
într-o atmosferă entuziastă, de largă 
participare democratică a avut loc 

Congresul consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, 

al întregii țărănimi
Cel mai larg și reprezentativ forum al oamenilor muncii din a- gricultura noastră — CONGRESUL CONSILIILOR DE CONDUCE

RE AI.E UNITĂȚILOR AGRICOLE SOCIALISTE, AL ÎNTREGII 
ȚĂRĂNIMI — a marcat un nou moment de referință înscris cu majuscule în istoria prezentă a României, un eveniment care ilustrează încă o dată participarea efectivă a maselor de oameni ai muncii de la sate la elaborarea și înfăptuirea politicii agrare, par- 
te integrantă din vastul proces de perfecționare ă întregii vieți so- cial-politice din patria noastră..Mai mult decît impresionantă, prezența, celor 11 000 de reprezentanți ai agriculturii în sala Congresului semnifică poziția nouă 
pe care țărănimea o ocupă în societatea noastră, transformările structurale petrecute, în anii socialismului, în viața satului românesc. 11 000 de țărani au căzut jertfă, în primăvara anului 1907, reprimați cu nemiloasă cruzime pentru că s-au ridicat împotriva asupririi și exploatării, pentru cauza sfîntă a dreptății sociale. Tot 11 000 de țărani, în demnitatea pe care numai socialismul avea să o repună în drepturi, au ocupat loc, timp de trei zile, în sala Înaltului forum pentru a dezbate și decide asupra bunăstării lor, asupra viitorului întregii țărănimi, viitor, pe care îl doresc mereu mai luminos.Luni, 18 aprilie ora 9. In atmosfera entuziastă, de manifestare fierbinte a dragostei față de patrie, față de partid, Congresul și-a început lucrările sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Intîmpinat cu îndelungi aplauze, tovarășul Nicolae Ceausescu a luat cuvîntul, prezentînd o amplă expunere cu privire la realizarea unei agriculturi intensive, moderne, da mare randament și înaltă productivitate, la creșterea bunăstării întregii țărănimi. In cuvinte simple, dar Calde, cu forța celor mai vii expresii de evocare a eroismului pe care țărănimea noastră l-a dovedit de-a lungul multor ani, secretarul general al partidului a rememorat pagini nepieritoare din trecutul României : „întreaga noas
tră istorie pune în evidență faptul că țărănimea a fost clasa care, 
vreme îndelungată, a dus pe umerii ei greul bătăliilor pentru păs
trarea și afirmarea ființei poporului român, pentru dezvoltarea na
țiunii noastre, pentru libertate, neatîrnare și o viața mai bună, 
pentru transformarea revoluționară a societății. In ciuda atîtor fur
tuni ale istoriei, țărănimea a asigurat permanența neclintită a po
porului nostru pe aceste meleaguri, păstrind totodată comoara lim

bii și culturii naționale și înaltele virtuți ale spiritului popular. Ea 
a fost mult timp principala făuritoare a bunurilor materiale și spi-

(Continuare în pag. a 2-a)

cît mal multe produse animaliere

(Cont. în pag. a 2-a)

Ioan VLADISLAV, 
secretarul comitetului 

comunal de partid, 
primarul comune; Banița

de si ia la totle și a producției animaliere. Biroul executiv al consiliului popular, toți deputății s-au ocupat și au acționat stăruitor în rîn-

Primul Congres al consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste. al întregii țărănimi ce și-a desfășurat lucrările la începutul acestei săptămîni a fost întîmpi- nat de crescătorii de animale, de cetățenii comu" nei Bânița, alături de toți oamenii muncii din agricultură, cu un mare interes și hotărîrea fermă a munci mai rodnic a-și spori contribuția dezvoltarea zootehniei, creșterea unui număr mai mare de anima-

durile cetățenilor din comună pentru contractarea cu statul a unor cantități sporite de produse animaliere. Am reușit să realizăm în întregime sarcinile privind contractarea de animale și produse animaliere încheind contracte cu statul pe a- cest ari pentru 180 capete tineret bovin, peste 30 taurine, 100 porci, 130 oi, 160 miei, pentru 30 000 litri lapte de vacă, 2 500 kg caș, 5 000 kg lină evi- dențiindu-se în acesta ac-

PERFECTIONAREA FORJEI DE MUNCĂ 
condiție a modernizării tehnologiilor 
de extracție, a realizării ritmurilor 

de dezvoltare a mineritului
„Odată cu mecanizarea, cu intro

ducerea tehnicii moderne, să ne o- 
cupăni și de crearea tipului de mi
ner nou, care să cunoască tehnica 
modernă, să știe să o mînuiască(...) gătirii, 
Este necesar deci ca, odată cu in
troducerea tehnicii moderne, să ne 
gîndim și la instruirea și pregăti
rea corespunzătoare noilor condiții 
a cadrelor de muncitori din Valea 
Jiului".Această indicație prețioasă a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, la întilnirea cu activul de ’ partid din Valea Jiului, din 1972, este de o deosebită actualitate și în acest al doilea an al cincinalului revoluției tehnico-științifice. Să subliniem o realitate care constituie o notă dominantă a mineritului Văii Jiului acestor ani i perfecționarea în ritm susținut a tehnologiei de extracție. Este firesc, deci ca pe măsura extinderii tehnicii să se asigure cadre corespunzătoare.

In acest scop Centrala cărbunelui Petroșani a întocmit un program- cadru special și s-au inițiat acțiuni multiple în direcția' recrutării, pre- formării și perfecționării personalului în perioada 1976—1980. îmbunătățirea continuă a acestui program în timp ce se traduce în viață impune însă o deplină unitate de vederi din partea factorilor chemați să realizeze aplicarea lui la condițiile specifice unităților miniere.Prdgramul-cadru a fost elaborat cînd se cunoștea exact ce utilaje vor intra în dotare, eșalonat pe ani. U- tilajele au sosit la timp, dar formarea oamenilor s-a întîrziat. Abia în
Ing. Ludovic FEJES, 

șeful filialei Petroșani 
a Centrului de perfecționare 
a personalului din M.M.P.G.

(Continuare in pag. a 3-a)

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚt-VMJ

DĂRUIRE Șl ĂBNEGĂțiE, RE/l/LTĂEE 
ÎNSEMNATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

SE ÎNFĂPTUIEȘTE ANGAJAMENTUL 

MAJORATMinerii de la Uricani și-au propus să atingă pî'nă la 1 Mai o producție suplimentară de 10 000 tone de cărbune. Cu un plus de 1 300 tone extrase- în primele două decade din luna a- prilie, ei s-au apropiat foarte mult de această cifră. Faptul că în aceste zile aici a fost pus în exploatare un nou abataj de mare capacitate, cca. 500 tone, pe zi, și ca.nivelul planificat al piodiictivltăți-i muncii iii abataje a fost depășit cu'500 kg pe post *ou-  vifige că și de data aceașta vrednicul colectiv îsi, va.; respecta cuvîr.tul.,
DEPĂȘIRI SUBSTANȚIALE 

LA CĂRBUNEStrădaniile minerilor din Lupeni, pentru modernizarea tehnologiilor, se materializează și în această lună în depășirea, planului de extracție, a productivității muncii, fapt reflectat, și de procentul de 104 la sută eu care colectivul își realizează sarcinile primelor două decade. In întrecerea rodnică a tuturor sectoarelor, locul de frunte continuă să-l ocupe colectivul sectorului IV care înregistrează in această perioadă o depășire de peste 4 000 tont; cărbune plus, care se adaugă unei producții suplimentare de 19 000 tone extrase în primul trimestru.

INDICI SUPERIORI DE PREPA
RARE. Preparatorii din Lupeni obțin importante depășiri față de plan la toți indicatorii. Prin îmbunătățirea cu 0,2 puncte a extracției iii cărbune cocsificabil, de la începutul lunii s-a expediat de aicț o producție netă suplimentară de cărbune cocsir ficabil de peste 2 000 tone. Calitatea cărbunelui livrat, față de norme, a fost îmbunătățită cu 0,1 puncte.

ECONOMII DE CARBURANȚI. In centrul preocupărilor mecanizatorilor Stațiej de utilaj și transport din Ișcroni a I.C.C.M.O. se situează reducerea continuă a consumurilor specifice, evitarea pe toate căile a risipei de carburanți. De la începutul anului, colectivul de aici a economisit un volum de 8 tone benzină și peste 3 tone motorină.
ȘEDINȚA BIROULUI COMITETULUI MUNICIPAL 

DE PARTIDVineri, 15 aprilie a.c., a avut loc ședința biroului Comitetului municipal de partid. Conform stilului de'muncă încetățenit în activitatea organului municipal de partid, ședința de birou s-a desfășurat la Vulcan, în comun cu biroul comitetului orășenesc de partid. Ă fost analizat „Stilul de muncă al organelor și organizațiilor de partid diti orașul 
Vulcan în conducerea activității politice, economice și sociale pentru 
înfăptuirea hotărîrilor de partid și a legilor statului**,  precum și 
„Preocuparea consiliilor populare pentru aplicarea în viață a hotărîri
lor Congresului deputaților și a președinților consiliilor populare cu 
privire la executarea lucrărilor edilitar-gospodărești și dc înfrumuse
țare a localităților municipiului**.In cadrul ședinței au prezentat informări asupra activității proprii cadre cu munci de răspundere.Precedată de un control complex, analiza de la primul punct al ordine! de zi s-a concretizat în măsuri care să ducă în continuare la îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă.ale Comitetului orășenesc de partid Vulcan. . . . . .Biroul Comitetului municipal de partid a adoptat măsuri corespunzătoare și în celelalte probleme discutate, rezolvînd și unele probleme ale activității curente.

La ordinea zilei pe agenda edjlitară

Protejarea și îmbunătățirea 
mediului înconjurător

TRAIAN BLAJ
prim-viceprețedinte al Comitetului executiv ai 

Consiliului popular municipal Petroșani

Coțnunistul Martin Ambruș, strungar în secția prelucrări la rece a I.U.M.P., meseriaș cu bogată experiență profesională.

Sprijinul pe care oamenii muncii din Valea Jiului îl primesc în permanență din partea conducerii partidului și statului se va materializa Țn curînd, pe lingă darea în folosință a numeroase dotări sociale, în termoficarea localităților, extinderea zonelor turistice și de agrement, precum și în alocarea unor importante fonduri destinate gospodăririi și înfrumusețării localităților. Chiar în aceste condiții, însă, dezvoltarea puternică a activităților industriale, conjugată cu densitatea mare a populației, face necesară și în viitor acordarea u- nei atenții deosebite protejării mediului înconjurător în vederea evitării degradării acestuia, a asigurării unui climat corespunzător și 
.a punerii în valoare a întregului potențial peisagistic al regiunii.Comisia municipală de protecție, a mediului înconjurător a inițiat

săptamîna trecută, în continuarea unor preocupări mai vechi în a- ceastă direcție, prin Cabinetul municipal de organizare, elaborarea unui studiu care să ofere material sistematic privind necesitățile de plantări în localități, acum și in perspectiva următoarelor decenii, speciile de arbori adoptate condițiilor Văii Jiului, precum și posibilitatea asigurării din abundență a materialului săditor la un preț cit mai scăzut. Din colectivul chemat să participe la demararea acești i acțiuni de mare însemnătate pentru protecția mediului fac pa te spej cialiști în silvicultură, medicină, sociologie, ingineri și specialiști în termotehnică din întreprinderi și instituții ale Văii Jiului a căror contribuție poate și trebuie să slu-
(Continuare în pag. a 7-a)
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Crezul care ne unește, 
ne dă putere — patriotismulM-am născut și am crescut într-un oraș care și-a înscris numele cu litere roșii în istoria mișcării muncitorești din țara noastră și în care secole de-a rîndul s-a manifestat cu multă putere spiritul de prietenie, de întrajutorare și*solidaritate  între oameni de naționalități diferite.încă din anii copilăriei am fost familiarizat cu faptul că în Timișoara circulau patru limbj — româna, germana, maghiara și sîrbo-croata. Tineretul avea încă de atunci posibilitatea să studieze în limba sa maternă și s-o cultive fără ca aceasta să fi avut vreo influență asupra integrării sale sociale. Unul dintre bunii mei prieteni a fost un tînăr de origine sîrbă, cu care am conversat în limba română, limba patriei noastr,e comune, încercîrid totodată cu destul succes să ne însusim reciproc și limbile materne. La fel s-a petrecut și cu prietenii români, germani, maghiari. Trebuie să remarc faptul că în timpul liber, la sport, la pregătirea lecțiilor.

Prof. Francișc MĂRZ
Liceul industrial nr. 2, Petroșani

(Continuare în pag. a 4-a)

Numai aici ne putem afirma 
pe deplin personalitateaMai mult ca succesele proprii, oricît de înalte, de măgulitoare, mai mult decît orice recunoaștere adusă muncii sale, gîndul că aparții unei țări și unui popor cunoscut și apreciat în lume pentru talentele și vocația muncii pașnice, constructive, te face să fii mîndru și cutezător Națiunea noastră și-a probat din vechime asemenea calități și aș putea spune că uneori tocmai pe asemenea calități s-au consolidat mai durabile și mai înalte faima și prestigiul în lume al inteligenței românești.Rostul dintotdeauna al învățămîntului superior a fost acela de a face să progreseze știința. Cadrele didactice au preluat tezaurul de cunoștințe lăsat de generațiile anterioare adăugind propria lor contribuție creatoare, ătît la formarea viitorilor specialiști de înaltă calificare cît și la rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă economia noastră națională în dina-

Aurel SUCIU 
lector universitar Ia 

Institutul de mine Petroșani

(Continuare în pag a 4-a)



SteaguKroșu VINERI, 22 APRILIE 1977

Pe marginea unul reușit schimb de experiență pe tema propagandei 
vizuale ți activității punctului de documentare politico-ideologică

„Privim în urmă pentru a învăța cum să 
mergem mai bine înainte"

La mina Petrila __ __ _____
Punctualitatea aparițiilor ? Conți

nutul bogat, divers și atit de apropiat 
de viața colectivului ? Curajul cu 

țeare este folosită critica ? Fidelita- 
; tea față de cititori ? Sau, poate, gra- 
i fica, de fiecare dată alta, dar la fel 
'de vie, prin care colectivele de re- 
’ dacție au pus in valoare conținutul ? 
Oare ce au remarcat, mai întii, sau 

' ce le-a plăcut cu deosebire celor care 
.privesc atit de atent, aici, la mina 
’■Petrila, edițiile gazetelor de perete 
și satirice? Expuse deschis, după rîn- 
duiala aparițiilor, mareînd prin a- 
ceastă- orinduială concepția care a 
stat la baza elaborării lor, gazetele 
trăiesc examenul unui nou schimb de 
experiență.

Cu creionul și bloc-notesul in mină, 
participanții au întîrziat mult în fața 
celor 11 ediții ale gazetei de perete 
„Minerul* 11, ale celei satirice, „Pico
nul11, ale panourilor „Sărbătoritul 
săptămânii11 și „Faptul Zilei". Le-am 
privit împreună cu ei, le-am admirat 
cu sinceritate. Fiecare ediție ne-a 
sugerat una sau mai multe trăsături 
ale propagandei vizuale, ale acestei 
activități dinamice de la normele că
reia petrilenii nu se abat : consecven
ța, diversitatea de idei, chemările 
calde adresate oamenilor, claritatea 
și simplitatea articolelor șl caricatu
rilor,generozitatea cu care faptul po
zitiv este popularizat și fermitatea 
cu care cel negativ este luat in vizo
rul criticii. Strins legate de viața po
litică și economică a colectivului, ga
zetele reflectă cu fidelitate, stimu
lând acțiunile capabile să contribuie 
ia perfecționarea ei, criticînd fără 
îngăduință stagnările sau pașii înapoi 
făcuți de cei care nu se înscriu în 
exigențele etapei. Concepută unitar, 
fiecare ediție aduce in dezbatere o 
temă din obiectivele ce stau în fața 
minerilor, un eveniment major care 
nu putea scăpa exigentelor priviri 
ale colectivelor de redacție. Produc
tivitatea muncii, calitatea producției, 
mecanizarea unor operații de lucru, 
eficiența economică, disciplina — 
le-am intîlnit abordate cu răspun
dere, sub semnături a căror diversi
tate ilustrează larga participare la 
viața gazetelor, viață care se identi
fică tot mai mult cu viața colectivu
lui de muncă.

PROGRAMUL UNIVERSITĂȚII 
politice și de conducere

- pentru zilele de 25, 26 și 28 
aprilie -SECȚIILE UNIVERSITATEA POLITICĂ ȘI DE CONDUCERE anul I și .POLITICA ECONOMICA, anii11 și III : în ziua de luni. 25 aprilieSECȚIILE POLITICA EXTERNA, anii II si IV si PRINCIPII ALE MUNCII DE PARTID, anii II și IIIi ziua de joi, 28 aprilie a.c.SECȚIA MATERIALISM DIALECTIC Șl ISTORIC, anul II : în ziua de joi, 28 aprilie a.c.Cursurile pentru toate secțiile Universității politice și de conducere se vor desfășura la Școala generală hr. 1 Petroșani, cu începere de la ora 17.

Schimbul de experiență s-a dove
dit folositor de ambele părți. Pentru 
oaspeți, prin bogăția de idei și ima
gini reținute din „paginile11 gazete
lor. Pentru gazde, care au trecut cu 
bine examenul, arătînd că sint pre
gătiți să-l repete oricînd, prin faptul 
că examinarea le-a prilejuit și lor o 
privire autocritică. Nu întimplător 
una dintre edițiile „Minerului11, în 
fața căreia privitorii au. întîrziat 
destul de mult, a fost inspirată din 
nevoia atit de acută a autocriticii. 
„Privim in urmă doar pentru a în
văța cum să mergem mai bine înain
te11. Așa am făcut cu toții, oaspeți 
sau gazde, iar in ideea generoasă, su

interes viu la preparația din Petrila, față de o noua și reușită 
ediție a gazetelor de perete.

(Urmare din pag. 1)

rituale, clasa care prin munca ei 
indîrjită a făcut să renască, de a- 
iîtea ori, din cenușă și ruină, ța
ra distrusă și prădată de cotropi
tori. Sensibilitatea și înțelep
ciunea țărănimii noastre și-au gă
sit expresie nu numai în bogăția 
artei populare, de o mare frumu
sețe, profunzime și originalitate, 
ci și într-un cod moral superior 
în care sînt înscrise, la loc de 
frunte, cinstea și omenia, dragos
tea de muncă și de natură, dîrze- 
nia și neînfricarea în fața greu
tăților, vitejia și eroismul".Acestui eroism, națiunea noastră ii datorează cucerirea dreptului la existență de sine stătătoare Sn luptele pline de glorie ale războiului care ne-a adus Independența acum 100 de ani. Acest, eroism a declanșat în 1907 una din cele mai aprige bătălii de clasă

La Lupeni, în timpul discuțiilor purtate în frumoasa sală a punctului de documentare.
gerată de o singură ediție, chiar dacă 
tematica ei a fost de altă natură, am 
găsit, toată justificarea pentru efor
tul de a fi venit pînă aici, la Petrila, 
să învățăm din experiența unui co
lectiv.

La mina Lupeni
După un popas la fel de folositor, 

făcut la preparația Petrila, schimbul 
de experiență a continuat la mina 
Lupeni. pe marginea unui alt subiect : 
punctul de documentare politico- 
ideologică. Nimic nu i-a împiedicat 
însă pe partieipanți să privească a- 
tent propaganda vizuală de la această 
unitate — gazetele de perete, panou
rile, graficele — cel puțin din dorin
ța unei comparații. Concepută și 
realizată, de asemenea, cu exigență, 
propaganda vizuală de la Lupeni a 
oferit însă mai mult decît o simplă 
comparație, ajutînd la întregirea 
imaginii făcute pînă aici despre mo
dul cum trebuie să se prezinte aceas
tă latură atit de dinamică a muncii 
de propagandă.

Amenajat cu gust, dotat cu pano
uri și grafice bogat-ilustratioe, cu co
lecții ale publicațiilor centrale de 
partid, cu o microbibliotecă modestă 
dar folositoare, cu un televizor care, 
în sfârșit, este înțeles ca o necesitate 
a documentării și nu neapărat ca un 
obiect de lux, cu un aparat de pro
iecție și ecranul cuvenit, punctul de 
documentare de la mina Lupeni a 
atras meritate elogii celor care s-au 
ocupat cu pasiune de amenajarea lui. 
Din frumoasa sală nu.au lipsit nici 
surprizele : un aparat ingenios pe 
care îl vom numi și noi așa cum l-au 
numit realizatorii chiar ’dacă vreun 
cititor va găsi titulatura cam preten
țioasă : aparat cibernetic pentru tes
tarea cunoștințelor. „Programat" 
pentru un număr limitat dar sufi
cient de întrebări, aparatul este de

Congresul consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, 

al întregii tărănimidin istoria patriei, care a zguduit din temeiii edificiul orînduirii bur- ghezo-moșierești. Intre cele două războaie mondiale, țărănimea a participat cu același eroism, alături de clasa muncitoare, la toate acțiunile de amploare ale Partidului Comunist Român împotriva fascismului și războiului, pentru a- părarea libertății și integrității țării, aducînd o prețioasă contribuție la victoria care a inaugurat e- poca nouă a României de azi.Pe fondul multor referiri la realizările dobîndite în dezvoltarea generală a economiei naționale, în dotarea și modernizarea agriculturii, secretarul general al partidului a jalonat obiectivele pro

bun ajutor în testarea cunoștințelor 
dobîndite la cursurile învățământului 
politico-ideologic de partid.

O asemenea amenajare și dotare 
nu putea să stimuleze alte dezbateri 
decît cele rodnice care au urmat. La 
masa de discuții au luat loc aproape 
50 de partieipanți : secretari de 
partid ai comitetelor orășenești și 
din întreprinderi, secretari adjuncți 
cu probleme de propagandă care sint, 
după cum se știe, și președinți ai con
siliilor de educație politică și cultură 
socialistă, responsabili ai colective
lor de redacție ale gazetelor de pe
rete și ai punctelor de documentare 
politico-ideologică din numeroase 
unități economice ale municipiului. 
Au fost prezentate informări pe teme 
ca : Planificarea și organizarea mun
cii la punctul de documentare (Gheor
ghe Leoveanu, de la mina Lupeni, și 
Viorica Stoicănescu, de la prepara
ția din vecinătate) ; Aportul punctu
lui de documentare in pregătirea 
lectorilor, propagandiștilor și cursan- 
ților cuprinși in învățământul de 
partid (Maria Crainic, de la mina 
Lupeni și Georgel Cheleș, de la mina 
Vulcan): Organizarea și asigurarea 
bazei documentare, a materialului 
didactic și aparaturii audio-vizuale 
moderne la punctul de documentare 
(Gheorghe Iuliu Pavel, de la mina 
Lupeni); Gazeta de perete și cea sa
tirică — mijloace, eficiente de acti
vizare a opiniei , și mobilizare a co
lectivelor la realizarea sarcinilor de 
plan (Ioachim Beraru, de la mina 
Petrila): Propaganda audio-vizuală 
— important mijloc al muncii poli
tice de masă (Eugen Strikberger, de 
la mina Petrila). Modul de utilizare 
a aparatului de testare, conceput și 
realizat la Lupeni, a fost prezentat 
de unul dintre autori, Ion Sav, pre
ședintele sindicatului de la această 
unitate. O lecție-model pe teme ale 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru a fost prezentată de to
varășul Teodor Rusu, secretar al co
mitetului municipal de partid, care 
a oferit participanților un bun prilej 
de a-și însuși metodologia de îmbi
nare a ideilor unei expuneri Cu ima
ginile asigurate cu o aparatură mo
dernă. Despre punctul de documen
tare politico-ideologică a mai vorbit, 
pe larg, tovarășul Ionel Vlad, direc
torul cabinetului județean de partid, 
care a explicat funcțiile și atribuțiile 
sale multiple în contextul muncii de 
propagandă, făcînd sugestii pentru 
planificarea, organizarea și desfășu
rarea acțiunilor sale.

Pe marginea informărilor au fost 
purtate discuții .deosebit de vii, sti
mulate de dorința generală a celor 
prezenți ca odată înapoiați la unită
țile lor să aplice în practică expe
riența pe care schimbul la care au 
participat le-a oferit-o din abunden
ță. (Ion MUSTAȚA)

gramului unitar privind dezvoltarea agriculturii în cincinalul actual, creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregii țărânimi, ridicarea gradului de civilizație a satului românesc. Dînd o înaltă apreciere activității rodnice, desfășurate pe ogoarele patriei, eforturilor depuse pentru modernizarea și perfecționarea agriculturii tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat perspectiva spre care întreaga țară se îndreaptă cu fermitate : 
„Putem spune că pentru înfăptu
irea marilor obiective ce ni Ie pro
punem în agricultură dispunem de 
toi ce este necesar — dar mai fl
ics dispunem de o minunată țără
nime care și-a demonstrat întot*

Pentru creșterea rodniciei abatajelor 
și suplimentarea producției de cărbune 

ÎNTRECEREA SOCIALISTA 
la înălțimea îndatoririlor de unitate 

minieră modelPentru a realiza creșteri suplimentare ale productivității muncii și pe această cale obținerea unor producții sporite de cărbune, acționăm prin toate mijloacele și formele muncii politice. Problema organizării întrecerii, a creării celor mai bune condiții de lucru la toate abatajele în vederea realizării planului și angajamentelor a fost larg dezbătută în adunările grupelor sindicale unde au participat de fiecare dată, secretarii adjuncți și alți membri ai comitetului de partid pe mină, membrii comitetului sindicatului, ai comitetului U.T.C. și ai consiliului oamenilor muncii. Numeroasele și valoroasele propuneri făcute în adunări și dezbateri de minerii noștri pentru îmbunătățirea muncii productive — e- vidențiate și popularizate la gazeta de perete — și-au găsit astfel 
o imediată valorificare în producție. In cadrul formațiilor de lucru, prin inițiativa „Brigada de producție și educație" prin „Dirigen- ția muncitorească" aplicată de maiștri mineri cum sînt Dumitru Mihai, Alexandru Bucea, Mircea Roff, Dumitru Pricopie, Mihai Ifîr- top și alții s-a acționat permanent pentru statornicirea unui climat de muncă rodnică,, de responsabilitate revoluționară față de îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor. Stimularea întrecerii socialiste în fiecare brigadă. pe fiecare schimb printr-o sus- ținută muncă pplitică de la om la om desfășurată de organizațiile de partid și de activul sindicatului, prin intermediul tuturor mijloacelor de propagandă audio-vizuală a condus la rezultate - peste așteptări. E suficient să menționez în acest sens faptul că, pe baza unei productivități superioare sarcinilor cu 140 kg, mina

Vom contracta cu statul 
cit mai multe produse animaliere

(Urmare din pag. 1)țiune cetățenii Dorina Mănescu, Lucretia Burlec, Eleonora Danciu, Vasile Stoica, Aurel Vladislav și alții. Mulți crescători de animale din comună cum sînt loan Luncan, Ileana Poenar, loan Marcu și alții, în perioada de după cutremurul de la 4 martie, înțelegînd cerințele de a tivea o contribuție sporită la fondul central de stat, și-au suplimentat contractele cu cantități însemnate de carne și produse lactate.Ilotărîriie marelui Forum al țărănimii, prețioasele idei, indicații și chemări adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în expunerea ia Congres tuturor celor ce-muncesc pe ogoare, măsurile recente stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și aprobate de Congres privind instituirea pentru prima dată în țara noastră a unuj sistem de pensionare a agricultorilor, din zonele necoopcrativizate, au un puternic efect stimulator în rândurile cetățenilor din comuna noastră. Sîntem hotărîți să valorificăm mai bine posibilitățile terenurilor agricole din zona noastră de munte pentru dezvoltarea zootehniei, să contractăm și să valorificăm cu statul mai multe produse animaliere. De 
deauna marea capacitate și foiță 
creatoare. De aceea, avem deplina 
convingere că programul pe care 
îl dezbatem în aceste zile va fi re
alizat cu succes, că agricultura 
noastră, oamenii muncii de la sa
te, fără deosebire de naționalitate, 
întreaga țărănime vor aduce o con
tribuție tot mai sporită la dezvolta
rea generală a patriei, la făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, la ridicarea României pe 
noi culmi de progres, bunăstare și 
livilizație".Miercuri, 20 aprilie. Primul Congres al consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărânimi și-a încheiat lucrările adoptând, în unanimitatea celor 11 000 de voturi exprimate, hotărâri de mare însemnătate pentru dezvoltarea agriculturii, pentru mersul ferm al României pe calea socialismului si comunismului. 
(I.M.) 

a realizat peste plan de la începutul anului 15 000 tone de cărbune (angajamentul inițial 6 000 tone), că sectorul II care a chemat lă întrecere toate sectoarele de producție din Valea Jiului a depășit planul cu 10 000 tone cărbune (angajamentul inițial '— 4 000 tone), productivitatea muncii planificată Cu 15 la sută (angajament 1 la sută), iar la lucrările de pregătire a realizat '212 ml peste angajamentul de 100 ml luat de colectiv. La a- ceste succese se mai cuvine să a- daug faptul că numai în luna martie — cînd întrecerea socialistă s-a desfășurat la cote de vîrf ale rodniciei — mai toate brigăzile de mineri au obținut realizări apropiate de îndeplinirea integrală a angajamentului pe întregul an. Minerii din brigada frontalistului Francisc Fazekaș, de pildă, au extras peste plan în luna martie 1800 tone de cărbune (2 000 tone angajamentul anual), cei din brigada lui Gheorghe Toma — peste 400 de tone (500 tone angajament), cei din brigada lui Gheorghe Ciobă- noiu peste 500 de tone față de an- gajmentul de 1 000 tone. Exemplele ar putea continua cu brigăzi ca cele conduse de minerii Gheorghe Toma, Geza Kalman, Mihai Bor- coș, Mihai Agoston, Vasile Istra- te, Mihai Chibuleuteanu, Ion Gri- gorescu, Alexandru Laszlo, Mihai Șoldea și alții care au realizat depășiri de plan de 8—40 la sută și chiar mai mult. Sînt realizări pe care colectivul nostru este hotărât să le amplifice în continuare, să-și îndeplinească cu cinste îndatoririle de unitate minieră — model, îndatoririle față de patrie în efortul refacerii.
Vasile PUȘICE, 

președintele comitetului 
sindicatului E.M, Paroșeni

pe acum mulți dintre cetățenii comunei noastre cura sînt Ion Rusu, Ion Dragotă, Ion Toroancă, Nicolae Matei și alții au încheiat cu statul contracte. pentru animale și produse animaliere pentru anul 1978. Ne ocupăm ca exemplul lor să fie urmat de cit mai mulți bănițeni, popu- larizînd avantajele create de stat, veniturile sporite ce se pot realiza pe calea contractărilor, de exemplu, cetățeanul Ion David a luat pe doi viței peste 13 0Q0 lei, și exemplele ar putea continua. In atenția și preocupările biroului executiv al consiliului popular, ale deputaților noștrj- cum sînt tovarășii Ion Șălișteanu, Gavril Popescu, Gh. Rusu, Ion Luncan și alții stă ca un obiectiv de prim ordin creșterea în fiecare gospodărie din comună a unu; număr cît maj mare de animale. In scopul înfăptuirii acestui obiectiv, punem cu fermitate în aplicare măsurile stabilite eu obștea satului. In această primăvară au fost întreprinse o serie de lucrări pentru îmbunătățirea calității pășunilor și a fînețelor.Acționăm pentru mărirea în continuare cu 10 ha a suprafeței a? labile în urma desțelenirilor și a altor lucrări de întreținere, la care sînt antrenați un mare număr de cetățeni. Ne străduim să asigurăm o producție vegetală sporită pe pășuni și finețe, nutrețuri pentru hrana unui număr tot mai mare de a- nimale, condiții pentru a valorifica cu statul tot maj multe produse a- nimaliere, a contribui din plin la fondul central și la aprovizionarea populației.
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Mina Lonea, un colectiv cu vechi state de vrednicie, cu merite certe 
In perfecționarea tehnologiilor de extracție, în promovarea noului» Sînt atribute cîștigate de-a lungul anilor care, firesc, trebuie susținute prin parametri de eficiență corespunzători, cu rezultate semnificative în sporirea producției. Și, totuși, lucrurile la ora actuală nu stau așa. Pînă în 18 aprilie, mina Lonea avea 
o rămînere în urmă de 4 192 tone de cărbune...Dincolo de greutățile pe care le creează lipsa de efective, precum și defecțiunile tehnice la utilaje de primă însemnătate, analiza situației minei indică o cauză majoră, a ră- mînerilor în urmă Ia producție ! ne- realizarca productivității muncii planificate nici în abataje și nici pe mină — la nivelul minej la acest indicator se înregistrează o restanță de 300 kg pe post. Ce înseamnă asta ? Răspunsul ne e la îndemînă : în abataje nu se muncește cum trebuie pentru că nu se reușește să se dea tot ce trebuie brigăzilor. Deci, e vorba de aprovizionare. Aceasta face ca Uneori brigăzile să umble foarte mult după materiale, să se aprovizioneze singure. O altă problemă o prezintă desele defecțiuni 
la transportoare și utilaje. Măsuri se impun mai ales în vederea rezolvări; problemelor la cele două abataje dotate cu complexe, O.K.P. 
în sectorul III si S.M S.-3, în sectorul IV. Aici randamentele sînt foarte scăzute — în medie 7 tone. Or, prin- tr-o mai bună organizare, prin trasarea de sarcini precise pe fiecare membru al brigăzilor, randamentele trebuie să atingă 11—12 tone pe post. Cel puțin, pentru că dacă în timpul experimentării utilajelor se realizau 9—10 tone pe, post, astăzi, deci după mai bine de uh an, în loc să se ajungă la 14—16 tone, randamentele au scăzut Ia 7 tone. Aceasta dovedește lipsă de preocupare, de

fndrumare, lipsa unor oameni cu răspundere care să rezolve din mers unele cerințe ale producției.Semnificative sînt în această privință cîteva detalii ce ni le-a furnizat tovarășul Andrei Colda, secretarul comitetului de partid al minei :Brigada lui Cojocaru, de exemplu, pune scăderea randamentului pe seama a tot felul de defecțiuni. Dar defecțiunile care se produc la utilaj, la transportor, la combină sînt

l-am trimis, Cj să coordoneze, să prevină defecțiunile. De săptămîna trecută s-a luat măsura ca la sectorul III, de abatajul dotat cu complexul O.K.P. sa răspundă inginerul șef mecanic loan Vasile.In ceea ce privește un alt abataj mecanizat-, cel dotat cu complexui S.M.S.-3, tip Petroșani, din sectorul IV,. arn reținut că prin intervenția conducerii minei s-au remediat o seamă de greutăți și deficiențe, iar alte re-
REDRESAREA PRODUCȚIEI
se hotărăște in abataje, pe calea
realizării productivității planificate

și din vina brigăzii. Intr-o zi am stat 4 ore în abataj ca să urmăresc preocuparea pentru respectarea tehnologiei de lucru. Am constatat că oamenii nu-și respectă programele, fiecare procedează cum crede că e bine.... Cînd mergea combina, nu mergea crațerul, cînd mergea craterul, era defecțiune electrică, cînd s-a remediat și asta unul a umblat la filtre și a apărut alt necaz. Deci, toate acestea sînt defecțiuni din cauza proastei organizări în cadrul brigăzii. La acest abataj s-au pus oamenj care să controleze, să conducă — maiștri electromecanici, ingineri. Totuși treaba nu merge pentru că în loc să coordoneze munca, aceștia stau cu cîteva chei în mină și lucrează el. Or, nu de asta

medieri sînt in curs. Deci, să considerăm că în cîteva zile aceste complexe vor da raridamente’‘miilt niaj mari. Dar nu se atinge productivitatea planificată nici în alte a- bataje frontale, nici în brigăzile lui Cioară, la Miclea, la Aldea. In general deficiențele constau în slaba organizare, în aprovizionarea deficitară. La sectorul IV a fost nevoie să se ia măsuri și împotriva maistrului principal NicOlae Berinde, care nu organiza cum trebuie activitatea electromecanică. A fost schimbat din funcție.Deci, în ordinea importanței..— 
organizare, aprovizionare, efective, iată prioritățile pe calea redresării, spre o productivitate înaltă, Este necesar ca brigăzilor să li se dea tot ceea ce le trebuie, adică să Ii se a-

sigure o bună aprovizionare ; să se asigure, totodată o bună repartizare a sarcinilor pe brigăzi, precum șl un control exigent în îndeplinirea sarcinilor. Acolo unde există aprovizionare bună, ca la abatajele lui Cornel Tir din sectorul I, la Traian Molnar de Ia II, precum și la aba- . taje din alte sectoare s-au realizat și depășit substanțial sarcinile. La nivelul sectoarelor se cere mai multă competență în coordonarea producției, în urmărirea realizări] sarcinilor. Aceste cerințe sînt valabile și pentru, conducerea minei i un control permanent asupra aplicării propriilor decizii pentru ca în abataje să se realizeze productivitatea planificată, iar complexele să atin
gă parametrii proiectați.Din discuțiile avute la comitetul de partid. Ia conducerea exploatării ăm reținut că la ora actuală comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii, comitetele de sindicat și U.T.C. și-au concentrat toate e- forturile pentru învingerea greutăților. Au fost luate măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității la sectoare ; s-a stat de vorbă cu fiecare șef de sector, cu secretarii de! partid-, cu șefii formațiilor, șTău întreprins măsuri concrete privind aprovizionarea locurilor de muncă, pentru plasarea abatajelor cu efective în plus din rîndurile personalului de regieSe face totul ca începînd cu săp- tămîna aceasta să se recupereze ră- ntînerea în urmă, ca planul pe luna aprilie să fie realizat, iar din luna mai să recuperăm și din restanța de pe primul trimestru, ne-a asigurat ing. Aurel Brînduș, directorul minei. Mina Lonea a avut de învins și alte situații, greutăți și deficiențe. Și sîntem hotărîți să le învingem și pe cele prezente, astfel ca mina noastră să fie la înălțimea sarcinilor ce-i stau în față. (I. D.).

Constituirea comisiei 
municipale de coordo

nare a acțiunilor 
de creație științifică 

șl tehnicăa avut loc la Petroșani de constituire a comisiei să coordoneze organiza- în munici-

Perfecționarea forței de muncă
(Urmare din pag. 1) ultimul timp, acolo unde programul s-a respectat în ambele privințe, unde s-au aplicat formele de pregătire adecvate condițiilor și necesităților concrete s-au obținut rezultate bune de la început, cum ar fi la Paroșeni, Lupeni, Lonea, Vulcan. S-a confirmat astfel ideea că respectarea programului de perfecționare este baza de creștere a productivității muncii.Prin Legea nr. 2, privind organizarea și conducerea unităților economice, responsabilități mari din acest domeniu aparțin conducerilor unităților, mai precis, comisiilor de calificare și perfecționare create în acest scop. Stabilirea obiectivului, a formelor și metodelor de perfecționare a forței de muncă le aparțin în mod direct. Această activitate trebuie să pornească de la cunoașterea cerințelor de perfecționare. Pentru Valea Jiuluj cerință Imediată este de a forma oameni capabili să preia tehnica modernă în abataje, lucrări de înaintare, construcții de mașini. In condițiile în care valoarea dotării a crescut în unele lucrări miniere la 200 mii lei pe metru liniar de front — mă refer la abatajele complet mecanizate —, răspunderea față de perfecționarea pregătirii oamenilor devine deosebit de însemnată.Unitățile, respectiv exploatările miniere, constituie centrul de greutate al activității de perfecționare. Cum e și firesc, aici perfecționarea se face prin forme fără scoatere din producție, prin instruire la locul de muncă. Reușita, acestei forme începe însă la filiala din Petroșani a Centrului de perfecționare a M.M.P.G., cu „instruirea instructorilor". In ultima vreme mai ales, după ce o parte din cadrele de conducători au participat la o serie de programe de perfecționare, se înregistrează o îmbunătățire a procesului de pregătire la unități. Cu un an-doj în urmă, poate nici atît, se trimiteau la „instruirea instructorilor" oameni „la număr", adică persoane care e- rau „disponibili" în momentul organizării, prin contract, a cursurilor de perfecționare. Din fericire, doar cu micj excepții, la ora actuală, cu toate că s-a diversificat numărul de programe și tematici, reușim să cădem mai bine de acord

treiaIn au
cu unitățile asupra celor care buie instruiți pentru a deveni, rîndul lor, instructori ai celor care lucrează la fronturile de lucru, prezent, majoritatea unitățilorîn cadrul compartimentului de personal — învățămînt — retribuție cadre cu pregătire medie și chiar superioară, oamenj care au absolvit un program de perfecționare și coordonează cu un vădit spor de eficiență comisiile de calificare și perfecționare. In activitatea lor mai există, desigur, deficiențe, care se referă îndeosebi la calitatea temelor propuse spre învățare muncitorilor. Se mai întîmplă, de exemplu, ca mineri care vor introduce sisteme moderne de susținere să învețe uneori cum se... șorolește lemnul. Dar, în ansamblu, trebuie spus că s-au făcut pași însemnați înainte în procesul de perfecționare a personalului. Cîștigă teren în practică metoda constituirii la fiecare unitate a unor standuri de instruire. Aceste standuri vizează forma cea mai eficientă de instruire a adulți- lor — demonstrația practică. In cadrul noilor utilaje — moderne și complexe — celui instruit îi este arătată de mai multe ori o manevră însoțită de explicații. E puș apoi să repete pînă cînd execută operația corect. Standul reprezintă totodată un antrenament în montare și demontare, aici se formează primele deprinderi și, ceea ce e un cîștig deosebit, se formează o atitudine nouă față de utilaj.Cerințele sporite ale tehnicii noi presupun ca omul să-și completeze cunoștințele ori să Ie reînnoiască. Aceasta e ideea perfecționării continue din sistemul național datorată dinamismului accelerat în care cresc cerințele tehnologice și sociale în zilele noastre. In problemele de formare a minerului de azi, de perfecționare a pregătirii sale există la ora actuală o bună colaborare între centrul nostru, C.C.P. șj unități. Majoritatea exploatărilor miniere — Lonea, Paroșeni, Lupeni, Uricanj — sprijină efectiv acțiunile centrului, în sensul că realizează integral acțiunile stabilite în comun. Favorizat de existența centrului de instruire de la E.M. Dîlja. am putut experimenta și valida o . parte din formele și metodele de perfecționare pe care le-am propus. La mina

Vulcan, în 1976, ni s-a oferit prilejul să conducem direct formele de instruire Ia locul de muncă. Organizăm acțiuni comune și colaborăm fructuos cu I.U.M.P. și E.P.C.V.J. Desfășurarea în comun a programului de perfecționare a pregătirii forței de muncă a fost trecută însă pe planul doi cînd unitățile au avut dificultăți eu planul. Atunci colaborarea se reduce și, astfel, în loc ca procesul de perfecționare a pregătirii cadrelor să anticipeze mersul normal al procesului de producție, acțiunea respectivă este neglijată.Subliniez încă o dată că rolul principal în perfecționarea personalului revine unităților, deoarece aicj se pune baza procesului de producție, aici se hotărăște soarta noilor tehnologii. De aceea și centrul nostru îsi propune să-și îndrepte mai mult atenția spre aceste forme de perfecționare, să le îmbunătățească prin materiale metodologice a- decvate, să formeze instructori capabili să adopte cu triaj mare eficiență principiile generale de perfecționare lă condițiile concrete ale unităților carbonifere din Valea Jiului.

Lunj ședința menite rea și desfășurarea piui nostru a acțiunilor pentru stimularea participării maselor la activitatea de creație științifică și tehnică.Desfășurîndu-și acțiunile în cadrul Festivalului național „Cîn- tarea României", comisia municipală, cele din întreprinderi, din institutele de cercetare și proiectare și de la Institutul de mine, urmăresc creșterea contribuției. oamenilor muncii, a cercetătorilor și proiectanților, cadrelor didactice, a elevilor și studenților, a întregului tineret în îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al Xl-lea al P.C.R. în domeniul dezvoltării științei și tehnologiei, introducerii pe scară largă a progresului tehnic în toate ramurile economiei naționale. Acțiunea este organizată pe două mari categorii de oameni ai muncii : pentru masa largă de muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri și alte cadre din producție, elevi și ștu- denți ; pentru cadrele din unitățile de cercetare și proiectare, cadre didactice și cele din compartimentele de concepție ale unităților economice — asigurîn- du-se astfel, într-o concepție u- nitară, participarea tuturor celor ce ’muncesc la creația științifică și tehnică potrivit pregătirii profesionale, teoretice și practice.Potrivit planului de organizare, desfășurarea acțiunii și evaluarea rezultatelor obținute de participanți în creația științifică și tehnică, de masă se face anual în următoarele etape : de masă în perioada ianuarie—iulie ; Ju
dețeană — în perioada august— septembrie ; pe ramuri de pro
ducție ™ în luna octombrie ; e- 
tepa finală pe țară — în Juna decembrie. Desfășurarea „fiecărei etape va fi marcată de organizarea unor ample manifestări specifice — simpozioane, mese rotunde, expoziții de invenții și inovații, consfătuiri cu inventatorii și inovatorii etc. — pe teme ale creației științifice și tehnice, ale progresului tehnic. întreaga desfășurare a acțiunii pentru stimularea importantei mișcări de masă în domeniul creației științifice șj tehnice urmărește îndeplinirea în cele mai bune eondi- țiuni a sarcinilor cincinalului revoluției tehnico-științifice, realizarea și depășirea tuturor indicatorilor de plan prin promovarea tehnologiilor avansate de lucru și a progresului tehnic.. (I.B.).

Prestațiile - la nivelul exigențelor celor mai înalteCalitatea prestațiilor, promptă și ireproșabilă ei incumbă dțn partea operator din unitățile responsabilități sporite.

REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ 
SARCINĂ A FIECĂRUI COLECTIV DE MUNCAPe măsură ce se dezvoltă producția materială, crește consumul de energie electrică. Dar tot atît de logică, de obligatorie este și utilizarea rațională, cu drămuire chiar, a fiecărui kilowattoră de energie. Or, mai multe mine și alte unități aparținînd C.C.P. nu au reușit să respecte în primul trimestru al anului această cerință economică, o parte din ele au depășit consumul planificat, neglijînd sau întîrziind aplicarea programelor de raționalizare a folosirii energiei, de reducere a normelor de consum. I.U.M.P., E.P.C.V.J., exploatările Dîlja, Petrila, Livezeni. Bărbătenj și alte unități au depășit consumurile specifice de energie fie pentru anumite activități, fie pe ansamblu.Un aspect se cere relevat cu precădere : depășirile deosebit de mari ale normelor de consum la energia electrică în cazul excavațiilor în lucrările de deschideri. Ele însumează peste 3 milioane kilowațiore. Cauza trebuie căutată orj într-o gravă neconcordanță dintre documentațiile de consum și realitate, ori în returnarea de cheltuieli de la o activitate la alta, iar în unele cazuri se poate vorbi de dezinteres față de utilizarea eficientă a fondurilor de investiții și, implicit, față de folosirea rațională a energiei electrice.

servirea a populați- fîecărui code servire Trebuie săSe înțeleagă pe deplin că fiecare se află în slujba cetățenilor, a cumpărătorilor, a celor care le solicită munca.Colectivul, cooperativei meșteșugărești „Unirea" Petroșani care prin cele 80 de unități ale sale deservește Petroșaniul și orașul Petrila, este chemat să-și exercite a- cest rol cu competență, cu cinste și corectitudine, servindu-i pe oa
menii muncii în condițiile cele mai civilizate.Proiectul Legii calității produselor și serviciilor, se constituie intr-un act normativ de deosebită însemnătate, impune desfășurarea unei activități permanente și susținute pentru asigurarea unei calități ridicate a serviciilor în toate secțiile noastre de producție.In acest an, conducerea cooperativei a întreprins o serie de măsuri care să ducă la îmbunătățirea calității serviciilor către populație, urmărindu-se concomitent și diversificarea prestațiilor. Un accent deosebit s-a pus pe îmbunătățirea activității la secția curățătorie și vopsitorie din Livezeni, unde pînă la sfîrșitul anului 1976 șirul re- elamațiilor cunoștea creșteri, umbrind prestigiul acestei unități prin calitatea inferioară a lucrărilor

prestate. Prin înlocuirea responsabilei de Ia această secție, prin îmbunătățirea aprovizionării cu materialele necesare și prîntr-o intensă muncă de educație cu cooperatorii secției, s-a: reușit ca într-o . perioadă relativ scurtă să lichidăm cu reclamațule, iar numărul solicitărilor să crească simțitor, con- :.
IN DEZBATERE, PROIECTUL LEGII 

CALITĂȚII PRODUSELOR
Șl SERVICIILOR

tribuind la realizările secției.La secția cpjocărie, atitudinea indolentă și lipsa de răspundere a șefului de secție, calitatea slabă a lucrărilor și amînafea termenelor de execuție, care au atins uneori durata de peste un an și jumătate, s-au soldat numai în luna ianuarie a.c. cu peste 40 de reclamați!. Prin alipirea activității blănăriei la secția mixtă de croitorie din Piața Victoriei, feclamațiîle au încetat,O măsură demarată. încă de la începutul acestui ăn pentru îmbunătățirea calitativă a prestațiilor a fost asigurarea secțiilor de coafură, frizerii și radio TV cu materialele necesare, igienizarea acelor secții care nu întruneau toate condițiile cerute, repararea a- paraturii aferente desfășurării -producției în unitățile respective.

De un real folos ne-au fost sesizările echipelor de control al oamenilor muncii cu privire la uneie deficiențe din secțiile noastre productive ceea ce ne-a dat? posibili- , taica să stabilim operativ, .măsuri menite să ducă la îmbunătățirea activității. Prin control operativ șl susținut din partea membrilor Comitetului executiv al cooperativei, a personalului din compartimentele noastre funcționale s-a reușit ca în mare parte să lichidăm, la secțiile de frizerie, coafură și radio-TV atitudinile de servire preferențială a clientelei.Pe linia diversificării activității de deservire, s-âu deschis în acest an o secție de imprimeuri baticuri, una de reclame și firme, preconizîn- du-se totodată deschiderea de secții de maroemnărîe, plăpuml și de șlefuit și gravat sticlă. In vederea cunoașterii cît mai aprofundate de către cooperatori a proiectului legii calității produselor și serviciilor, alături de măsurile deja întreprinse se desfășoară o intensă activitate pofitico-educativă de mobilizare a tuturor la ridicarea nivelului. calitativ al prestațiilor, la servirea corectă și promptă a populației, spre a crește astfel permanent numărul celor ce fac apel la secțiile noastre de producție.
Stanislav LAIG, 

președintele Cooperativei meșteșu
gărești „Unirea" Petroșani
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Duminică, 17 aprilie, frigul ți 
viscolul poate intr-o ultimă 
izbucnire a iernii, s-a resim
țit puternic în întreaga Vale 

a Jiului. Cu toate acestea, construc
torii de pe șantiere, conștienți de ro
lul lor în refacerea țării, știind cit 
de mult înseamnă pentru dezvoltarea 
socială și bunăstarea noastră chiar 
și o singură zi lucrată in plus, s-au 
aflat „pe schele". Așa i-am întîlnit 
in Vulcan și în Petroșani, la fel in 
Petrila și Uricani.

Pe șantierul din Uricani, construc
torii au de îndeplinit un angajament, 
acela de a preda blocul C5, cu 60 a- 
partamenie, pină la sfirșitul lunii d- 
prilie, chiar dacă acest nou obiectiv 
social al celui măi tînăr cartier al 
municipiului, cu nume de fată ne
spus de frumoasă — Bucura, este 
prevăzut in graficele de predare a- 
bia pentru sfirșitul primului semes
tru. Constructorii de aici ii consacră 
acestui țel întreaga lor energie, mul
tele ore de muncă, efectuate peste 
program.

Cu trăsăturile fețelor „arse" de 
gerul unei ierni întirziate in care 
deseori s-au aflat în bătaia ninsorii 
și viatului, cu mîinile viguroase stro
pite de mortarul tencuielilor, acele 
miini care an de an, cărămidă cu că
rămidă sau panou cu panou înalță 
case noi, zidarii conduși de Nicolae 
Avram au încercat și în dimineața 
zilei de duminică să continue finisă
rile la fațada blocului. Au rezistat o 
vreme, dar ninsoarea, timpul cîinos 
— care au reușit să închidă ici-colo 
chiar și circulația pe șosele — i-a o- 
bligat să coboare de pe schele. „Nu-i 
nimic pierdut, pină acum față de an
gajament avem cîștigaiă deja o zi. 
Nimic nu ne va împiedica să ne res
pectăm cuvîntul". Cele rostite de li
nul din constructorii echipei, con

Crezul care ne unește, 
ne dă putere — patriotismul

Numai aici ne putem afirma 
pe deplin personalitatea

(Urmare din pag. 1)fn principalele noastre preocupări zilnice am trăit mereu în înțelegere și unitate deplină. Am învățat să ne apreciem și să ne respectăm, deopotrivă, indiferent de limba pe care 
o știam din familiile noastre.De douăzeci de ani sînt profesor, aici, în Petroșani, unde am regăsit oarecum, mediul și anturajul tinereții mele. Puterea mea de muncă, aptitudinile, cunoștințele și deprinderile dobîndite le-am destinat cauzei educării și formării tinerilor. Afirm cu un firesc sentiment de mîndrie, că activitatea mea de pină în prezent a contribuit la instruirea și educarea socialistă a multor elevi români, maghiari și de alte naționalități. Trăiesc o sinceră satisfacție că am putut și pot contribui la formarea omului nou, constructor activ al socialismului, vii
tor constructor al comunismului în patria noastră.Mediul muncitoresc a exercitat de mult timp o atracție asupra mea. Aceasta a făcut să îndrăgesc și Va
lea Jiului, o străveche vatră a mineritului românesc. Din primele 
clipe am simțit umanismul, sentimentul de tovărășie si întrajutorare, sinceritatea, cinstea,'simțul dreptății, dragostea față de muncă, patriotismul, trăsături ce caracterizează, astăzi, într-o măsură tot mai profundă oamenii acestor meleaguri Am 

ving pe deplin, stau mărturie, o dată 
mai mult, trăsăturilor de umanism și 
solidaritate ale constructorilor care, 
muncesc la Uricani șl pretutindeni

în Valea Jiului, reflectă puterea de 
mobilizare a constructorilor șantie
rului Lupeni—Uricani, care obțin 
cele mai mari avansuri la stadiile fi
zice în realizarea obiectivelor socia
le din Valea Jiului.

Angajindu-se în devansarea țucră-

parcurs galeriile și abatajele mai multor mine din Valea Jiului. Am întîlnit și am cunoscut aici oameni adevărați, care lucrau cu pricepere și dîrzenie, practicînd conștient profesiunea de miner sau electromecanic, profesiuni grele, dar deosebit de utile și frumoase. Sînt mîndru că pot contribui la educarea copiilor lor, a tinerilor din acest bazin carbonifer.Conștiința socialistă a oamenilor de aici, unitatea admirabilă și de nezdruncinat a întregului nostru popor care, în clipele de grea încercare ale seismului a fost mai strîn- să ca oricînd, mă îndeamă să-mi iubesc și mai mult patria, să muncesc din toate puterile pentru progresul ei.Țin la această patrie. Acest pă- mînt, pămîntul României socialiste, este patria noastră comună. Aici ne-am născut, aici ne-am însușit limba maternă, aici o cultivăm, aici am devenit oameni. Aici am devenit cu adevărat egali și liberi. Nici o forță, fie ea o forță a naturii, fie a răului, venită din afara țării din partea unor voci înșelătoare și a- măgitoare nu poate dezbina această unitate formată în jurul partidului, bazată pe calitățile moral-poli- tice ale oamenilor, ale cetățenilor liberi dintr-o țară cu adevărat liberă.In acest spirit am educat și voi educa în continuare elevij mei. 

rilor, constructorii din Uricani și-au 
propus să sprijine cu propriile lor 
fapte, cu oameni sau formațiuni în
tregi dacă va fi nevoie, inițiativa

Trustului județean de construcții de 
a executa în București, pentru sinis
trata cutremurului din 4 martie ac., 
un bloc cu 396 apartamente, Cîțiva 
dintre ei au și plecat pe acest șan
tier al reconstrucției, iar cei rămași 
silit aricind gata să pornească-și ei

(Urmare din pag. 1)mica ei atît de vertiginoasă. Cadrele didactice ale Institutului de mine din Petroșani, au înțeles profund că misiunea lor ca cetățeni-patrioți, este aceea de a pune întreaga capacitate di.1 muncă fizică și intelectuală în slujba mărețelor idealuri pe care le prefigurează Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, astfel ca citadela învățămîntuluî superior minier, așezată pe culmile Petroșa- niului, să se ridice tot atît de pregnant pe culmile efortului întregului nostru popor de făurire a unei vieți libere și fericite.Spiritul de muncă și disciplină, elanul patriotic și responsabilitatea socială ce caracterizează întregul corp profesoral al Institutului de mine, ne străduim să-1 transmitem și studenților, viitoarele cadre de nădejde ale mineritului românesc. Procesul de integrare a învățămîn- tului cu cercetarea și producția a creat un cadru și climat deosebit de fertil în ceea ce privește realizarea activității instructiv-educative la cote tot mai superioare.Sîntem pe deplin recunoscători partidului și statului nostru pentru condițiile minunate de muncă și viață de care ne bucurăm, condiții care nu numai că ne onorează, dar sîntem conștienți că ne și obligă la un 

dacă vor fi chemați. Iar dacă vor 
rămîne, sînt hotărîți să nu constituie 
nici o pierdere absența tovarășilor 
lor de muncă.

La flecare pas în toate cele trei 
tronsoane ale blocului i-am întîlnit, 
pe constructori muncind cu dăruire, 
fără preget. Mulți erau, de fapt, con
structoare — pe șantier muncesc a- 
lături de bărbați și 30 de femei, o 
bună , parte chiar soțiile lor. Se lu
crează prin suprapunere de operații. 
Oamenii, ca albinele unui stup, își 
cunosc fiecare îndatoririle proprii, 
în primul, tronson al blocului, intr-un 
apartament, munceau mozaicarii con
duși de Gheorghe Moșneag, intr-un 
altul parchetarii lui loan Diaconii, 
iar cu un etaj mai sus alți parche- 
tari, cei conduși de Petru Crețu.

Comunistul Aurel. Pălivan, a că
rui maturitate profesională și mora
lă i-a determinat pe tovarășii săi de 
muncă să-l aleagă, de măi mulți ani, 
șeful celei mai mari echipe de zu
gravi a șantierului 4 al T.C.H., con
duce 12 oameni^ din care 9 sînt vred
nice femei. Practic, echipa lor este 
cea care adaugă o ultimă „trăsătură 
de penel" muncii tuturor celorlalți 
constructori. Astfel, satisfacția lor 
este deopotrivă aceea de a încheia 
tot ceea ce au făcut pină acum cele
lalte formații, dar și aceea ca finisă
rile să fie cele mai apreciate de că
tre noii locatari, cei care acordă ca
lificativul de bine sau nesatisfăcător 
muncii constructorilor.

— Ne străduim ca tot ceea ce fa
cem să fie trainic și frumos. Constru
im — aceasta e de altfel vocația 
noastră, a tuturor constructorilor — 
cu ghidul la viitor și pentru viitor. 
Din tot ceea ce am realizat pină a- 
cum avem motive temeinice să ne 
mihdrim de faptele noastre.

A. HOFFMAN

permanent efort de regîndire asupra . muncii noastre, a eficienței ei sociale, de găsire a unor modalități de'acționare, astfel ca întreaga noastră activitate să constituie un aport evident la efortul întregului învățământ de a ne ridica la nivelul sarcinilor mari și compLxe pe care partidul le-a pus în.fața lui. Este un lucru cit se poate de clar că amplul proces constructiv ce caracterizează țara noastră, impune un climat de muncă pașnică și o deosebită dăruire din partea fiecăruia. In aceste condiții apar ca deosebit de anacronice încercările unor ideologi din lumea capitalului de a atrage cu vorbe meșteșugite și cu tot felul de promisiuni pe unii specialiști din alte țări, inclusiv din țara noastră. Acești ideologi și întreaga cohortă care le trîmbițează ideologia lor bolnăvicioasă, încearcă să lovească în coeziunea unui popor deplin conștient că o Românie mai puternică, mai înfloritoare, mamă bună pentru toți fiii ei, se poate realiza numai aici, prin munca noastră a tuturor.Iată de ce, cadrele didactice și studenții Institutului de mine din Petroșani își alătură glasul lor glasului întregului popor care condamnă cu hotărîre propaganda neofascistă, iar expresia acestei condamnări este hotărîrea lor dc a se uni mai strîhs în jurul partidului, de a munci cu un înalt simț patriotic pentru binele și bunăstarea pămînlului românesc.

Contul omenieiProfunda solidaritate umană, angajarea fermă a locuitorilor municipiului nostru se manifestă zi de zi prin noi acțiuni întreprinse în sprijinul familiilor sinistrate, și își aduc' neobosiți contribuția la recuperarea pierderilor, la refacerea într-un timp cît mai scurt a economiei naționale.• 24 258 de angajați aj unităților economice și ai instituțiilor din Valea Jiului au contribuit la „Contul omeniei" donînd din retribuții 2 715 096 Iei. • Prin depuneri colective, 10 594 de cetățeni, au înscris în același cont, 1 552 968 lei. • Prin contribuția personală a peste 600 de muncitori, tehnicieni, ingineri și alte categorii de oameni ai muncii, prCzenți în această perioadă în fața ghișeelor C.E.C. din municipiul nostru, suma depunerilor individuale s-a ridicat la 94 214 lei. • Din încasările obținute, de la activitățile culturale ce au avut loc în sprijinul familiilor afectate de cutremur, la cei 17 545 lei realizați pînă săptâmîna trecută, s-au mai adaugat încă 1455 Iei. • 45 de comitete orășenești și comisii de femei din întreprinderi, instituții și cartiere au colectat și depus în „Contul 1977“ 86 205 lei. • In fruntea acțiunilor întreprinse de membrii organizației de bâză nr. 1, cartier Petroșani, organizație care a depus Ia C.E.C. în „Contul omeniei" 5 200 lei. s-au situat comuniștii Mi- haj Kalinas. Ion Zilahi. Mihai Sze- nesy, Alexandru Sereș, Maria Bill, /Alexandru Marton, Iosif Schenk și Gheorghe Proci. Lor li s-au adăugat și alți cetățeni ai cartierului cum sînt Sabin Coc, Iosif Csiki, Rozalia Pop, Zsatiago Snakoszly și Alexandru Bencovici, ne informează secretarul organizației de bază, Maxim Hiszem. • Angăjații E.P.C.V.J. au contribuit la „Contul 1977“ cu 105 330 Iei. • Lucrătorii unităților comerciale din cadrul I.C.S.A.P. și I.C:S Alimentara din Petroșani au depus în „Contul omeni»»" 114 554 lei. • Minerii de la Paroșeni, pe lîngă producția de cărbune extrasă suplimentar, au contribuit în aceste zile la fondul de întrajutorare cu 24 336 lei.• Meșteșugarii unităților din cadrul cooperativei „Unirea" din Petroșani au depus în „Contul 1977“ 34 750 lei. iar lucrătorii de la E.G.L. 51206 lei.• 34 264 lei, reprezintă suma donată de angajații B.A.T.P.S. Petroșani.• Comisiile de Cruce Roșie din întreprinderi și instituții, de pe șantiere și din cartiere, cu sprijinul comisiilor de femei și al cadrelor didactice, desfășoară de cîteva zile o amplă acțiune al cărei scop este sporirea sume- losr pentru „Contul omeniei 1977“. Este vorba de vînzarea a 48 000 de ecusoane cu însemnul Crucii Roșii și mențiunea „Contul omeniei 1977, județul Hunedoara". Comisiile de Cruce Roșie de la E.M. Aninoasa, 
U.M.T.C.F., S.U.T.-I.C C.M.O. Iscro- ni, Institutul de mine din Petroșani și altele au terminat acțiunea, de- punînd în „Contul omeniei" sumele realizate. Acțiunea continuă .Angajați în marea bătălie ce se duce pe frontul refacerii, supli- mentîndu-și angajamentele asumate pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor cincinalului, oamenii muncii din municipiul nostru a căror hărnicie a căpătat măreția unui simbol, simbolul dăruirii, al solidarității umane, au răspuns — alături de întregul popor — ca un singur om chemării partidului, chemării propriilor conștiințe.Sînt numeroase exemple în care pensionari S-au reîntors lîngă ortacii din abataje, cei aflați în concediu de odihnă au renunțat la tihna binemeritată și s-au aliniat miilor de muncitori. Sînt oameni care au muncit două, trei și chiar patru schimburi consecutiv pentru a da țării cît mai mult cărbune, iar alții nu și-au permis^nici o zi de răgaz de mai bine ckjfo lună pentru că în aceste zilt^g je pria o- dihna. știau că țara are nevoie de ei, că economia națională are ne- voie de rodul muncii lor pe care și-1 dorea mai bogat ca oricînd.Dar, în contrast cu aceste mii si mii de muncitori sînt cîțiva pe ca

re nimic nu i-a tnișcat. Verbul a 
munci nu există pentru ei, para- ziți ai societății, plaga acestei colectivități sănătoase.Plăcerea de a vegeta, de a trăi

Societatea își dorește toți fiii 
oameni în rîndul oamenilor

In Republica Socialistă România munca este o îndatorire de onoare, o obligație a fiecărui cetățean, In societatea noastră, nimeni nu poate trăi fără muncă ; sustragerea de la muncă, traiul parazitar, realizarea de cîștiguri pe alte căi decît prin muncă proprie contravin principiilor eticii și echității, sînt incompatibile cu natura și țelurile orîn- duirii socialiste.

Munca fiecărei persoane reprezintă criteriul fundamental de apreciere a conduitei și a contribuției acesteia la progresul societății, p necesitate pentru afirmarea și dezvoltarea multilaterală a personalității umane.
Din Legea privind încadrarea într-o muncă u- 

tilă a persoanelor apte de muncă.din agoniseala altuia, din expediente și milă zădărnicește munca depusă de zeci de oameni care vor să-i vadă reintegrați în rîndul celor care muncesc, acelor care-.și cîștigă existența cinstit, existența lor și a familiilor lor., Prin eforturile conjugate ale organelor de miliție, ale lucrătorilor de la Oficiul pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale, la începutul acestei luni au fost depistați o bună parte dintre cei cărora le „tihnește" traiul parazitar, dintre cei care refuză cu îndîrjire mina de ajutor întinsă. Vă .prezentăm cîteva cazuri din Vulcan.Deși lui Martin Vass, de 27 de 

ani, i se oferise un loc de muncă la mina Lupeni în primele zile ale acestei luni, nu se prezentase încă la unitate ; Vasile Vass chemat la Oficiul pentru probleme de muncă nu. se prezintă nici la Petroșani și nici la Vulcan ; Nicolae Bidiguț (19 ani) are aceeași atitudine, ca de altfel, și Hie Moldovan (18 ani) Tița Trineă (21 ani), Laszlo Vass (21 ani) sau Vasile Mureșan (18 ani). Dar dacă cei amintiți pînă acum nu au împlinit încă vîrsta de 30 de ani, cum să califici atitudinea lui Augustin Duță de 47 de ani care deși repartizat la E,M. Lupeni refuză să se prezinte la locul de muncă, sau a lui G.eza Rotea de 30 de 

ani, care, de asemenea, refuză încadrarea la mina Paroșeni ?Pentru unii Oficiul pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale a solicitat sprijinul adunărilor cetățenești ca să-i determine să se încadreze într-o muncă utilă, cum este, cazul lui Gheorghe Cinco din Lupeni, lui Vasile Mutu din Banița, Traian Cobatantih din I’etrila sau Oprița Gionea din Aninoasa, cărora li se oferiseră posturi la l.C.C.M.O. și T.C.H. Altora, cum sînt Gheorghe Marioane, Vasile llacolța, Benedict Lekner și Ileana Fința, toți din Petrila, sau Ion Căpuci din Petroșani li s-au aplicat. amenzi,, cuprinse între 306 — 

500 lei pentru refuzul locului de muncă.
Marea majoritate a acestor oameni au trecut prin fața sfatului omeniei, li s-au oferit locuri de mun- «ă, li s-a întins o mînă de ajutor dar pe care, pînă la începutul a- cestei luni au refuzat-o cu încăpă- țînare. ,Societatea noastră socialistă, profunda democrație ce o preconizează, umanitatea, stîlpul trainic al tuturor acțiunilor pentru binele oamenilor, se îngrijește, se străduiește pentru a-i face oameni în rîndul oamenilor, se preocupă pentru a le asigura lc- curi de muncă pe măsura capacității și pregătirii fiecăruia, dar pentru ca toate aceste strădanii să prindă viață nu trebuie decît bunăvoință, bunăvoința lor de a accepta ajutorul care le este acordat cu mărinimie. Iar dacă nu,... legea își va spune cuvîntul !

Dorin CHEIAcu sprijinul organelor de miliție din orașul Vulcan și al lucrătorilor de la Oficiul de muncă și ocrotiri sociale PetroșaniP.S. Am dori să consemnăm în numerele viitoare că toți cei pe care i-am nominalizat acum s-au încadrat într-o muncă utilă.
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Pentru pionierii artiști din Aninoasa

40 de garoafe roșii
Sala de spectacole a clubului mun

citoresc din Aninoasa a fost, ieri, 
gazda unui eveniment emoționant — 
iniilnirea ansamblului revuistic al 
pionierilor și școlarilor din Aninoasa, 
distins cu premiul special al juriului 
la faza republicană a Festivalului 
național „Cintarea României", cu 
reprezentanți ai organelor municipal 
și comunal de partid și de stat, ai or
ganizațiilor municipale U.T.C. și de 
pionieri, cu colectivul de cadre di
dactice al școlii generale, ceilalți co
legi și părinții lor. Sărbătorirea a- 
cestui succes demn de toată lăuda — 
pionierii și școlarii din Aninoasa au 
reprezentat cu brio județul nostru —, 
a prilejuit evocarea copilăriei ferici
te a tinerelor vlăstare ale țării noas
tre, a condițiilor excelente de învă
țătură și desfășurare d activităților 
cultural-educative în acest lăcaș de 
formare a personalității tinerei noas
tre generații, dar și a drumului difi
cil pe care l-au străbătut talentații 
artiști pionieri pînă la finala pe țară. 
Talentul lor, noutatea abordării ar
tistice, frumusețea melodiilor pre
zentate, dinamismul coregrafic al ta
bloului revuistic „Pionieria în Româ
nia" (libret și muzică, dirijorul Ște
fan Răduț) au ineîntat multe mii de 
spectatori prezenți la întrecerile fes
tivalului național, în localitățile Văii 
Jiului, la Hunedoara, inoconfrunta- 
rea interjudețeană și la București, 
unde acest merituos colectiv artistic 
a întrunit sufragiile unui juriu com
petent, alcătuit din specialiști de 
renume ai tuturor genurilor artistice.

Cei 40 de pionieri din Aninoasa, 
avînd asigurat sprijinul deplin al co
lectivului de cadre didactice din rln- 
dul cărora menționăm că învățătoa
rele Magdalena Farago, Eufrosina 
Banyai, profesoara Aurelia Ponorică, 
directoarea școlii Ileana Sichitiu, au 
făcut, așadar, cunoscut țării, din nou, 
precum părinții lor minerii, numele 
Aninoasei, al Văii Jiului. Ii amintim 
pe cițiva dintre fruntașii la învăță
tură și talentații cintăreți ai realită
ților României socialiste : Amelia 
Huszerl, Anca Sichitiu, Rodica Ba
nyai, Constanța Vilceanu. Nuțica 
Gherghel, Mariana Sandu, Sorin 
Nemți, Cristina Popescu, Georgeta 
Dunca, Dumitru Beeea, Rodica Ga- 
vrilescu și alții. Ei au fost felicitați

Manifestări• Duminică, clubul din Petrila a găzduit întîlnirea de lucru a cenaclului literar „Venus" și a Cine- ciubului, unde ș-au făcut propuneri interesante privind activitatea celor două organisme în direcția îndrumării creației literare și a tematicii filmelor spre evenimentele majore din viața poporului nostru. S-a hotărât, de asemenea, ca cineclubul să abordeze scenarii privind protecția muncii, prezentarea frumuseților din munții noștri, precum și tenie etice, .• Sîmbătă, 23 aprilie, Casa de cultură din Deva găzduiește un mare spectacol, de trecere în revistă a formațiilor artistice din județ, premiate Ia faza județeană a Festivalului național „Cîritarea României". Din Valea -Jiului vor participa, formația Casei de cultură din Petroșani cu spectacolul umoristic „Ciupeli, ciupeli" și brigada artistică de agitație a clubului muncitoresc Vulcan.
Actualități numismaticePuțini dintre locuitorii Văii Jiului cunosc probabil, existența în Petroșani a Secțiunii numismatice aparținînd de Societatea Numismatică Română.înființată în 1970, ca prima din țară, secțiunea a desfășurat în decursul anilor o rodnică activitate. Au fost organizate întîlniri periodice cu membrii secțiunii, în cadrul cărora s-au prezentat comunicări, s-au efectuat schimburi între participant! ; periodic au fost organizate expoziții de medalii, monede, bancnote, și insigne.Secțiunea a organizat în zilele de •2 și 3 august 1975, prima întîlnire pe țară a colecționarilor de insigne care s-a bucurat de un deosebit succes.Dornici de a onora cum se cuvine apropiata sărbătorire a 100 ani de la cucerirea independenței naționale, numismații din Petroșani și-au propus să organizeze o nouă expoziție, în cadrul căreia să se înfățișeze publicului din municipiu prin mijloace specifice acestei fru- 

pentru performanța deosebită reali
zată, în numele secretariatului Co
mitetului municipal de partid, de to
varășul Teodor Rusu, secretar al Co
mitetului municipal de partid, și au 
primit diplome și cărți pentru înzes
trarea bibliotecii școlii. Dar, gestul 
semnificativ, care a impresionat în
deosebi pe cei peste 300 de spectatori, 
elevi și părinți, intre care mulți mi
neri de la E.M. Aninoasa, fiecare 
dintre cei 40 de pionieri și școlari ar
tiști au primit in dar cite o garoafă 
roșie, culoare-simbol a steagului 
partidului nostru, prin grija căruia 
copilăria lor se constituie din împli
niri continue, care contribuie la for
marea unui tineret fericit, capabil să 
poarte pe mai departe ștafeta suc
ceselor socialismului in patria noas
tră.

în încheierea festivității, pionierii 
și școlarii sărbătoriți au prezentat 
frumosul lor spectacol, care a fost 
răsplătit, in numeroase rînduri, cu 
vii și călduroase aplauze.

Ion VULPE

Satisfacție, felicitări, emoții...

TRUNCHIUL TĂRII- Țăranului român — Cînd arde blind văpaia-n amurguri, peste sat, Adun in gînd mărgeanul din vise jefuite, Și lingă brazda caldă, sub rugu-nsîngerat, Mă mistui spre lumină, cu aripi primenite.Căci eu sînt trunchiul țării, și plinea ei eu sînt, Și-așemenea pădurii ascund, adine, în mine, Perena răsărire, născută din pămînt, Cum brazii peste piscuri, cum florile-n ierbine,CU flăcările coasei, într-un fierbinte an, Cînd mi-am cătat temeiul dincolo de cuvinte, Mi-am scrijelat pe suflet numirea dc țăran, Să-mi fie demnitatea spre-aducere aminte.Și am crescut, cum lanul într-un rotund hotar, Purtînd menirea vieții prin europenele-minii, Și ființă în ființa acestui neam, solar,Eu însumi, trunchi al țării și sațul alb al plinii.
Maria DINCA

I

*

moașe și instructive pasiuni semnificațiile istorice ale evenimentului de Ia 9 Mai 1877. Vor fi deci expuse piese de numismatică- (medalii, monede, bancnote și insigne) emise în decursul anilor și care pledează în mod convingător a- sltprâ ideii de independență națională. Vor expune numismați cu bogate colecții personale > Petru Melha, Tiberiu Kelemen, Bencea Epure și alții.Prin cele cîteva actualități numismatice, pe care le aducem la cunoștință cititorilor. pe această cale, dorim în același timp să facem cunoscut tuturor numisniaților avansați sau începători din Valea Jiului, care nu sînt încadrați într-o activitate organizată, că Secțiunea numismatică Petroșani este deschisă tuturor amatorilor.Ședințele secțiunii se desfășoară lunar, în prima zi de vineri a lunii respective, la Casa de cultură din. Petroșani, și constau, așa cum s-a mai arătat, din efectuarea de schimburi, prezentarea unor comu-

RĂSUNETUL RĂSCUALEI DIN 1907 ÎNRidicarea eroică a țărănimii române din primăvara anului 1907 a avut un puternic răsunet în rândurile populației din teritoriile românești ce se aflau sub dominație străina. Existența în aceste teritorii a unei duble exploatări, socială și na- ționâlă, a făcut ca ecoul răscoalei să vibreze puternic si a declanșataici o efervescență deosebită în rândurile tuturor claselor și păturilor sociale. Reacția acestora a fost diferită, în funcție de interesele lor de clasă, ceea ce ă dat naștere unei intense lupte ideologice în jurul a două mari probleme : situația țărănimii, care în general, era. asemănătoare cu cea a țăranilor din România, și în problemă națională; prin prisma căreia au fost adesea receptate și comentate știrile despre răs-. coală în paginile presei din Transilvania. De aceea problemele ridicate de răscoala țăranilor din 1907 au a- tras atenția în mod deosebit.„Cauzele care au maturizat evenimentele în regiunea Dunării de Jos — scrie un ziar al vremii din Transilvania — există în păfte și Ia noi, chiar dacă în cu totul altă formă. In ceea ce privește însă marea cauză generală, cele două țări se înțeleg : este mizeria socială". Dar ecoul puternic al răscoalei își găsește explicația nu numai în asemănarea problemelor de. ordin social-economic din România și Transilvania.. La acestea a contribuit în mare măsură dezvoltarea conștiinței naționale a maselor românești

****
**
*

nicări, discuții privind piesele numismatice etc.Informăm cu acest prilej, că recent a apărut în librării primul catalog; al .monedelor și, bancnotelor emise sau .circulate pe teritoriul țării noastre, din cele mai vechi timpuri și pînă astăzi, instrument prețios și foarte bine primit de toți colecționarii numismați, ca un auxiliar de neîniocuit în ordonarea și aprecierea exactă a pieselor din colecțiile personale. • v . ■Cunoseînd interesul pe care îl manifestă în primul rând tineretul— elevii, studenții— dar în aceeași măsură pasionați! de toate vîrstele pentru alcătuirea de colecții numismatice organizate pe țări, tematici și perioade distincte, dorim ca rândurile de față să fie interpretate în primul rând ca o invitație, aceea de a deveni cît mai curând posibil membri activi sau corespondenți ai Societății Numismatice Secțiunea Petroșani.
Aurel DULASecțiunii Petroșania S.N.R. 

Așteptăm I
Ing.secretarul

din Transilvania, intensificarea luptej naționale pentru eliberare națională și unirea cu „țara". Lupta țărănimii din România a atras asupra ei simpatiile celor mai largi pături sociale. Unii intelectuali români subliniau și caracterul național al răscoalei, aceasta fiind caracterizată Ca mișcare de autoapărare națională, avînd drept scop prosperitatea patfiei, a națiunii, propășirea ei aseeridentă, iar cei ce împiedică a- cest scop măreț trebuie îndepărtați repede și definitiv.Ecoul răscoalei a căpătat aderență mai ales în rândurile țărănimii, fiind însoțit de mișcări agrare, care s-au prelungit și în cursul yerij a- nului 1907. Aceste mișcări au provocat panică în rîndurile claselor dominante maghiare, care nu uitaseră puternica ridicare la luptă a țăranilor români și maghiari de la Alejd din 1906. Ele au recurs la o serie de măsuri, începînd cu intensificarea propagandei naționalist-șo- virie șl';, pînă la pregătirea unei intervenții armate în România, solicitată statului austro-ungar. Autoritățile iau măsuri pentru intimidarea populației și blochează toate căile de acces spre România, întărind paza granițelor. Cu toate acestea, ’țărănimea din Transilvania, fără deosebire de naționalitate, nu numai că s-a solidarizat eu lupta e- roică a țărănimii române, dar în multe locuri a pornit ea însăși pe calea luptei. Știrile care oglindesc starea de spirit agitată a țărănimii sînt numeroase. Un ziar al vremii relata că „nemulțumirile sînt intense, poporul iritat. Vorbitorii so- ciăl-democrați invocă deseori în a- dunări publice spiritul Iui Gheorghe Doja", Alte surse arată că și în Transilvania „țărănimii îi fierbe sîngele și i se string pumnii din cauza tuturor acelora cărora le atribuie faptul că trebuie să se chinuie fără o palmă de pămînt". Exemplul țărănimii din România însemna în conștiința țăranilor ardeleni, după un ziar al vremii, că „și pentru ei va răsări soarele dreptății, și românilor le va venț ziua eliberării". In
In fața colectivelor școlareRăspunderile ultimului trimestruSîntem la începutul trimestrului III al anului școlar, cînd, după o binemeritată vacanță, cadrele didactice au avut răgazfll să întocmească bilanțul rezultatelor la învățătură ale elevilor în trimestrul 11 al anului școlar.Despre concluziile pe marginea acestor rezultate am purtat o convorbire cu prof, simion PARAIANU, directorul Liceului real-umanPetroșani.— Bilanțul trimestrului II are ca punct de plecare în liceul nostru, indicele de promovabilitate de 85,4 la sută la anii I și III, ceea ce reprezintă un progres față de trimestrul I cu aproape 4 la sută. Rezultate bune au obținut și elevii anului II, indice de promovabilitate de 92 și 95 la sută, ceea ce dovedește din plin preocupările în vederea pregătirii pentru susținerea examenului de admitere în treapta a Il-a. Pe aceleași coordonate s-au situat și anii I A, I B și III.A cu 90 la sută, indice de promovabilitate.— Au fost și rezultate sub aceste cote ?— Desigur. Mă voi referi îndeosebi la anul III B, secția umană, an In care. din 35 de elevi 12 sînt corigenți.— Cum explicați această situație.?— Cauzele sînt multiple. Aș re- marffâ mai întîi o anumită doză de dezinteres din partea elevilor, dezinteres provenit se pâre tocmai din faptul că odată reușiți la examenul de admitere în treapta a Il-a, interesul lor pentru învățătură a scăzut. O altă explicație ar fi lipsa de omogenitate a colectivului, alcătuit din elevi de la mai multe școli, colectiv pe care profesorul diriginte n-a reușit încă să-1 închege și să-i imprime o atmosferă de muncă principială, bazată pe îndeplinirea fermă a obligațiilor școlare.— Ce măsuri se vor lua în acest trimestru pentru lichidarea deficiențelor semnalate ?— Țin să precizez de la început că mulți dintre elevii corigenți au dovedit nu o dată posibilități intelectuale certe. Aceste constatări ne întăresc convingerea că aplicarea unor măsuri ferme, concrete în acest trimestru, pe linia unei mai strânse colaborări cu familia, cu organizația U.T.C. din anul respectiv, prin antrenarea permanentă a elevilor la meditații pe obiecte, printr-o preocupare mai susținută din partea cadrelor didactice aces- 

ciuda măsurilor drastice luate de autoritățile maghiare pentru prevenirea tulburărilor, în primăvara lui 1907, țărănimea a început să se agite, tr.ecînd chiar la unele acțiuni, Intre acestea se înscriu grevele ar- gaților din Bihor, răzvrătirea zilie- rilor de pe domeniul grofului Tol- dalaghy din Corunca și atacurile locuitorilor din comuna Juc — Hu- iedin, împotriva domeniului baronului Zeyk. Țăranii atacă autoritățile locale așa cum s-a întîmplat în comuna Cornești — Turda sau în Hunedoara. Aceste frămîntări au continuat și în cursul verii anului 1907 îndeosebi în perioada recoltatului. Răscoala țăranilor a ștîrnit un interes deosebit în rîndurile spcial- democrației ardelene, analiza ei fiind făcută de pe poziții înaintate de clasă. „Cu adîncă durere și amărăciune — scria un socialist — am citit și eu foile ce aduc trista ș, ,zdrobitoarea veste despre revolta țăranilor din România, care cu atîtea greutăți, suferințe și pierderi de vieți omenești au luptat veacuri întregi trecînd prin atîtea șiroaie și lacuri de sînge, pentru pămîntul patriei sale... ei au fost cei dintîi care au sărit șanțurile redutelor Plevriei și Griviței și au înfipt drapelul trei culori pe zidul puternic al cetății de la Plevna, ...Insă acum se vede dragostea fățarnică și dușmană a nobilimii ; în loc de drepturi, mîn- gîiere ș, fericire, după atîtea lupte, crâncene săvîrșite pentru țară și tron, le dau gloanțe de pușcă și tunuri pentru că au îndrăznit a pretinde pămînt și plată mai omenească pentru munca lor". Socialiștii transilvăneni au afirmat cu tărie solidaritatea lor cu lupta țărănimii cinstind jertfele celor căzuți. Aceste acțiuni de simpatie și solidaritate puneau în evidență necesitatea în- mănunchieril eforturilor revoluționare ale întregului popor român în lupta sa de viitor pentru completa eliberare socială și națională.
Prof. Dumitru BARNA 

Filiala Arhivelor statului 
județul Hunedoara —r Deva

te deficiențe vor fi înlăturate.— Toate aceste eforturi ale elevilor și cadrelor didactice sînt binevenite îndeosebi în cadrul strădaniilor depuse pentru lichidarea fenomenului de mediocritate. Ce ne puteți spune în această privință ?— In trimestrul II avem rezultate bune. Mă refer Ia anul III A real updc din 36 de elevi 29 au medii peste 7, la anii II B, I A și alți ani care au fiecare peste 20 de e- levi cu medii peste 7. Avem, de a- semenSa, 3 premii I, cîte uri premiu II și III, precum și 3 mențiuni la faza județeană a olimpiadelor pe materii.Pentru a explica aceste succese s-ar cuveni amintite, în afara a- portului adus de orele de meditații, strădaniile întregului colectiv 
de cadre didactice pentru folosirea celor mai potrivite metode de activizare a lecțiilor, îndrumarea individuală a elevilor, stîrnirea curiozității lor prin lecții predate cu metode moderne, atractive într-un cadru adecvat.— Nu ne-ați vorbit de anul IV,1— Anul IV rămîne pentru noi a- nul în care ne vedem materializate strădaniile celor 4 ani de studii. Grija pentru rezultatele ultimului trimestru de școală al acestor elevi este deosebită, avîndu-se în vedere bacalaureatul și examenul de admitere la facultate. In acest scop am întocmit în afara programului de meditații și consultații fixat i*  inițial pe întregul an școlar, un program aparte pe perioada 26 mai — 15 iunie, cu consultații colective și individuale la principalele obiecte de examen la bacalaureat și admitere.— Se știe că 60 la sută din absolvenții de anul trecut ai liceului din Petroșani au fost admiși la e« S'amenele de admitere în învăță*  mîntul superior. Ce vă doriți pentru acest an ?— Satisfacția reeditării succeselor din vara trecută.— V-o dorim din toată inima. 1

Convorbire consemnată de 
Maria PREDOȘANU
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ȘANTIER GOSPODĂRESC 77
LUPENI• Plantarea haldei „Ileana1', acțiune gospodărească de mare am ploare a fost încheiată cu succes. 45 000 de puieți de salcîm, procurați de exploatarea minieră și plantați de elevii școlilor generale și de la liceu își răspîndesc rădăcinile în solul pînă acum trist al haldei, vestind tînăra pădure de salcimi pretendentă la întregirea peisajului din jurul oi asului. • Suprafața „impă- duri'iă" cu 20 000 puieți de pin, brad și salcîm de elevii grupului școlar minier în perimetrul o- colului silvic din localitate este de 5 hectare. • In oraș, zonele verzi au primit în această primăvară 15 500 arbori ornamentali, și 4 500 trandafiri. • Au sporit numărul și suprafața rondurilor de flori și s-au creat noi suprafețe plane cu cele peste 250 tone de pămînt vegetal adus în preajma blocurilor de locuințe. • Zeci de mii de flori și-au mutat domiciliul din serele exploatărilor miniere Lupen; și Bărbăteni, I.F.A. „Vîscoza", E.G.C. și Asociației de locatari pe covoarele din oraș dînd locurilor o notă de prospețime. • Aria zonelor

na șl preparația Lupeni în zona pieții vechi a fost terminată și continuă lucrul ,1a următoarele două porțiuni de 55 ml în antrepriza E.M. Bărbăteni și I.F.A. ..Vîscoza",• Alte finalizări : 1 000 ml gard viu, 5 000 metri. patrați taluzări.
• Valoarea totală a lucrărilor gos- 
podărești-edilitare realizate în o- 
rașul Lupeni pînă la 20 aprilie a.c„ 
se ridică la 10 500 000 lei.

VULCAN• Bilanțul celor peste 25 de acțiuni de plantare se concretizează în sporirea- zestrei de vegetație a
mele flori, cu perdelele de pe casele 
scărilor. Următoarele probleme ope
rative aflate in atenția președintelui 
și a locatarilor sini tablourile pentru 
casele scărilor, barele pentru scutu-. 
rat covoare, instalațiile pentru uscat 
rufele. Dar țite alte treburi gospodă
rești nu-și așteaptă rezolvarea la O 
casă nouă ! „N-a fost prea greu, dar 
nici chiar ușor", ne spunea Vasile 
Ivanov. Aproape toți locatarii au 
cite 20—25 de ore de muncă. Doar 
cițiva nu au participat la nici o ac
țiune. Nici vorbă insă de demobili
zare din această cauză. In adunările 
și discuțiile care le-au avut, locatarii 
blocului nr. 50 și-au propus un obiec
tiv care a devenit hotărire : blocul 
in care locuiesc trebuie să devină 
model de ordine și gospodărire, Atin
gerea acestui țel le captează toate 
preocupările gospodărești. Le dorim, 
desigur, realizarea aspirațiilor, sa
tisfacții depline. (T. VRINCEANU)

Ion Polgar, Ștefan Faur, Gheorghe Mureșan, pensionari, precum și cetățenii Ion Dochițanu, Maria Fe- renez, Maria Stepa, Ioan Cățănaș, Maria Roca și mulți alți locuitori ai cartierului. In timp ce unii lucrau la plantări și consolidarea terenului, alții au curățat șanțurile de-a lungul străzii principale, cît și pe cele 22 de străduțe ale cartierului, pînă jos în strada Pompierilor. Pentru continua întinerire și înfrumusețare a cartierului, organizația de partid a inițiat o întrecere între locatari „Pentru casa cea mai îngrijită și curtea cea mai frumoasă, pentru grădina cu cele mai frumoase flori". (Avram MICA, corespondent).
medicul pediatru a solicitat ca mama copilului, rămasă în maternitatea de la Vulcan, să vină la Petroșani pentru a hrăni copilul. Era nevoie, după cum poate să-și dea seama oricine, de un mijloc de transport. „M-am adresat, firesc, spitalului din Vulcan care are în funcțiune două autosalvări", 
spunea tatăl între bucurie și ne
caz. A fost însă refuzat. Și lehuza

«verzi mai vechj pe care s-au efectuat lucrări de întreținere este de 30 de hectare la care s-au adăugat. pînă acum, și numai în cartierul „Vîscoza" 4. alte 5 hectare suprafețe vcrzj nou create. • Pentru acoperirea „insulelor" cu covor verde s-au procurat, și în mare parte întrebuințat, 550 kg sămînțâ de iarbă• La blocul nr. 1 din strada Vîscoza a fost amenajat un nou teren de joacă pentru copii, iar la cele din zona blocurilor L-l, L-2 și G-2,
La casă nouă gospodari harnici

Vasile Ivanov a fost pescar pe ma
re, muncitor subteran, iar acum, este 
seirinalist la mina Livezeni. Grădi
nar sau pomicultor n-a fost niciodată. 
Și totuși odată ales președinte al co
mitetului blocului nr. 50, unui dintre 
cele mai noi blocuri din cartierul 
Aeroport și, deci, cu multe probleme 
de început gospodăresc, a trebuit să 
se ocupe de grădinărit, să antreneze 
ți pe ceilalți locatari la amenajarea 
spațiului din jurul blocului, „Ce-a 
fost mai greu — nivelarea terenului, 
săparea gropilor și plantarea arbo
rilor ornamentali — a trecut" — spu
ne el. Au fost și ajutați. Pămînt ve
getal le-a trimis consiliul popular. 
La fel arbori. Locatarii blocului 
Viorica C/iițu, Vasile Movileanu, la- 
cob Grdșan, Dumitru Achelariței și
alții, nelipsiți de la acțiunile gospo
dărești la care i-a invitat Vasile Iva
nov. se pot minări acum cu arborii 
ornamentali deja înmuguriți, cu pri-

Un vechi cartier întinereșteStrada principală a cartierului '„Ștefan" din orașul Lupeni este pregătită în aceste zile pentru asfaltare. Cenușa și zgura, resturile menajere din gospodării nu mai sînt aruncate la întîmplare, ci depuse la capătul străzilor în cutii metalice, de unde sînt ridicate de lucrătorii de la salubritatea orașului. De cu- rînd, sub impulsul permanent al organizației de partid din cartier, s-a finalizat ocțiunea de plantare a 1 200 puieți pe vechea haldă, unde în anii trecuți au avut loc cîțeva alunecări de teren. La plantarea puieților, în frunte cu secretarul organizației de bază, Vasile Bud, au muncit comuniștii Anica Lăcătuș, Toader Miron,
Un refuz inoportun! „Sînt bucuros că soția mi-a născut un băiat în 4 aprilie. Dar, nu vă supârați, la dumneavoastră am venit adus de un necaz", ni s-a a- dresat lăcătușul Mircea Boloca, din Vulcan. L-am ascultat. La copil, imediat după naștere, au apărut mai multe complicații pentru care a trebuit transportat și internat Ia spitalul din Petroșani. Asta 

a fost în 5 aprilie. In 8 aprilie, 

din strada Viitorului mai sînt de făcut ultimele finisări. Continuă lucrăriliț de amenajare a bazei sportive de pe strada Spiru Haret și la „Complexul sportiv Vîscoza“, care va îngloba terenuri de rugbi, tenis, handbal, volei și un loc de agrement. „Complexul sportiv Vîscoza" este declarat șantier al tineretului.• Prima porțiune de 120 metri 
a zidului de sprijin a malului Jiului ce se construiește de către mi-

Acțiuni, 
cifre, 
rezultate 

cartierelor micro III A și micro III B, a aleilor Viitorului și Muncii, bulevardului Victoriei și altor puncte ale orașului cu 13 000 sălcii pletoase, salcîmi, malus, tamarix, mesteceni, arțari și alte specii de arbori ornamentali ; aproape 2 km gard viu ; 2 500 de trandafiri și mă- cieși pentru altoire procurați de asociația de locatari, sectorul E.G.C, și cetățeni ; peste 10 000 panseluțe și garofițe ; 8 hectare de noi zone verzi.• Capitolul „diverse" : 18 000 mp taluzări ; repararea indicatoarelor luminoase de circulație și completarea punctelor din oraș în care a devenit, necesară plantarea a astfel de semne ; văruirea tulpinilor arborilor ornamentali.; curățirea a 4 km șanțuri ;. amenajarea unui spațiu de parcare a autovehiculelor în micro HI B ; transportarea a 350 tone de pămînt vegetal pentru ronduri de fior; și nivelări.• La operațiunile gospodărești- edilitare desfășurate pînă acum s-au înregistrat peste 25 mii de participant! căre au efectuat un număr de 60 mii ore de muncă patriotică. In fruntea cetățenilor s-au aflat numeroși deputați și președinți ai comitetelor de blocuri dintre, care îi menționăm pe Vasile Doica, Nicolae Radu, Alexandru Plic, Mihail Stancu, Francisc Dobner, Petru Stoica, Dumitru Glăvan. In cadrul ultimei sesiuni a consiliului popular orășenesc, pentru activitatea depusă și rezultatele din anul trecut, unuț număr de 47 deputați, președinți ai comitetelor de bloc, cetățeni, le-au fost înmînate diplome și insigne cu mențiunea „Fruntaș în gospodărirea orașului". (T. TAȚ'AKCĂ).

Eleve ale Liceului mecanic nr. 2 Petroșani, participă la o utilă acțiune de înfrumusețare a municipiului.
D i n

08 în acțiuneToată lumea cunoaște semnificația acestui număr de telefon.Duminică, 17 aprilie, ora 13, la dispeceratul pompierilor se anunță că pe șoseaua națională Petroșani — Deva, în zona Peșterii Bolii — Crivadia, au rămas înzăpezite peste 200 de mașini. Trec doar secunde pînă cînd militarii pompieri se îmbarcă în mașini și pornesc în goană. Grijile, marile griji pentru tot ce este al nostru, al tuturor, îi înflăcărează pe militari. Unii își fructifică curajul și puterea de a organiza, alții să execute ordinele cu strășnicie....S-a muncit pînă noaptea tîr- ziu, prin frig și viscol pentru a restabili circulația. S-a muncit sub directa coordonare a conducerii
a plecat perpedes de la maternitate pînă la stație, de aici la Petroșani cu autobuzul, iar de la autobuz pînă la spital tot perpedes în timp ce două autosalvări au continuat să staționeze în fața spitalului din Vulcan. Am aflat ulterior că" atît copilul cît și mama se simt bine. Cu toate acestea opinăm că refuzul spitalului de a transporta lehuza a fost inoportun, că ar fi putut determina și alte complicații nu numai o reclamație la 
ziar,

A U D I E N Ț E LE 
nu trebuie doar să consemneze, 

ci să șl rezolve problemele cetățeanuluiPornind de la importanța deosebită pe care o are In viața u- nei întreprinderi sau instituții rezolvarea scrisorilor, sesizărilor și propunerilor oamenilor muncii, am fost oaspeții unor unități economice din Petroșani în zilele de audiență.
La E.M. Dîlja

MAI MULTĂ OPERATIVITATERegistrul de audiențe aflat la secretariatul acestei unități miniere, cu peste 2 000 de angajați, consemna, la data vizitei noastre, 158 de audiențe în perioada care a trecut din acest an. Majoritatea cererilor aduse spre rezolvarea conducerii exploatării, comitetului oamenilor muncii, se referă la obținerea de locuințe, motivări pentru absențe, cereri de angajare, concedii fără plată etc.— Din păcate, nu în toate cazurile, ne mărturisea ing. Dumitru Opriș, directorul exploatării, an- gajații noștri ne sesizează asupra unor probleme care-i frămîntă, de multe ori adresîndu-se direct forurilor superioare.Există desigur o cauză a acestei stări de lucruri, cauză pe care am încercat s-o aflăm răsfoind în continuare registrele de audiențe. Ce am constatat ? Din cele 15 sesizări care au stat în atenția comitetului* * oamenilor muncii doar zece au fost rezolvate, fără, însă a se specifica modul de rezolvare. Celelalte sesizări țin se pare de alți factori, se fac demersuri, ni s-a spus, dar nu s-au rezolvat pînă acum. >.De multe ori rezolvarea unor cereri are însă la bază rațiuni temeinice, care explică imposibilitatea satisfacerii solicitanților. Așa de exemplu, muncitorul Olimpiu Blag, angajat la sectorul II, cerea transferul la sectorul VII, sector neproductiv, în condițiile în care sectoarele productive duc lipsă ,de personal. Cererea a fost, evident, respinsă, Sînt însă cazuri în care anumite motive de boală, spre e- xemplu, îndreptățesc acest transfer între sectoare (Marin Bușoi, fiind bolnav, s-a transferat la sec- toru VII, sector de suprafață), muncitoarea Maria Hoțeleanu, de la sectorul VII a cerut din aceleași motive o muncă mai ușoară, cerere aprobată. Sînt și sesizări rezolvate în timp record. Haralambie An- ghelescu de la sectorul III a primit locuință chiar a două zi de la depunerea cererii. Iată deci că se poate.— Cu toate aceste soluționări în 
poșta s ă p t ă m î n i iorganelor de partid ăle municipiului și a conducerii unității. Exemple de dăruire și abnegație a oferit fiecare din ostași : plutonierul major Ioan Jitea, locotenentul major Mircea Nistor, caporalul Ioan Po- povici, fruntașul Ion Băluță, soldați! Gheorghe Stoica și Ilie Ene, acționînd toți sub directa îndrumare a locotenentului major Valentin Nichita.08. Un număr la care îi găsim pe ostașii pompieri, pe oamenii gata oricînd să îndeplinească cu hotărîre și răspundere toate misiunile ce li se încredințează I

Caporal Marius Sorin BALOI

Atenție mame!Ana Pralea din Vulcan, strada Fîntînilor 3/1, era preocupată de prîrizul soțului care urma să vină de la șut. Privi oala de pe lampa de gătit, Încă nu fierbea, iar copilul de 2 ani se juca cu de-ale lui pe dormeză. S-a îmbrăcat, a încuiat ușa și a plecat în oraș după cumpărături cu gîndul că nu va sta prea mult. Și în timp ce-și făcea cumpărăturile, acasă, incendiul provocat de lampa de gătit amenința totul, inclusiv viața copilului. Cauza incendiului — amplasarea lămpii de gătit lingă geam și aprinderea perdelei și a altor o- biecte combustibile. Noroc cu soția 

termenul legal ne-a declarat tovarășul Nicolae Novac, secretarul comitetului de partid pe exploatare, munca de rezolvare a sesizărilor reclamațiilor și propunerilor oamenilor muncii în unitatea noastră nu ne satisface. Mai avem încă multe de făcut pe linia muncii directe cu omul, se mai dau încă decizii pripite, pe baza unor analize superficiale.
La I.C.S A.P. 

AUDIENȚE CU... CINTECVineri, 15 aprilie, ora prînzuluî. Zi de audiență la tovarășul director adjunct, Emil Abălașei. La a- ceastă oră, tovarășul Abălașei lipsea însă de la audiență fiind plecat Ia o ședință. „De fapt, dumnealui nici nu prea ține audiența", ni s-a comunicat, „audiențele le ține mai mult tovarășul director". A- ceeași situație și în cazul tovarășului contabil șef, Ion Ciolca.Ciudat, în registrul de audiențe al unității, în care se semnează doar tovarășul director Ionel Cazan, este faptul că, pe luna ianuarie s-au ținut 3 audiențe iar în lunile februarie și martie cîte una. In total doar 41 de angajați primiți în audiență pînă la 16 martie, ultima zi de audiență consemnată în registru la data vizitei noastre. Cam puțin, zicem noi, fără să mai vorbim de faptul că la I.C.S.A.P. registrul cu audiențele indică faptul că ar trebui să se țină 3 audiențe pe săptămînă. Aici audiențele se numără oare pe sărite ?
La E.G.L. 

PLOUĂ CU... SESIZĂRILa E.G.L. registrul de audiențe consemnează pe acest an doar 11 audiențe la conducere, respectiv la tovarășul director Emilian To- mulescu și inginerul șef Carol Fa- zekaș, cu care prilej s-au primit peste 60 de sesizări. Conținutul sesizărilor ? Reparații la acoperiș, conducte sparte, terase deteriorate. Sînt zile cînd vin în audiență peste 14 cetățeni, ceea ce nu explică așadar absența a 13 audiențe, care nu s-au ținut, din diferite motive, în perioada care a trecut de la începutul anului. Am pus în calcul cele două zile pe săptămînă de audiențe afișate pe holul unității, Destul de ciudat ni s-a părut apoi faptul că foarte puține sesizări aveau indicat în cadrul rubricii respective cine, cînd și cum le-a rezolvat.Să ne mai mirăm oare că la E.G.L. plouă cu sesizări...
Maria 'PKEDOȘANU

vecinului Ion Bîclea care, dînd dovadă de curaj, a forțat ușa, a scos copilul din camera fumegîndă și l-a transportat de urgență la spital, unde a fost salvat.Apoi, anunțată de vecini formația civilă de pompieri din Vulcan, care a intervenit prompt, a localizat și lichidat incendiul. Atenție mame ! Nu procedați ca Ana Pralea care putea curma viața propriului copil și transforma în scrum toate bunurile agonisite de ani de zile, (Plut. maj. Ioan JITEA, com
pania de pompieri. Petroșani).

Adăposturi pentru 
materiale și utilajeLa mina Paroșeni se desfășoară în ritm susținut construcția unui depozit capabil să asigure adăpos- tirea a 120 000 tone laminate. Lingă acest depozit se construiește un șopron destinat păstrării diferite" lor utilaje miniere. Ambele construcții sînt prevăzute în planul de obiective gospodărești al minei pe anii 1977—1978, Prevăzute să fie puse în funcțiune în anul viitor, cele două construcții vor fi terminate, potrivit angajamentului colectivului șantierului nr. 2 al I.C.C.M.O. care le execută, încă în acest an. (I. Popa, I. Moșmolea co

respondenți)
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Antonie, Vasilică și Victor. Sînt toți trei gemeni și au venit pe lume Ia maternitatea din Petroșani. Mama lor Victoria Guicin, are 21 de ani șl este muncitoare la preparația Petrila, iar tatăl este mecanic 
la mina Petrila. Au venit pe lume cu 1,500 kg, iar cînd au părăsit maternitatea aveau aproape 3 kg și asta datorită îngrijirilor și interesului deosebit al personalului meaical.

Mediul înconjurător
(Urmare din pag. 1)jească găsirii soluțiilor optime în rezolvarea acestei probleme.

In întreaga Vale a Jiului tere
nurile degradate însumează peste 170 de hectare. Ele sînt întîlnite în întregul municipiu, cele mai întinse fiind zona sudică a incintei minei Petrila constînd dintr-o veche haldă, zona funicularului Ileana și a stației Planir, ' Pîrîul Roșia la Lupeni, Valea Arsului de la Lonea etc. In toate aceste cazuri este vorba de vechi halde ale exploatărilor" miniere, de rupturi și alunecări de teren, de depuneri de pietriș și material mărunt. Efectul existenței acestor terenuri degradate și al menținerii vechilor halde neplantate îl constituie instabilitatea terenurilor, colmatarea albiei rîurilor, ridicarea unor cantități suplimentare de praf în atmosferă, deteriorarea peisajului localităților și, desigur, neutilizarea unor importante suprafețe de teren.Fără a sublinia deosebita importanță pe care o are acțiunea de plantare cu arbori în imediata vecinătate a zonelor de locuit, vom arăta doar că terenurile degradate ce stau nefolosite ar putea contribui prin plantarea de arbori, alături de sporirea substanțială a densității arborilor în spațiile verzi din localități, atît la conservarea soiului, cit și la asigurarea unei purități corespunzătoare a aerului.Consiliile populare au efectuat în permanență plantări de arbori în zona localităților. Trebuie arătat, însă, că ritmul real de extindere anuală a numărului de arbori și arbuști, a suprafețelor plantate este diminuat de pierderile destul de mari provocate de distrugeri și neacomodarea unor specii la condițiile specifice Văii Jiului. Astfel, la cei 5 000 de arbori și 8 000 de 

arbuști plantați anual, 10 la sută nu se prind, 30 la sută sînt distruși de către cetățeni sau animale, iar 10 la sută — din cauza nocivității aerului. Există reale posibilități de îndesire a plantărilor in limita spațiilor verzi, precum și de plantare a unor zone degradate sau neutilizate din imediata vecinătate a localităților, însă ele nu pot fi valorificate complet datorită costului relativ ridicat al materialului săditor. De aceea ne propunem să identificăm toate posibilitățile de realizare în anii următori a unui volum de plantări mult sporit. Este necesar să se reducă coeficientul de pierderi de 50 la sută prin stabilirea speciilor bine acomodate la condițiile Văii Jiului, a creșterii gradului de a- comodare prin asigurarea pe plan local a materialului săditor, prin creșterea calificării personalului care efectuează plantările, precum și prin desfășurarea unei sistematice munci educative a cetățenilor în sensul respectului față de natură, față de calitatea mediului ambiant.Va trebui acordată atenție mai mare producerii pe plan local, în cantități mult sporite, a materialului săditor prin crearea unor pepiniere și solarii ale consiliilor populare și unităților miniere, a unor micropepiniere pe lingă școlile din municipiu, producerea în cantități mici a materialului săditor de diferite specii putînd fi integrată armonios în procesul de învățămînt.Apreciem că realizarea acestui studiu și apoi antrenarea a cît mai numeroși cetățeni și elevi ai Văii Jiului în realizarea unor ample acțiuni de plantări constituie o contribuție efectivă la îmbunătățirea microclimatului și aspectului peisagistic, la evitarea degradării solului și la sporirea calității vieții în localitățile municipiului nostru.

Realități dureroase ale „lumii libere**

Neofascismul
pentru pacea și

— fenomen primejdios

cultura și
In pofida prefacerilor înnoitoare de pe arena mondială, a schimbărilor intervenite în raportul de forțe in favoarea păcii, democrației și socialismului, democratizării relațiilor internaționale, afirmării principiilor noi ale raporturilor internaționale, libertăților și drepturilor omului, în unele state capitaliste are loc un proces de resuscitare a ideologiei șj practicilor neofas-

CU FÂTADE „NOI" SAU DENUMIRI 
„ÎNFRUMUSEȚATE"

In S.U.A., oameni poliției cu vederi progresiste, organizații democratice, organe de presă de prestigiu au atras atenția în repetate rînduri asupra unei activizări a elementelor neofasciste legate de cercurile monopoliste, ultrareaeționare, de complexul militar-industrial. Aceste elemente tind în ultima vreme să se organizeze mai bine, să se reorganizeze, să-și disimuleze adevărata față, dovada constituind-o cîte- va partide neofasciste care deși _ își „înfrumusețează" din cînd în cînd denumirile, rămîn în esență fasciste. Așa este cazul Partidului Național Socialist al Albilor — noul nume al Partidului Nazist din S.U.A. — și al Partidului Național pentru Drep-
DE LA PROPAGANDA 

Și
In Italia, cea mai importantă organizație neofascistă — o reprezintă partidul Movimento Sociale Italiano (M.S.I.) care numără circa 300 000 —400 000 membri, are 4 335 de secții, dispune de mandate în ambele camere ale parlamentului și în organele locale ale puterii, deși, în repetate rînduri s-a dovedit implicarea sa în tot felul de crime și a- tentate antistatale si antidemocratice. Alături de M.S.I. s-au înmulțit ca ciupercile tot felul de asociații neofasciste legale sau ilegale, cu nume ce nu lasă nici un echivoc a- supra scopurilor, luate din panoplia propagandistică a acelui fascism „clasic" care a adus țării atîtea nenorociri : Ordinea nouă, Roza vîn- turilor, Ordinea neagră revoluționară, care își propune deschis „lupta contra statului și comunismului", Tînăra Italie, Fascia de acțiune, A- vangarda națională, Avangarda europeană, Legiunea europeană, Frontul național. Echipele de supraviețuire anticomunistă și altele, clandestine sau nu, camuflate' sub masca unor aparent nevinovate firme comerciale, turistice, culturale, artistice, sportive ele. Presa italiană publică cu regularitate informații despre (a se vedea cazul asasinării nu demult, de către Ordine Nuovo, a substitutului procurorului Republicii, Vittorio Occorslo) asasinatele, jafurile, spargerile, răpirile de persoane, atentatele cu bombe comise de neofasciștii Italieni împotriva
VÎND Renault 10 major, stare perfectă. Lupeni, strada Aleea Castanilor bl. 18/6. (210)VÎND magnetofon B4 boxă, benzi. Petrila, Republicii, 64. (209).VÎND mașină de tricotat marca „Knitmaster" 7,6, germană. Vulcan, strada Preparatiei, nr. 6, bloc F5, ap. 14. (200).VÎND Fiat 1300 stare excepțională, telefon 42536, după ora 18. (205).VÎND motocicletă Jawa 350 cmc, cu ataș original, stare bună. Petrila, strada Luminii, 25/4. (206).VÎND Dacia 1100. Vulcan, strada Paroșeni, nr. 226, (lingă mina Paro- șeni). (208). 

turile Statelor, ambele organizații enunțînd platforme dc extremă dreaptă neofasciste, anticomuniste, în care un loc important îl deține ura față de oameni. în special față de negri, față de instituțiile democratice burgheze, ostilitatea — mer- gînd pînă la lichidarea fizică — față de personalitățile politice și culturale cu vederi progresiste, susținerea cursei iraționale a înarmărilor sj a politicii bazate pe forță, opoziția fată de destinderea și pacea internațională-, sprijinul declarat față de unele regimuri, partide și cercuri reacționare din străinătate, agitarea — inclusiv cu ajutorul presei, radioului, televiziunii — a spiritului aventurier și a amestecului în treburile si viața altor popoare.
REACȚIONARĂ LA CRIME * 

ATENTATE ANTISTATALEsediilor unor partide, organizații și ziare progresiste, provocările de /tot felul ale acestor „detașamente de șoc" ale cercurilor ultrareacțio- nare avînd scopul să semene panică și derută în rîndu] opiniei publice, să atîte ura față de oameni și anticomunismul, să submineze destinderea, să anihileze structurile democratice și parlamentare și în final să ducă la o eventuală instalare a u- nui regim de mină forte cu orientare profascistă său chiar fascista cu fațadă „nouă".Există, de asemenea, partide, organizații si asociații neofasciste sau profasciste în alte țări capitaliste din Europa — Spania, Belgia, Olanda, 
Franța și altele — în Canada, Japo
nia. în unele state cu. regim dictatorial din America Latină..Și, ceea ce nu poate să nu provoace îngrijorare, au devenit publice știrile despre preocupările de „coordonare" la scara europeană sau chiar mondială a acțiunilor organizațiilor neofasciste din diferite state vestice. Există deja un „centru neofascist european" și cîteva alte instituții neofasciste internaționale. Mai recent, au apărut informații potrivit cărora partidele, organizațiile și asociațiile neofasciste naționale, în dorința de a ajunge la o mai bună organizare, s-au grupat într-0 Internațională neagră, care și-a făcut simțită existența printr-o

MICA PUBLICITATEPIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Titianu Nicolae, eliberată de E.M. Petrila. Se declară nulă. (192).PIERDUT ecuson nr. 2 421, eliberat de F.M.I.L. Petroșani. Se declară nul. (191).PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Schvartzkopf Maria, eliberată de E.M. Petrila. Sc declară nulă. (207).PIERDUT doi cai, unul sur și unul galben breaz și pintenog de piciorul stîng din spate. Adresați Burdea loan, Petroșani, strada Maleia, 129. Găsitorului recompensă. (203).PIERDUT ecuson nr. 5 963, elibe

securitatea lumiiciste, care se inspiră nemijlocit din doctrinele, „gîndi- rea", vocabularul și metodele bine cunoscute ale nazismului „tradițional" : ura față de om, de națiuni și popoare, pe considerente de rasă și de altă natură, dușmănia declarată față de democrație, disprețul fața de arta umanistă, democratică.
REÎNVIE sloganele 

DEȘĂNȚATE ALE 
NAZISMULUISe înregistrează, dc asemenea, o adevărată recrudescență a fascismului în R.F. Germania, care are în frunte formațiunea politică neonazistă Partidul Național Democrat German (P.N.D.) creat în 1964, cu circa 15 000 de membri activi, cu secții la scara întregii țărj și fonduri considerabile pentru susținerea activităților de propagandă neofascistă. La lumina zilei sau în clandestinitate își mai desfășoară activitatea și numeroase alte asociații, organizații sau bande neofasciste pare propovăduiesc din nou ura față de om, anticomunismul, revanșismul, militarismul, se opun normalizării relațiilor între R.F.G. și alte state ale lumii, destinderii și cooperării în Europa, reînvie sloganele propagandei deșănțate a nazismului despre „arieni" și „rase inferioare", despre „spațiu vital", despre „mistica pămîntului și a sîngelui", „unirea germanilor de pretutindeni" etc, etc. Simptomatic este și faptul — aflat și el în flagrant dezacord cu prevederile Actului Final de la Hel_ sinki — că la 25 ianuarie 1977, la Hamburg, adepții P.N.D. au organizat o „întrunire istorică" pe care au numit-o nici mai mult nici mai puțin decît „Adunarea Constitutivă a Nouluj Reich German", bineînțeles cu frontierele și orientările celui de tristă amintire distrus de mînia popoarelor acum peste trei decenii.♦ ---serie de acțiuni tipice pentru țelurile și metodele fasciștilor i răpiri, execuții de personalități ale vieții politice, economice și culturale din diferite țări, acțiuni care după cum se știe, s-au intensificat în ultimele luni în Spania, Italia, Franța, S.U.A., atacuri cu bombe asupra sediilor u- nor organizații progresiste, ambasade, reprezentanțe comerciale, a- viatice etc., participarea la deturnări de avioane, jefuirea unor bănci pentru procurarea de fonduri (a se vedea „spargerea secolului" de la Societatea generală din Nisa, iulie1976) , trafic internațional de narcotice sau diamante din Africa de Sud, organizarea de „întruniri internaționale neofasciste" sau a unor răfuieli identice provocărilor naziste „clasice" împotriva partidelor și forțelor progresiste etc. (Extrase din revista „Contemporanul", aprilie1977) .

rat de E.M. Petrila. Se declară nul. (194).PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Szakacs Viorica, eliberată de„Preparația Corocști. Se declară nulă. (197).PIERDUT legitimație de serviciu; pe numele Uszkai Adalbert, elibera- *tă de E.M. Livezeni. Se declară nulă. (201).PIERDUT legitimație de serviciu; pe numele Usturoi Dumitru, eliberată de E.G.C. Petroșani. Se declară nulă. (202).PIERDUT legitimație de serviciu; pe numele Bălașa Aurelian, eliberată de E.M. Aninoasa. Se declară nulă. (204).
DUMINICA 24 APRILIE

8,00 Tot înainte ! 8,50 Film serial pentru copii : Toate pinzele sus ! Episodul 6 — „Uraganul și paharul cu apă“. 9,45 Pentru căminul dumneavoastră. 10,00 Viața satului. • înfăptuim hotărîrile Congresului țărănimii. 11,45 Gimnastică : Campionatele internaționale ale României — finalele pe aparate. 12,30 De strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 Album duminical. 15,50 Box: Finalele turneului internațional „Centura de aur“.16.50 Film serial : Din tainele mărilor 17,40 Drum de glorii. 19,00 Micul ecran pentru cei mici. Dorobanțul tatii. 19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. • 1 Mai — cronica întrecerii socialiste. 20,00 File de istorie. Drumeț in calea lupilor. 20,20 Film artistic. "La strîmtoare. Producție a studiourilor americane. 21,35 Concert de scară. 22,20 Telejurnal.
LUNI 25 APRILIE16,00 Telex. 16,05 Emisiune în limba maghiară. 19,00 Itinerar portughez.19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal.19.50 Panoramic. 20,20 Itinerarul Independenței, 20,40 Cîntarea României. 21,10 Roman-foileton : Sub stele. Episodul 6. 22,00 Cadran mondial.22.20 Telejurnal.

MARȚI 26 APRILIE9,00 Teleșcoalâ. 10,00 Antologia filmului pentru copii și tineret- :

P R O G R A M UJL TVShirley Temple (reluare). 11,10 Ar- tezienele Bărăganului. Reportaj. 11,35 File de istorie (reluare). 11,55 Telex. 12,00 închiderea programului. 16,00 Telex. 16,05 Teleșcoalâ. 16,35 Curs de limbă engleză. 17,05 La volan. 17,15 Vîrstele peliculei. 17,50 Lecții TV. pentru lucrătorii din agricultură. 18,15 Pasageri pentru utopie. Documentar. 18,45 întrebări și răspunsuri. 19,10 Reportaj de scriitor. 19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 In întimpinarea marilor sărbători. 1 Mai și 9 Mai. 20,00 Cîntarea României. 20,30 Teatru TV. Curcanii. 21,50 Mai aveți o întrebare ? 22,20 Telejurnal.
MIERCURI 27 APRILIE9.00 Teleșcoalâ. 10,00 Teatru TV (reluare). Curcanii. 11,20 întrebări și răspunsuri (reluare). 11,45 Telex.11,50 închiderea programului. 16,00 Telex. 16,05 Teleșcoalâ. 16,25 Din țările socialiste. 16,35 Telecronica pentru pionieri. 16,55 Publicitate. 17,00 Fotbal: România — R.D.G. 18,55 Forum cetățenesc. 19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 In întîm-, pinarea marilor sărbători. împliniri sociale. 20,00 Cîntarea României. 20,30 Itinerarul Independenței. 20,45 

Telc cinemateca : Ciclul „Mari actori": Simone Signoret și Laurence Harvey. Drumul spre înalta societate. 22,30 Telejurnal.
JOI 28 APRILIE16,00 Telex. 16,05 Teleșcoalâ. 16,35 Curs de limbă rusă .17,05 Pentru timpul dv. liber vă recomandăm...17,20 Cabinet de perfecționare profesională. 17,40 Reportaj pe glob. New-York-ul și problemele lui. 18,00 Consultații juridice. 18,20 Publicitate. 18,25 România pitorească. 18,55 Partidului inima și versul. 19,20 1001 de seri. 19,80 Telejurnal. 19,50 Ora tineretului. In intîmpinareă marilor sărbători. împliniri socialiste. 20,10 Pe teme internaționale. 20,25 Cîntarea României. 20,55 Atelier de creație literar-artistică. 21,20 Johnny, du-te acasă. Film realizat de Televiziunea din Yorkshire — Marea Britanie. „La capătul liniei". Partea I. 22,20 Telejurnal.

VINERI 29 APRILIE9,00 Teleșcoalâ, 10,00 Telecinemate- ca (reluare). 11,45 Corespondenții județeni transmit. 12,00 Telex. 12,05 închiderea programului. 14,00 Tenis de cimp. România — Belgia în „Cupa 

Davis". 17,00 Telex. 17,05 Emisiune în limba germană. 18,50 Rezultatele tragerii loto. 18,55 Imagini nipone.19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal.19,50 In întimpinarea marilor sărbători. împliniri socialiste. 20,00 Anchetă socială. Răspunsul : NU ! 20,30 Cîntarea României. 20,45 Film artistic Viață dificilă. 22,30 Telejurnal.
SIMBATA 30 APRILIE12,00 Telex. 12,05 Pedro Soler și chitara sa. 12,35 Roman-foileton : Sub stele. Reluarea episodului 2. 13,25 Ancheta socială (reluare). Răspunsul : NU 1 13,55 Publicitate. 14,00 Planul Delta. 14,10 Clubul tineretului... la Galați. 15,00 Tenis de' cimp : România — Belgia în „Cupa Dâvis". 17,00 Tragerea de amortizare ADAS. 17,10 Antologia filmului pentru copii și tineret. Shirley Temple. 18,30 Redutele Independenței. „Măicuță dragă, cartea mea..." Film documentar. 18,50 Aprilie 1977 — cronica evenimentelor politice interne și internaționale. 19,05 Eroi îndrăgiți de copii : Heidi. 19,30 Telejurnal. • Țara în ajun de 1 Mai. 20,00 De ziua muncii. Eseu TV. 20,15 Sub steagul solidarității internaționale. 20,30 Te- leencidopedia. 21,00 Film serial. Kpiak. 21,50 Intîlnire cu satira, umorul și invitații lor. 22,30 Telejurnal. ® Sport. 22,40 Primăvara a sosit. Romanțe.

FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie: Alice nu mai locuiește aici (22—24); Parada Chaplin (25—27); Răscoala (28). Republica : Povestea dragostei (22—24); Stropitoarea portocalie (25—27); Fiecare moare singur (28) 1 
Unirea: Solitarul de la fortul Humboldt (22—24); Accident (25—28).LONEA : Dragoste la 16 ani (22—24); Aventurile celor trei muzicanți (25—-26); Diminețile unui băiat cuminte (27—28).PETRILA : Rapsodie nordică (22); Doi oameni în oraș (24—26); Pisicile aristocrate (27—28).ANINOASA : Ana și comandorul(22) ; Comisarul Piedone la Hong- Kong (23—24); Cele pe care nu le-am uitat (26—27); Conversația (28).VULCAN : Stejar, extremă urgență (22); Porțile albastre ale orașului(23) ; Pe aici nu se trece, seriile I-Il(24) ; Cerul e cu noi (25—26); Primul asalt (27—28).LUPENI — Cultural: Legenda șerifului din Tennessee (22—24); Sclava iubirii (25—27); Cuibul salamandrelor (28). Muncitoresc : Jur- ■ naiul unui director de școală (22—23);' Prietenii mei elefanții, seriile I-II (24—25); Cum să-l înecăm pe dra Mracek (26—27),URICANI: Pinocchio (22—23); Pia*  tea (24—25); Cascadorul (27—28). .
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Rugbi, „Cupa F.R.R.“ MINIFOTBAL
Din nouf Coincidența unei programări a făcut ca, în cadrul „Cupei F.RIR.", Știința Petroșani să primească vizita C.S.M. din Sibiu la numai o Săptățhînă după ce o învinsese, tot pe teren propriu, în Cadrul ultimei etape a turului final al campionatului, Spre deosebire de întîlnirea precedentă, cea de duminică s-a disputat ‘într-un autentic decor de iarnă, care din păcate a influențat mult calitatea partidei. Cu toate acestea, cincisprezecele studențesc se impune, din start, pune- .

! tind spectaculos prin Budică, Vie-
SCHI ALPIN

„Cupa Voința"Intr-un autentic decor de iarnă, duminică, pîrtia I.E.F.S. din Paring 
a găzduit întrecerile de schi dotate cu „Cupa Voința11, la care au participat 36 de specialiști ai probelor alpine din cadrul asociațiilor sportive Parîngul Petroșani. Constructorul minier Petroșani, C.F.R. Petroșani, I.E.F.S. Baza Paring, Voința Deva și Voința Petroșani. Cei 36 de concurenți au înfruntat cu deosebit curaj viscolul și dificilul traseu de slalom (29 de porțj), după «ouă manșe cei mai buni s-au dovedit a fi : seniori : Victor Mihuț II, (Parîngul), Dumitru Bîrlida (Parîn- gul), Alexandru Acs (Voința Petroșani) ; senioare : Maria Acs (Voința ■P e t r o șa n 1), Mariana Mihuț (I.C.P.M.C.), Silvia Drăgan (Voința Petroșani). In clasamentul rezervat sportivilor unităților meșteșugărești, primul loc a revenit schiorului Alexandru Acs, urmat de Andrei Gerstembrein și Alexandru Dobai, toți de la Voința Petroșani. Pe echi

pe, trofeul a fost adjudecat de aso
ciația sportivă organizatoare, Voin
ța Petroșani, urmată de Parîngul și Constructorul minier. (Dorel MICU)

victorieru (cîte o încercare) și Martin transformare. După pauză, pe fondul unei dominări teritoriale a gazdelor, materializată prin transformarea unei singure lovituri de pedeapsă, autor Milca. slbienii găsesc resursele necesare înscrierii a două încercări prin Jianu și Lu- paș, una din ele transformată de către Matache. Cu scorul de 13—10 (10—0) ia astfel sfîrșit o întîlnire în care antrenorii celor două formații au urmărit în mod special definitivarea unei concepții de ioc în vederea dificilelor partide de campionat pe care le vor avea de disputat în continuare.
Juniori : Școala sportivă Știința Petroșani — Școală sportivă C'luj- Napoca 0—0. (Nicolae LOBONȚ)

„Cupa Aurel Crîsnie“ a revenit 
Școlii generale nr. 1 PetroșaniO inițiativă demnă de toată lauda, menită să contribuie la promovarea unor talente fotbalistice din rîndul elevilor Văii Jiului In timpul recentei vacanțe a celor mai mici școlari, Consiliul municipal al Organizației pionierilor, în colaborare cu C.M.E.F.S., a organizat o competiție de fotbal pentru elevii din clasele II-IV, dotată cu „Cupa Aurel Crîs- nic“ (regretatul apărător de odinioară al buturilor Jiului). S-a remarcat îndeosebi reprezentativa Școlii generale nr. 1 din Petroșani, în rîndul căreia au evoluat jucători talen- tați, care au practicat și un fotbal spectaculos, modern. De altfel, a- ceastă formație a realizat în turneul final două victorii și un meci nul (golaveraj 12—1), intrînd astfel în posesia trofeului. De remarcat că formația învingătoare domină și în clasamentul golgeterilor prin Adrian Dodu>, fiul cunoscutului fotbalist (așchia nu sare...) și Sorin Necșoiu,

care au marcat 6 și, respectiv, 4 goluri.
Rezultate tehnice : Șc. gen. nr. .1 Petroșani — L.R.U. Vulcan 4—0, Șc. gen. Âninoasa — Șc. gen. nr. 5 Pe- trila 0—2, L.R.U. Vulcan — Șc. gen. nr. 5 Petrila 1—I, Șc. gen. nr. 1 Petroșani — Șc. gen. Âninoasa 7—0, Șc. gen. Âninoasa — L.R.U. Vulcan 0—0, Șc. gen nr. 5 Petrila — Șc. gen. nr. 1 Petroșani 1—1. Clasament fi

nal : Șc. gen. nr. 1 Petroșani (5 puncte). Șc. gen. nr. 5 Petrila (4), L.R.U Vulcan (2) și Șc. gen. Âninoasa (1).O umbră de regret ne încearcă a- flînd faptul că fotbaliștii evidențiați în această primă ediție a „Cupei Aurel Crîsnic11 n-au fost „văzuți“ de profesorii Școlii sportive. Poate că de-acum încolo vor înfrunta rigorile selecției cît mai mulți elevi din Vale. Fiindcă deocamdată nu se mai știe unde se nasc fotbaliștii autentici din Valea Jiului...

Tenis de cîmpDupă primele 5 etape ale diviziei A, jucătorii de tenis de cîmp de la Jiul Petroșani au realizat două egaluri (același scor: 5—5) în compania colegelor sale din prima serie valorică Politehnica Cluj-Napoca și Construcții, dar au pierdut la mare luptă întîlnirea cu valorosul team Dinamo București (4—6). In cea de-a V-a etapă Jiul a cedat ia Dinamo Brașov cu scorul de 3—7.
Fotbal, divizia B

Profitînd de pauza competiționa- lă, Jiul efectuează antrenamente intense. După o „miuță", l-am abordat pe Florin Dumitrache pentru un rapid un-doi de pase (în care Florică excelează pe teren) de data asta pe hîrtie.— Deschid cu o primă pasă. Cum vă simțiți la Petroșani— Excelent, am fost bine primit, m-am integrat rapid m angrenajul echipei conduse eu măiestrie de antrenorul Gh. Ene. Am de gînd să-mi închei cariera fotbalistica la Petroșani.— Iată o veste bună pentru suporterii Jiului. Și acum să trecem la fotbal. Ca vîrf de at,.ie. care din apărările adverse vi s-a părut mai grea de trecut.— In meciurile internaționale „mi-au dat de furcă" apărările britanice și vest-germane. Tn campionatul nostru apărarea dinamovistă, cu mențiune specială totuși pentru redutabila apărare a... Jiului.— Ca „om de gol" vă mulțumesc cele 13 goluri trecute la activ în contul Jiului ?— Ținînd cont că mai sînt destule etape pînă la terminarea cam

pionatului promit, să dublez cifia.— Care din numeroasele- goluri ce le-ați înscris în campionat sau
Un—doi-uri...

...cu Dumitracheîn partidele internațional? îl considerați cel mai frumos ?— Am să răspund cu o întrebare r care din golurile înscrise nu au fost frumoase ? Nu există gol urit.

— Totuși, sînt și goluri norocoase.— Cel mult autogolurile. Totuși să fiu mai concret și actual, ultimul gol din meciul cu Rapid.— Pe ce loc va termina Jiul actualul campionat ?— Pe un loc care va satisface e- xigențele înflăcăraților suporteri ai Jiului și bineînțeles un loc care să asigure participarea la o cupă europeană.— Ce părere aveți de actuala componență a naționalei noastre ?— Am o mare încredere în băieții din lot și prevăd lui Augustin o frumoasă carieră fotbalistică.— Totuși, cum ați vedea următoarea înaintare : Crișan - D. Georgescu — Dumitrache —Troi ?— Nu depinde numai de mine, dar sper să rotunjesc măcar la 40 cifra de 36 de selecționări în echipa națională.— Florin Dumitrache, ea o ultimă pasă, vă urez mult succes în activitatea compeliționalâ, și multe, multe goluri pentru Jiul și. de ce nu, pentru fotbalul romanesc. (Șt. BARATH)

Rapid Arad — 
Minerul Lupeni 

2-1 (0-1)începutul partidei a aparținut oaspeților, care au fructificat avantajul vîntului prin Leca. In min, 7, atacantul central al minerilor a executat o lovitură de corner, care a*  poposit în... plasă. Rapidiștii n-au reușit să înscrie în prima repriză, fiindcă apărarea adversă s-a dez- curcat bine, eliminînd pericolele din fața porții lor, prin intervenții sigure. Abia în min. 75, gazdele au trăit satisfacția egalării, cînd după o suită de atacuri, Burdangiu, dezorientat, a respins balonul cu mîna. Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Capeț, care a adus și victoria echipei sale, trei minute mai tîrziu printr-un șut puternic. Cu mai multă șansă, minerii s-ar fi putut întoarce acasă cu un punct, atît de prețios în lupta pentru evitarea retrogradării. Fiindcă deocamdată, formația lui Petre Libardi plutește încă pe apele tulburț ale periferiei clasamentului seriei a IlI-a,

Fază din întîlnirea de rugbi Știința Petroșani C.S.M. Sibiu.

CLASAMENTE MUNICIPALE, FOTBAL, SENIORI1. Minerul Paroșeni2. Preparația Lupeni3. Preparația Coroești4. Sănătatea Vulcan5. E. G. L.MinerulUtilajulMinerul
PetrilaDîljaPetroșaniBărbăteni

TENISLupeni DEVîscozaȘcoala sportivă C.F.R. Petroșani Minerul Uricani Minerul Dîlja Știința Petroșani E. G. L. Lupeni Minerul Âninoasa

MASA, SENIORI
6 6 0

Handbal, divizia B
ȘTIINȚA PETROȘANI - A.S.A. 

TG. MUREȘ 10 — 7 (4-2)Terenul acoperit cu apă, ninsoarea și vîntul au constituit obstacole dificile în calea celor două combatante, învinse în cele din urmă mai ușor de gazde. In a- semenea condiții, controlul balonului a fost deosebit de dificil, ex- plicînd oarecum numărul redus de goluri. Știința Petroșani, afiată în- tr-o disperată cursă de evadare din zona periculoasă a clasamentului, a obținut o victorie meritată, avînd în Pali și Zarculea cei mai buni jucători de pe teren. (L. NICOLAE)

Fotbal, divizia C

Automecanica Mediaș 
— Știința Petroșani 1-1Gazdele, sub oblăduirea arbitrului divizionar A, Coloman 'țîraun (Brașov) au prestat un joc excesiv de dur, soldat cu accidentarea gravă a studenților Krafft (fisură de tibie, piciorul fiindu-i imobilizat în gips), Hanganu, Bălosu, Gulea și alții. Cu toate semnalizările părtinitoare ale brigăzii de arbitri, oaspeții au preluat conducerea prin șuiul lui Krafft, expediat din preajma careului mare (min. 40). După pauză Automecanica egalează, la o fază fixă după ce zidul studenților fusese în prealabil „perforat11 de loviturile, atacanților gazdelor. Spre final . Știința mai înscrie două goluri (min.80 : centrare de pe linia de corner — Seceanschi, cap — Bălosu, gol validat, apoi C. Braun revine, sancțio- nînd... ofsaid ; min. 83: Gulea reia în plasă un balon respins de portar, arbitrul mai sus-amintit acordă... fault la portar) anulate fără motiv die „cavalerii" fluierului și astfel Știința a trebuit să se mulțumească cu un draw.. Să vedem ce va spune observatorul federal, prezent la a- ceastă partidă...

FOTBAL, campionatul republican al juniorilor : Minerul Lupeni — S.S. Petroșani 1—3, Chimia Riranicu Vîlc-ea — S.S. Petroșani 5—0, Cimentul Tg. Jiu — Minerul Lupenj 1—0 ; campionatul județean : Auto- transport Hațeg — Minerul Vulcan 1—1, C.F.R. Petroșani — Energia Paroșeni 4—1, celelalte întîlniti nedisputîndu-se din cauza timpului nefavorabil (Preparatorul Petrila — Metalul Crlscior, Constructorul Hunedoara — Minerul Âninoasa, Minerul Uricani — E.G C.L. Hunedoara). In clasament, continuă să conducă Minerul Vulcan, cu 29 de puncte ; 
campionatul municipal: Minerul Dîlja — Utilajul Petroșani 1—2, Minerul Paroșeni — E.G.L. Petrila 4—1. In clasamentul golgeterilor campionatului municipal conduce Ion Malinaș de la Preparația Petrila cu 12 goluri, fiind urmat de colegul său de echipă Petru Moraru și Ștefan Frunză (Minerul Paroșeni) cu cîte 8 goluri. Etapa viitoare, sîmbătă, ora 
16 : Sănătatea Vulcan — Minerul Bărbăteni, Preparația Lupeni — Minerul Paroșeni (partidă derbi, în care se întîlnesc primele clasate), E.G.L. Petrila — Minerul Dîlja, Preparația Coroești —Utilajul Petroșani.POPICE, divizia A 1 Electrica Sibiu — Jiul Petrila 5 122—4 820 p.d. și Voința Cluj-Napoca — Jiul Petrila 5 447—5 154 p.d. Cu două etape înainte de final, formația minerilor din Petrila (instructor Mihai Tordk) 
se poate considera ca și retrogradată din prima divizie a țării. Altădată, aceeași formație candida la un loc pe podiumul de premiere. Acum așteap. . tă ultima șansă de salvare, dar „minuni în ziua noastră, nu cred a se mai 
face11, vorba poetului, fiindcă aici avem de-a face cu lipsă de seriozitate în pregătire ; campionatul județean al juniorilor, turul VI : Cu 3 083 de popice doborîte, popicarii de la Minerul Vulcan și-au asigurat, confortabil, primul loc, fiind urmați, la o diferență de 183 p.d de Preparația Petrila și Jiul Petrila (2 755 p.d.) In clasamentul individual s-au remarcat Bella Schuller II (840) de la Minerul Vulcan, Nicolae Păsărică (768) de 
la Jiul Petrila și Nicolae Bălan (759), component a liderului turului VI.

Tradiționala confruntare handbalistică de masă a pionierilor din Valea Jiului, „Cupa Diamantul negru11, ajuhsă la cea de-a IX-a ediție, a cuprins în întrecerile finale, desfășurate sîmbătă și duminică în Petroșani, nu mai puțin de 9 echipe de fete și 15 de băieți, care și-au disputat cu ardoare șansele. In turneul final s-au calificat, după întreceri pasionante, Școala generală nr. 5 Vulcan, L.R.U. Vulcan, Școala generală nr. 1 Lupeni Și Școala generală nr 5 Petrila (fete), Școala generală nr. 4 Petroșani, Școala generală nr. 6 Petroșani, Școala generală nr. 4 Vulcan și nr. 5 Petrila. Dacă la fete, partidele au evidențiat o turnură modestă de desfășurare, la băieți întrecerile au fost foarte dîrze, de un nivel calitativ superior, marcat și de faptul că în rîndul unor combatante au evoluat și jucători cu o experiență competițională mai bogată, dobîndită în întrecerile republicane de juniori.Rezultate tehnice : fete : Șc. gen. nr. 5 Vulcan — L.R.U. Vulcan 15—14, Șc. gen, nr. 1 Lupeni — Șc. gen. nr. â Petrila 3—13, Șc. gen. nr. 5 Vulcan — Șc. gen. nr. 5 Petrila 3—17, L.R.U. Vulcan — Șc. gen. nr. 1 Lupeni 13—8 ; băieți : Șc gen. nr. 4 Petroșani — Șc. gen. nr. 6 Petroșani 17—9, Șc. gen. nr. 4 Vulcan — Șc. gen. nr. 5 Petrila 30—29, Șc. gen.

nr. 4 Petroșani — Șc. gen. nr. 4 Vulcan 23—14, Șc. gen. nr. 6 Petroșani — Șc. gen. nr. 5 Petrila 21—18.
Clasamente generale : fete : Șc. 

gen. nr. 5 Petrila, Șc. gen nr. 5 Vulcan, L.R.U. Vulcan, Șc. gen. nr. 1
Handbal24 de echipe pionierești la „Diamantul negru“
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZ/ZLupeni ; băieți : Șe. gen. nr.,4 Petro
șani, Șc. gen. nr. 4 Vulcan, Șc. gen. nr 6 Petroșani, Șc. gen. nr. 5 Petrila.Așadar laureatele celei de-a IX-a ediții a competiției de handbal „Diamantul negru'1 sînt formațiile școlilor generale nr. 5 Petrila (antrenor proL Constantin Andrei) la fete și nr 4 Petroșani (prof. Maria Biscă- reanu). Prezentăm loturile formațiilor cîștigătoare : Victoria Enache

Cateluța Dragnea, Maria Ciriclă, 
Felicia Damianovici, Maria Nicolae, 
Felicia Matei, Gabriela Omuți, Da
niela Miclea și Nela Ovedenie, respectiv : Constantin Ionescu, Victor 
Cupceac, Sigismund Dani, Ion Ga- 
vrilă. Ion Brăiloiu, Ion Danciu, Ga
briel Jurcan și Ion Roșea.Organizatorii competiției (Consiliul municipal al Organizației pionierilor în colaborare cu C.M.E.F.S.) au înmînat diplome și premii echipelor evidențiate în întreceri, dintre handbaliști Simona Moraru (L R.U. Vulcan) și Petru Buică (Șc. gen. nr 4 Vulcan) au cucerit mult rîvnitul titlu de cei mai tehnici jucători.

Aurel SLABII

N. R. Dintre carențele manifestate în această ediție amintim lipsa de echipament corespunzător (unele formații au evoluat într-un adevărat spectru regvaival de tricouri și treningur; în teren) și de mingi. De asemenea, unele echipe au susținut întâlniri fără p avea îndrumarea profesorilor d .: icație fizică și sport. Ne refer1 ■ speță la selecționatele școlilo» generale nr. 2 Petroșani și nr 5 v alean. Ne întrebăm ce program încărcat au mai avut unii dascăli de specialitate din municipiul nostru de vreme ce n-au putut să-și însoțească elevii în cea mal populară competiție pionierească de handbal din Valea Jiului ?
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