerea îu 
exploatare a noi rezerve de,cărbune. 
De aceea se impune ca organele si 
organizațiile de partid să1 urmă
rească îndeaproape modul în care 
se realizează fiecare lucrare în par
te — atît cantitativ cit și calitativ —, 
să ia măsuri care să conducă la recu

perarea restanțelor și la intrarea în 
grafic a tuturor obiectivelor .

Așa după cum a subliniat de ne
numărate ori secretarul general al 
partidului, rațiunea însăși, țelul final 
ăl politicii partidului nostru este 

; ridicarea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al întregu
lui popor. In această ordine de idei 
sarcini deosebite revin în pe
rioada care . urmează unităților 
prestatoare de servicii și co
merciale. Date fiind restan

țele realizate atît de cele două 
unități ale cooperației meșteșugă
rești cît și de întreprinderile co
merciale în primul trimestru, se 
cer luate în continuare, măsuri i.' 
îmbunătățire a aprovizionării, a 
prestării de servicii, precum și în 
activitatea de servire, așa cum se 
precizează în proiectul Legii cali
tății producției și serviciilor^ supu
să dezbaterii publice. .

Organele și organizațiile de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
municipiul nostru au făcut întot
deauna dovada abnegației și. liotă- 
rîrii de a munci fără preget pentru 
îndeplinirea, sarcinilor. Modul e- 
xemplar în care colectivele de mun
că s-au mobilizat pentru recupera
rea grabnică a pierderilor provocate 
de seismul catastrofal ce s-a abătut / 
asupra țârii, munca neobosită des
fășurată în cursul lunii martie, pro
ducțiile suplimentare livrate, eco- 

’miei naționale arată încă o dată ho
tărârea fermă a organizațiilor de 
partid, a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii de a face totul 
pentru îndeplinirea sarcinilor și 
angajamentelor. Oamenii Văii Jiu
lui sînt hotărîți să pună în valoare 
toate rezervele, să mobilizeze toate 
resursele pentru a fi, ca și, pînă a- 
cum în prima linie a frontului refa
cerii, pentru a asigura, așa cum 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mersul neabătut al României pe ca- ; 
lea făuririi socialismului și comuj ■ 
nismului pe pămîntul scump al 
nartiei. i
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Incepînd din luna Rămîneri în urmă & a- 

noiembrie a anului trecut, vut și mai are mina Uri- 
la sectorul de investiții al câni, dar angajarea colec-

* minei treburile au înde- tivului de la investiții, im- 
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put să intre pe făgașul 
normal. Cu toate acestea, 

i la
în
le 
la 
în

t tie printr-o folosire 
dicioasă a efectivelor, prin 
îmbunătățirea organizării 
muncii, printr-a aprovi
zionare operativă a fron
turilor de lucru și mai 
ales prin folosirea inten
să a utilajelor, colectivul 
sectorului și-a regăsit ca
dența normală, ne spu
nea cu cîteva zile în ur
mă secretarul •’omîtetului 
de partid al minei Uricani, 
Miluță Rugină. Sarcinile 
de plan au fost realizate 
și depășite prin sporirea 
productivității muncii. Și 
în continuare sectorul își 
va face . planul. Nu este 
numai o dorință, 
mult, este o cerință, o ne
cesitate pentru că, chiar 
secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la ședința, co
mună a C.C, al P.C.R., 
Marii Adunări Naționale, 
Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și 
.Sociale și 
trai 
cînd 
tiții 
ncre
„Una din sarcinile et mo- 
mice fundamentale asu
pra căreia trebuie con
centrate toate eforturile 
este realizarea la timp șl 
în bune condițiuni a pla
nului de investiții, cu atît 
mai-mult cu cît în cursul 
anului trecut și în prime- 

ț le luni ale acestui an s-au 
ț manifestat. serioase rămî- 
( neri în urmă".

.începutul acestui an, 
prima lună, rezmtate- 
obținute nu se ridicau 
nivelul cerințelor, dar 
lunile februarie și mar- 

ju-

activului cen- 
de partid și de stat, 
s-a referit la inves- 
în magistrala expu- 
prezentată, spunea :

portanța și sprijinul pe 
care-1 acordă conducerea 
minei sectorului sînt pre
mise certe nu numai ale 
îndeplinirii sarcinilor de 
plan ci și ale recuperării 
restanțelor. Dacă ne refe
rim numai la cîteva rezul
tate obținute de brigăzile 
de la investiții pe, ultima 
lună avem imaginea clară 
a ceea ce înseamnă euvîn- 
tul de miner, cuvîntul

ușor pentru că lucrăm în- brigăzile conduse de» Va- | 
tr-o zonă cu măsuri spe
ciale. Dar îi vom face. Cel 
puțin 
tră".

Un alt șef de brigadă, măiestrie profesională de 
care 
la același sector Andrei 
Tiikeș. ne mărturisea i 
„Pe martie, în mai puțin 
de o lună am depășit 80 
de metri liniari cu com
bina, dar în aprilie vrem 
să depășim 100 de metri. Mrceanu și 
Trebuie să străpungem în 
puț. Lucrarea pe care o 
executăm este foarte im-

asta e dorința noas-

de 14 ani lucrează
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sile Cojan și Costache |
Gheorghiu, artificieri des-4 
toinici ca Nicolae Mîrza, j 

l
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conduși cu pricepere ;și

maiștrii mineri ca Mar- 
cu Popescu și Ventzel 
kacso, iar cot la cot cu 
ei muncesc, fără răgaz, e- 
leetromecanicii 
lui, oameni 
electricienii

sectoru- 
de nădejde ca 
Gheorghe Do- 
loh Talpoș, 
Iosif Totu,

• In timp ce se afla în concediu de odihnă pe acest an, minerul Gheor- 
ghe Grigore din brigada luj Eugen Voicu de la sectorul IV al minei Petrlla 
a lucrat o zi.— 7 martie — la depozitul de lemn de la suprafață. Apoi, în zilele

, d» 16. 11, 12, 14 și 15 martie, continuîndu-și concediul, a lucrat fără post, în 
schimburi suprapuse cîte 2 ore, la abatajul brigăzii de care aparține, con
tribuind la realizarea unor sporuri suplimentare de cărbune.

• Asociația pensionarilor din orașul Vulcan, a depus în „Contul 1977" 
suma de 4&90 lei, reprezentînd contribuția personală a fiecărui pensionar.

• Comisia de femei și comisia de Cruce Roșie din cartierul nr. 3 din 
Petroșani, răspunzînd dorințelor pensionarilor din cartier de a contribui 
cu sume de bani la sprijinirea sinistraților, au colectat și depus la C.E.C. 
12 590 lei. Din același cartier au făcut depuneri individuale de sume cuprin
se între 100 și 300 lei pensionarii Francisc Șerban, Carol Gaidos, Iosif 
Csaszar, Elena Mariș, Petru Vichente, Tiberiu Velescu, Iosif Iovan și alții.

lăcătuși ca 
Vasile Popa, Cornel Mi- 
lea și Endre Kiss,-

— Echipa de lăcătuși 
condusă de Ion T’ufulete 
a lucrat în acord global 
Ia demontarea, transpor
tul și punerea în funcție 
a combinei de înaintări ( 
în steril. Deși lucrarea • 
trebuia terminată în 22 
de zile, prin efortul 
pus de toți membrii 
ehipei, te.’meniil 
devansaLam 10 z’le, 
spunea Tej.lor 
maistru principal 
tromecanic, secretarul 
organziației de bază. Și 
asta pentru că ne-am ’an
gajat ță ne vom free 1 
nul. Și-l vom f ice ! , 
avem încă greutăți, 
|e vom învinge.

...Deși programul 
terminase de mult si 
ra sîmbătă, la o masă în 

comit'tului de 
partid, doi oameni —;
șeful - sectorului, ingine
rul loan Todea și. secre
tarul comitetului de par
tid — discutau . încă a- 
prins. problemele apro
vizionării -sectorului, ale 
efectivelor. Se căutau noi 
____ ,, noi metode pen
tru realizarea și depăși
rea planului Ia investiții, 

piatră croind drumuri largi Re discuta de viitorul 
spre inima de cărbune a minei, de cărbunele coc- 
muntelui. sificabil de mîine.

Alături de Brînzan și 
Tbkeș sînt ortacii de la

Oameni a căror
voință e mai tare 

ca piatra
piatră cu pikame- 
mașinile și căru- 
de perforat, com- 
înaintări în steril.

portantă pentru sector fi
indcă va rezolva proble
ma de aprovizionare 
transport, de a-:raj. De 
oeea trebuie neapărat

scris în 
mai rul, cu 

cioarele 
bina de

Ion Brînzan a venit în
Vale de pe meleagurile dăm dure lun-i asta" 
Gorjului în urmă cu vreo 
20 de ani. Treisprezece 
ani a lucrat ca lăcătuș de 
mină, tot la sectorul de 
investiții, apoi s-a recali
ficat, a ajuns miner, șef 
de brigadă :

„Am în brigadă băieți 
numai unul și unul și țin 
unul la altul dar și la bri
gadă, la renumele ei. Sînt 
și munteni și moldoveni 
și maghiari. Spre »xwn~ 
plu, Pali Maka e maghiar. 
Costache Picii e moldo
vean. Ion Petrică și Va
sile Dumitru sînt munteni, 
dar toți sînt oameni de 
omenie, oameni de nădej
de. In- martie am r^lizat 
70 de metri liniari, iar în 
aprilie ne vom strădui să 
facem cel puțin 80. Nu-i

și

Șa

de-
e- 

fpst 
ne 

lîologa. 
elec-

• De la pensionarii din cartierul nr. 6 din care fac parte străzile Ghcor- 
ghe Doja, împăratul Traian, Ecaterina Varga, Cuza Vodă, Mihai Eminescu, 
Anton Pann a fost strînsă și depusă la C.E.C. cu chitanța nr. 186921 suma de 
8090 lei.

Oamenii seitorului; oa
meni a căror voință este 
mai tare ca piatra în care 
plămădesc azi pîinea de 
mîine a cocseriilor știu că 
de ei depinde creșterea 
capacităților de pro.’ucție birou] 
în acest cincinal cu a- 
proape 64 la sută. Știm că 
Uricaniul trebuie să ajun
gă în următorii 20 de ani 
la o producție, de peste 
2 400 000 tone cărbune coc- 
sificabil anual și că asta 
dgpinde tot de ei. Iar pen, 
tru ca aceste perspective <jd|utii

pla- 
Mai 
dar

V 
v-

î 
I

V

I 
I
V

• La rîndul lor, pensionarii de pe străzile Unirii, Independenței, Viito
rului, 1 Iunie din cartierul Aeroport-Petroșani au depus în „Contul ome
niei" 1 460 lei. In acest cartier strîngerea sumelor de bani cu care pensio
narii doresc să vină în sprijinul sinistraților continuă.

• Pînă la data cînd înserăm aceste rînduri, pionierii Văii Jiului rapor
tează depunerea în „Contul omeniei" a sumei de 125 803 lei, iar membrii or
ganizației „Șoimii patriei" depunerea sumei de 15 979 lei. Așadar, o contri
buție de preț din partea celor mai mici cetățeni ai patriei care se simt datori 
să participe și ei, după puterile lor, Ia uriașul efort al refacerii țării.

• Grădinița nr. 5 din Vulcan a primit zilele trecute, vizita unor prieteni 
mai mari a pionierilor ce activează în cercurile Casei pionierilor. Specta
colul „Copilărie fericită" oferit de pionieri micilor lor colegi a fost pre
zentat în semn de prețuire față de stădaniile membrilor organizației „Șoimii 
patriei" dc la această grădiniță care au depus în „Contul omeniei" suma de
707 Ici. i
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Răspunsul nostru: cărbune
cit mai mult

:F Expunerea de însemnătate istorică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
secretarul general al parti
dului, la ședința comună din 28-29 
martie constituie pentru noi mine
rii, la fel ca pentru întregul nos
tru popor, un însufețitor program 
de muncă și de participare cu e- 
nergii înzecite în efortul recons
trucției economice și asigurării 
mersului neabătut al patriei pe ca
lea
Mn 
ță, 
tră
brantei chemări a conducerii de 
partid și de stat pentru suplimen
tarea producției, dînd tot mai mult 
cărbune din abataje.

Luna trecută, cu toate că am în-
tîmpinat unele dificultăți în mun- același timp, pentru întărirea ordine! 
că. brigada a realizat peste plan și disciplinei.
t56 tone de cărbune. Analizîntlu- Viorel CORCHEȘ
ne posibilitățile pentru perioada ce miner șef de brigadă, E.M. Petrila

dezvoltării multilaterale. Ca 
singur om, ca o singură voin- 
toli ortacii din brigada noas- 
am hotărît să răspundem vi-

urmează am luat hotărîrea de a 
suplimenta cu 8Q0 de tone angaja
mentul inițial — 250 tone — luat 
p. acest an Am și t-o.ir. :<•, crea
rea condițiilor pentru realizarea 
sporului de cărbune asumai supli
mentar. Cu ajutorul conducerii sec
torului V am pus în aplicare o so
luție tehnică, urmărind îmbunătă
țirea încărcării producției la aba
tajul nostru de pe stratul 13, prin 
montarea unor scocuri la frontiil 
de lucru care înlesnesc alunecarea 
mai ușoară a cărbunelui și evacua 
rea lui totală de la front. Ne vom 
îmbunătăți în continuare organiza
rea lucrului în abataj, vom prelungi 
și suprapune schimburile pentru a 
rezolva mai operativ aprovizionarea 
locului de muncă cu materiale, vom 
stabiliza toți oamenii noi — 12 în 
prezent — din brigadă; acționînd în

• Angajate cu toată energia în uriașul efort de refacere a pagubelor 
provocate de seism, femeile din municipiul nostru au depus-în „Contul ome
niei" în urma bogatelor acțiuni inițiate de comitetele și comisiile din cartie
re pentru ajutorarea sinistraților, suma de 54 000 lei.

• Cetățenii comunei Aninoasa au depus individual în „Contul omeniei" 
pînă în ziua de 5 aprilie a., c. suma de 12 701 lei. Printre depunători în acest 

-simbolic cont al solidarității umane se numără Păvălucă Sin, Vasile Velea, 
Dumitru Iler, Joan Igna, Elena Narița și mulți alții.

să devină o realitate, ma
cină zi de zi, zidul de

Dorin GHETA

ici

Brigada de lustruitoare dc la 
F.M.I.L. Petroșani condusă de 
comunista Maria Maksaj se află 
în permanență cu execuția lu
crărilor peste sarcinile de plan. 
In clișeu: se pregătește,un nou 
lot de mobilă care în curînd va 
lua drumul spre apartamentele 
beneficiarilor.

(Urmare din pag. 1)
Se știe că noi, germanii, trăim pe 

meleagurile României de aproape 
800 de ani. Se naște atunci intrena- 
rea firească : unde-mi este locul ? 
Aici’unde au trăit și muncit stră
moșii mei unde sînt legat prin mii 
de fire nevăzute de colectivul meu 
de muncă, de prieteni, amintiri, ne
cazuri și bucurii, unde m-am realizat 
ca om util societății sau aiurea, in
tr-o lume necunoscută, o lume de 
promisiuni deșarte ? Răspunsul 
firesc, și fără echivoc : AICI !

Aceste lucruri sînt uitate de

este

ele-

mentele declasate ale unor oficine 
străine, de teapa postului de radio 
„Europa-liberă" și de cei care stau 
în spatele lor. Acești domni uită că 
nu mulți sînt naivii care părăsesc 
tot ce au realizat aici, într-o viață, 
pentru niște promisiuni deșarte, de 
mult demascate. Aceștia uită că Ro
mania nouă„ socialistă, este țara în 
care oricine, indiferent de naționa
litate, se poate afirma în orice do
meniu, că poate năzui la cele mai 
înalte aspirații cu o singură condi
ție : munca cinstită.

Și atunci despre ce fel.de „reîn
tregiri de familii", „repatrieri"

„drepturi ale omului" poate fj vor
ba ?

Toate acestea nu se pot realiza 
cel mai bine aici la noi ? Unde în 
altă parte se pot realiza mai bine? 
Acolo unde ^repatriatul" nu are 
siguranța muncii, a zilei de mîine, 
s-au aici în sinul poporului său, a- 
casă, în România socialistă? . ,

Sînt fiu al Văii Jiului și, pentru 
că sînt al Văii Jiului sînt și fiu cre
dincios al României socialiste. Sînt 
și voi rămîne al României, aici îmi 
este locul, alături de întregul popor 
căruia îi închin- întreaga mea pu
tere. dc muncă. .

Solidari cu patria
•f Angajați plenar în efortul între
gii țări pentru vindecarea rapidă 
a pagubelor materiale și suferin
țelor provocate de seism, membrii 
formațiilor artistice de limba ma
ghiară din cadrul clubului munci
toresc din Lupeni au organizat, în 
scopul ajutorării sinistraților, un 
spectacol de muzică, teatru și po
ezie ale căror fonduri au fost de
puse apoi in „Contul omeniei". La 
acest reușit spectacol al solidarită
ții și-au dat concursul mineri, ce
feriști, cadre didactice, gospodine,

și pensionari între care amintim 
pe Ioan Balazs, Ester Bordas, Eva 

și Alexandru Boroș, Ana Cserei, 
Irina Fazakaș, Rozalia Huszar, Iri
na Nagy, Gyorgyi Olah, Gavril 

Pongracz, Francisc -Szekely și al
ții. Regia spectacolului a aparținut 
tinerei învățătoare Clara Bodo.

De menționat că inclusiv decoru
rile precum și afișele au fost rea
lizate de interpreții acestor forma
ții.

Ștefan MAȚIIE
Lupeni

Avem înalta datorie de a ne
(Urmare din pagina I)

goana după miracol și parveni
re, s-au lăsat amăgiți și și-au tră
dat patria. Erau internați prin la
găre și, deși aveau o calificare su
perioară, lucrau în cadrați ca mun
citori necalificați iar pentru a-.și 
asigura existența s-an lăsat racolați 
de elemente ostile orînduirii noas
tre socialiste. Mi-au 
propuneri să rămîn 
cut aceste propuneri 
venturieri, trădători 
de fapt oameni fără
au gustat din așa zisa 
libertate.

făcut și 
acolo, au 
și altora, 

de patrie 
identitate 

lericire

mie
tă-
A-

Șl

Ca intelectual, ca fiu al acestui 
popor consider că toți cei care au 
beneficiat de drepturile la învăță
tură, la formarea ca oameni, la 
perfecționare, au obligația să pună 
în slujba societății întreaga lor 
capacitate de muncă creatoare. 
Consider câ este o înailtă trădare 
fugă — sub orice formă —- de obli
gațiile sociale pe care și le-au "»a- 
sumaț în momentul in care au I 
neficiat din plin de drepturile 
libertățile oferite de partidul 
stilul nostru.

Sigur că pentru a iod plini s. 
cir.ilc nobile de constructs î ai so
cietății socialiste multilateral dez-

sluji poporul
voltate mai sînt multe de făcut. Es
te nevoie de efortul unit al Între
gului popor, de muncă susținută, 
dăruire, abnegație și chiar de e- 
roism, calități de care poporul ro
mân a făcut dovada de atîtea ori 
de-a- lungul veacurilor de lupte 
pentru păstrarea ființei naționale, 
cît și în încercările prin care a 
trecut cu ocazia cataclismelor na
turale. Sînt mîndru ca fiu a] a- 
cestuj popor, că am deplina liber
tate, că am posibilitatea ca la lo
cul meu de muncă, alături de toți 

la păstrareasănătății oamenilor 
care construiesc cea mai dreaptă 
orinduire în țara noastră.

be-
șj

și

ceilalți colegi ai mei. să contribui 
iăț- ■

fel.de
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O întîlnire de prestigiu a artiștilor amatori 
din trei zone ale județului

• Sala de expoziții a Casei de 
cultură din Deva a găzduit vineri, 
1 aprilie, vernisajul expoziției ju
dețene de pictură, sculptură și gra
fică, organizată în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României". 
Printre zecile de tablouri expuse, 
inspirate din lupta de veacuri a po
porului pentru libertate și neatîr- 
nare se află și creațiile unor pic
tori și graficieni din Valea Jiului. 
Spicuim cîteva mume : Elena Bia- 
nu, Victor și Elena Sylvester, Io
sif Tellmann. ,

• Ieri, sala de apel a minei Vul
can s-a transformat într-o verita
bilă scenă pe care au evoluat cele 
mai bune formații artistice ale clu-

Manifestări 
cultural-artistice

bului muncitoresc Vulcan, formații 
premiate în cadrul etapelor mu
nicipale și județene ale Festivalu
lui național „Cîntarea României", 
La cele trei spectacole prezentate 
la ieșirea din schimb a fruntașilor 
minei și-au dat concursul brigada 
artistică de agitație, taraful și so
liștii de muzică populară, care au 
prezentat într-o manieră atractivă, 
plină de dăruire și patos spectaco
lul „Flori de primăvară".

• Cinstind cum se cuvine marile 
evenimente istorice sărbătorite în 
acest an, micii desenatori din Ca
drul cercului de desen, deschis pe 
lingă clubul muncitoresc din Lu
peni, au organizat o originală ex-, 
poziție de desene, inaugurată în 
ziua de 4 aprilie a.c,

• Mîine, la ora 17, Ia clubul 
muncitoresc din Vulcan va avea 
Ioc. din inițiativa clubului și a co
mitetului t’TC pe mină, o intere
santă și utilă întîlnire a mineri
lor Vulcanului cu noii angajați ve- 
niți la această expldatare -în anul . 
1S>77. După discuțiile ce vor urma 
schimbului de experiență, gazdele 
si invitații vor participa la o sea
ra distractivă.

• Membrii formațiilor artistice' 
ale clubului muncitoresc Lonea 
pregătesc asiduu turneul ce va ti
vea loc între 10 -14 aprilie in 14 
hva’ități din județ. ; Acpște' specta
cole se vor adăuga Unor manifes
tări similare organizate în luna 
martie, manifestări ce au. prilejuit 
depunerea în „Contul 1977" a su
mei de 5,000 lei, rt-intre entuziaștii 
membrii ai tarafului și orcljestrei' 
de muzică ușoară, printre recitatori 
și soliști se „află mecanicul de lo
comotivă Viorpi. Turlei, electricia
nul Marcel Brînză,. tinichigiul» Va
cile ( ■u.i ,. tehniciană m- n <F>- 
lățan și mulți alți iubitori ai artei.1

• Sub genericul „Frumoasă ța
ră’, dulce Românie", la clubul din 
Petrila s-a desfășurat un mare 
spectacol susținut de formațiile 
premiate în cadrul fpzelor munici
pale ale Festivalului național „Cîn- 
tarea României". Fondurile obținu
te se depun în „Contul omeniei”’.

• In zilele de 9 și 10 aprilie, Ca
sa de cultură din Petroșani orga
nizează o seară de teatru cu piesa 
„Camera cu poze" de Gh. Nggraru. 
Vor funcționa de asemenea, „Dis
cotecile vacanței", cu care prilej se 
vor audia și expunerile din ciclul 
„Tineretul și contemporaneitatea".

• Miercuri, 6 aprilie, • în toate 
localitățile Văii Jiului s-au des
fășurat întâlniri ale comandamente
lor pionierești și activelor UTC cu 

: secretarii, comitetelor municipal și 
orășenești de partid. Pionierii și u- 
teciștii au raportat cu acest prilej 
rezultatele obținute la învățătură, 
stadiul îndeplinirii planului econo
mic în cadrul atelierelor școală, 
precum și eficiența acțiunilor în
treprinse în scopul depunerii unor 
noi sume de bani în „Contul 1977".

• Mîine și poimîine la Hunedoa
ra are loc faza pe țară, etapa zo
nală, a Festivalulului național 
„Cîntarea României" fază la care 
participă și formații artistice pio
nierești din Vale. Urăm cu acest 

| prilej mult succes talentaților 
membri ai formațiilor artistice din 
școlile generale nr. 5 și nr. 6 Pe-~ 
troșani, Școala generală nr. 3 Lu- 
peni și Școala generală Aninoasa,

La Casa de cultură din Petro
șani au participat sîmbătă, 2 aprilie, 
în cadrul fazei județene a Festivalu
lui național „Cîntarea României" 
formațiile muzical-coregraflce din 
zonele Călan, Hațeg și Petroșani.

Spectacolul, desfășurat într-un a- 
devărat imperiu al diversității for
melor de interpretare, a genurilor, 
a adus o notă aparte — ținînd cont 
de prezentarea diferită în concurs 
a unor zone care deși apropiate 
geografic, s-au impus . totuși prin 
deosebiri;

Pe scena casei noastre de cultu
ră s-au întîlnit, deci formații din 
Călan, Hațeg, Densuș, Strei, Ba
ru, Sălașu de Sus, Sîntămăria-Or- 
lea, . Lupeni, . Vulcan; Petroșa
ni, Petrila și Cimpa. Concur
sul a primit anvergură deose
bită și datorită faptului că 
s-au întrecut coruri, grupuri vo
cale, dansuri populare și tematice, 
orchestre de muzică populară și u- 
șoară, soliști vocali, fluierași, fan
fare. Cu alte cuvinte ne-am întîl
nit aici cu o largă gamă privind 
arta interpretativă, abordarea ge

In concurs evoluează corul bărbătesc al clubului 
sindicatelor din Petrila...

Povestiți copiilor
Povestiți, povestiți copiilor 
cine sînt acei frumoși bărbați ca brazii de înalți 
cu frunți de roșiori și dorobanți 
pe-ai căror umeri ca de cremene 
sc sprijină C.'arpații și izvoarele 
și doinele bătrîne, de asemene,

, .și visul luminos ca soarele, 
acei bărbați ce stînd temei zidirii 
neatîrnărij, ea voievozii suie 
în flăcările nemuririi.
in marmuri vii li-e numele cioplit 
cu slove de sînge pe-al Plevnei și Rahovei crug 
de luptă și jertfă, pulberi vechi jug 
prefăcîndu-1 cu paloșe grele 
atuncj în optsuteșaptezeci și șapte 
prin spăngi. prin glonți, prin vuiet de ghiulele 
făurari de legendare fapte 
acei străbuni cu inimă vitează 
ce-n rînd cu noi și astăzi fără preget 
independența patriei veghează.
Povestiți, povestiți copiilor

. cine sînt acei frumoși bărbați ca brazii de înalți 
cu frunți de roșiori și dorobanți 
ce-au asaltat triumfători redute 
și vin prin timp sub falnice drapele 
aureolați de glorii și virtute 
urcând mai sus pe treapta nemuririi 
în ora cea de azi a împlinirii.

Nicolae POP

reprezentanți, sperăm, de nădej
de ai municipiului în' aceasta pres
tigioasă confruntare.

* 

Acțiuni 
pionierești la 

început 
de vacanță

• începutul săptâmînii viitoare 
constitute pentru elevii școlilor ge
nerale din Aninoasa și Iscroni mo
mentul declanșării unei largi ac
țiuni de curățire a pășunilor. Pio
nierii comunei vor îngriji în a- 
ceastâ primăvară peste 25 fia de 
pășuni și finețe.

• Avînd drept scop reconstitui

nurilor și mai ales efervescența 
vie a unei intense activități crea
toare pe tărîm artistic. S-a remar
cat formația corală a clubului sin
dicatelor din Călan, un cor puter
nic, bine strunit care s-a situat 
mult deasupra corurilor aflate în 
concurs, corul bărbătesc al clubu
lui sindicatelor din Petrila și co
rul pe voci egale — femei Vulcan 
(unde se întrezăresc posibilități 
certe pentru „mai bine"). De ase
menea, corul de femei al căminu
lui cultural din Baru care deși nou 
înființat și cu un număr restrîns de 
coriști a lăsat să se deslușească în 
interpretare o dorință sinceră de 
a cînta... cu plăcere.

O prezență cu totul aparte, toni
fiantă ce a purtat spre noi izul 
rustic a] plaiurilor mioritice a fost 
grupul de fluierași al căminului 
cultural din Peștenița — Densuș, 
fluierași pe care l-am mai dori pe 
scena din Petroșani.

Din cele 40 de formații care au 
evoluat în concurs ne-ar fi peste 

rea drumului parcurs de ostașii ro
mâni în bătăliile Războiului de in
dependență, 40 de elevi ai Liceului 
Vulcan au plecat într-o excursie 
de 4 zile la Plevna.

• In perioada 11—17 aprilie la 
Liceul mecanic nr. 2 Petroșani va 
fi organizată o tabără de pregătire 
a tineretului pentru apărarea pa
triei. Cu această ocazie peste 130 
de tineri vor petrece util și plăcut 
frumoase zile de vacanță.

• Pe pîrtiile de schi din Paring, 
unde zăpada mai este deocamdată 
stăpînă, se vor antrena în aceas
tă vacanță și cei 35 de elevi și ca
dre didactice de la Școala sportivă 
din Petroșani. In perioada 6—14 a- 
prilie la Baza I.E.F.S. va funcționa 
o tabără de schi alpin și fond.

Alți 12 elevi ai școlii se află în 
această perioadă în tabăra de schi 

fond de la Borșa. 

putință, în acest spațiu, să dăm curs 
comentării tuturor, nici măcar a- 
mintindu-le. Nu-i mai puțin ade
vărat că au fost și formații care 
s-au prezentat mai slab pregătite 
(coruri, orchestre de muzică popu
lară și ușoară) a căror evoluție 
nu este locul și momentul să le 
dezbatem aici. Cert este că, în ce 
ne privește, am fi dorit din inimă 
ca formațiile din Valea Jiului să 
fi fost mai bine reprezentate, cu 
atît mai mult cu cît am fost gaz
da acestor manifestări culturale de 
amploare.

încercăm să amintim, în acest 
sens, părerea președintelui juriu
lui, compozitorul Constantin Ar- 
vinte i „Neîndoios, am o părere bu
nă... pentru că s-a putut „citi" pe 
viu preocuparea în gîndire, In cîn- 
tece și în interpretare a unei inten
se activități cultural-artistice. Asta 
atît din partea organizatorilor și a 
instructorilor cît și a dirijorilor,

...și grupul de fluierași al 'căminului cultural 
Peștenița — Densuș.
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in conștiința scriitorilor români (II)

In primii ani de după Eliberare, 
într-o epocă tumultuoasă, de res
tructurări esențiale, asistăm la o 
revitalizare polemică a literaturii 
rurale la abordarea tradiționalei 
teme țărănești cu intenția de a 
demifiza o lume peste care sămă
nătorismul și-a aruncat vălul idi
lismului desuet, scriitori ca Z. 
St meu, T. Arghezi, etc. propunând 
soluții umane, sociale, filozofice, 
stilistic^ noi. Scriitorii de după E- 
liberare; ai anului 1907, diverși ca 
temperament, viziune, mijloace ex
presive, zugrăvesc evenimentele 
anului 1907 ca pe o treaptă necesară 
istoric din dezvoltarea modernă a 
României, mare act istoric al conș
tiinței de clasă, Refuzind obiecti
varea lui L. Rebreanu, Z. Stăncu 
în romanul Desculț (1948) zugră
vește cu realism liric satul cuprins 
de frământările . anului 1907 în ca
re Darie, alter ego al autorului, a 
învățat să țină minte pentru tot
deauna destinul tragic al lumii des
culților de pe întinsa și îngusta va-= 
Ie a Călmățuiului „Să nu uiți Da
rie I nimic să nu uiți. Să spui co
piilor tăi. Și copiilor pe care îi vor 
avea copiii tăi să le spui". Răscoala 
este suprimată barbar dar setea de 
dreptate și de pămînt a-țăranilor nu 
este potolită. Setea de'viață a lui Da
rie, a neamului său de desculți este 
expresia unei vitalități inepuizabile 
a unui popor impunînd respectarea 
omului a demnității muncii și a ide
alurilor sale.

Mărturie a înaltului umanism 
care animă și luminează activita
tea poetică a lui T. Arghezi după 
Eliberare, ciclul „1907 Peizaje", vi
brând de indignare și mîndrie, 
realizează o frească zguduitoare 
a marii răscoale. Compunere epică 
întinsă, într-un mozaic de tonuri, 
evocarea anului 1907 e . alcătuită 
din tablouri panoramice, instanta

preocupare care trebuie continuată 
spre o cît mai bună perfecționare 
a . repertoriului, a diversificării și 
abordării curajoase a noului, axa
tă pe evenimentele anului 1977. Am 
remarcat o vie activitate, a Casei 
de . cultură din Călan în dorința 
sinceră de a aborda toate genurile 
artistice, prezentarea frumoasă a 
solistei Elena Pal din Hațeg,, co- 
ful.de femei din Vulcan și cel din 
Baru despre care se vor auzi în 
curînd lucruri frumoase. Pentru 
corul din Baru intenționez chiar să 
ofer o lucrare pentru 3 voci egale pe 
melodii din această zonă. Ce mi-a 
plăcut mai mult din evoluția for
mațiilor din Valea Jiului a fost 
fanfara din Lupeni care a 
fost cea mai bună formație dirj/ri- 
epst concurs ce s-a remarcat prîn
tr-o abordare melodică curată și 
prin prezentarea a numeroase pre
lucrări din folclorul local".

Ion LICIU

Premiile obținute 
de formații artistice 

din Valea Jiului la faza 
județeană a festivalului

Fanfare, locul II — Fanfara EM 
Lupeni, Muzică ușoară — locul 
III — Clubul sindicatelor Vulcan. 
Muzică populară — ițiențiuni — Clu
bul sindicatelor Vulcan. Soliști vo
cali de muzică populară — men
țiune Marioara Moldovan, Clubul 
sindicatelor Aninoasa. Estradă — 
locul 1 — Casa de cultură Petro
șani (selecțiuni din spectacolul de 
satiră și umor „Ciupeli-Ciupeli"). 
Formații de instrumente populare 
specifice - locul III — formația de 
fluierași a Căminului cultural Dea
lul Babii. '

nee, intervenții lirice, portrete, 
dialoguri, monologuri, narațiuni 
dramatice. Galeriei abjecte a opre
sorilor conturate în „Coconu Ale- 
cu", „Cucoana Mare", Duduia", li 
se opun chipuri de țărani dirji, 
rieînfricați ca „Răzvrătitul", „Patru 
al Catrincii", „Stane, căpitanul". 
Identificîndu-se cu țăranul clin 
poezie, Arghezi, rapsod al mișcării 
de masă din cumplitul an 1907, du
pă ce istorisește lapidar etape 
semnificative ale răscoalei cu 
Epilog într-o viziune tonizantă es
te convins că va veni alt 1907 ca
re să împlinească năzuințele popu
lare de dreptate socială. Numai 
luptînd uniți, înlăturînd nedrepta
tea, cei asupriți își pot găsi esența 
de care societatea inechitabilă i-a 
înstrăinat. Intr-adevăr T. Arghezi 
face să retrăiască în sufletele ur
mașilor „seara răzvrătită care vi
ne de la străbunii mei pînă la ti
ne". »

De la evenimentele anului 1907 
au trecut șapte decenii, decenii în 
care au viețuit și viețuiesc, puter
nic ancorați în realitatea acestui 
spațiu mioritic atît de ' des tulbu
rat de zvârcolirile istoriei, scriito
rii V.M. Galan, Alecu Ivan Ghilia, 
Ion Lăncrănjan, Lucia Demetrius, 
Siito Andras, Titus Popovici, Ma
rin Preda, Fănuș Neagu, Dumitru 
Radu Popescu. Enume.rînd doar o 
parte din-marele număr de mînui- 
tori ai condeiului ce și-au ales ca 
eroi țăranii zilelor noastre, reali
zăm tabloul a ceea ce a însemnat 
pentru țăranul român cooperativi
zarea agriculturii, modernizarea 
satelor, accesul la actul cultural 
elevat. înțelegem de ce țărănimea 
rămîne clasa fundamentală cu cea 
mai îndelungată existență genera
toare de vitalitate, satul însem- 
nînd de-a lungul istoriei statorni
cie și luptă.

Prof. Gheorghe ANTOCE, 
Vulcan

ful.de
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întregul colectiv 
la datorie

Duminică, 27 martie, întregul 
efectiv al sectorului IX adminis
trativ de li mina Petrila, 69 
de angajați, a răspuns prezent 
la apelul organizației de partid 
și a conducerii sectorului de u 
se prezenta la lucru. Încă din 
primele ore ale dimineții, ne-.im 
despărțit în două eșaloane. Cei 
29 de angajați din pr'.mul eșalon 
au lucrat in program normal, 
fiecare la locul lui de muncă. 
Al doilea eșalon format din 39 
de' angajați a dus la bun sfâr
șit o. amplă- acțiune de muncă 
pitriotică în cadrul căreia s-au 
planted în incinta minei 100 de 
plopi, a fost săpată grădina în
treprinderii în suprafață de pes
te 400 mp, s-a făcut curățenie 
în jurul gospodăriei anexe. La 
acțiune au luat parte, adțicînd 
o contribuție deosebită și fostul 
angajat al sectorului, Iosif Mi- 
huț care, deși pensionat de li 1 
martie a.c., auzind de ceea ce 
dorim să realizăm în cadrul 
minei a ținut să fie prezent în
tre noi. Ii adresăm mulțumiri. 
(Vasiie BITER, șeful sectorului 
IX, mina Petrila).

In dezbaterea reprezentanților locatarilor

Prezentul și perspectiva unui

celelalte

mare cartier
patrioti- 
de tran- 

pentru 
sporit

• LEONORA EPURAN, Vulcan : 
Depuneți la Consiliul popular al o- 
rașului Vulcan cerere scrisă pentru 
acordarea de ajutor social ocazional. 
In baza cererii se face anchetă so
cială și dacă se constată câ aveți 
motive, în măsura posibilităților, vi 
se va acordă ajutorul social solicitat.

• SOFICA POP, Lupeni : Drep
turile celor ce urmează cursuri de 
calificare, fără scoatere din produc
ție, sînt reglementate prin H.C/M. 
-nr. 129/1959. In acest act normativ 
nu se prevede suportarea costului 
transportului cursanților de către 
întreprindere, iar dacă preparația 
Lupeni a făcut o greșeală, este firesc 
ca sumele cheltuite cu abonamentele 
să fie recuperate.

• IULIU KOCSEK, Vulcan : Pri
ma modalitate de onorare a orelor 
de muncă prestate peste programul 
normal este compensarea acestora

depune alături de 
lucrătorii, de la sa-

uri spre a le 
containere, iar 
lubritate să strîngă și. transporte 
hârtiile căzute pe lingă containere; 
să se intensifice amenajarea și do
tarea terenurilor de joacă pentru 
copii (Eugen Nagy, Emil Răduea- 
nu); să se dea tuturor spălătoriilor 
și uscătoriiloi; întrebuințările pen
tru. care au fost construite deoa
rece multe sînt folosite în ■alte 
scopuri ; să se încredințeze tova
rășului Dumitru Călușeru, de la 
sera E.G.C. sarcina repartizării pe 
blocuri a arborilor și arbuștilor or
namentali și coordonarea plantări
lor (comune) ; se vor urgenta re
parațiile Ia terase și, dacă se va 
dovedi eficientă, izolarea terase
lor cu material rece -va fi extinsă 
(E. Tomulescu); pentru anul vi
itor să se prevadă și să se procure 
o cantitate mai mare de gard viu 
care va trebui să înlocuiască puz
deria de gărdulețe de tot felul din 
prezent (Ion Roșe i) : să se acorde 
mai mare atenție întreținerii, cură
țirii și betonării subsolurilor blo
curilor, combaterii ‘țînțarilor (Ma
ria Pavel): să fie recondiționat as
faltul și să se termine de amenaiat 
parcarea din strada Păcii (Ion CÎo- 
banu); problema aprovizionării cu 
apă (caldă și rece), se vi rezolva 
prin terminarea în această vară a 
celor două rezervoare din Petro
șani (Dumitru Albescu) ; se con
turează tot mai clar perspectiva 
termoficării Văii Jiului pînă ii 
sfîrșitul cincinalului actual (Traian 
Blaj). ■' -

Iată un cuprinzător tablou de 
cerințe, preocupări, și probleme ce 
caracterizează prezentul și viitorul 
șocial-gospodăreSc al celui mai 
mare cartier nou din Valea Jiului.

însemnat 43 500 ore muncă | 
eă, mii de fTorî sădite, mii 
dafiri, terenuri de joacă 
copii și alte amenajări, A 

. zestrea de frumos și util, s-a extins 
transportul în comun, s-a îmbună
tățit aprovizionarea populației, au 
fost construite și date în folosință 
un nou cinematograf, un dispen
sar sanitar și altele.

Intr-un cadru democratic, pro
priu afirmării inițiativei gospodă
rești, responsabilității și participării 
cetățenești la viața cartierului, 25 
de delegați și invitați au venit cu 
observații critice la adresa conce
tățenilor lor comozi — îndeosebi 
funcționari și intelectuali care be.

Duminică, 2 aprilie, la tribuna 
adunării generale a asociației loca
tarilor din cartierul Aeroport se 
exprima : „Sfera . noastră de. acti-

- vitate o constituie 144 de blocuri 
cu 5 878 de apartamente și garso
niere care împreună cu
dotări și servicii asigură găzduirea

. în condiții urbanistice
17 500'locuitori". Ne aflam, deci, în 
mijlocul celor mai autentici gos
podari de pe străzile Independen
ței, Oituz, Păcii, Unirii, Aviatorilor, 
Venus și altele care, împreună cu 
reprezentanții Consiliului popular 
municipal și ai unităților presta
toare de servicii au analizat bi
lanțul gospodăresc al anului 1976, 
au evidențiat roadele obținute, neficiază dar nu contribuie în mă- 
neajunsurile existente încă, stabi- ’ sura necesară la crearea elemente- 
lirid totodată măsuri și direcții de 
acțiune pentru viitor. Am notat : 
sub îndrumarea celor trei organi
zații de partid din cartier, care 
numără peste 250 de comuniști, și 
cu sprijinul comitetelor de blocuri 
din componența cărora fac parte 
1239 dintre cei mai activi locuitori 
ai cartierului, din care 365 de te- ? 
mei, |a lucrările de întreținere, ex
tindere și înfrumusețare a zone
lor verzi s-a asigurat prezența ți
nui mare număr de cetățeni. Con
tribuția locuitorilor cartierului a

a peste

RĂSPUNDEM

lor de frumos —, a celor ce săvâr- 
șesc diferite abateri de la normele 
conviețuirii civilizate, a E.G.L., 
E.G.C. șj S.D.E.E. pentru deficien
țele existente în asigurarea cu 
căldură, apă caldă și rece, trans
portului reziduurilor menajere, i- 
Iuminatului public. Sintetizăm cî- 
teva din propunerile și promisiu
nile făcute în adunare ; să se ve
rifice starea instalațiilor electrice 
de pe casele scărilor și. să se asi
gure punerea lor la punct pentru 
înlăturarea pericolelor de electrocu
tare, economisirea energiei și si-' 
guranța funcționării (V. Buriacu); 
pînă la 1 Mai se va asigura ilu
minarea stației de autobuz cap de 
linie Aeroport (A. Samuel) ; să se' 
ia măsuri hotărîte împotriva în
călcărilor normelor de conviețuire 
în comun din blocul nr. 50 și alte
le (Vasiie Ivanov) ; să fie desființa
te cotețele din partea estică a car
tierului .și să se ia măsuri severe 
Pentru împiedicarea pătrunderii a- 
nimalelor Pe zonele verzi (comu
nă) ; cetățenii să nu mai trimită 
copii mici cu reclpienți cu rezidu- T. TATAkcA

Participarea elevilor din școlile generale și licee la acțiunile de cu
rățenie și înfrumusețare ce au avut loc în localitățile Văii a fost, într- 
adevăr, numeroasă și- rodnică, meritînd toate aprecierile, In imagine, 
elevii din clasa a 7-a de la Școala generală nr. 1 Petrila pe zona verde 
de la tunel. *’oto '■ E- DOBOȘ

în atenția organelor competente
Pe strada FriOderich Engels, în 

incinta imobilelor cu nr. 3, afecta
te în repetate rinduri de apele pî- 
rîului care . colectează viiturile din 
cartierele 1 Mai și Constructorul, 
de pe străzile Crlșan, Cloșca, Ho- 
ria, Mihai Viteazul și altele, a 
trăit pînă -în această primăvară, 
protejînd malul pîrîului și casele 
o salcie pletoasă pusă anume 
ani în urmă în acest scop, 
pe aceeași stradă, la nr. 5,
mutat de curînd P. Drăgușin, om 
care aruncă toate reziduurile din 
gospodăria proprie în albia pîrîului 
menționat și pe taluzul căii ferate, 
curățindu-și gospodăria pe seama
murdăririi orașului. Acest „gospo- ‘ 3 Petroșani).

cu
Dar,

s-a

din poșta săptămînii
Sînt butelii pentru autosifoane?

dar" a catadicsit zilele trecute să 
intre samavolnic în curtea., vecină 
cu un topor în mină și, supărat foc pe 
umbra produsă de salcie, a secuit-o, 
curmîndu-i viața. Acum așteaptă 
ocrotit de gardurile înalte ale 
curții proprii, satisfăcut, uscarea 
arborelui orn intentai plantat de 
alții, el nefiind în stare de aseme
nea faptă. Cred că este de datoria 
organelor competente ale consiliu
lui popular municipal să se depla
seze la fața locului și să aplice a- 
cestui cetățean lipsit de simț cetă
țenesc și recalcitrant sancțiunea 
prevăzută de lege pentru distruge
rea arborilor ornamentali. (Gheor- 
ghe GHENDEL, str. Er. Engels nr,

cu timp liber corespunzător. Dacă 
această rezolvare nu intervine în 
termen' de 30 de zile după prestare, 
orele suplimentare, determinate de 
situații prevăzute de art. 118 și 119 
din Codul Muncii, se retribuie cu 
sporurile indicate în art. 120 al ace
luiași act normativ. Pentru per_ 
soanele care lucrează în tură con
tinuă, turnus sau alte forme de or
ganizare a procesului de lucru, mo
dalitățile de rezolvare a situațiilor 
sînt date prin hotărîre a Consiliului 
de Miniștri și Uniunii Generale a 
Sindicatelor trimisă unităților în 
cauză.

• UN NAVETIST : O parte din 
problemele pe care le ridicați, dar 
nu le susțineți cu semnătura, cum 
era necesar, vor sta în atenția con
ducerii. E.G.C., unde am intervenit. 
Altele (curse speciale pentru elevi, 
prelungirea traseului dublurilor Pe
troșani vVulcan pînă Ia Lupeni) 
sînt apreciate inoportune din consi
derente 'de eficiență economică și 
posibilități
• ȘTEFAN GH. DUDA, Petroșani: 

Conducerea Grupului de șantie
re Petroșani al T.C.H., în garanția 
căruia se află blocul nr. 32, strada 
Aviatorilor, ne-a comunicat că a 
fost desfundată rețeaua de. canali- 
zare exterioară (în care s-au găsit 
resturi menajere de-» dimensiuni 
mari depuse de locatari). Aceeași 
conducere, susține că întreaga răs
pundere pentru înfundarea canali
zării și consecințe ar reveni locata
rilor-, atitudine care tiu poate fi 
acceptată. La remedierile necesare 
trebuie să concure Grupul de șan
tiere, asociația locatarilor, E.G.L. 
și E.G.C.

• VASILE I. MIIfAlLA, Vulcan: 
In articolul nr. 46 țl) din Legea nr. 
27/1966, republicată în Buletinul 
Oficial alR.Ș R. hr. 116 ,din 25 octom
brie 1972 se precizează că: „Timpul 
cit o persoană a lucrat ca membru 
in cooperativa agricolă de producție 
nu poate fi folosit pentru obținerea 
de pensie sau ajytor social în cadrul 
asigurărilor sociale de stat, ori pen- 
tru' recalcularea pensiei din acest 
sector". Deci, pentru perioada 1948— 
1954 urmează ca. la împlinirea vârs
tei de pensionare stabilită pentru 
sectorul cooperatist ți dacă satisfa- 
ceți condițiile prevăzute, să primiți 
pensie, din acest sector, iar pentru 
perioada lucrată la preparația Co- 
roești și alte unități socialiste de stat 
benefieiați de pensia corespunzătoa
re din cadrul asigurărilor sociale de 
stat.

o

întrebarea am adresat-o de foar- 
"te multe ori singurului magazin 

din orașul Lupeni, nr. 68, care des
face butelii cu bioxid de carbon, 
pentru preparat sifon la domici
liu, dar de fiecare dată mi s-a răs
puns : nu sînt, am avut puține, sAu 
terminat, așteptăm să ne mai vină 
săptămână viitoare etc. Asta în
rasul nostru. Menționez că de la 
începutul acestui an am făcut în 
fiecare lună 'câte două drumuri și 
la Petroșani, |a- sifonăria din cen
trul orașului în speranța că'" voi 
putea procura butelii cu bioxid. In 
zadar, însă. Deși am fost și dimi
neața și după-amiaza, de fiecare 
dată răspunsurile la întrebarea mea 
au fost : nu mai avem, au 
nâ acum o oră, cînd mai 
vă servim. Conducerea 
mixte de industrie looală, 
care aprovizionează

fost pî- 
primim, 
Fabricii 
unitate

consumatorii

in-și comerțul cu acest produs, a 
format în mai multe rinduri că a 
luat măsuri, că va îmbunătăți ser
virea-populației cU butelii de bioxid 
de carbon. Cum să apreciem aces
te promisiuni cînd luni în șir nu 
reușim să schimbăm patroanele 
pentru autosifon atît la Lupeni cît 
și la Petroșani? Nu pot înțelege 
de ce persistă aeeastă aproviziona
re insuficientă care aduce consu
matorilor de sifon griji în plus, e- 
nervări și cheltuieli cu drumuri 
repetate zaâarnic. De aceea rog 
conducerea F.M.I.L., pe toți facto
rii care concură la aprovizionarea 
cu acest produs să ne spună dacă 
sînt sau nu în stare să-și onoreze 
obligațiile față de consumatorii de 
sifon ? Dacă da, să ni se demons
treze prin fapte, nu prin-vorbe. 
(Leo TRUȘ, Lupeni, strada Viito
rului, bloc C1, ap. 63)

r

Ajutor ? Marius Păun, șofer 
pe o autobasculantă a S.U.T. Live- 
zeni a T.C.H., a fost solicitat să 
dea o mînă de ajutor locatarilor 
blocului ; „M“, strada Republicii 
diii Petroșani. Mai precis, să le a- 
ducă pământ pentru rondurile de 
flori. Adevărat, a răspuns la soli
citare. Dar cum ? Aducînd pămân
tul și neocolind arborii ornamen
tali abia plantați, a „ajutat" și la 
ruperea a doi dintre aceștia. Cum 
s-ar zice, M. P. a făcut exact
Joiana care a umplut șiștarul cu 
lapte dar... ce folos ? (P. Ț.)

Apropo de refugiile 
pentru 
plouă, i 
narea : 
secția : 
baltă în care călătorii trebuie să 
calce dacă vor să se urce în auto
buz — ne scrie Eleonora Tîrșu 
Petroșani, strada Venus bloc 
7/7, iar cînd nu -vrei să calci 
baltă și urci prin față, riști să 
porți apostrofările șoferilor, 
propo de aceste refugii. Cine 
întreține — deoarece nu numai cel

ca

Concurs pe tema prevenirii incendiilor
, F Comisia orășenească Uricanî de 

p.c.i, a organizat un concurs „Cirie 
știe, câștigă" pe tema prevenirii 
Incendiilor la care au participat e- 
chipaje de elevi de la toate
Le din localitate.
i Concurenții, dovedind o 
pregătire, au dat răspunsuri

școll-

bună 
pre-

cise, documentate, răsplătite de 
publicul spectator cu aplauze. Echi
pajul condus de utecistul Benone 
Bubulete (Școala generală nr. 1) a 
obținut punctajul maxim și locul I 
în concurs. Câștigătorilor le-âu fost 
acordate premii in cărți și rechi
zite școlare. (Ilie FRUNZA, cores
pondent)

i autobuze, 
refugiul pentru 
autobuzelor din 
Surduc devine o

Cînd
stațio- 
inter- 
mare

din 
nr.
în

SU-
A- 
le

din bifurcația de la Surduc, ci și 
altele sjnt pline de gropi. (T.Ț.)

Pînă cînd vora mai umbîa 
cu televizoarele defecte în brațe — 
se întreabă locuitorii comunei A- 
nînoaȘa a cărei secție de reparat 
televizoare a fost închisă acum... 
4 luni. Dacă ar fi fost închisă nu_ 
mai temporar n-ar fi fost nimic, 
dar se pare că unitatea aparținînd 
Cooperativei „Deservirea" Lupeni 
n-are șanse să mai supraviețuias
că, din lipsă de... personal, Pînă 
se va găsi un alt depanator, nume
roase aparate de radio și televi
zoare duse acum 4 luni la reparat 
stau și așteaptă... spre disperarea 
proprietarilor care nu pot intra de 
atîta timp în posesia lor. Oare 
chiar nu se vă .găsi nimeni să Ic 
scurteze suferințele ? (M. P.)

Un castravete de a- 
P 1'0apC kilogram a fost
cumpărat nu demult, de la toneta 
cu trufandale a Gostatului așezată 
în fața magazinului „Țăndărică". 
Păcăleală de 1 aprilie? Nici vorbă, 
păcăleală la ...cîntar. Cît despre 
păcălit acesta nu poate fi evident 
decît cumpărătorul. (M. P.)

Doar de ornament s_au' 
montat cei 10 stîlpi pe bulevardul 
Republicii din Petrila pentru că 
lămpile pentru iluminatul- public

atîrnâte de ei nu ard. Iată de ce j 
se Întreabă, ne întreabă și ii în- I 
trebam pe ceț în drept să rezolve I 
o astfel de dilemă cititorul nostru I 
I.amențiu 1 
pricina din 
Chiar asa,
(D. G.)

Taxi, 
din centru ? Din ratiuni de
terminate de necesități cît se poate 
de justificate — să mai amintim o 
dată că numărul locuitorilor car
tierului se apropie de 20 000 — car
tierul' Aeroport din Petroșani a 
fost „înzestrat" cu stații de taxi. 
A fost și rămâne o măsură bine 
gîndită ca în dreptul noului cine
matograf .„Unirea" să se instaleze 
nu mai puțin declt 4 (patru) tăblițe 
pe care, serie „Stație taxi". Ce fo
los însă clacă in realitate, aici, zi 
sau noapte, nici măcar taxiurile în 
trecere nu opresc ? Să fie de vină 
șoferii, să fie de vină cei care or
ganizează transportul — ori cine 
știe ? Cert e că dacă ăi întârziat în 
Aeroport și vrej să ajungi în Piața 
Victoriei, unde ta'xiuriie sînt atât 
de numeroase incit deseori, n-au 
loc să parcheze, trebuie să yli.,, pe 
ips pînâ la ele. Și atunci ? (A. II.)

Ilca de pe strada cu
1 blocul 27, aP- 20? 

de ce s-au montat?-
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De „Ziua mondială a sănătății"
„Ziua mondială a sănătății" a fost 

dedicată in acest an imperativului 
„Imunizarea înseamnă protecția 
copiilor voștri", recomandat de Or
ganizația Mondială a Sănătății. E- 
venimentul sărbătorit a coincis^ In 
timp cu desfășurarea în municipiul 
nostru cu acțiunea de vaccinare an- 
tipoliomelitică a copiilor de vîrstă 
corespunzătoare. In același timp, 
„Ziua mondială a sănătății" a pri
lejuit o seamă de alte manifestări 
și acțiuni organizate în conformitate 
cu prevederile programului elaborat 
In acest sens de Ministerul Săfiătății 
și Uniunea sindicatelor din unitățile 
sanitare. La Institutul de mine și în 
școlile generale s-au făcut expuneri 
și s-au purtat discuții despre impor
tanța vaccinărilor, iar la „Școala

Agendă universitară
• Consiliul U.A.S.C. din Institutul 

de mine a lansat inițiativa de a de
clara luna aprilie, lună a muncii pa
triotice. Această inițiativă poartă 
genericul : „Recorduri în munca pa
triotică, în întîmpinarea sărbătoririi 
a 5.5 de ani de la crearea Uniunii Ti
neretului Comunist și a 20 de ani de 
la crearea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România". 
Obiectivele acestei luni a muncii pa
triotice au fost fixate la atelierul- 
școaiă aflat în construcție și la baza 
sportivă a clubului sportiv univer
sitar Știința.

• Agenda Clubului cultural stu
dențesc a cuprins în această săptă- 
mînă dezbaterea „Municipiul Petro
șani pe coordonatele ascendente ale 
socialismului" și expunerea „Pro
bleme actuale privind continuitatea 
și unitatea poporului român".

• In aula Institutului de mine a 
avut loc plenara de activ a Consiliu

Studenți la muncă patriotică (Foto : studentul Mircea Silvaș)

VIND casă, Petroșani, strada 11
Iunie, 9 (lîngă cantina Institutului). 
(176)

VIND' motocicletă Simson Sport 
250 cmc. Strada Pinului 30/1, Vulcan. 
(175)

VIND casă, Strada Republicii nr. 
30, Petrila. (171)

VIND motocicletă cu ataș, Vulcan, 
strada Republicii bloc D 9, ap. 35. 
(174)

VIND autoturism Moskvici 408. 
Lupeni, strada Aleea Castanilor 
bloc 18/28. (181)

VIND casă cu grădină, pomi, vie. 
Comuna Baru, județul Hunedoara, 
Fîntînă loan. (182)

VIND autoturism Opel-Record- 
1 700. Petroșani, str. Independentei 
bloc 10/1/3/(183)

CUMPĂR mașină de spălat ro
tundă. Petroșani, telefon 42 946. (185)

SCHIMB locuință două camere 
Petroșani strada Independenței 
13/21 sc. II contra garsonieră, stra
da Unirii Petroșani. (173) 

mamei" din cadrul-policlinicii Pe
troșani pe teme de obstetrică. In 
scopul informării populației asupra 
lucrărilor de specialitate, la libră
ria „Ion Creangă" din Petroșani s-a 
amenajat o vitrină cu cărți tehnico- 
medicale și de educație sanitară. Lu
crătorii sanitari au fost antrenați în 
acțiunea de curățenie și înfrumuse
țare a împrejurimilor instituțiilor în 
care își desfășoară activitatea. In 
rîndul manifestărilor prin care a 
fost marcată „Ziua mondială a să
nătății" în Valea Jiului se. înscrie, 
de asemenea, adunarea festivă or
ganizată joi, 7 aprilie, la policlinica 
Petroșani; la care au luat parte per
sonalul policlinicii și al spitalului 
din localitate..

lui U.A.S.C. Cu acest prilej a fost 
dezbătut și aprobat programul de ac
tivități pe semestrul II al anului uni
versitar, precum și planul de muncă 
al bifoului U.A.S.C.R. Discuțiile au 
scos în evidență, potențialul de care 
dispune asociația studenților comu
niști în îndeplinirea sarcinilor tra
sate de cea de a X-a Conferință a U- 
nțunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, a obiectivelor 
cuprinse în regulamentul întrecerii 
pe plan național — „Fiecare A.S.C., 
colectiv de educare prin muncă și 
pentru muncă a studenților". Plenara 
s-a angajat, totodată în numele în
tregii studențimi miniere, să întîm- 
pine sărbătorirea a 20 de ani de la 
crearea U.A.S.C.R. integrată plenar 
în activitatea de producție și cerce
tare științifică.

Ștefan COSTEA,
student

MICA P U B
PIERDUT diplomă de bacalaureat 

seria D. N. 1151 eliberată de Liceul 
agricol Geoagiu pe numele Amelian 
Ivan. Se declară nulă. (170)

PIERDUT diplomă de absolvire a 
Școlii profesionale din Petroșani în 
meseria de strungar, eliberată în 
anul 1973 pe numele Pasc Cristian. 
Se declară nulă. (162)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Corpodian loan, eliberată 
de preparația Petrila. Se declară 
nulă. (160)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Șerban Natalia, eliberată 
de.I.F.A. Vîscoza Lupeni. Se deda-, 
ră nulă. (164)

: PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Donci Vasile, eliberată 
de E.M. Lupeni. Se declară nulă. 
(166)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Tibora loan, eliberată 
de Uzina electrică I’aroșeni. Se de
clară nulă. (179)

Realități dureroase ale „lumii libere"
Un flagel necruțător 

— șomajul
• Una dintre problemele care își 

pun amprenta tot mai puternic asu
pra întregii vieți economico-sociale 
din țările capitaliste o constituie șo
majul. in septembrie 1975, de pildă, 
Biroul Internațional al Muncii anun
ță că o situație întocmită pentru 23 
de țări capitaliste dezvoltate*în rîn- 
dul cărora se înscriau 18 din Europa 
occidentală, precum și Ș.U.A., Ca
nada. . Australia, Japonia și Noua 
Zeelandă. indica cifra de 17 milioa
ne de șomeri. Cîteva Itirij mai tîrziu, 
adică la începutul anului 1976, ace
lași birou anunța că numărul șome
rilor înregistrați în cele 23 de țări 
crescuse la 20 milioane.Actuala cri
ză pe care o traversează capitalis
mul zilelor noastre lovește șl mai 
puternic în situația muncitorilor 
imigranți, în rîndul cărora rața șo
majului depășește simțitor media ge
nerală a șomajului din țările occi
dentale. Cu deosebită putere se re
simt efectele actualei crize din țările 
capitaliste pe planul relațiilor so
ciale, dominate de ascuțirea contra
dicțiilor și amplificarea luptelor so
ciale, ceea ce demonstrează că rela
țiile create de orînduirea capitalistă 
riu mai corespund noilor forțe de 
producție, dezvoltării impetuoase a 
revoluției științifico-tehnice, nu mai 
pot oferi soluții corespunzătoare 
complexelor probleme ce preocupă 
lumea contemporană.

Tinerii — băieți și fete — se numă
ră printre primele victime ale cri
zei economice ce bîntuie în țările 
occidentale.. Mai mult decît atît, o 
mare parte din ei devin șomeri chiar 
înainte de a intra în producție. Fie 
că au absolvit o școală medie, fie că 
sînt absolvenți cu diplomă ai unui 
institut de înv’ățămînt superior nu-și 
găsesc plasament în cadrul unei eco
nomii care stagnează, bat zadarnic 
la porțile întreprinderilor și institu
țiilor, parcurg inutil coloanele de a- 
nunțuri la mica publicitate a ziare
lor, trăind din plin sentimentul du
reros al frustrării, inutilității și al 
lipsei de perspectivă. Ziarele din 
țările capitaliste dau tot mai frec
vent semnale de alarmă cu privire 
Ia „degradarea morală și spirituală 
a tineretului". „Degradarea începe 
cu lipsirea unui mare număr de ti
neri de posibilitatea de a-și mani
festa în toate direcțiile capacitățile 
lor", scrie revista londoneză LA
BOUR WEEKLY. „Cînd a terminat 
școala sau și-a terminat ucenicia 
într-o meserie — continuă revista a- 
mintită—; orice tînăr se gîndește cu 
emoție la prima lui zi de muncă, la 
locui în care va munci, la primul 
salariu ce-1 va cîștiga prin valorifi
carea cunoștințelor și a capacități-

L I C I TA T E
PIERDUT legitimație de serviciu 

pe numele Mitu Dumitru, eliberată 
de preparația cărbunelui Petrila. Se 
declară nulă. (178)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Burlan Ioana, eliberată 
de preparația Coroesti. Se declară 
nulă. (186)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Solocan Alfred, eliberată 
de E.M. Lupeni. Se declară nulă (151).

PIERDUT ecuson nr. 513 eliberat 
de B.A.T.P.S. Petroșani. Se declară 
nul. (168)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Ghidarcea Dumitru, eli
berată de E.G.C. Petroșani. Se de
clară nulă. (172)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Gîrbuleț Dumitru, elibe
rată de E.M. Lupeni. Se. declară 
nulă. (177)

PIERDUT legitimație de, serviciu 
pe numele Găman Lidia, eliberată 
de C.C.S.M. Se declară nul. (169). 

lor sale. Dar pentru mulți tineri, 
pentru foarte mulți; acea primă zi de 
muncă nu mai apare, acel loc în care 
să muncească nu este de găsit, iar 
speranța în salariul cîștigat prin 
muncă dispare treptat".

Potrivit datelor publicate de zia
rul englez GUARDIAN, dintre cei 
circa 81 000 de absolvenți ai colegi
ilor sau școlilor superioare britanice 
în 1976, 46 000 n-au avut asigurat lo
cul de muncă. In S.U.A., un imens 
număr de tineri și tinere, mai cu 
seamă negri și portoricani, șomează,, 
iar numărul de tineri șomeri crește 
pe măsură ce noi absolvenți de școli 
de diferite grade intră în aspra lup
tă de concurență pentru obținerea 
unui loc de muncă. In R.F. Germa
nia, mulți tineri sînt șomeri de vre
me îndelungată. Potrivit unui calcul 
model al Institutului pentru cerce
tarea pieței brațelor de muncă și- a 
profesiunilor (I.A.B.) de pe lîngă 
Oficiul federal de muncă din Niirn- 
berg, în 1978 vor exista în R.F.-Ger
mania circa 170 000 de tineri care nu 
vor găsi locuri pentru pregătire și 
calificare profesională. Situația este 
tot' atît de grea pentru tineret și în 
celelalte țări capitaliste. Ziarul en
glez MORNING STAR vede în „ne
garea dreptului la muncă cea mai 
gravă ofensă și înjosire adusă unui 
om, sursa celor mai multe privațiu

ni și degradări umane. Lipsindu-i 
pe tineri de posibilitatea de a rnunci, 
îi împingem pe panta degradării mo
rale și spirituale.

Evadarea în Irațional
Aproape zilnic, agențiile de presă 

anunță capturarea, în diferite țări 
occidentale, a noi și noi cantități de 
heroină, morfină, hașiș, cocaină, ma- 
rijiiana. Frecvente au devenit, de ă-, 
semenea, zecile și sutele de arestări 
și condamnări aie traficanților. Re
uniuni internaționale, precum con
gresul de la Milanb (1975), iși propun 
drept tematică „drogul și societatea. 
Televiziunea americană prezintă fil
me antidrog.'Diverse publicații fran
ceze trag semnalul de alarmă: drogu
rile au pătruns în licee. Societatea - 
occidentală este confruntată în con
tinuare cu o mare și deocamdată in
solubilă problemă : extinderea în 
proporții uimitoare a consumului de 
stupefiante.

Amploarea pe care a luat-o în ță
rile. occidentale utilizarea abuzivă â 
stupefiantelor, cu deosebire în rîndu- 
rile tineretului, ca și implicațiile so
ciale ale acestui fenomen preocupă 
tot mai intens opinia publică și auto
ritățile, constituind, totodată, obiect 

•de cercetare pentru specialiștii din 
diverse discipline.

„Sîntem oare sortiți deznădejdii, 
tragicului și absurdului luj Catnus, 
Ionescu, Bekett ?“ — se -întreabă pro-

PIERDUT legitimație de student» 
pe numele Amos Walker, eliberată 
de I.M.P. Se declară nulă. (165)

ANUNȚURI DE FAMILIE
Familia KLEMENCZ VIORICA 

din Lupeni, mulțumește tuturor ce
lor care au fost alături în clipele de 
grea pierdere a soțului, KLEMENCZ 
GUSTAV. (184)

SOȚIA Ioana, fiul Ion și părinții 
reamintesc prietenilor și cunoscuți- 
lor că vineri, 8 aprilie a.c., s-a îm
plinit un an de la pierderea aceluia 
care a fost MARIN SMARANDA, 
soț, tată și fiu iubit și prieten sti
mat. (180)

Soțul, fiica, întreaga familie aduc 
sincere mulțumiri, tuturor celor ca
re sînt alături de noi, la marea dure- 
re suferită prin pierderea scumpei 
noastre KONYICSKA IRINA (V. 
KLEMENCICI.

Amintirea ei va trăi veșnic în ini
mile noastre. (187)

fesorul belgian Marcel Hicter, ară- 
tînd că, după părerea sa, „soluția 
pentru o problemă născută într-o 
stare de criză a societății nu poate fi 
găsită decît vizînd această societate 
în ansamblul ei".

„Drogarea este mărturia imposibi-* 
lei comunicări și a fricii de viitor, 
mărturia, mai ales, a pierderii valo
rilor și a carențelor sistemului edu
cativ, afectiv și. de comunicare între 
oameni" spune dr. Claude Olieven- 

/ stein, consultant O.N.U. în probleme 
de toxicomanie.

55% din populația globului va a- 
vea în d980 sub 25 de ani, o forță spre 
care omenirea privește cu mari spe
ranțe și încredere, o-forță care va a- 
vea de rezolvat marile și complexele 
probleme ale acestui sfîrșit de secoL 
In această perspectivă este de înțe
les ampla mobilizare, pe multiple 
planuri, împotriva maladiei grave de 
care este afectată în unele țări o 
parte a tineretului, și hu numai a lui. 
Națiunile Unite, marile organizații 
internaționale specializate — O.M.S. 
U.N.E.S.C.O., F.A.O., Interpol — sînt 
angajate într-o vastă acțiune împo
triva agresiunii drogurilor.

Din discuțiile desfășurate sub e- 
gida acestor organizații, din lucrări 
elaborate la cererea lor, ca și din nu
meroasele contribuții ale cercetării 
științifice din diverse, țări reiese că 
evadarea în irațional pe care o caută 
consumatorii de stupefiante este re
zultatul incapacității societății de 
consum de a oferi perspectiva unui 
echilibru moral, ceea ce creează, la 
tineri mai ales, un sentiment de ne
siguranță, dezamăgire, neîncredere 
și înstrăinare. Reiese, de asemenea, 
că, în esență, o societate care să 
schimbe radical calitatea vieții, să-1 
atragă pe om, iar nu să-l îndepărteze, 
presupune implicit o schimbare a 
structurilor ei.

„Au venit ca oaspeți, 
pleacă cerșetori44

Sintetizînd situația deosebit de 
grea a imigranților, ziarul vest-ger- 
man GIESSENER ANZEIGER scrie 
laconic : „Au venit ca oaspeți — plea
că cerșetori. Mii și mii de muncitori 
de diferite naționalități trebuie as
tăzi să plătească scump visurile pe 
care și le-au făurit de a găsi de lucru 
în R.F. Germania — contiwuă același 

..ziar; — Fără im ban, fără acoperiș 
deasupra capului, au devenit victime 
ale metodelor priticpre diferite fir
me își procură forță de riiundă cu 
preț derizoriu. Cînd’au venit, au ga-, 
sit de lucru, dar numai atît. N-au gă
sit-un adăpost demn de ființe uma- 
ne. nici o retribuire cit de cît echi
tabilă, și cu atît mai puțin ceea ce 
au sperat cel mai mult : siguranța lo
cului de muncă, pe bază, de contract. 
Acum au fost concediați. Mii și mii 
de oameni. Mulți dintre ei sînt acum 
nevolți să doarmă sub cerul liber".

Muncitorul turc Metin Târnei a ca
racterizat viața amară a imigranților 
drept „negoț modern de sclavi". Ne- 
voiți să accepte orice muncă li se o- 
ferea, au căzut pradă conducătorilor 
hrăpăreți ai unor întreprinderi, cum 
este firma de instalații din Wetzlar. 
Ziua de muncă era de minimum 10 
ore. Salariile erau mult mai mici de
cît ale muncitorilor autohtoni. Mun
citorii străini locuiau în barăci, pro
prietatea firmei, cîte șase oameni în
tr-o încăpere nemobilată de 12 m2, 
plătind fiecare cîte 90 de mărci pe 
lună. In aceste condiții, visul lor de 
„a pune deoparte ceva bani" s-a do
vedit deșert. Și apoi a’venit conce
dierea./

Acum, pînă vor face rost de bani 
pentru a-și plăti biletul de tren pen
tru întoarcere, dorm fie sub poduri, 
fie pe băncile parcurilor. Negoțul 
contemporan cu sclavi — după cum 
s-a exprimat Metin Tamci — nu cu
noaște îndurare !

F I L M E
PETROȘANI — 7 Noiembrie:

Frățiorul (8—10); A: treia încercare 
(11—13); Salvo D’acquisto (14). Re
publica : Serenadă pentru etajul 
XII (8—10); Finist, Șoim viteaz 
(11—13); Salvo D’aquisto (14); Unirea 
Legenda șerifului din Tennessee 
(8—10); Lumea circului, seriile I-II 
(11—14). , -S.... -'.....

PETRILA î Culise (8); Țara înde
părtată (10—12); Cei 13 de la Bar- 
lleta (13—14).

LONEA : Ultima noapte a singu
rătății. (8—10); Prima pagină (11—12); 
Călătorie în Anglia (13—14).

ANINOASA : La începutul timpu
rilor (8); Mere roșii (9—10); Giorda
no Bruno (12—13); încă nu e seară 
(14).

VULCAN: Șatra (8—10); Mereu 
alături de tine (11—13); Serenadă 
pentru etajul XII (14).

LUPENI — Cultural : Pentru un 
pumn. de... ceapă (8—10); Pe veci al 
tău (11—13); Șatra (14). Muncitor- 
resc : Cele pe care nu le-am uitat 
(8—9); Cel alb, cel galben, cel negru 
(10—11); B. D. intră . în acțiune 
(12—13). ,

URICANI: Țara îndepărtată (8—9); 
Nemuritorii (10—11); Misiune pri
mejdioasă (13—14).

DUMINICA 10 APRILIE
8,00 Tot înainte ! 8,50 Film serial 

pentru copii : Toate pînzele suș ! 
9,45 Pentru căminul dumneavoastră. 
10,00 Viața satului, 11,4# Bucuriile 
muzicii. 12,30 De strajă patriei. 13,00 
Telex. 13,05 Album duminical. Ver
suri, muzică, rpomente vesele și 
desene animate. 14,00 Noi aven
turi în epoca de piatră. 14,30 
„99 de ani de tenis la Wimbledon".
15.20 Reporter pe bricul Mircea. 
15,40 Telerecitalul actorului Radu 
Beligan în „Richard al III-lea“, 
„Șah mat în 15 minute", reportajul 
„La porțile Sucidavei" și „Studioul 
șlagărelor". 16,50 Film serial : Din 
tainele mărilor. 17,40 Drum de glorii. 
19,00 Micul ecran pentru cei mici.
19.20 1001 de. seri. 19,30 Telejurnal. 
19,50 Oamenii pămîntului. Episodul 
6. 20,20 Film artistic. Casa.de sub 
arbori. 21,50 Varietăți de duminică.
22.20 Telejurnal. Sport.

LUNI 11 APRILIE
16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 16,30 

Emisiune în limba maghiară. 19,00 
Publicitate. 19,05 Primăvara în Bă
răgan. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 19,50 Cadran mondial. 20,10 
Cîntarea României. 20,3.5 Panora
mic. 21,05 Roman-foileton : Sub

P R OG R A MUL TV
stele. Episodul IV. 22,00 Emisiune 
de știință. 22,20 Telejurnal.

MARȚI 12 APRILIE
Teleșcoală. 10,00 Tarzan — o- 
junglei. 11,10 Din

Documentar:
11,25 Trei

nou a-
11,20 Publi- 
dansuri * ro-

9,00 
mul 
casă, 
citate, 
mânești de ,T. Rogalski. 11,40 Telex. 
16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 16,35 
Curs de limbă engleză. 17,05 La volan.
17,20 Vîrstele peliculei. 18,30 Folcloi' 
de pe Valea Mureșului. 18,50-Tntre- 
bărț și ^răspunsuri. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 19,50 De la agricul
tură la agroindustrie. 20,05 Teatru 
TV.. 1907 — după piesa Pîrjolul de 
Cezar Petrescu și Dinu Bondi și ro
manul 1907 de Cezar Petrescu. 21,45 
Grave.probleme sociale și umanitare 
în lumea capitalului : ’escaladarea 
violenței'— cauze și consecințe — do
cumentar. 22,00 Cîntecele indepen
denței. 22,20 Telejurnal.

MIERCURI 13 APRILIE
9,00 Teleșcoală. 10,00 Teatru TV. 

„1907" (reluare). 11,30 Semnături ti- 
nerS în viața satului. 11,45 întrebări 
și răspunsuri (reluare). 12,15 Telex.

12,20 închiderea programului. 15,10, 
Matineu de vacantă. Blîndul Ben. 
16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 16,35 
Curs de limbă germană. 17;O5 Cabi
net de perfecționare profesională. 
17,25 Din țările Socialiste. 17,35 Tra
gerea pronoexpres. 17,45 Moștenire 
pentru viitor. 18,35 Telecronica pen
tru pionieri. 18,50 Forum cetățenesc. 
19,20' 1001' de seri. 19,30 -Telejurnal. 
20,00 Mandatul de delegat. Reportaj 
cu delegați la Congresul țărănimii. 
20,15 Film artistic. Mastodontul. 
21,40 Viață fără viitor. Film docu
mentar. 22,20 Telejurnal.

JOI 14 APRILIE
16,00 Telex. 16,05; Teleșcoală. 16,35 

Curs de limbă rusă. 17,05 Arii si 
duete din opere. 17,30 Reportaj p’e 
glob : Alger — poartă spre Sahara.: 
17,55 Consultații juridice. 18,20 Ro
mânia pitorească. 18,50 Centenarul 
Independenței. 19,00 Muzică popu
lară. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Ora tineretului. 20,30 
Film-ancheta. Cathy întoarce-te 
acasă. 21,50 Atelier de creație Iii c- 
rar-artistică. .22,20 Telejurnal.

VINERI 15 APRILIE
9,00 Teleșcoală. 10,00.FiIm artistic. 

Mastodontul (reluare). 11,25 Itinerar, 
de cîmpie. Reportaj. 11,45 Telex. 
15,10 Matineu de vacanță.: 
16,Oo Telex. 16,05 Teleșcoală. 16,35 
Curs de limbă franceză. 17,05 Emi
siune în limba germană. 18,50 Sec
vențe daneze. 19,05 Avem o singură 
viață. Reportaj, 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,15 Film artistiq. 
Ultimul războinic. 21,50 Emisiune de 
știință. 22,20 Telejurnal.

SIMBAtA 16 APRILIE
12,00 Telex. 12,05 — -Emisiune de 

știință. 12,35 Suita a IlI-a „Săteasca" 
de George Enescu. 13,05 O echipă de 
tineri și ceilalți. Documentar. 13,15 
Melodii populare. 13,35 Miracolul 
plantelor. Documentar științific. 
14,00 Clubul tineretului la'... Tirni-. 
șoara. 14,50 Antologia filmului pen
tru copii și tineret. Sirii ley Temple.
16,20 Fotbal : România — Spania. 
18,25 Publicitate. 18,30~Mi-e inima 
un cîntec. Program muzical. 18,50 
Săptămâna politică internă și in
ternațională. 19,05 Eroi îndrăgiți de 
copii: Heidi, 19,30 Telejurnal. 10.00 
Drum.de lupte și victorii. 20,45 Te- 
leenciclopedia. 21,30 Film serial • 
Kojak. 22,20 Intîlnire. cu satira .și 
umorul. 22,50 Telejurnal, Sport.

Casa.de
Drum.de
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Divizia A F O T B A
Șansa a 'decis cîștigătorul

F.C. Bihor - Jiul 2-1 (0-0)
Merită început cu finalul meciului, 

acei fatidic minut 85 cînd Sălăjean 
la o frumoasă lovitură cu capul tri-» 
raite balonul în bara transversală, 
Jiul rațînd de puțin egalarea care o 
.merita cu prisosință. Deși a pierdut, 
Jiul a făcut la Oradea unul din cele 
mai spectaculoase meciuri din de- . 
plasare. Pe un teren greu (la Oradea 
a plouat în tot cursul zilei) timp fri
guros, avînd în față o echipă ambi
țioasă care pe propriul teren „nu 
iartă nimic", co.mpbnențli echipei 
din Vale au luptat exemplar din pri
mul pînă în ultimul minut, aplicind 
un joc modern de angajament fizic 
total.

F.C. Bihor, de altfel o echipă teh
nică, robustă, cu cîteva individuali
tăți remarcabile (Kun II, Lupău, 
Georgescu, Al. Naghi) a obținut foar
te greu această victorie.

Jocului agresiv și în viteză al gaz
delor, Jiul a opus un joc lucid în a- 
părare, cu contraatacuri periculoase. 
Din această „ciocnire" tactică a ieșit 
uii meci deosebit de spectaculos, răs
plătit cu aplauze de miile de specta
tori.

In prima repriză F.C. Bihor, des- 
fășurînd un joc ofensiv, atacă mult 
dar înaintașii orădeni ratează copi
lărește mari ocazii (Kun II min. 1 
și 10, Bigan min. 25. Georgescu mln. 
40). Jiul a răspuns cu contraatacuri 
în viteză care au pus probleme apă
rării gazdă. Bucurescu min. 7, Au
gustin min. 15, Dumitrache min. 30 
ratind de puțin deschiderea scoru
lui. Prima repriză se termină cu 
scor alb.

La reluare, F.C. Bihor forțează 
deschiderea scorului pe care îl reu
șește prin Kun jl, lâ o puternică lo
vitură cu capul. Fiind condusă, Jiul 
„iese" la atac, meciul devine dis
putat dar cu ratări mari la ambele 
porți.

I’rofițînd de o neînțelegere a apă
rării gazdă, Augustin șe infiltrează 
în careul orădeanși cu un șut plasat 
aduce egalarea. In continuare meci 
aspru, fiecare echipă țintind victo

ria. Caval se remarcă printr-o robin
sonadă la un șut bombă a luj Geor
gescu (cel mai activ jucător al’gaz- 
delor) Mulțescu și Dumitrache ra
tează din nou, incomodați fiind și 
de starea terenului.

Sfîrșit de meci palpitant, gazdele 
reușind să iă conducerea în min. 80 
priri Florescu la un șut violent de la 
aproximativ 20 m; în minutul 85 Să- 
lăgean ratează de puțin cu o „bară" 
care a creat emoții în tribune. Ast
fel, doar neșansa , a privat echipa 
noastră de un scor echitabil după 
felul cum a jucat în acest meci.

Bun jocul lui Covaci care l-a în
locuit pe Dumitrache (ușor acciden
tat), jucător care ar trebui rulat 90 
de minute, manifestînd reale calități 
mai ales pentru compartimentul de
fensiv.

Deși a pierdut acest meci, Jiul a 
cîștigat în omogenitate, în stilul 
de joc, care a fost foarte apreciat de 
publicul spectator și conducerea 
tehnică a echipei gazdă. Credem că 
e meritul antrenorului Gh. Ene care 
a reușit în mai puțin de un campio
nat să sudeze un „team" redutabil 
la Petroșani, imprimînd echipei un 
stil de joc modern, bazat pe o condi
ție fizică excelentă și un climat 
psihic favorabil. Prin simbioza din
tre jucătorii experimentați ca Du
mitrache, Ciupitu. Mulțescu, Delea- 
nu, Bădin și tinerii care bat la poar
ta consacrării ca Augustin, Stoichiță, 
Bucurescu, Stoica, Covaci, Rusu, be
neficiind și de doi portari de talent 
Homan și Cavai, Jiul constituie o 
echipă sudată cu un potențial teh
nic și tactic favorabil marilor per
formanțe. <

Parafrazînd dictonul • unui mare 
conducător de oști, afirmăm că deși 
a pierdut o „bătălie** la Oradea, Jiul 
trebuie și va cîștiga „războiul1* pen
tru obținerea unui loc între primii 
patru în clasamentul final al cam
pionatului care aduce după sine 
participarea într-o cupă europeană.

Succes băieți I (Șt. BARATH)

L Divizia B

Minerul Lupeni 
în două întîlniri 

cu jucătorii 
din Turda

In decurs de numai- o săplămînă, 
Minerul Lupeni a avut de susținut 
două meciuri cu turdenii. După cum' 
se știe, jucînd în deplasare la Turda, 
minerii au fost învinși de sticlari 
cu 2—0. La Lupeni, în compania e- 
chipei Industria sîrrnei Cîmpia Tur- 
zii, s-au* inversat rolurile, Au învins 
minerii cu scorul de 4—2. Redăm 
în mod succint cîteva secvențe din 
întllnirea de la Lupeni. Cu tot tere
nul greu, ambele echipe practică un 
joc frumos, aplaudat lă scena dos. 
Chisă de spectatori. Chiar în min. 2 
gazdele au o bună ocazie de a în

scrie dar Mravușca ratează. Atacu
rilor insistente ale minerilor, oas
peții le răspund printr-o apărare 
sigură și contraatacuri periculoase. 
De altfel ei reușesc, în min. 11, să 
ia conducerea prin golul înscris de 
Vesa. Riposta minerilor este promp
tă și ei reușesc egalarea în min 38,' 
printr-un șut tras prin surprindere 
de Stan Gabriel. Cînd prima repriză 
părea să se încheie cu un rezultat 
egal, Burdanglu faultează clar în 
careu și arbitrul Maximilian Po
pescu (București) care a condus bine 
întllnirea acordă fără să ezite 11 
metri pentru oaspeți. Vesa trans
formă și oaspeții conduc cu 2—1

In repriza a doua gazdele forțează 
egalarea pe care o reușesc tot prin 
Stan Gabriel printr-o lovitură de la 
11 metrj acordată , în urma unui 
henț în careu comis de Rusu. Avînd • 
egalitatea, gazdele luptă acum pen
tru victorie pe care o obțin cu 4—2 
prin golurile marcate df Bolo.ș, min. 
55 și de Lucuță, în min. 85, care a 
reluat în poartă o minge revenită 
în teren din bară. (D.C.)

Scurt interviu
l După cum am mai anunțat în 
’ numărul trecut al ziarului, am 
I promis că vom reveni cu a’.r.ă- 
. minte privitor ,1a succesul de 
t prestigiu obținut de atletul rios- 
( tru Eugen Ionele-la Crosul Bal

canic. Am apelat la sursa cea mai 
sigură și mai autorizată în acest 
sens, dec) la Eugen Ionele, elev 
în anul V la Liceul mecanic nr. 
2 din Petroșani.

— Cum a fost la Tripolis ?
— Frumos dar greu. Ain concu- , 

rat într-un parc din apropierea 
orașului pe un teren deluros,.‘ce 

ia solicitat eforturi mari din păr-U,____ -______
I tea ațleților. S-au înfruntat cei 
’ mai buni tineri alergători de cros 
!

i 
ț

t
I

ț
I
I
I
i

și perseverenței
cu Eugen Ionete

din 5 țări balcanice/ Lupta a fost 
acerbă. La un moment dat, bătă
lia pentru cucerirea locului II 
angrenase alături de mine șl doi 

•atleți bulgari. Pe ultimele sute de 
metri am sprintat puternic, am 
reușit să mă desprind de adver
sari și să cuceresc locul secund, 
intrînd astfel în posesia unei 
foarte frumoase cupe cu desene 
inspirate din Grecia Antică.

Fără îndoială, la baza ■'succesu- 
.. lui de la Tripolis, cît și a celor 
I anterioare a stat munca perse- 
i verentă de fiecare zi, atenția și 

răspunderea cu care se ocupă de 
i noi antrenorul clubului, tovară- 
. șui Ștefan Milialy," coroborate cu 
‘ ale antrenorilor naționali de a- 
l ‘ tletism în cadrul cantonamente

lor. Țin să le mulțumesc tuturor 
I pe această cale pentru străduința 
, și munca desfășurată în vederea 

creșterii, măiestriei noastre spor- 
1 tive. :

— De cînd practici atletismul?
— Alerg de cînd eram de-o 

șchioapă, ea oricare copil de alt
fel. In mod organizat. însă, sub în
drumarea atent.) si competentă

Handbal Victorie lipsită de strălucire
Fără să impresioneze în mod deo

T

J M s 1„ s

a unui antrenor alerg din 1971. 
Deci, de șase ani. Tot de atunci 
fac parte din rîndurile secției de 
atletism' de la clubul 
Jiul din Petroșani.

— Ce obiective ți-ai 
pentru viitor ? “

— Unele mai apropiate 
tele, aș spune, de perspectivă. 
Chiar duminică particip la cam
pionatul național de cros ce va 
avea loc la Timișoara unde do
resc să confirm din nou rezulta
tul bun de la Tripolis. Pe planul 
împlinirii ca elev dorința mea 
arzătoare este s.;ș închei cu bine 
ultimul an la Liceul mecanic nr, 
2 din Petroșani, iar apoi să ur
mez o facultate. Ca perspectivă 
sportivă doresc mult, mult de 
tot să particip la Olimpiada dc 
la Moscova nu ca spectator ci în 
calitate de concurent.

Iți urăm succes pe toate „fron
turile", tinere Eugen Ionetc !

sportiv

propus

iar al-
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Mulțumiri celor care mi-au
Din localitatea Boc

șa am primit o nouă 
scrisoare din partea 
Elenei Vasiliu 
care mulțumește din 
nou membrilor " ’ 
vamontului din 
troșani pentru salva» 
rea fiului ei. Alături 
și o mică scrisoare a 
nepoțelului care mul
țumește la rîndul său 
celor ce i-an salvat 
tăticul. O publicăm 
împreună cu fotogra
fia.

prin

Sal-
Pe-

salvat tatăl
„Alo, Alo ! Salva» 

montiștii din Petro
șani, Emerik Szu’ha- 
nek, Dumitru Bîrlida,' 
Ioan Sîn, Alexandru 
Acs, Carol Laurân, 
Ludovic Pop, Romu
lus Vențzel,. Horațiu 
Verdeț. Vă mulțu
mesc și eu pentru sal
varea tăticului meu 
din Peștera Șura Ma
re. Ariel M. VASI
LIU, Bocșa I".

„C ros ui tiu ere tulu i“
Cu prilejul desfășurării etapei pe 

orașul Petroșani â „Crosului tinere
tului" unde s-a remarcat printr-o 
participare bună Liceul mecanic nr. 
1 (24 de coricurenți) care de altfel a 
și cucerit toate cele patru locuri 
intîi. Pentru etapa superioară s-au 
calificat următorii sportivi : catego
ria 15—16 ani fete : Violeta Mihăiasa

(L.M. 1); Miliaela Haideag (Șc. gen. 
nr, 6) ; Haynal Schwenhauer (Șc. 
gen. nr, 4) ; băieți :■ Benone Tanc 
(L.M. 1); Arpad Kalman (Șc. gen. nr. 
5); Petru Arad (Șc. gen. nr. 4). Cate
goria 17—19 ani fete : Aurelia. Bră- 
tinca, Georgeta Gologan, Irina Chi- 
riță (L.M. 1). băieți : Rudolf Garth- 
ner, Grigore Bican-și Gheorghe 
Rusu (toți de la L.M. 1). (S.B.)

sebit, întîlnirea dintre Știința Pe
troșani.și Metalul Hunedoara a reu
șit să atragă atenția ' spec-ătorifor 
datorită echilibrului 'valoric existent 
în teren. Chîar dacă ma-i mult de 45 
de minute de joc gazdele, au condus, 
cu 2—3 goluri diferență, certitudi
nea victoriei lor nu putea fi atestată, 
greșindu-se mult mai ales în fazele 
de ofensivă. Nici hunedorenii nu 
s-au dovedit însă mal inspirați a-

dueîndu-și din plin contribuția la 
cota țehnico-lacticâ scăzută a în- 
tilnirii.

Au învins totuși studenții grație 
prestației bune a portarului Zarcula 
și a DLiterii de luptă etalate de Gliga 
(5 goluri), Pali și Neagu (cite 3). 
O lamă impresie a lăsat-o jucătorul 
metalurgist Stingă, autorul a 6 go
luri. Scor final 13—9 pentru stu- 
de’nți, la pauză 7—4 pentru gazde. 
(Nicolae LOBONȚ)

Tenis dc masă
In zilele de 26 și 27 martie, la Cons

tanța, s-au desfășurat campionatele 
republicane universitaw la tenis de 
masă. In cadrul întrecerilor, eclnpi 
Institutului de mine din Petroșani 
a obținut următoarele rezultate : 
Individual fete — Eugenia B-c:i. 
locul 4 ; băieți — Mircea Rusu, locul 
5 : dublu băieți — Dan Gavril și :<*- 
colae Ludinașiu, locul 5 ; dublu 
mixt — Eugenia Boca și Mirceă 
Rusu, locul 6? (Ștefan COSTEA)

șc™. Cupa
Cu o săptămînă în urmă, pe pîrtille 

din masivul Straja Lupeni Asociația 
sportivă Minerul din localitate a 
organizat un reușit concurs de schi 
dotat cu „Cupa Minerul". La între
ceri au participat 57 de tineri și 
vîrstnici din asociațiile' sportive din 
întreprinderi și școlile din Paroșeni 
și,Lupeni. Iată pe cîștigătorij. pro
belor : Slalom uriaș, categoria 5—6 
ani : Cristian Ilojdea (Minerul Lu
peni); 10—15 ani : Eduard Josa

„Minerul"
(Școala, generală nr. 6 Lupeni) ; 
15—20 ani: Mihai Osman (Școala 
generală nr. 6 Lupeni) ; 25—30 ani: 
Ion Sav (Minerul Paroșeni); 30—40 
ani : Petre Stoica (Educatorul Lu
peni) ; 40—50'ani ; Adalbert Kato 
(Minerul Lupeni), categoria pestei 50 
an; : Ioniță Șuba (Minerul Lupeni). 
Fete : Ildiko Gașpar (Liceul Lupeni); 
5 km fond : Zoltan Ușurelu (Mine
rul Lupeni). S-au mai remarcat

Tiberiu Luca, Andrei Per va, losif 
Sicht, Terezia Kato.

Trofeul pus în joc a revenit aso
ciației organizatoare care a acumu
lat cel mai mare număt- de puncte 
iar Cîșțigătorilor probelor le-au fost 
atribuite medalii, plachete și diplo
me. (S. BAI.OI)

BRE V 4 AR
• FOTBAL : Campionatul repu

blican de juniori : Dinamo Slatina
— Școala sportivă 7—0 ; Minerul 
Lupeni — Școala sportivă Drăgă- 
șani 4—0 ; Campionatul județean 
seniori : C.F.R. — Minerul Vulcan
2— 3; Preparația Petrila — Sportul 
studențesc 2—1 ; Parîngul Lonea
— Metalul Criscior 1—1 ; Construc
torul Hunedoara — Energia Paro- 
șeni 3—0 (neprezentare) ; Clipa Ro
mâniei ediția 1977/1978 : Prepara
torul Lupeni — Minerul Bărbăteni
3— 0 ; Preparația Coroiești — Mine
rul Paroșeni 3—1 ;• Sănătatea Vul
can— Utilajul Petroșani 4—2 ; Mi
nerul Dîlja — E.G.L. Petrila 3—1. 
.« GIMNASTICA. Orașul Brad a 
găzduit etapa județeană a Festiva
lului ansamblurilor școlare de 
gimnastică ritmlcă-sportivă pentru 
eleve dotat cu „Cupa Independen-

SPORTIV
ței" unde reprezentanta municipiu
lui nostru, respectiv echipa liceu
lui economic Petroșani, a ocupat lo
cul II. la numai 3 puncte diferență 
de echipa cîștigătoare — liceul 
„Avram Iancu" Brad. • TENIS DE 
MASA. In sala Școlii sportive din 
Petroșani s-a desfășurat^ etapa ju
dețeană a campionatului republi
can individual de juniori (F-J- B), 
unde reprezentanta' S.S. Petroșani, 
Rodie i Vasian a cucerit titlul de 
campioană județeană. Pe locurile 
următoare s-au clasat Maria Mar
cus (Minerul Lupeni) și Dan Vol- 
chița (S.S. Petroșani). In campio
natul municipal, Minerul Dîlja — 
Vîșcoza Lupeni 4—9. • PomfT 
Campionatul div. A Jiul Petrila — 
t— Aurul Baia Mare 5 160—5 332 
p.d. • RUGBI, Campionatul div. 
A. Rulmentul Bîrlad — Știința Pe
troșani 10—11. Div. B. Minerul Lu
peni — Electrica Timișoara 4—0.

Spre Paring, 
pe plaiuri au a- 
părut covoare de 
brîndușe, prin li
vezi zburdă mieii 
dar mai sus, la 
confruntarea ier
bii cu zăpada, pe 
pîrtie zburdă în
că aceștj „ghio- 
cei‘-‘ consacrați 
ai schiului.
(Foto : I. Liciu)

Tuturor participânților le-au fost 
oferite diplome iar primilor clasați 
cupe, medalii și plachete.

Pentru cel mai bun timp realizat

Duminică, baza didactică I.E.F.S. 
din Paring a fost gazda ospitalieră 
a peste 50 de schiori și famililfe lor, 
participanți la ediția a Vl-a a tra
diționalei întreceri dotate cu „Cupa 
veteranilor". Disputa reprezentati
velor orașelor din Valea Jiului a 
adus pe locul I echipa orașului Pe
troșani gazda acestei ediții urmată 
de echipele orașelor Lupeni și Vul
can. Frumoasa cupă, atribuiță de 
Consiliul . municipal al sindicatelor 
din Petroșani a fost înmînată vete
ranului Anger Andrei, căpitanul re
prezentativei orașului Petroșani. In 
ordinea vîrstelor, ciștigătprii indivi
duali ai competiției sîrît următorii : 
peste 60 de ani : Stoica Petru, Vul- 
can ; 56—60 ani Francisc Edelin, 
Vasile Pop, Miron Dîlja, toți din Pe
troșani; 51—55 ani : Arpad Hege- 
duș, Zoltan Toții, Victor Mihiiț, toți 
din Petroșani; 46—50 ani : Adalbert 
Katp. Lupeni, Petru Baleia, Deva, 
Ioan Luca, Lupeni; 41—45 ani : loan 
Moraru, losif Zlăgneanu, Ion On toți 
din Petroșani; 35—40 anii Alexandru 
Acs, Petroșani, Ernest Czimbalmoș, 
Vulcan, Mihai Bota, Petroșani. 
Femei: Terezia Kato, Maria Bărăian, 
ambele din Lupeni, Rozalia Kovacs, 
Vulcan.

în întrecere, pentru sprijinul acor
dat în permanență schiului din Va-' 
lea Jiului a fost premiat din partea 
organizatorilor și lectoruț universi
tar Vasile Cîrstocea de la I.E.F.S. 
București. (B. STAICU)
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