
RITMICITATEA
o cerință imperioasă 
în realizarea planului

EFERVESCENTA
CREATOARE

Era un aer metalic, aspru și 
fulgii cădeau lin peste aco
perișuri.

Am urcat treptele clubului 
sindicatelor din Lupeni într-o 
seară, pe cind lumina fluores
centa a becurilor invada pul
sul străzii. O minusculă inscrip
ție ..Cincclubul AMAFILM — 
sjfnrlin" mi.n fran/H nrivtrPH.

®

O seară

la clubul

Cu prilejul 'împlinirii □ 52 
de ani de la crearea arma
tei sovietice, miercuri s-a 
deschis, la muzeul militar 
central din Capitală o ex
poziție de fotografii dedicată 
acestei aniversări.

Expoziția constituie o ilus
trare a momentelor impor
tante din activitatea revolu
ționară a marelui conducător 
al proletariatului V. I. Lenin, 
creatorul armatei sovietice, 
infățișînd drumul glorios de 
luptă parcurs de armata so
vietică în cei 52 de ani de e- 
xistență, aspecte din munca 
pe care militarii sovietici o 
depun pentru ridicarea con
tinuă a măiestriei lor ostă
șești.
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RITMICITATEA La șantierul 17 construcții C. L. II., se așteaptă un reviriment radical
4 Utmnrc din pop l

lății de producție și parțial 
pentru înlocuirea abatajelor ca
re ies din funcție, după ■ um 
iu > izâ .

l a E. M. l-onca — stratul 3
blocul 11 și straiul 3 blocul
Vil; E M- P.-irita -- stratul
3 blocul 0 si s-trate:Ic subțiri
din blocul It E M DRja —
si rutul 3 bloi-il 11. stratul 5
blocul 1V și stratul 7 blocul
III: E M . Anincasa — stratul
W blocul 1. stratul 3 blocul 0
și sic.tul 5 hlociit 111. E. M.
Vulcan - straiul 3 blocul 1.
stratul 13 blocul 11 și stratul 3
■bio '' V--VI; E M. Paroș’-ni
— extinderea exploatării în 
straiul 15 blocul V, iar la 
K M. I’ricani — stratul 17 — 1!’ 
Mocni 11.

După cum :,m .•uimii mai 
sus. în cursul trimes! nilul II 
T970 se va pane in funcție noua 
mină Bărhâleni inccpîn-tv-sc 
exploatarea stratului 5 in nnr- 
■tea psi ră a împulni. ■ -,r tn 
trimestrul IV a) anului cu
rent se va începe și t xploa- 
4arc i stratului 3. tot în partea
estică a cîmpului minier Se
prevecle extindere. î in conti-
nnare a metodei dc cxploa-
tare c-u abataje frontalr ta
F M I,on"n. F M Pctrita.
E M Aninoasa. E X1 Vulcan.
E M Parosoni și E. M l'ri-
eoni Mxîtajole frontale pe lin
gă faptul că permit extinderea 
ui-' , ' i ârij, tăierii si susține
rii, pe lingă râ facilitează re- 
•duccreu consumului de lemn, 
asigură si continuitatea produc
ției ceea ce arc un efect pozi
tiv asupra realizării ritmice a 
planului Ca urmare a acestei mă- 
s-1- ponderea producției ex
trase din abatajele frontale, 
față de producția totală din 
abataj, crește în 1970 la 48.4 
la sută față de 39,8 la sută 
cit s-a realizat In anul 1969.

Prin ‘ntrarea în producție la 
în’maga capacitate a fabricii 
d<- tîlpi de la Vulcan, sr vor 
produce. în 1970. un număr de 
12 000 stilpi hidr rilici roorezen- 
tind o creștere l.i acest sorti
ment de Dește 300 la sulă, la 
grinzi metalice ari'rulate pen
tru abataj producția va crește

Panoramă petroșăneană

• ii 140 ta sută, la util;
tru induslrin minieră cu (irca
1« la sută De asemerica con-
ducerea C.C P vu depuinc efor-
Uiri pentru asigurarea in timp
ulii cu utilajele contractate la 
furnizori din afara centralei.

Cu țoale că se prevede extin
derea abatajelor frontale, pon
derea producției din abatajele 
cameră, a căror producție nu 
este cnnlinuă. rămino la un ni
vel ridicat (peste 50 L, sulă). 
Acest fapt a impus luarea u- 
nor măsuri organizatorice care 
să asigure in ansamblu o va
riație cil mai redusă in ce 
privește nivelul zilnic al pro
ducției pr exploatare. In acest 
sens sr întocmesc lunar grafice 
privind eșalonarea producției 
din accsie abataje, ținindu-sc 
■•ont do lucrările auxiliare : a- 
tacări. prăbușiri, ramblcicrj și 
de alto nruniformitâți. cauzate 
de forma zăcâmîntului.

Se va urmări pc mai departe 
'•■•spectarca întocmai a progra
melor do asanare a focurilor 
do la F M l.onca. E M Pc- 
trila și E M. Vulcan pentru 
■'a porțiunile do zăcâmînt afec
tate să intre in producție la 
1 rmcnolc stabilite

Pe lingă asigurarea capaci
tăților de producție, factor de
terminant in ritmicitatea pro
ducției. s-au luat măsuri și 
pentru folosirea judicioasă a 
acestor capacități. Astfel, forța 
de muncă la majoritatea ex
ploatărilor este asigurată la ni
velul prevederilor de plan cu 
excepția E. M. Lonca. E. M. 
Vulcan, E. M. ParoșCni și 
E. M. lirica ni Completarea e- 
fectivelor la toate unitățile și 
stabilizarea lor va sta în con
tinuare în atenția noastră. Țoa
le acestea împreună cu efectul 
stimulativ ce îl exercită apli
carea noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor 
vor duce la completarea și sta
bilizarea forței de muncă în ca
drul exploatărilor miniere din 
bazin.

Paralel cu acțiunea de com
pletare și stabilizare a forței 
do muncă, trebuie să intensifi
căm eforturile pentru folosirea 
maximă a tuturor resurselor 
interne, in primul rînd folosi

rea integrală a fondului de 
timp al cărui indice la unită
țile C.C P. în anul 1969, a fost 
de mimai 93 la sulă. Pentru 
remedierea acestei stări dr lu
cruri trebuie să desfășurăm o 
intensă muncă politico-cducati- 
>.ă pentru cultivarea unei pu
ternice și combative opinii de 
masă împotriva oricăror iniăl- 
rări a disciplinei muncii, pen
tru ii pune friu absențelor dc 
la serviciu.

Buna funcționare u utilaje
lor constituie de asemenea o 
importantă rezervă înspre ca
re li-cbiiic să ne îndreptăm n- 
tenția. Pentru asigurarea con
tinuității producției, se urmă
rește executarea reviziei și re
pararea preventivă a utilaje
lor, pe bază do program, util 
in cursul săptăminii cil și în 
zilele de repaus, iar paralei 
cu executarea acestor lucrări, 
in zilele dc repaus se vor c- 
xccutn și unele lucrări nepro
ductive legale dc pregătirea a- 
batajclor pentru săptămina ur
mătoare.

Prima lună a anului 1970 
i fost încheiată cu rezultate 
bune ]u unitățile centralei: pla
nul la producția dc cărbune 
pentru minele din Valea Jiu
lui a fost îndeplinit și d pășit 
cu 8 573 tone, toate minele rca- 
lizind prevederile planului cu 
o ritmicitate mai bună, ceea 
ce a permis fiecărei exploa
tări să dea producție peste sar
cini.

Totuși mai avem multe de 
rezolvat la minele din bazin 
in problema ritmicității pro
ducției: personalul tehnico-in- 
gineresc. organizațiile de sin
dicat și U.T.C. trebuie să an
treneze cu aceeași intensitate 
la realizarea sarcinilor de plan 
masa tuturor muncitorilor pe 
parcursul fiecărei zile, decade, 
juni. Comitetele de direcție, 
toate conducerile unităților mi
niere din Valea Jiului, trebuie 
să urmărească cu perseveren
ță punerea în aplicare a măsu
rilor stabilite pentru ca planul 
pe anul 1970 la producția de 
cărbune să fie realizat în mod 
ritmic și la toți indicatorii, 
atît la nivelul exploatărilor cit 
și pe centrală.

RAmincroa sub plan in pri- 
> ele patru decade ah- aces

tui an cu peste 1.5 milioane 
lei a determinat conducerea 
șantierului 17 Construcții căi 
ferate să in o serie dc măsuri 
atît cu erect imediat cit și 
de perspectivă.

După cum nc-a informat 
ing. Radu '/abulică, șeful șan
tierului. an avut loc recent 
dialoguri dc lucru util la ni
vel șantier-trust, cit și in ca
drul șantierului cu factorii

RIDICAREA CALIFICĂRII
profesionale, o necesitate actuală

La Oficiul dc poștă și tele
comunicații Petroșani a avut 
loc dc curînd adunarea repre
zentanților salariaților pentru 
dezbaterea cifrelor de plan pe 
anul 1970. Analizind rezulta
tele obținute în activitatea c- 
conomică și financiară in anul 
1969, participanții la dezbateri 
s-au referit, in cuvîntul lor. atît 
la succesele obținute cit și la 
rezervele ce mai pot fi incă 
valorificate pentru îmbunătăți
rea continuă a activității.

Planul de venituri a fost în
deplinit în proporție dc 102,3 
la sută, obținîndu-se un volum 
dc beneficii de peste 258 mii 
lei. Important" depășiri dc plan 
s-au realizat în sectoarele poș
tă (5 la sută) și telecomuni
cații (4 la sulă). Cu toate a- 
cestea. prin efortul susținut al 
tuturor oficiilor, rezultatele pu
teau fi și mai bune.

Atît darea de seamă cit și 
participanții la discuții, au 
scos în evidență faptul că. deși 
sarcinile de plan au fost depă
șite, s-au înregistrat serioase 
rămîneri în urmă la unii indi-, 
catori cum sînt îndeplinirea
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NOTE
Plafa 

indolenței
Dacă o lucrare de construcții 

nu corespunde din punct de 
vedere al funcționării sale teh
nologice și a calității, obiecti
vul respectiv nu e recepționat 
de către comisia care e însăr
cinată cu aceasta. E o lege. Iată 
însă că, la „mica înțelegere11, 
ori nefiind competentă comi
sia de recepție, unele lucrări 
sînt acceptate ca bune fără a 
fi executate conform prescrip
țiilor de proiectare. Consecin
țele acestei practici se arată 
însă mai tîrziu, efectele fiind 
dăunătoare.

Cine nu crede (inclusiv mem
brii comisiei care au admis re
cepția... așa cum au admis-o) 
poate să vadă un exemplu con
cret la subsolurile blocurilor 
turn de pe strada Vasile Roai- 
tă din Petroșani. O echipă a 
I.G.L. toarnă betoane pe supra
fața pardoselii subsolului pen
tru a crea panta necesară 

direct angrenați In conduce
rea proceselor dc producție 
(șefi dc lot, maiștri).

In urma analizei cauzelor 
situațiej de fapt și a modu
lui dc înlăturare a lor s-au 
luat cileva măsuri rcmediali- 
\ e. Dintre cele mai impor
tante se menționează : com
pletarea utilajelor necesare 
(dxcavator, motocompresoare, 
betoniere, pompe etc.), pînă 
In sfîrșitul acestei luni, prin

planului de mesagerii, de con
vorbiri telefonice interurbane, 
do difuzare a presei. De ase
menea. nu toate oficiile au În
cheiat anul 1969 cu realizări 
la nivelul planului. De exem
plu, cele din Paroșeni. Vulcan 
și Lupcni au înregistrai rămî- 
ncri în urmă cuprinse între 3 
și 7 la sulă. Nerealîzărilo se 
datore.se în mare parte abate
rilor săvîrșitc dc unii sala- 
riați în timpul serviciului, nc- 
rospectării celor opt orc dc 
muncă stagnărilor in funcțio
narea instalațiilor interurbane, 
care printr-o întreținere atentă 
puteau fi evitate. O imagine e- 
dificatoare asupra abaterilor de 
la disciplina muncii ne-o redă 
numărul marc do sancțiuni a- 
plicate unor salariați. sanc
țiuni care în unele cazuri au 
culminat cu desfacerea contrac
telor de muncă a acelora care 
au manifestat abateri repetate 
de la îndatoririle de serviciu. 
Deci există rezerve chiar în 
cadrul colectivului care o dată 
valorificate vor contribui la ob
ținerea unor indicatori supe
riori.

scurgerii eventualelor ape ce 
răzbat aici (neetanșeități de 
conducte etc.) spre punctele de 
colectare (sifoane de pardosea
lă). Dacă lucrarea respectivă 
ar fi fost executată de la în
ceput în mod corespunzător nu 
s-ar plăti acum mii de lei. Nu 
s-a executat însă, comisia de 
recepție a zis „e bine", și acum 
se plătește — plata indolen
ței și, poate, a incompetenței.

Să fie 
liniște !

La Uricani, in curtea fostu
lui gater, există momentan un 
atelier de reparat utilaje apar- 
ținînd U.E.L. Petroșani. Se re
pară aici și ferăstraie mecanice 
tip „Drujba". După reparație, a- 
cestea se încearcă dacă cores
pund din punct de vedere teh
nic pentru a lua apoi drumul 
parchetelor forestiere.

N-ar fi nimic rău în toată 
..povestea" asta, dacă atunci 
cînd se încearcă, „Drujbele" 
n-ar face zgomot. Dar asta nu 
se poate. Și atunci locatarii 
cartierului Sterminos (vrînd-ne- 
vrînd așa cum ne-au sesizat 
printr-o scrisoare un grup de 
mineri care lucrează în schim
bul TIT) sînt obligați să asculte 

ajutorul acordat dc trustul 
tutelar; suplimentarea efecti
vului cu încă 2-10 dc oameni 
la loturile Peștera Bolii, Cri- 
vadia si Bănița; zilnic are 
loc la fiecare punct dc lucru 
analiza rezultatelor de pro
ducție, concluziile fiind anun
țate imediat, telefonic, șefu
lui de șantier: periodic, in 
zilele dc 8, 1!) și 28, ana
liza dccadală se efectuează 
nu numai cu șefii de lot ci

In cuvîntul lor, salariațil 
Maria Belli, Iosif Danciu, Tra
ian Gîț, Marcel Lebădă s-au 
referit la sprijinul mai sub
stanțial pe care trebuie să-l 
acorde forul tutelar pentru în
lăturarea unor neajunsuri ce 
mai persistă în activitatea co
lectivului ca. de exemplu, func
ționarea necorespunzătoare a 
liniilor telefonice, lipsa dc do
tare cu echipament a oficiilor. 
Salariații Irina Ioniță, Lidla 
Luță. Elisabeta Kornofcr, Doina 
iMuntoanu. Paul Afrim și alții, 
s-au referit la necesitatea ridi
cării permanente a nivelului 
profesional al salariaților. e- 
ducării lor în spiritul cinstei șl 
corectitudinii, a unei atitudini 
cinstite în deservirea cetățeni
lor. făcind propuneri utile în 
acest sens.

Participanții la dezbateri au 
apreciat caracterul mobilizator 
al sarcinilor de plan pe anul 
1970, luîndu-și angajamente în 
întrecerea declanșată'între ofi
ciile poștale din municipiu.

1. G. ]

zbirnîitul „Drujbclor" aflate în 
probă.

Nu se poate muta locul dc 
probă al -Drujbclor11 la o dis
tanță mai marc de clădirile 
din jur pentru a nu mai 
deranja locatarii ? !

1-HD-3600
Este numărul sub care cir

culă un T.M.S. avînd imprimată 
emblema C.C.P. Pe șofer nu 
știm cum îl cheamă (încă). Poa
te ne vor anunța organele de 
miliție după ce-1 vor lua la 
întrebări. Întrebarea o sugerăm 
noi : de ce în ziua de . 6 fe
bruarie a. c., în jurul orei 11,30 
a.m.. venind de pe strada Bar
bu Delavrancea din Petroșani, 
a condus I.M-S.-ul cu numărul 
respectiv, trecînd peste aleea 
pietonală, și (culmea !) s-a ur
cat cu roțile autovehiculului pe 
scările de la intrarea blocului 
turn nr. 11 de pe strada Vasile 
Roaită. Noroc că liftul nu mer
gea altfel... cine știe. 

P. M.

NOTE

și cu toți maiștrii; in orele 
de program nici un salariat 
nu va mai veni la sediul 
șantierului, urmînd ca Cere
rile privind problemele per
sonale ale muncitorilor să fir 
centralizate, trimise la șan
tier și rezolvate operativ; s-a 
organizat executarea unor lu
crări în două schimburi la 
tunelele de la Cîrligul închis 
și Cjiligi.il caprei și la po
iata de la kilometru) 110 |

CORESPONDENTE
Scuza „nu stă în picioare"
Fiind membru al unei c- 

chipc de control obștesc din 
Vulcan, țin să arăt, prin in
termediul ziarului, unele lip
suri constatate. Efectuînd un 
conți ol la trei magazine ali
mentare mari din localitate, 
e vorba de unitățile nr. 58, 
nr. 13 și nr. 44, și de cel 
din Crividia, pretutindeni am 
constatat că lipsește apa mi
nerală. In plus, la unitatea 
nr. 44, care asigură locui
torii orașului nostru cu cap
sule pentru autosifoanc, pro

„Nufărul" cu deservire... ofilită
Trecînd prin Petroșani, 

mi-a venit poflă să măninc 
o prăjitură. Am intrat la 
cofetăria ..Nufărul". După 
reclama din vitrină, părea 
un nufăr în plină floare. 
Ambianța și deservirea însă 
erau de nufăr ofilit. Există, 
e drept, personal suficient 
și calificat care să asigure 
o deservire civilizată .și o- 
perativă dar nu are timp 
deoarece șță... la șuetă cu 
clienții obișnuiți ai localu

4.50. Tolodat s-au (h.vhis lu
crări importante la derivația 
tunelului Citera și Crivadia,

In cadrul ultimei analize 
dc producție avută la sediul 
șantierului cu toți maiștrii 
și șefij dc loturi s-i( expri
mat hotărîrco ca încă in a- 
coastă lună să se producă 
un reviriment radical in ac
tivitatea de pină acum. Se 
așteaptă, deci, rezultatele I

Ion MAtlGlNEANU

dusul respectiv lipsește dc 
două săptărnîni. Stînd de vor
bă cu responsabila unității 
am aflat că nu se pot onora 
comenzile din lipsă de ma
șini. Or, chiar in ziua de 
12 februarie a. c._ o mașină 
a venit complet goală nu
mai cu gestionara să sem
neze o factură. Deci, așa 
stînd situația noi credem ă 
scuza cu lipsa de mașini nu 
stă în picioare.

Alexandru TRESTIA N
Vulcan

lui. Tu, musafir ocazional al 
„Nufărului", stai și aștepți 
circa 20 de minute să fii 
servit cu o prăjitură și, dacă 
dorești, și cu un pahar cu 
apă. Faptul este ou atît mai 
regretabil cu cit și elevele 
școlii comerciale ce fac prac
tică în. această unitate si ifc 
astfel învățate c'um nu tre
buie să deservească.

Ștefan GEAMANU
Tg. Jiu

PEMECTIlimEA MEIIDEIOR DE INEAPTIIIRE A ROllItlII CONDHCATDR Al IMIIIIDIIIIII
Conducerea de către partid 

a operei de laurire a societății 
socialiste reprezintă o necesita
te istorică ce decurge din speci
ficul dezvoltării sociale în con
dițiile socialismului, o lege ge
nerală a dezvoltării socialismu
lui pusă in evidență de clasicii 
marxism-leninismului și confir
mată de experiența construirii 
socialismului.

Proces de mare complexitate, 
cuprinzînd transformări econo
mice și social-politice profund 
revoluționare, construirea socie
tății socialiste, presupune exis- 
lența unei linii politice realis
te. științific fundamentată, a 
unei unități de voință și de 
acțiune a întregului popor, a 
unei susținute activități de or
ganizare și conducere, cerințe 
pe care le poate asigura numai 
partidul comunist.

Făurirea și dezvoltarea orîn- 
duirii socialiste nu este rezul
tatul automat al acțiunii legi
lor obiective. Cerințele lor nu 
se realizează stiIunie ci prin ac
tivitatea conștientă a maselor 
largi de oameni ai muncii, 
jnlrncit masele nu ajung in mod 
spontan ta conștiința necesități
lor istorice, partidului comunist, 
in calitatea sa de exponent 
clnșlienl al cerințelor dezvol
tării istorice, ii revine sarcina 
ridicării maselor la înțelegerea 
leqilor obiective ale dezvoltă
rii sociale, la crc-atia istorică 
conștientă.

Rolul partidului comunist de 
foită conducătoare a societății 
este o necesitate obiectivă a 
construirii noii societăți, dar ea 
nu devine realitate de la sini-. 
Acest rol se cucerește în pro
cesul participării reale a par
tidului. cu devotament și abne
gație, la lupta dusă de clasa 
muncitoare si celelalte torțe 
sociale înainte pentru desființa
rea oricărei asupriri a omului 
de către om, pentru progres 
social.

Conducerea de rătre partidul 
comunist constituie esențialul 
In opera de edificare a societă

ții socialiste și comuniste. Ex
periența istorică a țării noastre 
în procesul revoluției și con
strui tiei socialiste confirmă, pe 
deplin, acest adevăr. ..Factorul 
politic fundamental care a asi
gurat edificarea victorioasă a 
socialismului în România 
spunea tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — a fost vasta ac
tivitate desfășurată de partid 
în toate domeniile de activitate".

Politica P.C.R. este o politică 
științific fundamentată, realistă, 
creatoare caracterizîndu-se prin 
sinteza organică pe care o rea
lizează între fidelitatea nestră
mutată față de teoria marxist- 
leninistă și spiritul profund 
înaintat, străin oricăror dogme, 
bazat pe cunoașterea aprofun
dată a realității, prin îmbina
rea elanului puternic, a spiritu
lui cutezător cu realismul și 
abordarea științifică a proble
melor, a noilor fenomene In 
viața societății.

Ceea ce caracterizează etapa 
actuală este faptul că rolul con
ducător al P.C.R. se manifestă 
cu putere crescîndă în absolut 
toate sferele vieții sociale, ex- 
primlndu-se în activitatea in
tensă, multilaterală desfășurată 
de partid pentru promovarea 
principiilor novatoare in întreaga 
viață socială, pentru perfecțio
narea conducerii și planificării 
economiei, pentru punerea dc- 
acord a formelor organizatorice 
si a metodelor de muncă cu 
nevoile actuale ale societății.

P.C.R consideră că mersul 
ascendent al societății noastre 
impune perfectionarea continuă 
a formelor organizatorice și n 
metodelor de conducere, ele con
stituind o parte organică a pro
cesului de făurire a societății 
so'iahste multilateral dezvol
tai". de lărgire continuă a de- 
mocratiei socialiste, de atragere 
lot mai largă și mai activă a 
maselor la conducerea tării, la 
punerea in valoare a polen țel or 
societății socialiste.

Deschizînd o (tapă nonă în 
dezvoltarea țării noastre Con

gresul al X-lea al P.C.R. a tra
sat un amplu program de per
fecționare a tuturor laturilor 
vieții economice, sociale, politi
ce, ideologice, a cărei înfăptu
ire reprezintă o premisă însem
nată în crearea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Programul adoptat de Congre
sul al X-lca constituie o expre
sie a capacității partidului de 
a da răspunsuri științifice pro
blemelor cardinale ale orîndui- 
rii noastre, de a conduce am
plul proces al maturizării socie
tății socialiste, de a folosi teo
ria revoluționară ca o călăuză 
în acțiune, ca un instrument de 
analiză și interpretare a feno
menelor și proceselor econo- 
mico-sociale.

Rolul conducător al partidu
lui nu se reduce, firește, numai 
la cristalizarea soluției politice.

!n sprijinul celor ce urmează invățămintu! de partid
Misiunea de nucleu al societă
ții cere partidului să se afirme 
ca un organism activ, comba
tiv, angajat direct și concret în 
toate treburile sociale. De ace
ea partidul nu disociază sarcina 
de a înțelege și explica lumea 
de cea îndreptată spre tran
sformarea ei pe baze revoluțio
nare. Conducerea de către par
tid presupune un sistem de ac
tivități care începe cu observa
rea și studierea realităților, ela
borarea măsurilor și se termină 
cu realizarea obiectivelor pro
puse. In consecință, partidul, 
parte componentă a organismu
lui social, își exercită rolul 
conducător prin participarea 
nemijlocită a cadrelor sale, a 
activului, a tuturor comuniștilor 
la actul de edificare socialistă.

O caracteristică esențială a 
măsurilor adoptate 1n ultimii 
ani în lara noastră o constituie 
adîncirea principiilor democra
tice în conducerea vieții socia

le. P.CJÎ. consideră că dezvol
tarea continuă a societății socia
liste, -găsirea căilor de înaintare 
continuă spre comunism, a ce
lor mai bune rezolvări ' pentru 
multitudinea de probleme ridi
cate de viață, depind de folosi
rea integrală a experienței și 
a înțelepciunii colective a ma
selor celor mai largi, de parti
ciparea directă a cetățenilor 
la dezbaterea și adoptarea de
ciziilor asupra problemelor de 
interes general, de promovarea 
consecventă a formelor colec
tive de conducere și stimularea 
conștiinței și răspunderii poli
tice și civice a tuturor membri
lor societății.

In lumina sarcinilor trasate 
de cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R., Plenara C.C. al P.C.R. 
din 10—13 dec. 1969 a luat o 
serie de holărîri menite să con

tribuie la perfecționarea conti
nuă a muncii organelor de par
tid în conducerea activității e- 
conomice, politice, ideologice șl 
a vieții interne de partid.

Dat fiind că prin participarea 
efectivă, organizată a membri
lor Comitetului Central, ai co
mitetelor județene, municipale, 
orășenești și comunale, ai comi
tetelor de partid din întreprin
deri și instituții la efectuarea 
de analize, studii, precum și ia 
munca de îndrumare și control, 
se asigură ridicarea nivelului 
muncii organelor și organiza
țiilor de partid, respectîndu-se 
și aplicîndu-se cu consecvență 
principiul muncii colective, 
Plenara C.C. a) P.C.R. a liolă- 
rît organizarea comisiilor pe 
probleme la C.C. al P.C.R. și la 
orqanele locale ale partidului. 
Comisiile pe probleme vor efec
tua studii și analize, vor parti
cipa la dezbaterea și înfăptui
rea hotărîrilor partidului, vor 

prezenla organelor și organiza
țiilor de partid concluzii și pro
puneri pentru continua îmbu
nătățire a muncii în domeniile 
de care se ocupă.

întreg ansamblul de măsuri 
adoptat de Congresul al X-lea 
al P.C.R. evidențiază capacita
tea partidului de a îmbina în 
politica sa, preocuparea con
stantă pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale, creșterea po
tențialului ei industrial, ca 
domeniu determinant al progre
sului social general al țării 
noastre, cu aceea a dezvoltării 
tuturor celorlalte domenii ale 
activității sociale — știința, în- 
Vdțămînlul, sănătatea publică 
etc. —; de a îmbina preocupa
rea perfecționării relațiilor de 
producție cu aceea a tuturor 
relațiilor sociale socialiste. Co
relarea continuă a stadiului dez

voltării economice și social-po
litice a orînduirii socialiste, 
cu formele și metodele condu
cerii vieții sociale, permite 
P.C.R. să perfecționeze în mod 
Corespunzător structura condu
cerii societății, făcînd din ea o 
pîrghie esențială a progresului 
general a) orînduirii socialiste.

întărirea partidului, creșterea 
rolului său conducător nu este 
un fenomen care se produce 
automat, numai ca urmare a 
unor factori obiectivi, ci este 
un proces care se realizează pe 
baza măsurilor luate de partid, 
măsuri de perfecționare conti
nuă a structurii sale organiza
torice, de îmbunătățire perma
nentă a stilului și metodelor 
sale de muncă.

Astfol, statutul și măsurile 
politice-organizatorice adoptate 
de cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R. asigură cadrul politic și 
organizatoric care permite afir
marea cu o putere tot mai mare 

și eficacitate sporită a rolului 
conducător al partidului.

Creșterea rolului conducător 
al partidului este indisolubil le
gală de întărirea rîndurilor par
tidului, de dezvoltarea calită
ții membrilor săi, a muncii fie
cărui comunist. O importanță 
tot mai mare o are pregătirea 
temeinică politică, ideologică 
și de specialitate a membrilor 
de partid, dezvoltarea spiritului 
partinic și a simțului lor de răs
pundere. Creșterea rolului con
ducător al partidului depinde, 
în ultimă instanță, așa cum su
bliniază documentele Congresu
lui al X-lea, de activitatea fie
cărei organizații de partid, de 
munca fiecărui membru de par
tid. Autoritatea și influenta 
partidului în mase se sprijină 
pe autoritatea și influența pe 
care o exercită fiecare comunist 

în colectivul unde lucrează, în 
producție, în viața obștească.

„Prin membrii săi — munci
tori, țărani, intelectuali de toa
te categoriile, cadre de condu
cere din economie — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
partidul își spune cuvîntul în 
absolut toate sferele vieții 
materiale și spirituale a socie
tății în modul cel mai compe
tent și autorizat, acționează în 
mod nemijlocit în fiecare sector 
de activitate".

S-au adoptat măsuri care să 
asigure îmbunătățirea folosirii 
cadrelor pe linie de partid și 
de stat la toate nivelurile elimi- 
nîndu-se astfel suprapunerile și 
paralelismul existente în unelo 
sectoare de activitate.

O cerință necesară îndeplini
rii cu succes a sarcinilor ce 
revin organelor și organizațiilor 
de partid, creșterii rolului con
ducător al partidului, este dez
voltarea democrației interne de 

partid. Principiul esențial al 
democrației interne este partici
parea activă a membrilor de 
partid in toate organele și or
ganizațiile de partid la elabo
rarea hotărîrilor, creșterea con
tribuției fiecărui comunist la 
rezolvarea sarcinilor trasate de 
partid.

Munca de partid trebuie să 
capete un tot mai pronunțat 
caracter obștesc, să se atragă 
în activitatea organelor și or
ganizațiilor dc partid un larg 
activ format din cadre cu o bu
nă pregătire politică și profe
sională.

O importanță deosebită in re
alizarea dezideratelor mai sus 
enunțate o are hotărîrea Plena
rei C.C. al P.C.R. din 10—Li 
dec. 1969 cu privire la irnbună- 
tățirea consultării și informării 
activului de partid, a comuniș
tilor șj celorlalți oameni ai mun
cii asupra activității organelor 
de partid și de stat, asupra pro
blemelor politice interne și in
ternaționale a partidului și gu
vernului.

Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate implică 
sporirea și mai puternică a ro
lului maselor în procesul istoric 
conștient. Inlegrîndu-se în via
ta poporului, partidul găsește 
aici surse inepuizabile de inspi
rație, învățăminte • și experien
ță. Emanație a poporului, par
tidul utilizează în raporturile 
cu masele metode care au la 
bază convingerea și încrederea 
reciprocă. Lui li sînt străine 
metodele „forte", încercările de 
a conduce fără sprijinul mem
brilor și împotriva voinței lor, 
deoarece asemenea practici al
terează relațiile normale dintre 
partid și popor, vin flagrant in 
contradicție cu natura, caracte
rul și esența partidului comu
nist.

lată de ce amplificarea și a- 
dîncirea rolului P.C.R. de forlă 
politică diriguitoare a națiunii 
sînt condiționate și garantate 
de aplicarea consecventa a 
principiilor democratice în în

treaga viață internă de partid 
și de stat.

Măsurile cuprinse in Holărî- 
rcu Plenarei C.C. al P.C.R. din 
10 I,: decembrie 1969 cu pri
vire la. îmbunătățirea consultă
rii și informării activului de 
partid, a comuniștilor și celor- 
lali oameni ai muncii, converg 
spre adîncirea și demo
crației interne de partid, sore 
stimularea inițiativei creatoare 
a organizațiilor și membrilor 
partidului, spre manifestarea 
deplină a aptitudinilor organi
zatorice și profesionale a cetă
țenilor patriei noastre. Cu alte 
cuvinte, preo, uoîndu-se de re- 
area cadrului institutional care 
să asigure afirm-”- a plenară i 
personalității fiecărui cp’ălean, 
partidul își dezvoltă dem ■< r qia 
din propriile rînduri. înlrmrind 
un climat sănătos de eferves
centă politică în toate o- 
liile partidului.

Noile reglementări statutare 
creează cadru] organizați rio 
propice care peiuiile 'comuniști
lor să devină creatori ai poli
ticii partidului, încîl hotărîrile 
care privesc domeniile esenția
le ale vieții politice, economice 
și socialo să fie luate cu apor
tul efectiv, nemijlocit il între
gului partid.

Prin întregul ei mecanism, de
mocrația internă de partid sta
tornicește o ambiantă politia 
care favorizează prezența ne- 
stinqherită a comuniștilor și prin 
ei a masei largi do cetățeni ia 
actul de conducere, înlesnind 
partidului să-și introducă linia 
sa în rîndul poporului.

Măsurile adoptate do Congre
sul al X-lea al partidului pri
vind creșterea rolului și atribu
țiilor organizațiilor de partid 
vor duce, fără îndoială, la obți
nerea unor succese și nuu mari 
în procesul de ridicare a Ro
mâniei socialiste pe culmile 
însorite ale progresului și civi
lizației.

Lector univ. AUREI SUCIU
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Steagul roșu

MIERII
4 noiembrie I ’J44 se for- 

& vel de-nl doilea guvern 
de generalul C. 

luveinul era com- 
minislri din care 

forțelor 
fă- 

roza, 
L. Pâtrfișcanu 
justiției, Gh 
- ministru al 
Ștefan Voi tec 
dvi aliei națio- 
nnu minis

I
I
I

Valoa Jiului forțele di- 
cuceresc h» aceaslo 

noi poziții. Oigamzo- 
artid. sindicale și dc 

mai 
soeial- 
» se 
‘ înlo- 

de 
este 

repre-

'ini lot 
viața s' 

politică înainte
fare în ceea ce prix este 
cnirea vechiului aparat 
slat Ia Lupani, primar 
Instalai Vasile Sîrbu r 
zentant al minerilor comuniști, 
Iar ajutor de primar Borșai 
Oscar, reprezentant al social- 
demo.-raților. I-a Petroșani — 
Ghica loan, primar si Braica 
Petru, ajutor, ambii repre
zentanți ai F.N.D. R’nd pe rînd 
ki toate localitățile Văii Jiu
lui apare, peste capul prefec
turii, o conducere de stat 
adusă la putere de mase. Ast
fel, minerii Văii Fiului spriji
nă activitatea reprezentanți
lor săi din guvern.

Elementele reacționare 
guvern sabotau măsurile 
democratizare a țării, 
♦rul afacerilor interne, Pencs- 
cu, refuză să recunoască or
ganele comunale alese de po
por. EI se opune schimbării

din 
de 

Minis-

prefecților vechi. Mel mull, 
trece le provocări deschise 
împotriva maselor, ceea ce 
din c la sfîrșitul lunii noiem
brie, la o criza de colaborare 
in i adrul guvernului. Trcclnd 
peste „inlerdicliile" lui Pencscu. 
la I decembrie 1944, la Deva 
ru ajutorul qurzilor 
reșli a fost instalat 
dr. Augustin Almășan.

Pentru prima data în Islo 
lia tării. Tcprezeulanlli guver
nului sc sfătuiau cu muncito
rii. Gh. Gheoorghiu-Dej a venii 
in Valea Jiului pentru a de
termina măsuri ele ridicare a 
producției, de inșii lui re a unui 
control muncitoresc In mine. 
Minerii au depus eforturi mari 
in condițiile ruinei economice 
șl a sabotajului, pentru a asi
gura tării cărbunele necesar.

Datorită lapliilui că guver
nul nu a rezolvat problemele 
-cir mai importante, la 15 de
cembrie 1Q44 1st dă demisia 
Se contura o nouă criză a 
puterii.

Față de această nouă situa
ție, forțele din Iară aveau 
atitudini diferite. „Istoricii* 
cereau constituirea unul guvern 
complot nou. iar F.N.D. cerea 
completarea locurilor vacante. 
Mai repede decît se credea a 
apărut un nou guvern, condus 
de qencralul Rădescu, la 6 
decembrie 1944. Spre deose
bire de înaintașul său, gene
ralul Rădescu dorea să dove
dească că este suficient de 
puternic și hotărîl să restabi
lească ordinea. Ordinea (î) așa 
cum o înțelegea el, însemna 
lichidarea gărzilor muncito
rești. oprirea mișcărilor popu
lare pentru schimbarea admi
nistrației de stat compromise.

nunii ito-
pr oieri

Mesele populare din Valea 
Jiului, în ciuda amenințărilor 
quvernului, înțelegeau 
susțină revendicările, 
scrisoare deschisă cărie mun
citorii din Valea Jiului, Alei. 
Sencovid, dezvăluie sabotajul 
conducerii Societății Petro
șani, motiv din care lipsa de 
unelte, alimente, haine, se re
simțea lot mai mult.

Guvernul Rădescu se ține 
de promisiune, inslqurlnd te
roarea în județele unde apa
ratul local încă nu fusese 
schimbat.

Partidul Comunist Român, 
prin intermediul manifestului 
F.N.D. adresat întregului po
por, demască Intențiile guver
nului Rădescu de intimidare 
a poporului, cerind unirea tu
turor forțelor populare în ju
rul F.N.D. Apreciind ecoul ma
nifestului, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nlcolae 
Ccnușescu sublinia : „Frontul 
National Democrat reprezenta 
o largă coaliție a tuturor forțe
lor interesate în democratiza
rea reală a tării, în înfăptui
rea reformelor economice șl 
sociale cerule de nevoile dez
voltării societății românești*.

Programul de guvernare al 
Frontului Național Democrat— 
publicat la 29.1.1945 — propu
ne masuri politice și econo
mice complete, pe care majo
ritatea reacționară a guvernu
lui Rădescu refuză să le adop
te. în program erau cuprinse 
sarcini urgente — realipirea 
Ardealului de nord, judecarea 
criminalilor de război, reforma

să-șl 
lnlr-o

agrară — caro reflectau sar
cinile cele mai arzătoare la or
dinea zilei, mobilizau masele 
in jurul politicii partidului.

Minorii susțin acest program. 
Din 2 februarie 1945 se intro
duce schimbul la locul de mun- 
. a si începe efectuarea unor 
ore suplimentaro în zilele de 
dmninhlî. în condițiile tn care 
toată fam cerea guvern 
F.N.D., In judelui Hunedoara, 
în Valea Jiului au loc mari 
demonstrații muncitorești. La 
demonstrația din Lupeni în 
numele organizației locale a 
P.C.R. Alexandru Moghioroș 
și /Xron Cristei» declară că de
monstrațiile nu vor înceta pînă 
cînd guvernul Râdescu nu va 
abdica. în luna februarie însă, 
la Petroșani politia reprimii 
demonstrația la care participau 
20 000 do muncitori. în gene
ral la demonstrații, guvernul 
răspunde prin intervenții fă
țișe din ce In ce mai crude și 
în mai mare măsură docil la 
Petroșani. Punctul culminant 
al conflictului a fost atins la 
24 februarie cînd Rădescu a 
dat ordin să se deschidă focul 
împotriva demonstranților din 
București și Craiova. Miniștrii 
care reprezentau în guvern 
F.N.D. au înaintat un protest 
regelui împotriva masacrului 
de pe Calea Victoriei, cerind 
In bloc demisia și judecarea 
lui Rădescu. Rădescu este pă
răsit de armată 
Ultima încercare 
eșuat lamentabil.

și de mase, 
„de forță* a

Prof. E. FIRCZAC J
' W.

—

ȘAH

12 
de

Echipa 
„IMinerul 
Lupeni*‘ 

va participa 
la etapa 

județeană
In perioada 2') ianuarie — 

februarie 1070, șase echipe
șah s-au întrecut în cadrul 
optimilor dc finală din grupa 
a doua, centrul Lupe ni. După ce
le cinci etape desfășurate, pe 
primul loc s-au situat șahiștii 
de la Minerul l.upcni, caic au 
cucerit asllel dreptul dc a par
ticipa. alături de cișligăloarca 
centrului Petroșani, la etapa 
județeană (sferturi de linală) ce 
va avea Ioc la Deva In zilele 
de 20—22 lebruarie a.c.

La buna organizare a între
cerilor din cadrul grupei l.upcni 
un sprijin deosebit l-a acordat 
secția de șah a A. S. Minerul 
Lupeni și, în mod special, iov. 
Petru Ciulavu, vechi activist 
pe tărimul șahului din Valea 
Jiului. Dar dacă la Lupeni lucru
rile s-au rezolvat cu bine, in 
centrul Petroșani întrecerile se 
desfășoară cu încetinitorul. Și 
aceasta pentru că nu toate cele 
patru echipe, respectiv Jiul 
Petrila, Paringul Lonea, Jiul și 
Știința Petroșani au înțeles sd 
respecte programul de desfășu
rare a meciurilor.

Staicu BALOI

1

Zilele acestea. Institutul de 
cercetări pentru telecomuni
cații a reunit In cadrul unei 
mici expoziții cele mai noi 
realizări ale inginerilor și spe
cialiștilor din ultimul an. Mul
te din noile aparate, creație 
a institutului vor face in 
viitorul apropiat obiectul u- 
nor brevete de invenfii. Pri- 
tre aceste aparate automate 
se numără: noul automat 
multiplu pentru vînzarea eiec- 
telor poștale care realizează 
automat prestarea de vinzare 
inapoind și restul In monedă 
divizionară. Este realizat de 
ing. Marinescu Emil și tehni
cianul Miiller Francisc. Auto
matul pentru schimbat mone
de de 1 leu și 3 lei este re
alizat de tehnicianul Voines- 
cu Costel. Noul și interesan
tul automat pentru primit re
comandate reali7.al de ing. 
Ionescu Valeriu și tehnicia
nul Francisc Miiller primește 
scrisoarea recomandată, o 
iranchează și eliberează auto
mat recipisa cu data și ora 
respectivă. Automatul pentru 
vindul ziare realizat de ing. 
Rîmniceanu Dan și tehnicia
nul Francisc Miiller, poate 
vinde simultan două titluri de 
ziare cu preturi dilerite. De 
asemenea este prezentat trans
latorul de televiziune 2 W 
complet tranzistorizat, comple
tul pentru măsurători asupra 
liniilor de telecomunicații și 
generatorul de semnale. In 
foto: Automatul pentru vln- 
dut ziare.
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ț. Ui mare din pag- l

și în glasuri seriozitatea îm
pletită cu optimismul amatori
lor. Mai mult, fără îndoială că 
fiecare și-a propus să-și cins
tească pasiunea prin roade.

Dacă cinexa ai face o schiță 
jetrospectivă a realizărilor a- 
ceslui cineclub în decursul ce
lor trei ani de existență, ar 
constata că ele sînt foarte rod
nice. Au fost create peste 30 
de filme artistice dc scurt-me- 
fraj pe pelicule de 8 sau J6 
mm. Numărul contractelor cu 
alte einecluburi din tară e des
tul de mare, ele fiind de un 
rea) folos (elocventă este cola
borarea strînsă cu cineclubul 
din Oțelul Roșu). Primele re
zultate meritorii au apărut o 
dată cu participările la unele 
festivaluri, printre care se poa
te aminti faza finală din Bijcu- 
rești unde a fost prezentat fil- 
-rnul „l.’rmele lui tăticii* (scena
riu Tiberiu Kovacs, regia ing. 
Jon Filip). Cineclubiștii lupenrmi 
au loA apreciați și la festivalul 
republican 1969 — faza inter
județeană <are s-a desfășurat 
la Timișoara, de asemenea și Ia 
gala dc filme prezentate la cons- 
Jătuirea județeană a r’nechibn- 
rilor organizată la Petroșani.

Cineciubul .AMAF1LM* în
cearcă să reflecte in pelicu
lele r< alizate și realitatea so
cială a meleagurilor noastre. 
ÎAstfe), pînă in prez.ent Televi
ziunea română a programai în 
emisiunile sale patru r g-
filmate de acești cinefili ama
tori caie surprind 'lui
«clixiiatea harnicilor mineri 
Jupcneni.

Tot în sensul respectării spe
cificului local, Iosif Tellmann a 
scris un scenariu și a regizat 
filmul ..După grevă* avînd ca 
interpret principal pe Gheorghe 
Dricu.

încă din primele zile ale a- 
nului membrii cineclubului și-au 
intensificat munca. Astfel, ca 
primă producție 1970 a fost 
terminat filmul .Oprește banda, 
Costică!’ în regia lui losif 
Tellmann, avînd ca interpret pe 
Radu Năsălean. Efervescența 
creatoare e vizibilă aici peste 
tot. Constantin Armeanu părea 
foarte optimist în ce privește 
viitorul. Mi-a relatat cu vervă 
proiectele sale, scenarii, meto
de noi de lucru.

Ținînd seama de faptul că nu 
de mult in alte localități din 
Valea Jiului ca Vulcan, Paro
șeni șj Casa pionierilor din Lu
peni s-au înființat noi cincclu- 
buri, membrii „AMAFILMULUI* 
au hotărît să acorde acestora 
un prietenesc ajutor in iniție
rea acestor taine ale celei de 
a șaptea artă.

Ginduri frumoase, proiecte 
ferme. Poate mulțumită acelo
rași inițiatori ai acestui cine- 
club (printre care neobositul 
animator spiritual, maestrul lo
sif Tellmann), astăzi la Lupeni, 
se poate vorbi despre un fer
ment al pasiunii pentru cinema
tografie. conturat precis in per
soana acestor căutători de 
valori spirituale. Scara tirziu, 
'ind forfota străzii s-a liniștit, 
■ m coborîl treptele clubului din 
! upe: i. Fulguin — pe atunci — 
lin și-n minte îmi dăinuiau 
proaspeți impresiile deosebite 
pe care »' ■-ti prom itori ai fru
mosului le creează.

TEL
JOI 19 FEBRUARIE

17,30

18,05

emisiunii, 
limba ma-

..Aventură

18,35

Deschiderea 
Emisiune în 
ghiară. 
Film serial :
în munți* (XII).
Mult e dulce și fru
moasă — emisiune de

Digui prinde contur
Cu cîtva timp în urmă, în coloanele ziarului 

nostru s-a dat un semnal de alarmă privind pe
ricolul de distrugere, în caz de inundație, a unei 
porțiuni a șoselei ce leagă Petrila de Lonea. 
Semnalul de alarmă a avut ecou. Au începui 
lucrările de stăvilire a apelor Jiului printr-un 
dig ce prinde lot mai mult contur. Construcția 
noului dig este interesantă. Pietrele sînt fixate 
In cămăși mari din plasă de sîrmă. Rămîne doar 
ca apele învolburate ale Jiului să confirme trăi
nicia digului.

M. CRISTEA 
corespondent
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VINERI 20 FEBRUARIE

PROGRAMUL I :

5.05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9.30 Muzică și actualități; 
7.00 Radiojurnal; 9,30 Memo
ria pămîntului românesc; 10,10 
Curs dc limba spaniolă; 10,30 
De la duet la sextet — mu
zică ușoară; 12,00 Din muzica 
popoarelor; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13.00 Radiojurnal: 
13,22 Glume pe portativ: 13,45 
Folclor muzical; 14,10 Caleidos
cop muzical; 14.40 Radio publi
citate: 15,00 Roza vînturilor; 
16,00 Radiojurnal; 16,20 Un cîn- 
tec și o floare; 16,30 Tribuna 
radio; 17,05 Pentru patrie: 
18,10 Revista economică: 18.30 
O melodie pe adresa dv.; 19,00 
Gazeta radio; 19,30 Săptămîna 
unui meloman; 20,05 Tableta de 
seară; 20,10 — 365 de cîntece; 
20.20 Argheziană; 20,25 Zece 
melodii preferate; 21.00 Aten
țiune, părinți !; 21.30 Moment

E V I Z I
limba și literatură ro
mână.

19.00 Telejurnalul de seară.
19,20 Intcrpreți îndrăgiți ai 

cîntecului transilvănean.
19,30 Prim-plan : scriitorul

Franyo Zoltan.
20,00 Reflector.
20.10 Anunțuri — publicitate.
20,15 Seară de teatru TV :

Pronosticul nostru la concursul
1. Catanzaro
2. Catanzaro
3. Gc-noa
4. Genoa
5. Perugia
6. Perugia
7. Arezzo
8. Atal anta
9. Cesena

10. Mantova
11 Modena
12. Pisa
13. Reggina

Pronosport nr. 8 din 22
— Foggia 
— Foggia 
— Monza 
— Monza
— Livorno (pauză) 
— Livorno (final) 
— Piacenza
— Taranto 
— Varese 
— Catania 
— Como 
— Reggiana 
— Ternana

II 1970
(pauză) 
(final) 
(pauză) 
(final)

2
2 

X
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

VREMEA
In cursul zilei de ieri, temperatura 

a fost de plus 2 grade Ia Petroșani și 
Paring. Minima a oscilat intre minus 15 
și minus 13 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE

maximă a acrului 
minus 4 grade Ia 
grade la Petroșani

ORE: Vremea se 
menține frumoasă, dar geroasă, cu cer senin.

PRONOEXPRES
La concursul nr. 3 din 18 februarie au fost extrase din 

urnă următoarele numere :
Extragerea l-a : 16 22 19 36 17 18.
Extragerea a Il-a t 16 21 40 9 27 12 43.

Marginalii

ițe proporțiile
unui bufet
I. A. P. L

Ceva de domeniul curiozi
tăților ? S-ar părea că da. 
In orice caz, e ceva real și 
mai -iles original. Da, un 
bufet ca toate bufetele 
T.A.P.L transformat peste 
noapte in... frapieră ! In ce 
mod? Pentru ce? De către 
cine ?

Vreți să vă convingeți de 
realitate? Vizitați atunci bu
fetul T.A.P.L. „Cerna" de la 
balele pieții Petroșani. Aici 
veți găsi în permanență rea 
mai rece bere, cum n-a exis
tat niciodată pe pămînt de 
cînd s-a inventat fraparea 
băuturilor. Și mai există aici 
creat un microclimat ce de
clanșează, la clientul intrat 
în loca), o sete cumplită de 
vin fiert |i țuică fiartă.

A

Însemnare

șani, două spectacole cu „Ci- 
tu-i Bihoru’ dc mare" — un 
mănunchi de calde dar prea 
puțin edificatoare „crimneie" 
din fermecătorul folclor al ți
nutului celor două Crîșuri.

Oricîf am admira poezia ca
tifelată, nuanțată cu meșteșug, 
a nestematelor folclorice și 
oricit ne ar fi obișnuit — în 
ultimii ani — turneele artis
tice. programate pe marea sce
nă a Casei dc cultură a sindi
catelor, cu veritabila, presti
gioasa antologie a artei muzi
cale populare românești, nu ne 
putem abține — și de ce-am 
face-o — în a acorda un cali
ficativ nu intrutotul satisfăcă
tor unor programe față de care 
și publicul, îndeobște atit de... 
înțelegător, a manifestat oare- 
cari rezerve. Este cazul și ul
timului spectacol folcloric — 
„Citu-i
la care, cu intenție, am asistat. 
Sub bagheta lui Alexandru 
Tău tu, taraful orădean a „pe
regrinat" cu dezinvoltură și, 
nu în mică măsură, șliinfâ. doar 
pe plaiurile bihorene. melodi
ile, jocurile din alte regiuni 
ale țării, la care a recurs în 
special solista Elena Ilașaș (o 
„\occ“ nedotată cu acel fior 
de autenticitate pe carc-l cau
tă și-l „gustă" spectatorul), do
vedind o precară cunoaștere, 
o insuficientă asimilare. Ob
servația noastră își găsește sen
sul intenționat, mai ales in 
faptul că și orchestrele noastre 
populare, de pe lingă cluburile 
sindicatelor, codind unor do- 
rinți, recurg, nu rareori, la in
troducerea în repertorii a unor 
„cîntări* dc pe alte meleaguri, 
aduse dar neinsușile, ajungînd

Bihoru’ de mare“

mânesc. Și eșecurile. în ;■'■<.'-t 
caz, în datina pnpularitâl'i — 
inițial, de casă — ulterior, nu 
sc lasă și nu se vor lăsa aș
teptate Unora li se xa părea 
poate ca fiind impalpabile pen
tru „subiecți" (public) micile a- 
bateri de la „obiect" (folclor 
cu specific local) și uneori ca 
necesare, invocindu-se numele— 
diversificării. Exclus. Publicul 
— de aici sau de oriunde — 
se avîntă în sală, la specta
colele orădenilor s-audă cînte
ce de pc Cri.șuri, pentru că 
dacă dorește să audieze melo
dii dc prin Argeș, va veni a- 
funci cînd va fi vizitat dc pî- 
tcșlcni, de Irina Loghin sa» 
de Ileana Constantinescu ! Re
ferirea e valabilă — lesne d» 
înțeles — in special gîndindu- 
ne la formațiile mici.

Am folosit prilejul pentru 
coastă digresiune, sporind 
rom fi bine înțeleși.

Revenind Ia orădeni, nici

a-
c>

E- 
lisabeta Pavel (o „stea" locală 
apusă) nirj Gheorghe Rada, nn 
solist instrumentist cu o origi
nală vioară — goarnă și nici 
măcar Traian Ilurgoi, atît în 
postura de solist cit și în ro
lul unui Moș Pitula ros de 
„patimi" (pe care nu lc... înțe
lege) n-au reușit să salveze 
spectacolul de la anonimat, lă- 
sîndu-l înghițit în platitudine, 
delirînd.

O singură „floare" pe un tăp
șan sinuos, neconsolidat, cu des
tule denivelări : Maria Haiduc 
— o tinără solistă care a îm
pletit, cu vervă și măiestrie, 
cintecul cu versul intr-o ad
mirabilă unitate lirică.

Așadar, e vorba de o ino
vație ? ’ Oho. și încă ce ino
vație ! întrece în ingeniozi
tate și originalitate chiar și 
inventarea cunoscutelor fra
piere din 
lux Dar să 
cîtva timp.
bufetului _ _ ___ _
frig polar. Nu se mai face 
foc. Există 
tă) dar în 
poale fi < .
unele infirmități : ii lipsește 
ușa și mai are și alte strică
ciuni. Responsabilul bufetu
lui (Gheorghe Bercca) cu
noaște problema, dar nu face 
altceva mai mult decît își 
freacă mîinile... mai de frig, 
mai de mulțumire. Bere rece 
ca la el, la nimeni altul ! 
Fără consum de gheață, fără 
frapiere. Și la ce i-ar mai 
folosi frapierele cînd și-a 
transformat întreg localul în- 
tr-o uriașă frapieră în care 
berea se păstrează rece in 
sticle fără ca acestea să mai 
fie scoase, din lăzi ? ! Și mai 
are responsabilul un motiv 
în plus de a fi mulțumit : 
de îndată ce intră clientul 
în loqal (pardon, în frapie
ră). frigul, pătrunzîndu-1 ur
gent oină la oase, îl... stimu
lează să comande în grabă 
mare vin fiert ori țuică 
fiartă.

Ingenios, nu ? 11 propunem 
conducerii T.A.P.L. Petroșani 
pe „inovator" pentru recom
pensă.. Cum. se ridică obiec
ții ? Personalul de deservire 
din local nu-i de acord eu 
recompensarea ? Dar de ce 
vă opuneți. oameni buni, 
doar- simțiți pe propvîa-vă 
piele eficiența, binefacerile 
inovației ? Aha, am înțeles. 
Nu vreți să-i faceți greutăți 
șefului dv., responsabil ului, 
în experimentarea pînă la 
capăt a inovației (atingon'a 
fazei de congelare totală). 
Dacă-i așa. vă urăm succes. 
Dar să nu avem vorbe în 
Caz de guturai...

restaurantele de 
explicăm. De 

în localul 
lăsat uns-a

i sobă (de tcraco- 
ea focul nu mai 

aprins. Soba are

V. TEODORESCU .

SE CAUTA UN PLASTOGRAF!

a

poetic; 21,35 Solistul serii — 
Ray Charles; 22,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 22,20 
Sport: 22,30 Concert dc muzică 
ușoară; 0,03—3,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :
6,10 Program muzical de di

mineață; 7.00 Radiojurnal; 7,10 
Program muzical de dimineață 
(continuare); 8,10 Tot înainte; 
9,10 Curs de limba spaniolă: 
10.00 Matineu teatral : ..Febre'*. 
Adaptare radiofonică 
piesa cu același titlu
Horia Lovinescu; 11,30 Muzică 
distractivă: 12,15 Concert de 
prînz: 12.35 Saeculum; 13,00 
Concert de prinz — continua
re; 13,30 Cartea științifică; 14,03 
Cu cintecul și jocul pe plaiu
rile patriei; 14,30 Din cîntccele 
lui Temistocle Popa: 15.00 O- 
pera pentru toți: 15,40 Radio 
publicitate; 16,00 Radiojurnal; 
16,20 Pentru prietenii muzicii 
corale; 17,00 Cavalcada ritmu
rilor: 18,30 Curs de limba spa
niolă: 18,50 Varietăți muzicale: 
19.30 Acasă la... Ion Negoițescu: 
19.50 Noapte bună, copii: 20.00 
Opera ..Nunta lui Figaro” de 
Mozart: 23,05 Festival muzical 
internațional Gottingen 1969.

„Cazul Pinedus".
22,00 Telejurnalul de noapte.
22,10 Reportaj filmat: Gala- 

țiui și Campionatul 
mondial de hochei.

22,20 Cronica ideilor. 6 mar
tie 1945—1970.

22,45 Recital Miranda Mar
tino.

23,00 închiderea emisiunii.

Pe adresa redacției a sosit 
o scrisoare care era semnată de 
un miner de la zona l-a, pro
ducție. a minei Paroșeni — N... 
M... Spicuim din conținut :

„Un grup de muncitori vă 
roagă să le răspundeți dacă 
puteți să analizați și să luați 
măsuri în legătură cu banii ce 
s-au ridicat de la mina Paro
șeni. suma de 8 300 lei, de că
tre șeful dc brigadă C„ Z... de
oarece banii trebuiau împărțiți 
la întreg efectivul brigăzii com
pusă din 45 de muncitori; pen
tru primirea acestor bani au 
semnat un număr de 7 per
soane. Au semnat pentru cite 
1 000 lei fiecare, din care in 
loc de 1 000 lei li s-a dat de 
către C... Z... cite 300 lei, ros
tul de bani au fost reținuți de 
către șeful de grupă și dc ing.
Gh..."

După 8 zile, avind exact a- 
cclași scris, am primit a doua 
scrisoare. „V-am ruga să nc răs
pundeți in legătură cu ce v-am 
scris noi; este vorba de banii 
care s-au ridicat dc la mina 
Paroșeni. zona l-a, de către șe
ful de brigadă C.„ Z... S-au ri-

dicat ca să se împartă la în
tregul colectiv care lucrează in 
brigadă și s-au „împărțit" in
vers : șeful de grupă C... Z... 
și inginerul Gh...°.

Rindurile scrisorii din urmă 
purtau ca „semnătură" (vom ve
dea de ce am pus ghilimelele) 
numele a 16 mineri din briga
da respectivă.

Am pornit pe urmele celor 
două scrisori.

La apelul nostru, președintele 
sindicatului E. M. Paroșeni 
ne-a răspuns :

„Referatul în care s-a moti
vat premierea din fondul de 1 
la sută la zona T-a producție, 
brigada C... Z..„ precizează : 
„Pentru merite deosebite, ară
tate mai sus. sc premiază din 
fondul de 1 la sută următorii 
mineri, conform tabelului ane
xat (urmează numele a 7 mi
neri premiali cu sume intre 
800 și 1 500 lei).

Din documentul de bază nu 
reiese că trebuia să fie pre
miată întreaga brigadă.

Minerii sus-notați au fost au- 
diați și au făcut declarații ver
bale că suma pentru care au 
iscălit au primit-o fiecare*’.

1 ne-am deplasat la 
.secretarul organ iza- 
partid ing. Nicolae. 

a declarat : „Nu știu 
legătură cu cele sc-

Personaj 
Paroșeni. 
ției de 
Bucur ne ; 
nimic 
sizate. Am stat de vorbă și cu 
ceilalți membri ai comitetului, 
nimeni nu a fost sesizat*.

Din cei 11 mineri care au 
„semnat* ultima scrisoare am 
reușit să vorbim cu 7. Toți au 
rămas pur și simplu stupefiați, 
uluiți că numele lor c trecut 
ca semnătură fără a ști nimic, 
fără să-șj fi dat consimțămîn- 
tul.

N.. M... care apărea pa sem
natar a) primei 
declarat: 
de? Să 
clar că era nemulțumit, 
voltat Și toți coi 7. 
be puține, exprimau 
celași lucru :

in

scrisori ne-a 
..Numele meu ? Un- 

văd !** $i se observa 
ora nemulțumit, re- 

in vor- 
eam a- 

.N-ar fi fost rău 
să fi luat și ni i primă, dar în
seamnă că dună cum s-a îm
părțit a fost drept. N-am luai 
acum, vom lua altădată". Si 
prin asta își exprimau holări- 
rea de a-'ji spori hărnicia, de 
a fi mai activi la locul lor de 
muncă I?.intru ca. fă 'ind dova
da Faptelor, să poală întruni a-

precierile unanime de a 
ei cei mai buni dintre 
(Căci se știe, din fondul 
la sută nu se dau prime 
celor deosebit de merituoși: nu 
e o obligație pentru a li se da 
tuturor). Din cele arătate, reies» 
că nici unu) dintre cei ale că
ror nume erau specificate în 
scrisoare (pe 
scris-o.

Apare deci 
timă : cine e 
tograf al scrisorilor care a vrut 
să păteze onoarea unor mineri 
cinstiți de la mina Paroșeni 
prin niște rînduri tendențioa
se ? S-o fi gîndit că dăm curs 
publicării unor rînduri. fără a 
cerceta veridicitatea lor ? S-a 
înșelat Era prea bătător la 
ochi, domnule escroc: comite
tului sindical nu i te-ai adre
sat, conducerii exploatării nu, 
comitetului de partid nu (așa 
după cum in ordine ar fi fost 
normal) și hop, ne scrii nouă. 
Ești mulțumit acum că ne-ai 
pus pe drumuri, că s-au făcut 
cercetări ? Și noi sintem mul
țumiți că am aflat ceea ce nu 
puteai tu să ne serii : adevărul.

buni, 
de 1 
decît

nedrept) nu

o intrebare legi- 
autorul — plas-


