
T

PROLETARI D!N TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA | INDEPENDENȚA
I

| ANUL XXXIII 7762 VINERS
21 IAN. 1977

—vrhsîi|8pag^50baniJ

Pentru depășirea sarcinilor celui de-al doilea an
al cincinalului revoluției tehnlco-științifice
COLECTIVUL I. M. MOTRU CHEAMA 
LA ÎNTRECERE TOȚI MINERII ȚÂRII

Mobilizați de perspectivele luminoase deschise de istoricele hotărîri adoptate de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Român și acționînd în spiritul prețioaselor indicații date de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie 1976, 
oamenii muncii din întreprinderea minieră Motru muncesc cu hotărîre și abnegație pentru sporirea 
producției de cărbune, răspunzînd astfel grijii deosebite pe care o poartă conducerea de partid și de 
stat minerilor.

Ca urmare a eforturilor si inițiativelor colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni, sub 
conducerea organizațiilor de partid, întreprinderea minieră Motru a obținut rezultate deosebite în creș
terea vitezelor la executarea lucrărilor miniere : 242 ml/lună la avansarea în abatajele frontale și 1 100 
ml/lună la lucrările de înaintare, avînd astfel acumulată o bogată experiență în exploatarea lignitului.

Răspunzînd sarcinilor trasate de conducerea de partid și dc stat privind dezvoltarea bazei e- 
nergetice a țării, colectivul nostru de muncă, în frunte cu comuniștii, adresează tuturor unităților din 

pentru îndeplinirea și depășirea planului pe anul
nergctice a țării, colectivul nostru de muncă, în 
industria minieră chemarea la întrecere socialistă 
1977, angajîndu-se să realizeze următoarele :

------------------------------- :---- <
— depășirea planului la producția de lignit cu 

210 mii tone, iar la producția globală cu 25 milioane lei;
— pentru crearea liniei de abataj aferentă produc

ției, suplimentare, se vor realiza cu 20 zile mai devre
me lucrările miniere de investiții și se vor executa 
peste plan 2 100 ml lucrări de pregătire ;

— depășirea nivelului planificat al productivității 
muncii cu 4 la sută ;

— obținerea unor economii față de consumurile
normate de 1 000 mc material lemnos, 150 mii kWh 
energie elechică, 120 tone metal, 50 tone combustibil 
convențional ; ,

— realizarea de economii la prețul de cost și ob
ținerea de beneficii peste plan în sumă de 2 milioane 
lei.

Pentru transpunerea în viață a angajamentelor 
asumate, vom acorda o atenție deosebită perfecționării 
metodelor de muncă și tehnologiilor de extracție. îm
bunătățirii organizării producției și muncii, ridicării

gradului de pregătire profesională a întregului per
sonal, precum si fructificării tuturor inițiativelor va
loroase lansate de colectivele de muncă. Prin aceste 
căi ne propunem să obținem :

— creșterea vitezelor medii de avansare, față de 
cele programate, cu 3 ml lună la abataje și cu li) 
ml/lună la lucrările de pregătire ;

— creșterea gradului de folosire a 
nologice miniere cu 1,8 la sută ;

— reducerea conținutului de cenușă
— calificarea suplimentară a 120 

elec'ro-lăcătuși;
— încadrarea în locurile «le muncă 

tive a 126 oameni din personalul auxiliar ;
;— extinderea acordului global cu încă 15 la .sută 

la abatajele frontale și lucrările de înaintare.

utilajelor tch-

direct prndur-

(Continuare in pag. a 3-a)

Un nou flux de transport
La mina Petrila au început pro

bele tehnologice în sarcină la nou! 
puț principal de extracție cu schip. 
Acest moment marchează finaliza
rea lucrărilor complexe de con- 
strucții-montaj realizate de compo- 
nenții lotului Petrila al I.C.C.M.O. 
și ai sectorului „Deschideri'* al mi
nei Petrila. Modernul puț de ex
tracție, echipat cu schipuri de ma
re capacitate și cu aparatură de 
automatizare, va prelua producția 
de la cel mai adine orizont minier 
din Valea Jiului. Orizontul princi
pal XVI, pe care a început concen
trarea producției minei, va asigura 
transportul continuu cu benzi de 
cauciuc a producției blocului II, 
în prima fază, urmînd ca în cursul 
acestui an întreaga producție a mi
nei să fie transportată în flux pon- 
tinuu prin rețelele de benzi de 
cauciuc.

ale înaintașilor noștri care 
patriei, libertatea si dreptul

ASPIRAȚIE SECULARĂ 
A POPORULUI ROMÂN
Poporul nostru comemorează în acest an momente cu profun

de rezonanțe în istoria patriei — aniversarea centenarului înde- * 
pendenței de stat3 a României și împlinirea a 70 d<- ani de la 
Răscoala țăranilor de la 1907. In contpxtui amplelor manifestări 
consacrate cinstirii, cu înalte simțiri patriotice, a acestor glorioa
se momente din trecutul istoric ai neamului românesc, ziarul 
nostru și-a propus să înfățișeze cititorilor, începînd cu acest nu
măr, o suită «le articole de evocare, pagini speciale și fragmente 
din documentele vremii prin care să rememorăm cu venerații* ac
tele «le eroism și de sacrificiu 
sacrificat pentru independența 
viață a poporului nostru.

Situate în. răsăritul, continentului 
european, intr-o zonă geografică 
în care s-au dezvoltat de-a lungul 
vremii mari imperii cu tendințe 
expansioniste. Țările Române au 
avut de luptat secole de-a rîndul 
împotriva asupririi străine. Domi
nația străină așa cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a „frînat 
pentru multă vreme forțele do 
producție, dezvoltarea socială și 
națională, a făcut ca România să 
rărnînă în urma altor țări cu peste 
o sută de ani“.

Prin lupți* crincene. cu multe sa
crificii, dar adeseori încununate 
de victorii, poporul român a reușit 
■să-și păstreze vremi* îndelungată

anumita independență. Trebuie 
<ă subliniem de la început faptul 
șâ numai în urma unor înverșunata 
lupte de rezistență Țările Române 
au putut fi obligate să recunoască 
o supremație străină. Se știe, de 
piidă, că luptele pentru supunerea • 
Transilvaniei au durat mai mult 
de două secole și că. datorită îm
potrivirii populației băștinașe de 
uiit. voievodatul Transilvaniei si-a 
păstrat o organizare proprie cliiuv

Prof. Ion FRAITLA 
șeful I-ilialei județene a 

Arhivelor statului —• Deva

(Continuare in pag. a 5-a)

LA EXAMENUL RIGORILOR IERNII
...sînt și corigent!

Iarna aceasta nu și-a spus încă ultimul cuvînt. Zăpada abun
dentă căzută la sfîrșitul săptămînii trecute a supus unui nou e- 
xamen inițiativa gospodarilor localităților și unităților noastre 
economice. Cum s-a desfășurat lupta cu stratul de nea ce a a- 
copcrit din nou totul? Răspunsul, în ancheta noastră din pagina 
a Vl-a.

Perseverența, larga 
cuprindere, eficiența 
EXIGENȚELE CONTRO
LULUI OBȘTESC

(In pag. a 6-a)

Marcată de exigențele majore, 
de indicațiile și su ostiile secre
tarului general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
formulate la plenara C.C. al l’.C.R. 
din noiembrie 1976, chemarea la 
întrecere adresată 
județean Cluj al 
turor comitetelor 
partid a adus din 
tate preocupările ce însoțesc înce
puturile unui nou an de muncă, 
preocupări închinate sporirii pro. 
ducțici și productivității muncii.

de Comitetul
P. C. R.. tu- 
județene do 

nou in^ctuali-

oLmCA
de o se- 
subteran 
aducă o 
sporirea

a 
la

la
cocsificabil. 
capacitățile 
nu am pu- 
planul

prima parte a lunii din cauza 
nor dificultăți tectonice interve
nite lă sectorul V și a deselor a- 
varii cu caracter electromecanic 
de la sectorul I — ne declară ing.

Disciplină fermă, ordine deplină 
cerințe de căpetenie ale ritmicității producției de cărbune

Cel de-al doilea an al cincina
lului revoluției tehnico-științifice 
pune în fața mineritului Văii Jiu
lui sarcini deosebit de mobiliza
toare în ceea ce privește sporirea 
și modernizarea producției de căr
bune. Deși indicatorii de plan ai 
acestui an au fost cunoscuți din 
timp, 
tirii 
ților 
mele 
tea 
la
acumulîndu-se însemnate restanțe 
la producția de cărbune.

oferind posibilitatea pregă- 
corespunzătoare a capacită- 
sporite de producție în pri- 
zile 
de 
un

ale anului activita- 
producție s-a situat 
nivel- necorespunzător,

Trebuie menționat în acest con
text că toate unitățile miniere au 
înregistrat un debut sub posibi
lități în noul an. Este suficient să 
amintim faptul că la finele deca
dei a Il-a a acestei luni nici una 
din exploatările miniere nu poate 
raporta îndeplinirea integrală 
planului, că sarcinile curente
extracția de cărbune nu au fost 
onorate în nici o singură zi la o 
serie de mine între 
Petrila, 
precum

Unele 
dus la
punzătoare în 
ducție, precum și posibilitățile de 
redresare în continuare a activl-

tații ne-au fost furnizate la cîte- 
va din minele din Valea Jiului.

Un prim popas la mina Lupeni, 
unitate care a beneficiat 
rie de dotări moderne în 
și care va trebui să-și 
contribuție înseninată 
producției de cărbune 
Deși avem asigurate 
de producție necesare, 
tut să ni* îndeplinim

creșterii eficienței 
calității 
strucții, 
lelalte 
mice și 
lor muncii din județul 
hotărîți să contribuie tot 
susținut la efortul general de 
făptuire a prevederilor Congresu
lui al XI-lea, a fost urmată, la cf- 
teva zile, de alte chemări cu un 
larg evantai de angajamente mo- , 
bilizatoare, în toate lanțurile pro
ducției materiale. Pe acest plan 
se înscriu chemările la intrecerâ 
lansate de Comitetul județean Olt 
al P.C.R., adresată tuturor comite
telor județene de partid, tuturor 
oamenilor muncii din agricultui â. 
d«* Consiliul popular al județului 
Bacău, adresată consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București, pentru depășirea plann-

i și îmbunătățirea activității

activității ■ 
muncii in industrie, 
transporturi, în toate 

domenii ale vieții e<ono- 
sociale. Chemarea oameni- 

din județul Cluj, 
contribuie tot mai

m-care Lonea, 
Dîlja, Lupeni, Bărbăteni, 
și pentru întregul 'bazin, 
din cauzele care au con- 
aceste rezultate necores"- 

activitatea de pro-

Tineri in vrednicie și aspirații (Continuare in pag. a 3-a)

eu apreciez la

(Continuare în pag. a 2-a)este

Rusu
de

Oloru, Nicu Cons- 
Cloșca, Lupu, San-

sînt oamenii

Bujor BOGDAN

Constantin Peloiu, șef de bri
gadă la mina Livezeni, e „de vi
ță" din Drăgășaniul vinului de 
viață lungă. Și lui, ca și vinu
lui, anii i-au sporit calitățile. 
Dar să răminem la Peloiu, că, 
de vreo 15 ani, după armată, 
rar se abate prin locurile nata
lei. De 10 ani e șef de brigadă. 
Mai întîi la Paroșeni a învățat 
să lucreze cu oamenii, să în
drăgească tehnica; A lucrat cu 
Salzgitterul și a avut avansări 
record. Aici, în subpămîntul Ma- 
leei e mai greu, are foarte 
mulți oameni noi și totuși se 
descurcă,

— Acum introducem o com
bină PK-7, mai aducem un PK-3, 
ni se destăiniiie Peloiu.

— Care vă 
nădejde ?

— Secrieru, 
lantirt, Rusu, 
du Cezar.

Ni-I prezintă pa moldovea
nul Cloșca, despre care aflăm 
surprinși, muncește doar de o 
lună în subteran. Lupu și Șandu 
du doar cite trei săptămîni.

— Sînt foarte buni,, ne risi
pește îndoielile șeful de briga
dă. Solizi, puternici, cărnoși (a- 
dică mușchiuloși, vrea să zică 
el). Și-s și oameni de cuvînt.

Maistrul Avram, secretarul de 
partid pe mină, tine să-l cunoaș-

tem îndeaproape pe Constantin 
Peloiu.
- In 10 ani, de cînd i s-a în

credințat conducerea unei bri
găzi, a pregătit... 10 șefi de bri
gadă. De fapt, 
el trei calități : dovedește pri
cepere în munca politică, 
buni organizator și gospodar fă
ră pereche (uneori, chiar exce
siv...) Nu-i de mirare că în bri? 
gadă lui, în ultimii doi ani, opt 
ortaci au fost primiți în partid. 
In curînd, unde 
vor fi trei locuri 
va fi nevoie de 
brigadă și cred 
dintre oamenii < 
zați.

Vagonetarul Nicolae 
un „veteran". Trei din cei 24 
ani ai săi i-a lucrat cu Peloiu.
- Cred că și de aceea am și

rămas la mină. Ne înțelegem 
foarte bine, averii uri colectiv 
sudat. '

Costache Cloșca, prîslea pri- 
muk i cl ir n- (20 de ani) a •, 
nit la mină adus de un unchi, 
el, car< fusese handbalist ’r. 
Rapid București, a pus umărul 
Ia treabă și acum lopătează cu 
nădejde.

i lucrează Peloiu 
i de muncă. Deci 
încă doi șefi de 
că cei 

săi sînt

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 4-a)

Pentru realizarea .in primul trimestru a cel puțin 25 la sută 
din planul anual de investiții

RITMUL DE LUCRU DE PE ȘANTIERE NECESITA CORECTURI 
URGENTE I

PROFILUL Șl ATRIBUȚIILE CONDUCĂTORULUI DIN INDUS
TRIA MINIERĂ (In pag. a 3-a)

Brigadierul
Mihai ■ Solden.
șeful de schimb
Anton Popescu
și Nui u Tău’.
de la Șe clorul t
al nuroi Paro-
Și lli : armcazii
ortul după o
bogată ,.recol -
tă“ de cărbune.

Foto
Ion LiCI.U .
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dezbaterea comuniștilor posibilitățile întăririi 
rîndurilor organizației de bază

dia problemele dominanțe .canice trebuie să fie mai îndea
proape îndrumată de organizația 
de partid și controlată cum se o- 
cupă de creșterea și educarea ti
nerilor" (Viorel Briiian). „Dacă 
în rîndurile unor tineri din secție 
se manifestă indisciplină, insufi
cient interes pentru executarea u- 
nor reparații de bună calitate la 
utilajele miniere, dacă aceștia în-

Țiie-ibătute cu simț de răspundere 
I de' comuniștii din organizația de 
t bază de la secția reparații meca- 
i aice a I.U.M.P., în cadrul adunării 
: generale de dare de seamă și ale
geri, a constituit-o munca de pri- 

• «mire în partid. Darea de seamă 
t prezentată de secretarul organi- 
j «ației, tovarășul loan Avram, a 
j scos în evidență faptul că în anul 

a trecut au fost primiți în 
('partid 7 muncitori cu o bună pre- 
Jgătire politică și profesională cum 
1 sînt strungarii Vintilă Durlă și 
.Ion Șoineanu, lăcătușul Giieorghe 

Burian, electricianul Ladislau Ti- 
rea, sudorița Minodora Floca și 
alții. Organizația de partid și-a 
întărit în acest fel rîndurile, nu- 
«□ărînd în prezent 49 de comuniști.

Dezbaterile adunării, comuniștii 
care au luat cuvîntul au relevat 

. posibilitățile mult mai mari pentru 

.primirea de noi muncitori In 
s partid, mai ales din rîndul celor 
tineri, al femeilor. „Avem în sec
ție rezerve mari pentru Imbună- 

. tățirea primirii în partid. Peste 
08 la sută din efectivul muncitori
lor sînt tineri cu reale calități. 
Spre uteciști, spre femei. — căci 
avem îh organizație numai 4 to
varășe — să-și îndrepte atenția, 
mai mult ca pînă acum, noul birou 
«I organizației de bază" (Dumitru 
•lâgeanu). „Vorbind despre pre
gătirea pentru primirea în partid a 
tineretului care domină numeri- 
cește în colectivul nostru, se ridi
că imperios cerința de a fi mai 
temeinic modelat profesional și 

■ pregătit politico-ideologic, educat 
J In spiritul disciplinei muncitorești, ' 

De aceea organizația U.T.C. din 
ateliere și secția de reparații me-

ALEGER1 IN ORGANIZAȚIILE

DE PARTID

tlrzie Ia intrarea tn lucru sau 
nu folosesc cele 8 ore din pro
gram, vinovați sîntem și noi co
muniștii vîrstnici care nu ne ocu
păm suficient de creșterea lor mo- 
ral-politică. Tineretul — rezerva 
de cadre a partidului, să fie de 
acum înainte un obiectiv de bază 
al muncii politice și (educative" 
(Petru Voina). „In secția noastră 
lucrează, alături de bărbați, 20 de 
femei. E o lipsă a organizației de 
bază, a biroului său că nu s-au 
ocupat de pregătirea și primirea 
în partid a unui număr mai mare

CONSTITUIREA COMISIEI MUNICIPALE PENTRU
ÎNDRUMAREA ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIEI 

„ȘOIMII PATRIEI*
Duminică, 16 ianuarie, la Casa.de cultură din Petroșani a a- 

vut loc festivitatea constituirii Comisiei municipale pentru în
drumarea activității organizației „Șoimii patriei". Ca președintă 
a comisiei a fost aleasă tovarășa Maristepeioana Popescu, activistă 
la Consiliul municipal al pionierilor,

Comisii pentru îndrumarea acestei noi organizații a copiilor în
tre 4 și 7 ani, vor fi ^instituite și în orașele Uricani, Lupeni, 
Vulcan și Petrila.

/CV? a; ::

noastredin rîndul tovarășelor
(Virgilica Țănase)

Necesitatea întăririi rîndurilor 
organizației de partid, a creșterii 
rolului său conducător în activi
tatea secției, dezbaterile generale 
au formulat-o în strînsă ■ legătură 
cu sarcinile economice tot mai 
eomplexe pe care le are de înde
plinit colectivul de la repara ții 
mecanice în noul an și, în întregul 
cincinal al revoluției tehnico-.ști- 
ințifice. Numai întârindu-se pre
zența partidului în fiecare forma
ție de, lucru, capacitatea organiza
ției de bază în îndrumarea și con
trolul întregii activități de produc
ție vor putea fi rezolvate cu efici
ență problemele cu care se 
fruntă, colectivul : creșterea
ductivității muncii, îmbunătățirea 
calității reparațiilor de utilaje mi
niere,' reducerea . consumului de 
.metal și energie,' creșterea indice
lui de utilizare a mașinilor-unel- 
te, ridicarea nivelului tehrfic al 
producției și perfecționarea pro
fesională a muncitorilor, întărirea 
ordinei și disciplinei în muncă.
(I. BKADEANU)

con- 
pro-

comisii ? Care 
sarcinile lor ? 
comisiile cons- 

sector sînt alcă-

O hotarire recent adoptată
Consiliul oamenilor muncii, comi
tetul sindicatului și comitetul 
U.T.C. de la mina Petrila prevede 
constituirea • in cadrul sectoare
lor a comisiilor de apărare « or
dinei și disciplinei .

Ce sînt aceste 
sînt atribuțiile și 

In primul rlnd
Uluite la nivel de
tuite din mun
citori din ca
drul sectoarelor 
respective și 
sînt conduse de 
organizatorii de 
grupe sindica
le. Activitatea acestora, care are 
drept ghid „Codul principiilor și 
normelor muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității so
cialiste", se desfășoară sub directa 
îndrumare a organizațiilor 
partid. ,( . ■

Spicuim din regulamentul

Comisii de apărarea 
ordinei șl disciplinei

de

combaterea

Spicuim din regulamentul de 
funcționare al comisiilor i Comi
siile de apărarea ordinei și disci
plinei vor urmări i 
absențelor nemotivate de la lucru; 
a nerespectării celor 8 
muncă; neexecutarea atribuțiilor 
de serviciu și a sarcinilor proprii 
de muncă ; nerespectarea tehnolo

ore de

SÂPTÂMÎNA POLITICĂ
(Urmare din pag. 1)

economia locală și de Consiliul 
popular al comunei Gruiu, din ju
dețul ilfov, adresată consiliilor 
populare comunale, precum și de 
Combinatul Siderurgic Hunedoa
ra către toate întreprinderile in
dustriei metalurgice, pentru de
pășirea sarcinilor economice, edili
tare și spcial-culturale pe anul 1977.

Cu viu interes, minerii Vă>i Jiu
lui au luat cunoștință prin inter
mediul radioului și televiziunii și 
din paginile ziarelor centrale apă
rute ieri, de chemarea la întrecere portantă etapă, bogată în realizări, 

la nivelul marilor sarcini econo^ 
mice și sociale trasate de Congre-

lansată de minerii de la Motru, 
adresată tuturor minerilor țării.

'Intre mobilizatoarele obiective de sul al XI-lea al partidului.

giei de lucru și a calității lucrăm 
rilor executate; indiferență față 
de avutul obștesc ; încălcarea nor-; 
melor de protecție a muncii șl de 
prevenire și stingere a incendi
ilor; lipsa de interes pentru calin 
ficare, ridicarea calificării și com
pletarea studiilor etc".

Ori de / cîte ori se ivesc astfel 
de abateri, ca cele arătate mai 
sus, membrii comisiei se vor în

truni și vor a- 
naliza cazurile 
respective și vor 
prezenta, toto
dată, conducerii 
sectorului . pro
puneri de mă

suri pentru remedierea lipsurilor.
Prin cele 12 comisii constituite 

șînt angrenați într-o acțiune cu 
caracter permanent de instaurare 
a ordinei și disciplinei 54 de mun
citori, Activitatea lor desfășurată 
in subteran, direct la locurile de 
muncă va contribui din plin la 

- ridicarea nivelului calitativ al 
muncii de educare a oamenilor, la 
creșterea răspunderii față de în
deplinirea sarcinilor, la transpu
nerea în Viață a principiilor și 
normelor muncii și vieții comuniș
tilor, ale eticii si echității socialis
te. (D. GIIEȚA) 

întrecere, propuse de mineri, se 
înscrie creșterea preocupărilor 
pentru modernizarea și. mecaniza
rea tehnologiilor de extracție a 
cărbunelui și, pe această bază, 
creșterea producției și a produc
tivității muncii, reducerea cheltu
ielilor materiale, îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras.

Prin obiectivele marii întreceri 
socialiste se creează noi premise ca 
în acest an —anul hotărîtor al în
făptuirii cincinalului 1976—1980 -— 
întreaga țară să parcurgă o im-

concretă în conținut,
axată pe mobilizarea colectivelor la îndeplinirea noilor sarcini economice

Propaganda vizuală, alături de toate celelalte mijloace de influ
ențare este chemată, împreună cu întreaga muncă politica desfășu
rată de organizațiile de partid, sindicat și U.T.C.., să contribuie la 
mobilizarea colectivelor de muncă din Valea Jiului la îndeplinirea 
ritmică, în condiții de bună calitate și eficiență ridicată, a sarci
nilor de plan pe anul 1977. Cum se desfășoară, ce loc ocupa proble- 
inele concrete ale îndeplinirii optime a sarcinilor economice, în con
ținutul graficelor de întrecere, al lozincilor mobilizatoare și chemă-, 
rilor de pe panouri, în edițiile gazetelor de perete de la exploatările 
miniere și celelalte unități ? Aceste aspecte ale propagandei vizuale 
constituie subiectul raidului-anchetă de față. ' ■< ' u . (^: (

Lupeni. La data vizitei noastre, 
lozincile,; chemările de pe panouri, 
graficele cu realizările vizau (ac
tivitatea preparatorilor din ... a- 
nul trecut. Probabil ca să fie în 
ton, gazeta de perete „Preparato- 

■ rul" înfățișează articole datate din 
luna .noiembrie 1976. De exemplu, 
unul dintre ele vorbește despre 
începerea probelor tehnologice la . 
noua capacitate de flotate, eveni
ment ce a avut loc Ia începutul 
lunii noiembrie. La rîndul lor, ga- 

“zeta „Femeia angajată, soție și 
mamă", gazeta organizației U.T.C. 
nr. 4 (tratînd despre realizările cu 

(care au întîmpinat tinerii prepa
ratori, anul trecut, ziua de 23 Au
gust), ca și panoul ce combate ac- 

: (tele de indisciplină în muncă sînt 
inactive, rămase în urma vieții. 
Pînă cînd ? Un răspuns faptic, ne- 
întîrziat, sînt datori să-1 dea tova- 

’ . “ K redacție
organizațiile de 

și U.T.C. din pre-

UN ÎNCEPUT BUN

La mina Lupeni, colectiv căruia 
îi revin sarcini importante în a- 
sigurarea siderurgiei cu cărbune 
cpcsificabii, am întîlnit pijeo’cupări 
stăruitoare pe linia propagandei 
vizuale. Gazeta de perete „Mine
rul", reeditînd activitatea bună din 
anul trecut, a scos prima ediție 
din noul an axată' pe probleme ma
jori ale acestor zile : alegerile in 
organizațiile de partid, adunările 
generale ale oamenilor muncii. 
„A doua ediție pe care o va scoate 
colectivul de redacție al gazetei, 
în ultima decadă din ianuarie, va 
trata problematica disciplinei în 
muncă" — ne spunea secretarul 
comitetului de partid pe mină, to
varășul Gheorglie Paveț

Aflăm lucruri bune despre ce se 
■va, face'în continuare pentru acti
vizarea și diversificarea propagan
dei vizuale într-o gamă largă de 
forme și mijloace. „Faptul zilei" 
va fi extins de la un singur panou 
■la patru. In sala de apel va fi în
ființată o gazetă de perete pentru 
popularizarea legilor statului. Pa
noul „Semafor" care se adresează 
conștiinței va avea un conținut 
concret. Se află în lucru o serie, 
de panouri cu lozinci mobilizatoa
re prin care organizația de partid 
își propune i Să militeze și să în
demne întregul colectiv la o mun
că susținută pentru creșterea pro
ductivității muncii în abataje, rea
lizarea ritmică a plânului la Căr
bune cocsificabil, ■ economisirea 
lemnului și a energiei, reducerea 
costurilor de producție . etc. Silit 
în curs de reînnoire toate panou
rile cu angajamentele sectoarelor 
și colectivului minei asumate în 
întrecerea socialistă pe acest 
care vor fi afișate pînă la 30 
rlUarie.,

rășii din colectivele de 
ale gazetelor, 
partid, sindicat 
parație.

IN CĂUTAREA
CONCRET,

UNUI ÎNDEMN 
MOBILIZATOR

Colectivul a-

spus comitetul de
sindicatului, -

au de
comitetul s_____ ,___ ,

colectivului de redacție

1976. Ce 
partid ,și. 
membru 
al gazetei, tovarășii Victor Răguși- 
tu, Ion Popescu, Ion Kramer? 
Trebuiejde asemenea, trezită neîn- 
tîrziat ia viață gazeta organizației 
U.T.C., a cărei ultimă ediție tra
tează probleme ce au fost actuale 
vara:trecută ; unul dintre articole 
„informează" despre participarea 
tinerilor din sectorul II la acțiu
nile întreprinse în sprijinul pro
ducției în... luna iulie 1976.

președintele comitetuluisă ineficientă din punctul cje vede
te'al (ideii pe care ar trebui să o 
slujească! creșterea răspunderii 
angajaților fală de respectarea 
normelor de protecție a muncii. 
In locul articolelor redactate „la 
general", cîteva rînduri scrise pe 

, marginea unor cazuri concrete, pe
trecute la locurile de muncă ar fi 
de mai mare folos, ar contribui 
la prevenirea accidentelor, la des
fășurarea producției în condiții 
normale de lucru. 3) O altă gazetă 
reușită este „Reflectorul", 

(adică cuprinde un fapt
îmbrăcat în comentariul 
al unei, critici cu adresă
4) In fine, „Tînărul miner", gazeta 
comitetului organizației U.T.C. pe 
mină era rămasă încă îri luna de
cembrie anul trecut.

Alte constatări : în sala de apel, 
un panou destul de măricel, ne 
informează despre „dezavantajele" 
celor care fac nemotivate. încercăm 
să aflăm de la tovarășul Dima, de 
ce „dezavantaje" în loc de „con
secințe" ! Noi susținem una, dînsul 
alta, rpă rog, nu ne-am înțeles 
pînă la capăt. La „Faptul zilei" un 
anunț ne punea îri temă despre 
abaterea unui angajat. Lipsea e- 

• sența : e bine sau e rău? Neîn
soțit de comentariul care trebuia 
să precizeze fapta, anunțul deve
nea destul de confuz. Decît con
fuz, mai bine lipsă, a hotărît pre
ședintele ' de sindicat, dispunînd 
ridicarea anunțului si redactarea 
Iui

Purice, . . ...
sindicatului, i-am. întîlnit în sala 
de apel. Ni s-au relatat amănunte 
despre ultimele (măsuri luate pri
vind propaganda vizuală, al căror 
început îl. constatăm, de altfel, cil 
ușurință. Se lucrează intens pen
tru a da o altă față întregii săli de 
apel. Aici, un panou pentru „Foto- 
cronica Agcrpres". Dincolo, altele, 
doua prin care vor fi popularizate 
criteriile întrecerii socialiste și ale 
unor inirtative muncitorești.

Deci, s,. . lucrează. Pînă una alta 
aruncăm o privire asupra gazete
lor. Notăm, în prezența președin
telui de sindicat: 1) Gazda „Ti
neretul;, și producția" ne prezintă 
ediția a 8-a (probabil, din 1976) 
citprinzind' un articol despre sem
narea angajamentului solemn de 
către uteciști și încă urmi cu-citeva ■;■.( 
îndemnuri la disciplină. Cădem de 
acord împreună cu tovarășul Puri
ce că dacă gazeta a fost intitulată 
„Tineretul și producția", din două 
articole unul s-ar cuveni să fie 
totuși inspirat din participarea ti
nerilor în activitatea de producție 
a colectivului ; 2) „Legile țării, 
legile noastre", afișierul destinat

■ popularizării unor acte normative 
este... gol. Care o fi, oare „legea" 
colectivului ce răspunde de acest 
afișier? 3) „Ne mîndrim cu ei", un 
afișier ce-și propune să populari
zeze fruntașii în producție, este, 
do asemenea, gol. Mina Paroșeni 
se mîndrește, cu adevărat, cu 
mulți fruntași. Nu s’e mîndrește, 
însă, Cu cei care .își îndeplinesc 
unele sarcini în mod formal; 4) 
„Faptul zilei" ne prilejuiește cons
tatări contradictorii ; una îmbucu
rătoare — fiecărui sector îi este 
rezervat spațiul necesar — și alta 
care ne îngrijorează — în cadrul 
sectoarelor nu se petrec nici un 
fel de fapte — bune sau rele — 
care să merite o popularizare pe 
măsură;, Cel puțin asa reiese din 
conținutul" panoului.

Reușităj 
concret, 
acidulat 
precisă ;

UNA CALDĂ, UNA RECE...

Nu ne-am putut explica, la mi- 
Aninoasa, dacă în domeniul 

propagandei vizuale s-a luat hotă- 
rîrea de a .se acționa „din doi în 
doi" (o gazetă bună, alătuiți una 
redactată formal, din nou una reu
șită, urmată de alta rămasă în ur
mă cu citeva luni) sau cele consta- 

itate de noi au fost o simplă în- 
’tîmplare. Cert este faptul că lu
crurile stau cam așa : 1) Gazeta 
comitetului de partid, a comitetu
lui de sindicat și consiliului oame
nilor muncii te întîinpină cu o în
fățișare agreabilă, cu un conținut 
adecvat începutului de an. O edi
ție reușită, am recunoscut în fața 
tovarășului Mișu Dima, președin
tele comitetului de sindicat, care 
ne-a însoțit/prin incintă. 2) Alături, 
gazeta „Protecția muncii în spriji
nul producției" cuprinde patru ar
ticole (de fapt niște îndemnuri) 
realizate cu largul sprijin a unor 
norme de protecție a muncii gata 
redactate. Articolele sînt fără -dată, 
fapt care ne îndeamnă să medităm 
cît de „eficient" este pentru un 
colectiv redacțional să afișeze tex
te a căror ,.valabilitate nu se pe
rimează. practica se dovedește in

anunțului și redactarea 
pe înțelesul cititorilor.

CITEVA CONSTATĂRI
CONTRADICTORII

La mina Paroșeni, pe tovarășii 
Ion Rățulescu, secretarul comite
tului' de partid pe mină și VasileMina Bărbăteni. ______ _ _

cestei unități este confruntat- cu 
unele dificultăți în realizarea pla
nului la extracția cărbunelui coc
sificabil, în această perioadă. In 
ansamblul muncii politice, propa
ganda vizuală ar trebui să-și aducă 
acum, mai mult ca oricînd, apor
tul la mobilizarea colectivului pen
tru îndeplinirea ritmică a sarcini
lor de plan din 1977. :

Am căutat în sala de apel, în 
incinta minei lozinci, panouri care 
să îndemne, să militeze pentru așa 
ceva în aceste zile. Nu am întîlnit 
nici una, în afară de cele vechi 
cu conținut general. Singurul’ care 
Se află^în actualitate este panoul 
cu realizările la zi pe sectoare și 
mină. Gazeta de perete „Minerul" 
este și ea mult rămasă în urma 
vieții cu activitatea, avînd afișate 

; articole datate din 5 și 9 noiembrie

an, 
ia-

I VECINII NU SE INSPIRA.

deIn contrast cu începutul bun
1 Ia mină, se află propaganda vizua- 
iîâ — inactiva — de la preparația 
i?

Există unele preocupări pen
tru desfășurarea unei propagan
de vizuale la nivelul cerințelor. 
Dar, pe alocuri, mai există însă 
și o doză apreciabilă de forma
lism, de inerție. Dorim ca- sem- 

' nalările noastră să contribuie 
la eliminarea lacunelor, la în
scrierea propagandei vizuale in 
pa?- cu întreaga muncă politică 
desfășurată în aceste Zile, în 
sprijinul producției.

Raid-anchetă realizat de 
I, BALAN si I. MUSTAȚA

Casa.de
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Antrenînd întregul colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni 

vom soluționa o serie de probleme tehnice, printre care : extinderea 
susținerii mecanizate a intersecțiilor și a transportorului glisant pe 
colector la încă 5 abataje frcn ta le. introducerea in producție a dispo
zitivului hidraulic de sprijinire a frontului în abatajele frontale, dare 
va conduce și la creșterea gradului de securitate a muncii.

Pentru mecanizarea complexă a extragerii, lignitului din felia II 
se vor introduce, în anul 1977, un număr de 3 complexe mecanizate, 
care se pretează la aceste condiții de zăcămînt.

In cadrul Festivalului național „Cintarea României" vom desfă
șura o amplă activitate politico-ideologică și cultural-educativă în 
rfndul întregului colectiv, avînd ca obiectiv ridicarea conștiinței oa
menilor muncii, în vederea utilizării eficiente a capacităților de pro
ducție, întăririi ordinii și1 disciplinei, îmbunătățirii activității .de între
ținere și reparații a utilajelor și instalațiilor, precum și sporirea răs
punderii fiecărui om al muncii în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin. 
Vom asigura creșterea gradului de utilizare a fondului de timp maxim 
disponibil cu 1,2 la sută față de realizările anului precedent.

Folosind mai judicios fondurile alocate, vom acorda o atenție 
deosebită îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale minerilor, 
aplicînd următoarele măsurii

— creșterea gradului de siguranță și securitate a muncii, prin în
treținerea optimă a căilor de acces, îmbunătățirea calității utilajelor 
din subteran; ,

— îmbunătățirea condițiilor de locuit, prin darea în folosința 
minerilor a 240 apartamente și asigurarea a 380 locuri în căminele 
pentru nefarmlisti ;

— îmbunătățirea condițiilor de desfășurare ta activității cultural- 
educative în rîndul minerilor, prin noi amenajări și dotări la Clubul 
muncitoresc Motru.

Pentru realizarea unor lucrări în interesul producției și . înfrumu
sețarea incintelor ia gurile de mină se vor efectua un număr de 
60 000 ore muncă patriotică; pe această cale se vor amenaja 3 km 
drumuri interioare, o suprafață de 25 000 mp pentru depozitarea ma
terialelor, precum și colectarea suplimentară a unei cantități de 400 
tone de fier vechi.

Avem convingerea că'toate colectivele din industria minieră vor 
primi cu însuflețire cnemarea la întrecere și vor răspunde la aceasta 
prin fapte demne de frumoasele tradiții de luptă și muncă ale mine
rilor din țara noastră.
Secretarul comitetului de partid, Președintele consiliului 
Grigor» COJOCARU " oameniloi1 muncii,

Ing. Cornel BATACUI
Președintele comitetului Secretarul comitetului U.T.C.,
sindicatului, Gheorghe EPURE
Nicolac FLOREA
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Tala — o nouă sursă de apă potabilă
Sîmbătă, 15 ianuarie a.c., noua 

sursă" de apă potabilă Taia, cu un 
debit de 150 litri pe secundă, a fost 
pusă în funcțiune. Astfel, prin 
suplimentarea vechii surse, Jieț, 
în cartierul 8 Martie nu vor 
mai fi restricții de âpă între orele 
22 și 4. „Prin darea in exploatare 
a sursei Taia, se rezolvă și 
problema apei calde și în
călzirii la toate nivelele blocu i- 
lor din cartier", rfe informa șeful 
sectorului E.G.C. Petrila, Jorj Po- 
povici. M ■

La realizarea acestui important 
obiectiv un sprijin substanțial a

fost primit din partea Consiliului 
popular orășenesc, a eiy^loatărilor 
miniere și a celorlalte unități eco
nomice ale orașului care au parti
cipat efectiv la lucrări cu nume
roși meseriași — sudori, lăcătuși 
etc. In afară de locuitorii orașu
lui Petrila și în mod deosebit ai 
celui mai populat cartier de aici 
— 8 Martie — vor beneficia de a- 
vantajele oferite de punerea în 
funcțiune a noii surse de apă și 
cetățenii din Petroșani.

D. GHKfA

Profilul și
din

Preocupările membrilor La
boratorului interdisciplinar pen
tru probleme social-economice 
Petroșani de a analiza impli
cațiile și modalitățile de îm
bunătățire a organizării activi
tăților din industria minieră 
și-au găsit o nouă confirmare 
cu prilejul dezbaterilor axate 
pe specificul și cerințele mun
cii cadrelor de conducere. Ba
ză dezbaterilor au constituit-o 
materialele elaborate de cont 

; univ. dr. Sepțimlu Krausz 
* (Cadrul de conducere) și ing. 

Ludovic Fejes, expert ins
tructor principal C. C. P. 
(Selecția profesională a cadre
lor medii de conducere a pro
ducției In industria minieră).

Așa cum a rezultat din opi
niile numeroșilor participanți, 
atenția acordată procesului de 
conducere apare pe deplin jus
tificată în condițiile în care 
complexitatea acesteia sporește 
pe măsura creșterii . nivelului 
calitativ al producției. .

Acceptîr.d că, a conduce în
seamnă în tot mai mare mă
sură a lucra cu oamenii, a lua 
în considerare posibilitățile și 
cerințele lor. specifice, se a- 
junge la caracterul metodic care 
trebuie asigurat tot mai mult 
acestei activități. O primă ce
rință în acest sens o constituie 
asigurarea la toate nivelele a 
unei rezerve de cadre, capabi
le să preia în orice moment 
sarcinile de ’coordonare a res
pectivelor colective de muncă. 
Asigurarea acestei rezerve de 
cadre nu poate fi* însă, con
cepută fără o selecție profesio
nală corespunzătoare. Respon
sabilitățile deosebite pe care le 
implică actul de decizie al con-

atribuțiile conducătorului 
industria minieră
ducătorului, de la șeful forma
ției de lucru pînă la directorul 
unei întreprinderi, fac necesară 
verificarea calității acestora cu 
ajutorul unor baterii de teste 
care să ia în considerare ca
litățile senzo-motorii, procesele 
''intelectuale și afective, trăsă
turile de personalitate. Selec
ția profesională pe baze știin-

In dezbatere ia 
L. I. P. S. E. P.

țifice implică și este în măsu
ră să asigure obiectivitatea in
dispensabilă promovării cadre
lor în funcții de conducere. .

Eficiența activității de con
ducere implică în continuare 
asigurarea condițiilor de exer
citare normală a atribuțiilor 
specifice fiecărei funcții. Deli
mitarea și respectarea întocmai 
a competențelor și atribuțiilor 
fiecărui nivel de conducere, a- 
sigurarea prestigiului necesar 
funcției conducătorului, reparti
zarea diferențiată a sarcinilor 
în funcție de calitățile angaja- 
ților constituie în egală măsu
ră posibilități de sporire a efi
cienței activității de conducere.

Analiza activității diferitelor 
funcții de conducere din in
dustria minieră a relevat o se
rie de mutații generate de pro
gresul tehnico-științific. In 
condițiile creșterii gradului de 
concentrare a producției în a- 
bataje frontale de mare capa
citate și a dotării acestora cu 
echipament tehnologic perfec
ționat sporește considerabil rolul 
brigadierului în organizarea ne
mijlocită a activității de la 
fronturile de lucru, șeful de

Noi utilaje de incârcat in galerii
Sectorul de investiții al Exploatării miniere 

Bărbăteni a fost dotat cu una din primele mașini 
de încărcat cu descărcare laterală fabricate de 
industria constructoare de mașini românească și 
utilizabile cu succes în lucrări miniere amenajate 
pentru transport continuu.

Noua mașină de mare capacitate, avînd para
metrii funcționali ridicați, este folosită pentru pri
ma dată în suitorul de mică înclinare prin care 
se realizează cea dintîi legătură de aeraj între 
orizontul 700 al minei și galeria de coastă aflată 
în execuție, obiectiv prin care, în viitor va fi ex
pediat direct spre preparație cărbunele rezultat 
din abataje.' j ? .î ș’ ;

să 
tot

m- 
mai 
unei 

nivel

v 
A 
*brigadă trebuind 

deplinească ‘ î n 
mare măsură atribuțiile 
funcții de conducere de
mediu. In același timp, situația 
concreta existentă la unitățile 
minere arată că maiștrii mi
nieri vor trebui să-șj aducă o 
mai mare contribuție la organi
zarea activității din subteran. 
Asigurarea unei selecții rigu
roase în rîndul celor mai buni ' 
mineri, delimitarea precisă a 
atribuțiilor ar putea contribui 
la creșterea autorității și;pres
tigiului indispensabile funcției 
maistrului.

Privită in ansamblu, activita
tea conducătorului de nivel 
superior sau mediu constituie 
unul din factorii capabili să 
contribuie intr-o măsură con
siderabilă la înfăptuirea obiec
tivelor de creștere deosebite ce 
stau în fața industriei carboni
fere. Asimilarea încă din timpul 

. procesului de învățămînt a 
principalelor elemente ale ști
inței conducerii, perfecționarea 
ulterioară a conducătorilor mi
nieri în sensul formării capa
cității de a prelua din teoria 
generală a conducerii acele e- 
lemente care se pot aplica cu 
succes în funcție de particula
ritățile fiecărei întreprinderi, 
asigurarea unei conduceri omo
gene din punct de vedere cali
tativ la toate nivelele sînt re
pere care vor putea contribui 
la îmbunătățirea conducerii 
proceselor tehnico-nroductive. 
activitate de mare responsabi
litate și eficiență în condițiile 
ritmurilor ridicate de dezvol
tare specifice cincinalului re
voluției tehnico-stiințifice.

B. BOGDAN

V
V 
*
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Dispozitiv realizat prin autodotare
Realizarea prin autodotare a unor raționalizări 

și inovații care-contribuie ta creșterea productivi
tății muncii și îmbunătățirea calității lucrărilor 
constituie deja activități definitorii pentru colec
tivul atelierului mecanic al minei Dîlja. După dis
pozitivul de forjare a gulerelor burgțtielor de mi
nă și standul de încercare a stîlpilor hidraulici de 
abataj, o nouă raționalizare concepută aici este u- 
tilizată în activitatea curentă. Este vorba de un 
dispozitiv care permite compactarea prin rulare a 
plasei metalice destinate podirii abatajelor fronta
le. In acest fel se asigură o mai bună încărcare a 
vagonetelor de Alină, reducindu-se în mod cores- 

• punzător cheltuielile de transport aferente acestui 
material.

Dezvoltarea rapidă a economiei 
Văii Jiului este urmată îndeaproa
pe de ritmurile înalte cu care se 
construiesc ndile obiective socia
le. S-a îmbogățit îndeosebi fondul' 
de locuințe, fără a se neglija do- 

' țările social-gospodărești. Cinci
nalul actual cunoaște în acest 

' sens schimbări calitative de esen
ță față de cel trecut, dat fiind 
că ritmul impetuos de construc

ție a locuințelor a 
depășit în ulti- 

‘ mii ani, ritmul 
realizării dotări
lor din noile car
tiere.

Cu alte cuvinte, 
ca și anul înche
iat, în cei ce ur
mează tot măi 
însemnate fonduri

biectivului, chiar dacă modernă u- 
tilare a noului spital ar fi urmat 
să îmbunătățească radical, cu- 
un an mai devreme, asistența me
dicală, iar terminarea policlinicii 
ar fi însemnat eliberarea unor spa
ții destinate, după cîte știm, unui 
laborator cu multiple funcții 
stabilizarea forței de muncă 
Valea Jiului. Prezenți la fața 
oului ne-am așteptat că noul

de prînz, va trimite... doi pen
sionari pentru a continua activi
tatea îrflrcruptă. In acest fel aici 
s-au . realizat în două săptămîni 
lucrări în valoare de nici... 5 000 
lei. Un alt obiectiv cu destinație 
asemănătoare, casa de oaspeți
C.C.P., ’l-am găsit aproape pustiu 
în dimineața , zilei de luni, 17 ia-

a

OisGiplină fermă, ordine deplină

în
în
lo-nuarie. Explidația acestei stări de 
an lucruri ne-a dat-o

Pentru realizarea în primul trimestru a cel puțin 25 la . 
sută din planul anual de investiții

RITMUL DE LUCRU DE PE ȘANTIERE 
NECESITA CORECTURI URGENTE!

tînăr insta- 
Dumitru 

formațiile 
constructori

de investiții vor 
fi afectate îmbunătățirii dotărilor 
și serviciilor sociale, chiar dacă 
am exemplifica în acftst sens doar 
domeniile comerțului, sănătății, a- 
limentării cu apă și energie ter
mică (concomitent cu depoluarea), 
sportului.

Care este stadiul lucrărilor, a- 
cum, la începutul anului 1977, la 
obiectivele ce se încadrează în 
această sferă de interes ? Pentru 
a găsi un răspuns -la această în
trebare ne-am deplasat timp de 
cîteva zile la mal multe puncte 
de lucru. Faptele întîlnite n-au 
fost toate în măsură să confirme 
că între exigență și realitate e- 
Kistă concordanța dorită.

Spitalul cu 700 de paturi și po
liclinică ce se construiesc în Pe
troșani sînt ridicate „la roșu“ de 
peste un an, timp în care lucrări
le de aici au lîncezit. Beneficiari 
și executanți, deopotrivă, au soco
tit oportun să amine predarea o-

a adus din primele sale zile 
o altă orientare privind realizarea 
acestor obiective. Departe de a fi 

-așa, în prima jumătate a lunii, va
loarea investiției realizate se si
tuează în jurul a lâDuO lei, așa 
cum afirma inginerul Anton Pa-’ 
nait, ritm ce nu poate oferi ga
ranția terminării lucrărilor 
la finele lunilor
a.c. (O dată mai precisă nu * __
putut afla, așa cum nici de exac
titatea celor 15 000 lei nu sîntem 
siguri, chiar dacă 1a discuție au 
participat și ing. Enteric Restli, 
responsabil de lucrări, șeful unei 
echipe de dulgheri, Constantin 
Țepus, ca și aite persoane),

Spre centrul Petroșaniului, în- 
tr-o clădire veche, dezafectată,, se 
așteaptă tot de cîțiva ani amena
jarea unui hotel. Și aici e vorba 
de milioane de lei investiți. In 
dimineața aceleiași zile aici nu 
lucra nimeni. Tot jngincrui Pa- 
tiait ne-a relatat că după pauza

un 
lator, 
Hîj : 
de
ce lucraseră sîm- 
bătă . aici au fost 
transferate la un 
alt șantier, iar 
cele ce urmau să 
fie repartizate a- 
ici nu-și încheia- 
la vecinul punct 

și acest
seră activitatea
de lucru... Amintim că 
obiectiv trebuia predat anul tre
cut, dar, datorită stagnărilor de 
felul celor arătate va fi predat 
abia în acest an.

Mai amintim că 
mănătoare se află

iulie — august
am

în situații ase- 
poșta din Vui

ta vreme îri fo- 
rezervoarele de 

apă pentru cartierul' Aeroport sau 
întîrzierea cu o lună a . lucrărilor 
la blocul J—2 Aeroport, unde, la ., 
parter vor fi amplasate un oficiu 
de poștă și ateliere ale 
tivei meșteșugărești.

Se impune, așadar, ca 
tatea pe aceste șantiere 
pului din Petroșani al T.C.H. și a 
altor unități executante să cu
noască prin sprijinul beneficiari
lor intensificarea necesară.

pînă . can, ce n-a intrat
lâsința publicului^

coopera-

și activi- 
ale Gru-

A. HOFFMAN

(Urmare din pag. 1)

Constantin Teodorescu, directorul 
tehnic al minei. S-a înregistrat 
insă un ritm bun în cadrul sec
toarelor II, III, VII și îndeosebi 
IV, fapt ce ne permite să afirmăm 
că există condiții pentru redresa
rea producției. O problemă dificilă 
continuă însă să rămină plasarea 
insuficiență a fronturilor de lu
cru din cauza lipsei de efective.

O însemnată restanța, de peste 
10 000 tone de cărbune, se înre
gistrează și la mina Petrila, uni
tate care în cursul anului trecut 
a obținut o serie de rezultate 
bune în producție. Cîteva opinii 
ne sînt furnizate aici de ing. 
Grigore Grăjdan, șeful sectorului 
fruntaș V i

Sarcinile de plan nu au.fost în
deplinite in primele zile nici în 
cadrul sectorului nostru. Măsuri
le luate au dus la creșterea liniei 
de front, ceea ce va permite re
cuperarea minusului. Va trebui, 
insă, să acordăm cea mai mare 
atenție utilizării judicioase a for
ței de muncă disponibile, menține
rii unei discipline ferme.

Singura unitate care a înregis
trat un demaraj mai bun, acumu- 
lînd ta jumătatea lunii un plus de 
600 de tone, este mina Pa- 
roșeni. In cursul anului trecut 
ne-am străduit, pe lingă realizări
le bune în producție, să pregătim 
noile abataje ce vor fi puse în 
funcțiune și să le dotăm cu echi
pamente moderne, apreciază . di
rectorul niinei, ing. Traian Avra- 
mescu. Alături de asigurarea ca
pacităților necesare, realizarea u- 
uui bun coeficient de prezență și

dirijarea corespunzătoare a forței 
de muncă spre lucrările direct 
productive au permis îndeplinirea 
sarcinilor de plan în cea mai ma
re parte a zilelor din acest an.

Cele cîteva opinii exprimate 
mai sus conduc 1a concluzia, co
mună și pentru celelalte unități 
miniere din bazin, că felul în ca- ; 
re s-au pregătit capacitățile de ■ 
producție^ Ia nivelul sarcinilor ' 
sporite ale acestui an, precum și ; 
preocuparea, pentru folosirea 'opti- 
mă a disponibilului de forță <db 11 
muncă au determinat în mod di
rect nivelul realizărilor acestor 
prime zile ale anului la produc
ția de cărbune. De aceea este ne
cesar ca' în toate unitățile miniere, 
în frunte cu organizațiile de 
partid, cadrele cu funcții de răs
pundere în activitatea de produc
ție, toți angajații să acționeze 
consecvent pentru întărirea ordi- I ; 
nci și disciplinei muncii sub țoa- i 
te aspectele ei, pentru atingerea ; 
nivelelor de eficiență corespunză- ' 
toare țehnolglilor și echipamente
lor perfecționate a căror prezență 
în subteran ilustrează un impor
tant efort de investiții destinat : 
modernizării extracției. Sporirea 
pe această bază a productivității 
muncii și îndeplinirea ritmică a 
sarcinUpr de pIan trebuie să con- 
dîică încă din această lună la

• redresarea activității de produc
ție, la îndeplinirea:exemplară a 
importantelor sarcini pe care cel

■ de-al doilea an al cincinalului re
voluției tehnico-științifice le pu
ne în fața mineritului Văii Jiului 
în vederea sporirii producției de / 
cărbune cocsificabil și energetic. ;
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Cine sînt prietenii noului
Minele se modernizează, munca în subteran se apropie de munca 

din uzine și. fabrici, s-au introdus noi tehnici și tehnologii, dar cel 
mai important capital, ctrtn ne-am obișnuit să-1 numim, rămine în 
continuare OMUL. Spre el trebuie să ne îndreptăm întreaga atenție 
și mai ales spre cei care vor constitui schimbul de mîine al minerilor 
de azi.

Interlocutorii noștri, tinerii nou angajați i-am întîlnit în căminele 
de nefamiliști ale minelor Petrila și Lonea. Discuțiile purtate nc-au 
dezvăluit amănunte semnificative, deloc lipsite de importanță, amă
nunte pe care vi le prezentăm în rîndurile ce urmează, cu speranța 
că ele vor constitui direcții de 
bilizarea noilor angajați.

acțiune ale factorilor interesați în sta*

„SĂ MUNCIM, CU GINDUL

ĂSTA AM REVENIT"

— Acum nu am decît 4 zile 
/Instructaj', dar am mai lucrat 

Valea Jiului, la Petrila, un an 
jumătate înainte de armată, 
spunea Nicolae Fluturaș, nou an- 
gajat la mina Lonea. Sînt din Brăi
la dar m-am întors în Vale. De ce? 
pentru că aici se muncește cinstit 
și se cîștigă cinstit! La 23 de ani, 
cîți am, tr'buie să mă gîndesc la 
viitor și viitorul ți-1 faci după cum 
nimicești. 1

La mina Petrila stăm de vorbă 
cu 
de 
la 
de

A/și'

de 
în 
și 

ne

tînărul Vasile Trincă, băcăuan 
origine : „îmi place să lucrez 

mină. Am mai lucrat și înainte 
armată, doar G luni, e adevărat, 
mi-a plăcut, l-a plăcut mina și 

tatălui meu care a lucrat tot în 
subteran, dar la ivluncelul Mic. 
Mie îmi place mai mult în cărbu- 

> să 
îi 
Și

demna pentru că a fost martor 
cînd un băiat din comitetul de 
cămin îl batea pe un altul, jos, la 
poartă. Sora lui Vintilescu . ’
cercat să-i- despartă. Dar a repe
zit-o dc un perete. Femeia a în
ceput - să p.lîngă iar atunci taică- 
său i-a spus lui Vintilescu : „Hai 

. mă acasă, nu vezi ce oameni sînt 
ăștia ?“ Dar n-a vrut să plece. Nu 
toți oamenii sînt răi. Eu cînd am 
fost repartizat la grupa lui nea 
Zaharia mi-a spus — „Mai băiete, 
noi te primim ca pe copilul nostru. 
Ai grijă , numai să nu faci nemoti- 
vate". Și șeful de brigadă și mi
nerii și maiștrii se poartă frumos 
cu noi, cu cei noi veniți. Dacă 
muncești și-ți vezi de treabă ni- 
meni nu are nimic cu tine.

V-arn redat în întregime relata
rea tînărului Vasile Păun tocmai 
pentru că ir. cuvinte puține și sim-

a în

Inain- 
cerere 
acor- 

acasă.
să-mi 
duc 
la angajare, 
am vrut să
Cînd m-am

Un om în viziunea ortacilor săi
In concediu fiind îi primește pe 
Oameni Ta el acasă, discută cu ei 
și deși nu erau la prima abatere 
ie aprobă angajarea. Ii muștrulu- 
iește dar îi. și sfătuiește.

Să vedem un alt caz, de la mina 
Lonea, povestit chiar de cel în 
cauză.. Se numește Ion Negură și 
este din Piatra Neamț: „După ce 
arii terminat armata, rh-am anga
jat la Lonea, la sectorul . III. Lu
crez de mai bine de 9 luni, 
te de Amil Nou am făcut o 
către șeful sectorului 
de cîteva zile să mă 
Că nu mai fusesem de 
plus, armata,.. Mă rog, 
fac revelionul acasă..
întors am aflat: că am nemotivate 
pe cîteva zile. Am căutat cererea 
pe care o lăsasem la .sector dar 
nu am mai găsit-o nici,eu aprobare,, 
nici fără. Așa. că am rămas cu ne
motivatele. Pînă atunci, nu am a- 
vut nici una". '

Aceste două moduri de a privi 
ți înțelege omul mai au nevoie de 
comentarii ?

I 
I

ne decît în piatră. Altceva ce 
vă spun ? îmi place și atît. Cui 
place să muncească, îi place 
mina.

: Și Aurel Baltariu a lucrat ...
mină înainte de armată. La mină 
a lucrat și tot la mină s-a întors: 

—Am urmat cursurile unei 
școli profesionale și m-am calificat 

• electrician de centrale și stații. 
Aveam o meserie mai , curată ca 
a șefului de sector. Mă nemulțu
mea însă un gînd. Eu ca electri
cian cîștigam cu ceva peste 1000 
de lei. Iar tatăl meu care lucra ca 
miner la Lonea cîșliga 3000—4000 
de lei. Pe lîngă: astă mereu îmi 
vorbea de mină, de muțica lui băr
bătească. Așa m-am hotărît să vin 
la mină. înainte de armată am fost 
ortacul tatălui meu. M-a cătănit 
mai mult decît pe toți ceilalți ca 
ca nu creadă cumva oamenii că 
mă protejează. „Cătăneala" lr' 
mi-a prins însă bine. Pot să spun 
acum după vechimea pe care o am 

j In mină, că aief cine muncește 
. cîștigă, cîștigă bani dar și stima 
semenilor.

O acțiune de mare 
răspundere:

în STABILIZAREA 
ȘI CREȘTEREA 

CADRELOR

ple scoate în ' evidență un fapt 
semnificativ — este destul atitu
dinea nepotrivită a miții singur 
om ca să strice ceea ce au creat 
mulți alții cu răbdare și dragoste 
de oameni. Nu am aflat, cine este 
acest membru al comitetului de 
cămin. Păun nu-1 cunoștea după 
nume dar îl. pot afla cei ' care 
se ocupă de bunul mers ăl cămi
nului. ■ 7„77 ..

DOUĂ MODURI DE A ÎNȚELEGE

OAMENII
i

— Eu și cu un prtac, bun prie
ten de-al. meu sîntem Ia a treia 
angajare la mina Petrila, ne spu
nea ' Carol Csaba Oszvath. Lucram 
cîte 5—6 ' luni, trăgeam un chef, 
făceam cîte 8—10 nemotivate. Ne- . 
au desfăcut contractul de muncă 
și am plecat acasă. Iar am venit 
și iar... înainte de Anul Nou iar 
ne-am dus acasă.„Cînd am revenit, 
acum cîteva zile, am aflat că șeful 
sectorului, inginerul Grăjdan este 
tn concediu. Ne gîndeâm ce să 

tfacem. Ne-am luat inima în dinți ; 
și ne-am dus la dînsul acasă. Ne-a 
primit, ne-a dat și o țuică. A stat 
de vorbă cu noi mai mult de 9 oră. 
Ne-a și muștruluit dar nu ne-a 
părut rău eă noi eram de vină. 
Ne-a aprobat să ne angajăm din 
nou la sectdrul V. De acum gala! 
Nu mai facem nemotivate. Același 
lucru vi l-ar spune și ortacul meu 
dar nu e aici. E la sfat că se în 
soară. O să mă însor și eu că... 
cazul.

el taieă-Său îl îndemna Deci un șef de sector manifestă 
nu numai înțelegere dar și omenie.

J NU MINA l-A ÎNDEPĂRTAT

Vasile Păun din județul Dolj a 
venit cu cîțiva consăteni să se an
gajeze la mină. Din patru cîți erau 
inițial, au rămas numai doi la mi- ■ 
na Petrila. De ce? Fără rețineri 
tînărul ne spunea deschis :

- Eram cu cererea de angajare 
in mină.
văzut pe 
dînsul în

. diențe, a
noi. Nici .. . ___  „ .. ....
director să fie atît de primitor. 
Bine primiți am fost și la comite
tul de partid și la U.T.C. 
aici toate au fost bune și 
bucurat.. Nici unul nu se 
să plece. Dar la cămin...
Constantin Gruia a văzut
unui scandal cc avusese loc seara 
In cămin a. plecat imediat. Florin 
Mărcu ă plecat și el, tot din cauza 
asta. A mai văzut și alte treburi 
urîte. A făcut și nemotivate ...Am 
rămas doar doi Eu și Vintilescu. 
Deși pe
să plece. Dar nu a plecat. 11 în-

Tovarășul director ne-t. 
culoar și ne-a luat la 

birou. Deși nu. avea au- 
stat mult de vorbă cu 
nu ne așteptam ca un

...Ne oprim aici cu relatarea fap
telor văzute și povestite de oame
ni, a primelor impresii ale noilor 
angajați, a gîndurilor cu care au 
venit la noi, în Valea Jiului. Oa
menii au multe de spus și din ’ 
spusele lor se pot trage învăță
minte. utile. Numai că trebuie as
cultați. Multe au avut de povestit, . 
bune și ‘ rele, Nicolae Răileanu, 
Sandu Crăciun, Constantin Năs- ■ 
tase, Ion Beseroi sau Scarlat Bro
tac de la mina Lonea, cu care am 
stat de vorbă. : “ ; ? ș

Ascultați-le păsurile și veți afla» 
cum am aflat și noi, că: „Tovă- . . 
rășul Ionescu de la personal de 
la Lonea la unii le șpune cum îi 
vede — lu nu stai mai mult de 
două luni, tu o lună..." Și asta o 
spune omuliy care abia a sosit în 
Vale. Veți afla fapte demne de. 
laudă cum am aflat despre tînărul 
brigadier Andrei Radu de la mina 
Petrila Care vine în cămin si stă 7 
de vorbă cu ortacii lui, se intere
sează de viața lor. Sau veți afla 
că mai sînt maiștri sau •șefi de 
sectoare care nu trec cu lunile pe 
la cămin iar atunci cîpd trec, 
vin cu listele de absenți de la lu
cru. Sail veți afla că atunci cînd 
vin tovărășii din conducerea di
feritelor compartimente (contabil 
șef, sau șef birou administrativ) ' 
se interesează dacă' televizorul 
funcționează, dacă sînt reșouri sau 
alte improvizații' de încălzit, dar 
mai puțin despre viața noului an
gajat, despre 
frămîntă.

Preocupare
oamenilor există, ha drept vorbind, 
numai că trebuie ordonată, călă
uzită, pe baze științifice și nu des
fășurată la întîmplare. /

Oamenii trebuie să fie apropiați 
. de sufletul omului, de al poujui 
• angajat mai ales. :

Dorin GHEȚA

problemele 1 care-i

privind stabilizarea

Cum să nu-1 asculți 
cînd îl vezi cum lucrează

Cei care nu l-au mai văzut pe Se cunoaște că e stăpin pe me- 
Mihai Agoston de 6 ani, de cind serie, dar și la oameni se pricepe, 
a început mineritul, abia de l-ar Nu-i înfumurat că a ajuns șef de 
putea recunoaște. Băiețandruhii brigadă’’ 
slăbuț, Isfjos, i-a luai locul un
bărbat puternic. Sfioșenia înce
putului s-a transformat in sobrie
tatea omului stăpin pe sine și pe 
tainele1'meseriei.

Cu doi ani în urmă, unii pri
veau neîncrezători, cu rezervă, 
alegerea lui in fruptea unei bri
găzi de pregătiri După trecerea 
celor doi ani insa... Dar sa dă/ny are necaz și nu poate veni la 
cuviniul ortacilor din brigadă, schimb, se duce el pe schimbul 
oamenilor cu care lucrează zi de omului. Cu el poți să te înțelegi 
zi la frontul .de lucru- Ei îl cu- din toate punctele de vedere-, 
nosc mai bine. , : -

— Am lucrat 
ani in urmă, în 
dor. Eu eram șef de schimb, ne 
relata minerul Gheorghe Tudor, 
azi tot șef de schimb dar în bri- 

, gada condusă de Mihai Agoston. 
Ce mi-a plăcut încă de pe atunci 
la el era^. ambiția. Da. este un 
om ambițtbs ! Știe ce vrea. E 
hotărît. Cind a spus o vorbă, vor
bă rămine. Ca meseriaș, ce să 
vă spun, e om priceput: Dar cînd 

e cazul ne întreabă și pe noi 
cei mai vechi, ne consultăm și 
facem pînă la urmă cum e bine. 
Ce mqi de colo pină colo, băiat 
bun, crescut de noi. De aia tot 
de la noi a plecat ideea să-l pu
nă șef de brigadă.

Un alt șef de schimb, Dumi- 
trache Neghină, ne spunea la 
rîndul său : „Deși tînăr (are nu
mai 26 de anih.n.), pe Mihai

' Agoston îl ascultă toți
dur și el. la rindul lui, 
pe oameni. Nu pleacă 
la front cind schimbăm 

' .rile fără să ne spțină 
de făcut și-cum trebuie

Mai tinăr decît cei doi șefi dc I 
schimb, vagonetarul Ion Butilră, 
de 19 ani, ne-a vorbit și el cu 
multă Căldură despre șeful lui de 
brigadă: „Nu l-am văzut odată 
să fie mînios, să strige la oameni. 
Cum să nu-l asculți cind te uiți 
la el. cum lucrează. Niciodată, nu 
se trage de la muncă. Dacă 6țhruZ

I 
I 
I
I
I 
I

Mecanizatorul ,miner Mihai A- 
goston, absolventul de acum cîțiva 
ani al Grupului școlar minier 
din Lupeni, . este ' astăzi Șef 
brigadă. Este un om apreciat 
ortacii săi pentru muncă și 
țelegere, pentru dăruirea și 
fletul pe care-l pune in tot 
face., Rezultatele brigăzii 
spulberat neîncrederea, reținerea 
unor oameni: Cu combina de înain
tării PK-7, introdusă cam de pe 
la jumătatea lunii, l 
ton a realizat in decembrie 
ml de avansare. Iar ciștigurile 
obținute, peste. 250 l ' . .
au răsplătit din plin eforturile 
depuse.

Oamenii vorbesc 'despre el cu 
îndreptățită mindrie : „Băiat bun, 
crescut de noi'1.. Cit e de bun o 
spun oamenii, dar An ai ales fap- 
tele.

De curind, primul său șef de 
grupă — omul de la care a invă- 

edată de țat meserie a cerut să lucreze in 
schimbu- _ , _ , , . .
ce avem Agoston, omul crescut de minerii 
să facem. Paroșeniului. (G. DORICI).

împreună și cu 
brigada lui $an-

oamenii; 
ii ascultă

...._ I 
brigada Agos- I 
decembrie . 141 |
"ar ciștigurile . 
lei pe post, j 
'.in eforturile I

I
I
I

brigadă pe care o conduce. Mihai

Și după 
am fost

„școala" Vul- 
chemat la Li-

Pînă 
ne-am 
gîndea

Cînd 
urmele

brigada, lui e 
Și-au depășit, 
cel mai mare 

avansare între

un film nu 
scapă un meci al Jiului, mai 
cinstesc chiar și o bere. Și Ic 
cei 43 de ani ai săi Costea are 
timp să treacă și pe la cămi

„Partaj"

o-

□ți 
ne

greu 
cu 

am

Tineri în vrednicie și aspirații 
ca șef de brigadă însă. Doar de 
un an și- ceva.

Mureșanul Costea a ajuns în 
Va!e adus de un consătean din 
Isrnut. Ion Ținea, acum pen
sionar, 
conului 
vezeni...
- La

Atitudini
Călători fiind intr-un auto

buz de pe .ruta Petroșani - ■ U- 
ricani, din Piața Victoriei pînă 
la ls.croni, sîntemmartori fără ■ 
voie ai confesiunii unei tinere, 
confesiune făcută unui cetățean, 
cu o voce destul de ridicată, 
parcă înadins, pentru a atrage 
atenția celor din jur. Subiec- 

, tul discuției ne-a stupefiat : 
„Să-l las lui ? Nici nu mă gîn- 
desc. Culeg probe pînă cînd îi 
conving pe toți. La mine tre
buie să stea", nu la el. Să plă
tesc eu întreținerea ? De ce ? 
Să plătească el, că are leafă 
mai mare. Cred că pînă la ur
mă tot eu am să-l cîștig“.

Ce să cîștige, sau mai bine 
zis pe cine crede că „o să-l cîș

tige" ? Poate ați înțeles că era 
vorba de propriu-i copil. O 
căsnicie se destrămase destul 
de repede, dar nu îrttr-atil în
cât să nu fi dat naștere unui 
copil.,' - 7 ■■ •

Un copil nevinovat devenise 
obiect de dispută. Era.,, un bun 
care trebuia împărțit. La' el 
sau la ea. Motivul — tînăra. a- 
proape îl striga — „Să plătesc 
eu întreținerea ? De ce ? Să 
plătească, el*',., etc. etc.

După ce tînăra a coborît, un 
..călător, și nu dintre cei vîrst- 
nici, a exclamat eu năduf! 
„Halal, mamă. Auzi, să-ți cîș- 
tigi copilul la tribunal ca la lo
terie..."

D. GHF.ȚA

Constantin PELOIU

(Urmare din pag. 1)
Pe mine m-a luat în pri

mire- ajutorul de miner Grigore 
Ștefan. Cînd mi-a fost mai 
m-a ajutat. Și cu vorba și 
fapta. Cred că de aceea 
rămas la mină.

Ba chiar de aceea, că 
găsit oameni de înțelegere, 
mărturisim noi gindul.

...La 63 de metri mai în 
dine, la 512, Aftenic Costea și 
ortacii săi ripau stația de ac
ționare a transportorului. In ju
rul lui roiau numai tineri.

De fapt și eu sînt,.. tînăr,

Aftenic COSTEA,

frontale, 
mereu în frunte, 
lunar, planul. Au 
randament de 
frontale, ne lămurește maistrul
Avram, mîndru că laudă un om 
de prin părțile Mureșului său. 
In COM., numai că n-a plîns 
că nu aducem complexul în a- 
batajul său.
■- Dar oamenii săi? ■

— Cine n-ar vrea să lucreze 
cu Lazăr, Imbru, cu frate-su mai 
mic, Gheorghe Costea ? Com- 
bainerii sînt mai tineri : Istrate, 
Mihăileasa, Scurtu, barem e u- 
tecist, ceilalți sînt membri de 
partid- .■ 1 .

Ortacii lui Costea lucrează 
împreună doar din martie anul 
trecut, dar. alcătuiesc unul din
tre cele mai tinere șt omogene 
colective ale Livezeniului,.. Nu-i 
de mirare, fiindcă împreună cu 
șeful lor, mai văd

vada cum o mai duc cei ti
neri. Le mai dă, din cînd in 
cînd, și sfaturi de viață. Ba 
chiar, spun unit, ti și dăscăleș
te citeodată—

Aici, în subteranul Maleei, la 
două orizonturi diferite, doi pg-r 
meni obișnuiți, rămași însă ti;
neri în vrednicie și aspirații. Pe- > 
loiu și Costea,. muncesc laolaltă 
cu moi tinerii lor ortaci, le îm- i 
părtășesc din experiența lot, 
îi deprind să iubească meseria 
de la fruntariile hărniciei și cu- 
rajului - mineritul. -Și tovară
șii lor. deslușind și tainele teh
nicii, învață să fie cu adevărat 

’oameni, rămîn „Io greu", adu- 
cîndu-și astfe.l obolul în lupta 
pentru scoaterea la suprafață 

.0 prețiosului cărbune. ‘
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Cultivarea adevăratelor valori 
ale folclorului nostru

Peste 2 000 dc cetățeni au trecut, 
duminică, pragul Casei de cultură 
din Petroșani, dar .aproape 300 
dintre cei mai buni artiști amatori 
din Valea Jiului au trăit emoții 
deosebite, în cadrul concursului 
formațiilor și soliștilor de muzică 
populară, cotat ca fază municipală 
ft festivalului „Cîntarca Româ
niei". Au fost prezente formațiile 
artistice din aproape toate lăcașu
rile culturale ale sindicatelor și 
rurale din Valea Jiului, mai puțin 
artiștii amatori din Uricani, soli
citați, pare-se de o „nuntă mare" 
ți inexplicabil, cei din Banița, 
clubul din Petrila fiind reprezentat 
doar de... un instrumentist.

Dialogul artistic, care a durat 
mai bine de fi ore, a adus în scenă 
talentații „purtători de cuvînt" ai 
tezaurului folcloric din municipiul 
nostru și alte zone ale țării, trece
rea în revistă a tuturor ansambluri
lor folclorice și evoluția soliștilor 
au constituit o sugestivă reprezen
tare a preocupărilor de cultivare 
a creației folclorice muzicale și 
coregrafice.

Deliberarea juriului a stabilit 
ierarhii valorice, dar nu acesta 
este lucrul cel mai important, con
ți untarea iubitorilor muzicii și 
dansurilor populare a creat pre
misa unui fructuos dialog al valo
rilor folclorului momîrlănesc. Evi
dențiind reușitele acestui concurs 
de amploare,' avem însă în vedere 
și inadvertențele care acreditează 
un anume dezinteres față de pro
ducțiile folclorice, din fericire, ră

PREMIILE FAZEI MUNICIPALE A FESTIVALULUI NAȚIONAL 

„CINTAREA. ROMÂNIEI"

ORCHESTRE POPULARE : 1. Taraful clubului sindicatelor Vul
can • 2. Taratul clubului sindicatelor Lupeni ; 3, Taraful clubului sin
dicatelor Lonea ; mențiuni : tarafurile Casei de cultura din Petroșani 
și clubului Aninoasa; așezăminte culturale rurale: 1. Taratul căminu
lui cultural Cîmpu lui Neag, 3. Taraful căminului cultural Cimpa.

DANSURI POPULARE: 1. Formația clubului din Lupeni ; 2. For
mația Casei de cultură jdin Petroșani ; 3. Formația clubului din Lonea; 
așezăminte culturale : 1. Formația căminului cultural Cîmpu lui Neag; 
2. formația căminului cultural Iscroni ; 3. Formația căminului cultu
ral Cimpa ; mențiune : Formația de copii a căminului cultural Dealul 
Babii.

GRUPURI VOCALE : 1. Clubul sindicatelor Vulcan ; 2. Casa de 
cu'tură din Petroșani ; așezăminte culturale : 1. Cîmpu lui Neag ;
2. Iscioni ; 3. Cimpd.

FORMAȚII DE FLUIERAȘI : 1. Căminul cultural Dealul Babii.

SOLIȘTI VOCALI : 1. Maricica Mocanu (Petroșani) ; 2. Iacob 
Moldovan (Lupeni); 3. Marioara Moldovan (Aninoasa); mențiuni: 
Aurel Lazăr (Lonea). Petru Predescu (Lupeni). Ilariton Pascu (Lu
peni), Maricuța I-Iotea (Vulcan), Elena Szabo (Vulcan), Lucia llațe- 
gun (Vulcan) , așezăminte culturale : 1. Viorica Bota (Cîmpu lui 
Neag). 2. Rodica Banyai (Iscroni), 3. Elena Hurmuzan (Iscroni) ; 
mențiuni : Viluca Brăila (Cîmpu lui Neag), Nuța Burdba (Cimpa), Ma
rinai a Ciurea (Cîmpu lui Neag).

SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI : 1. Augustin Moldovan (Aninoasa), 
2. Enache Brînzca (Lonea), 3. Ion Bora (Vulcan) ; mențiuni : Nicolae 
Brînzca (Lonea), Dumitru Cîl.ea (Lonea); așezăminte culturale: 1. Pe
tre Matei (Dealul Babii), 2, Ion Cîndea și Mihai Todea (Cîmpu lui 
Neag), 3. Gheorghe Ciurea (Cîmpu lui Neag). ' „ • ,

RAPSOZI POPULARI : Traian Costina (Dealul Babii).

Concursul formațiilor șl soliștilor 
de muzică populară

Evoluează în concurs grupul vocal al căminului cultural din Cîmpu 
lui Neag. z

mase cu mare priză la publicul 
c.ostru spectator. Astfel, dacă au 
existat colective artistice care au 
marcat un\ excelent salt valoric, 
ne referim la ansamblul sindicate
lor din Vulcan și formațiile cămi
nului cultural din Iscroni (director 
Gh. Drăgănescu), în contrast cu 
acestea se află slaba preocupare 
manifestată la nivelul unor foruri 
culturale din Petrila, Banița etc. 
In același timp, dacă subliniem ca 
remarcabilă intenția unor formații 

rurale de a reabilita un instru
ment tradițional, precum fluierul 
(Dealul Babii, Cîmpu lui Neag) nu 
împărtășim opinia unor activiști 
culturali care nu acordă o atenție 
egală tuturor genurilor artistice. 
Spre exemplu. în concursul forma
țiilor sindicatelor au fost prezente 
doar două grupuri vocale. Tot ast
fel. nu putem admite, imixtiuni 
ale artei culte în folclor, unele 
dansuri prezentate de formațiile 
din Valea Jiului (Petroșani, Lupe
ni), nu respectă autenticul core
grafic momîrlănesc, prezentînd „fi
guri" străine acestei Vetre de 
i’.eam. Toți instructorii de dans ar 
trebui să urmeze linia adoptată de 
cei din Cîmpu lui Neag, Iscroni 
.•și chiar Cimpa, evidențiind mai 
ales elementul esențial al dansului 
din Vale — bătaia pe un anume 
picior în ritm cu fraza muzicală 
(Tropăita de la Cimpa. Momîrlă- 
nescul. Pădurănescul, Rața. Hora 
<u șapte bătăi). O altă inadver
tență ușor de remarcat — unii so
liști de muzică populară prezintă 
melodii din Maramureș și Someș, 
adoptînd costume... oltenești.

Concursul artistic de duminică 
a marcat însă valențele perma
nente ale folclorului din Valea 
Jiului, preocuparea stăruitoare 
pentru punerea sa în valoare ș‘i 
interesul spectatorilor pentru crea
țiile populare. Rămîne însă ca ar
tiștii care ne vor reprezenta în 
întrecerile județene și naționale 
să facă totul pentru a fi mesageri 
autentici ai artei populare din mu
nicipiul nostru, edificată și con
servată de-a lungul secolelor, prin 
frumusețea și acuratețea sa, în a- 
cest sens impunîndu-se o cuprin
dere mai largă' a genurilor lirice, 
In care să fie prezente atît piese 
de rezistență ale folclorului vechi, 
dar și cîntece din Vale care să 
ilustreze mutațiile structurale să- 
virșite în viața economico-socială 
a Văii Jiului.

Ion VULPE

r

L

Ce este istoria acestui popor 
decît o continuă luptă pentru 
independență și pentru unire ? 
Conștiința străveche a unității 
etnice a fost mereu trează și 
vie, au avut-o dintotdeauna ba
ciul moldovean și cel ungurean 
și cu cel vrîncean, au întărit-o 
prin lupte și ctitorii marii vo
ievozi, i-au dat glas toți căr
turarii născuți vreodată pe a- 
cest pămînt. Ciobanii ardeleni 
coborau cu oile pînă la Dună
re și pînă la Marca cea Mare, 
pescarii de la Dunăre urcau 
cu carele cu pește peste Car- 
pați pînă către hotarele de la 
miazănoapte, cei prigoniți de 
asupritori străini în Țara Ro
mânească î.și găseau adăpost și 
sprijin la frații lor din Moldo
va și Ardeal, precum cei din 
Ardeal și Moldova la frații lor 
din Țara Românească, vorbind 
toți aceeași limbă, cîntînd ace
eași doină și purtind în suflet 
aceleași idealuri. Sfăto.șii cro
nicari au spus că „toți de la 
Rîm ne tragem".

Există în istoria noastră mo
mente în care această luptă 
seculară a atins incandescența, 
mareînd saltul dialectic al lup
telor și speranțelor acumulate 
prin ani. Este momentul rea
lizării, chiar și numai pentru 
cîteva luni, a unirii de către

— Sămînța fără somn
Robiți am fost, cu gîndul, mărețului întreg, 
lneă din cumpeni aspre de spații și de lumi, 
Pe sanctuar carpatic, în care se aleg 
Jertfirile, sub cerul acestei bune mumi.
Cioplind simbolul nostru, în piatră de afund, 
Pe temelii ce urcă IN GUGET .ȘI-N SIMȚIRI, 
Printr-o durută vreme pătrundem, in rotund, 
Uniți pe sub volute de roșii trandafiri.
Egali, ne recunoaștem într-un înalt destin ; 
Sîntem și Burebista, și Bravul, și Cuza-Domn ; 
Veșnică primăvară, spre primăveri ce vin 
Dospind, între pămînturi, SAMINȚA FARA SOMN !

Maria DIN CA

* SIMPOZION. Marți, 2.’> ia
nuarie la Casa de cultură din 
Petroșani va avea Ioc simpo
zionul cu tema „Centenarul In-

■ix, ciențe. de stat a Româ
niei", Manifestarea va fi ur
mată de un spectacol televizat 
al cenaclului „Ateneul tinere- 
tu>:i" și urî vernisaj al expo
ziției de pictură și grafica ue- 
dicală aceluiași eveniment. Ex
poziția va fi deschisă în foaie
rul mare al Casei de cultură.

Mihai Viteazul, este revoluția 
de la 1848, este Unirea realiza
tă in ianuarie 1859, prin ale
gerea aceluiași domn, Alexan
dru Ioan Cuza, în Moldova și 
Țara .Românească. Unirea de 
la 24 ianuarie 1859 a fost o ma
re cucerire și un mare pas îna
inte, o cucerire care trebuia a- 
părată și consolidată. împlini
rea deplină i-au adus-o cuce
rirea Independenței de stat în 
1877, reîntregirea țării la 1 De
cembrie 1918, cînd ardelenii, ca
re ceruseră : „vrem să ne u- 
nim cu țara", și-au văzut rea
lizat acest mare vis ; i-a adus-o 
ziua de 23 August 1944, momen
tul înalt al începutului Româ
niei socialiste de azi. IstoriaK 
noastră este, astfel, istoria unei 
lupte seculare pentru indepen
dență, unitatea națională și 
dreptate, iar aceste momente, 

, pc care, le păstrăm sacre în 
memorie, le sărbătorim și le 
cinstim, sînt trepte firești ur
cate de poporul român spre îm
plinirea de azi. De aceea, da
că am fi întrebați cînd'au înce
put românii luptai lor pentru 
independență și unire și eind 
au luptat pentru acest ideal, 
răspunsul nu poate fi altul de
cît : dintotdeauna și întotdeau
na.

I
• IN DEPLASARE. Cenaclul 

. Ateneul tineretului" din Pe
troșani va poposi, mîine seară, 
ele ’a ora 18, în mijlocul iubi
torilor de muzică și poezie din 
orașul Hunedoara.

• CONCURS. Duminică, d? 
la ora 10, la clubul muncitoresc 
din Vulcan va avea loc concur
sul formațiilor de muzică ușoa
ră lin municipiul Petroșani.

• TURNEU. Sîmbătă și du
minică, Teatrul de stat „Valea 
JiUiUi" din Petroșani va sus
țin- în orașele Deva și llune- 
doi ra spectacole cu piesele 
„Operațiunea Gambit" de Tudor 
Negoiță și „Nu sîntem îngeri" 
de -Mul ioachim.

(Urmare din pag. 1)

și după cucerire. Sub conducerea 
unor voievozi cutezători ca Mircea 
cel'Bătrîn, lancu de Hunedoara, 
Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, și 
Mihai Viteazul, care au înțeles pe
ricolul înaintării puterilor străine, 
românii au izbutit prin bătălii 
grele, deși copleșiți de forța nume
rică a invadatorilor, să stăvi
lească' pentru un timp pericplul.

Datorită rezistenței eroice a po
porului nostru, dornic să-și apere 
cu orice preț glia strămoșească, 
puterea otomană n-a putut trans
forma niciodată principatele în pa- 
șalîcuri, fiind nevoită să le lase 
o organizare proprie. Reglementa
rea raporturilor politice dintre 
Țările Române și Poarta Otomană 
s-a efectuat pe baza unor tratate 
cu obligații bilaterale, cunoscute 
sub numele de capitulații și a unor 
ordine ale sultanilor denumite fir
mane sau hatișerifuri. Acestea 
prevedeau pentru principatele ro
mâne libertatea de a-și alege vo
ievodul, de a purta război și de a 
încheia pace cu vecinii. In temeiul 
acestor capitulații, după cum pre
ciza Karl Marx, „Principatele Du
nărene sînt două state suverane, 
sub suzeranitatea Porții, căreia îi 
plătesc tribut, însă cu ondiția ca 
Poarta să le apere de toți dușmanii 
din afară, oricare ar fi ei, și tot
odată să nu se amestece sub nici 
o formă în treburile interne". Insă 
Poarta Otomană nu și-a respectat 
angajamentele, avute prin aceste

I N D E P E N
aspirație

capitulații, -mărind continuu tribu
tul și impovărînd Țările Române 
cu tot felul de obligații care au 
culminat sub regimul turco-îana- 
riot.

In condițiile destrămării feuda
lismului se dezvoltă la popoarele 
subjugate de turci conștiința na
țională, ideea unității și libertății 
naționale. Ca urmare, imperiu) 
feudal otoman este tot mai des 
zguduit de mișcările de eliberare 
națională ale popoarelor asuprite, 
mișcări progresiste care, treptat 
iau caracter de masă, atrăgînd în 
sfera lor toate păturile populației. 
In aceste împrejurări, lupta Țări
lor Române pentru consolidarea 
autonomiei lor interne și apoi pen
tru cucerirea libertății depline 
s-a intensificat.

Împotriva jugului otoman și a 
exploatării feudale a izbucnit răs
coala din 1821, condusă de Tudor 
Vladimirescu, care s-a încadrat în 
lupta popoarelor din Balcani pen
tru eliberare națională și constitui
rea statelor independente, ea reu
șind să pună capăt regimului tur- 
co-fanariot. De acum' Poarta Oto
mană a fost nevoită să numească 
la noi domni pămînteni.

înlăturarea relațiilor feudale și 
realizarea unității naționale a ro

seculară a poporului român
mânilor — ca element esențial în 
asigurarea victoriei în lupta pen
tru scuturarea jugului străin — 
reprezentau cerințe obiective ale 
dezvoltării principatelor, devenind 
totodată preocupări de căpetenie 
ale luptătorilor Înaintați în seco
lul al XlX-lea. Astfel, în 1829, în
tr-un memoriu din Țara Româ
nească. se cerea ca „Valahia și 
Moldova să se împreune. și să se 
facă amîndoua un principat", care 
să fie „neatirnal de Turcia". in 
„Declarația de principii a partidu
lui național" din 1838, I. Cîmpi- 
ncanu și adepții săi se angajau 
prin jurămînt să lupte din toate 
puterile „pentru a Ie reda tuturor 
membrilor răzlețiți ai națiunii noas
tre o patrie liberă și independen
tă". In timpul Revoluției de la 1848, 
prin Proclamația de la Islaz, po
porul decreta „independența sa ad
ministrativă și legislativă pe te
meiul tratatelor lui Mircca și 
Vlad, și neamestec al nici unei 
puteri din afară în cele dinăuntru 
ale sale", ceea ce constituie hotă- 
rît un pas spre cucerirea inde
pendenței naționale.

Marele istoric și patriot Nicolae 
Bălcescu atrăgea atenția că ro
mânii, spre a putea intra în pleni

D E N T A

tudinea drepturilor lor naturale, 
mai aveau de făcut douil revoluții: 
,.una pentru unitatea națională" și 
alta pentru „independența națio
nală".

Alexandru loan Cuza a văzut 
posibilitatea obținerii independen
ței pe calea armelor. In acest sens, 
el a dus tratative cu Muntenegru 
și mai ales cu Serbia, l'apt ce a 
alarmat Poarta Otomană, care și-a 
dat seama că aceste relații tind să 
faciliteze independența României 
și a Serbiei.

Problema independenței naționale 
a continuat să fie dezbătută in anii 
1871—1873 atit în cadrul guvernu
lui, cit și în unele discuții purtate 
de România cu unele puteri euro
pene, chiar dacă unele dintre aces
tea, ca Anglia și Austro-Ungaria, 
nu s-au angajat să sprijine această 
luptă. Cucerirea independenței na
ționale devenise o condiție esen
țială a dezvoltării economice, so
ciale și politice românești. între
gul popor român, toate clasele so
ciale doreau și erau interesate în 
obținerea independenței statului, 
deosebirile dintre ele constînd nu
mai în privința modului de reali
zare a acestui ideal național, care 
s-a înfăptuit cu multe jertfe la 
9 mai 1877.

Cîștigarea independenței a dove
dit că în ciuda unei extrem de com
plexe viețuiri, în fața unor mari 
primejdii, românii au reușit să 
străbată secolele neputînd ii în- 
ghițiți de valurile nici unei fur
tuni istorice, n-au putut fi acope- 
riți de apele nici unui-ocean im
perial, chiar dacă unele părți ale 
Daciei au stat uneori sub aseme
nea valuri ridicate de vînturile is
toriei. Această luptă continuă, me
reu reluată, este un greu, dar stră- 
iucit urcuș, care îmbracă ipostaza 
unei extraordinare voințe de a 
dura. De a dura ca neam de sine 
stătător, cu limba lui românească, 
cu numele său de român, cu amin
tirea originilor sale, cu mîndria 
faptelor strămoșilor săi, cu legea 
și obiceiurile sale, cu dreptul de 
a se bucura de truda brațelor si 
de roadele minții. Ea îmbracă si 
dramatica, nemuritoarea și specta
culoasa ipostază a bătăliilor dc la 
Posada și Codrul Crasnei dc la 
Rovine, Vaslui și Valea Albă, de 
la Călugăreni și Șelimbăr, de la 
Plevna și Mărășcști, de pe frontul 
antihitlerist.

Poporul nostru prețuiește inde
pendența, el fiind conștient că a- 
ceasta nu ne-a dat-o norocul și 
cu atît mai puțin conjunctura. In
dependența nc-atn făcut-o ca și 
unirea, fiindcă exista în ființa și 
aspirațiile noastre din totdeauna 
și fiindcă ne pregăteam pentru ea 
din- «dineurile istoriei.
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EXIGENȚELE CONTROLULUI OBȘTESC

cu el drumurile

or-

RĂSPUNDEM

or- 
și 

de

I Expresie a democrației socialis te, cadru organizat de antrenare a 
cetățenilor la conducerea treburilor obștești, „Controlul obștesc — 
se precizează în Legea nr. 6/1972 — acționează ca un_ factor de edu
cație civică, contribuind la dezvoltarea unei atitudini înaintate a 
lucrătorilor din unitățile de servire publică, la generalizarea expe
rienței bune, lă combaterea manifestărilor de neglijență, nepăsare 
și lipsă de .răspundere față de interesele populației și de păstrare a 
avutului obștesc, la respectarea

Potrivit prevederilor legii men
ționate, activitatea de control ob
ștesc este organizată și condusă 
de consiliile Frontului Unității So
cialiste, iar în componența echipe
lor de, control intră, în raport de, 
specificul unităților în care se e- 
zjercită controlul, reprezentanți ai 
organizațiilor politice și profesio
nale ce alcătuiesc . Frontul Unității 
(Socialiste, precum și femei casni
ce, pensionari și specialiști din u- 
nitâtile supuse controlului. La 
ganizarea activității de control ob
ștesc iau parte, de asemenea, ’ 
ganizațiile (J.T.C., comitetele 
comisiile de. femei, comisiile 
Cruce roșie, consiliile cooperatiye-

'„(; lor meșteșugărești.
Din cele 146 de echipe de con

trol obștesc existente în munici
piul nostru A- ne preciza tovară
șul Aurel Popa, activist cu pro
blemele sociale al Consiliului mu- 

; nicg>m al sindicatelor, membru al 
Consiliului -municipal al Frontului 
Unității Socialiste,, fac parte 704 t 
membri ai organizației afiliate la 
Frontul Unității Socialiste.

In cursul anului 1976, acțiunile 
concrete, spiritul de exigență și 
Iscusință gospodărească al celor 
peste 700 de controlori obștești 
care au activat în 634 'unități su
puse controlului’ s-a concretizat. în 
6 672 de controale. Dar ceea ce re
levă pregnant valoarea deosebită, 

* caracterul pozitiv al activității de, 
control obștesc sînt cele peste 
1268 propuneri; observații, sugestii 
și măsuri concrete din care pînă 
lâ finele anului au fost soluțio
nate 1214 ; un număr de 54 pro
puneri., dintre; care/ unele ne-cesi-- 
tind un timp mai mare de rezol- 
vare. au fost consemnate în re
gistrele unice de control, ele fă- 
cînd obiectul unor studii și preo
cupări din pai tea conducerilor li
nii aților vizate.

Pentru a ilustra 
tea activității de

legalității socialiste".
obștesc și de sindicatul minei a 
fost reamenajată și pusă în i’unc- 
țiune baia de la primul etaj al 
sediului administrativ, diminuîni 
du-se astfel aglomerația - de la 
baia de Ia parter și scurtîndu-se 
drumul minerilor după baie pînă 
la vestiar.

De o bună apreciere se bucura 
activitatea echipei de control ob
ștesc condusă de Ioan Opriș, de 
la mina Livezeni. Aceasta a efec
tuat lunar controale la magazinul 
alimentar nr. 10, unitatea de pline 
și lapte nr. 130, precum și Ia mă
celăria nr. 100 din cartierul Ae
roport, militînd pentru o bupă .a- 
provizionare și pentru înlăturarea 
unor neajunsuri în. servirea popu
lației. Așa curn ni s-ă dovedit în

punzător cerințelor. In aceste con
diții birourile executive ale con
siliilor populare, consiliile Fron
tului Unității Șocialiste, echipele 
de' control obștesc trebuie să-și 
îndrepte atenția spre buna gospo
dărire a mărfurilor, spre oferirea 
acestora cumpărătorilor în cele 
mai bune condiții. Avem posibi
litatea să practicăm un comerț la 
nivelul exigențelor actuale, un co
merț de calitate. Echipele de con
trol obștesc trebuie să vegheze la 
comportarea civilizată, demnă, pli
nă de respect, corectitudine și so
licitudine a lucrătorilor din toate 
unitățile de servire a populației.

Fără a neglija comerțul, unde, 
cu ocazia analizelor, echipele de 
control obștesc trebuie să urmă
rească respectarea programului de 
lucru de către șefii de unități, 
modul în care aceștia se ocupă de 
aprovizionarea unităților, cu în
treaga gamă de sortimente soli
citate de cumpărători, de aspec- 
tul igienico-sanitar al unităților, 
ținuta și conduita profesională a 
personalului, mutîndu-Și centrul 
de greutate al activității spre pe
riferia localităților, unde se con
stată multe aspecte de slabă gos
podărire, de dezordine, consiliile 
Frontului Unității Sotialiste, sindi
catele, organizațiile U.T;C. și de 
femei, este necesar să orienteze, 
tatii Tnult debit pînă acum, echi
pele de control obștesc și spre ce
lelalte domenii de activitate. (

Intr-adevăr, așa cum, recunoștea.
• președintele sindicatului minei 

Dîlja, cele zece echipe ale sindi
catului și-au limitat activitatea de 
control îndeosebi Ia domeniul co- 

,, merțuluij
Aria de activitate a controlului 

obștesc, așa cum statuează legea, 
cuprinde ((toate unitățile prestatoa
re de servicii, E.G.C., E.G.L.,
F.M.I.L. (in ce privește calitatea 
bunurilor de consum), aspectul 
mijloacelor de transport și modul 
in care sînt transportate de pildă 
produsele lactate, de panificație, 
carnea ețc. Nu trebuie să scape 
din atenția controlului obștesc, lu
cru neglijat pînă acum, preocupa
rea pentru protecția mediului în-

cursul anchetei, o muncă constan
ță și rodnică au avut în ultima 
perioadă și .alte- echipe de control 
obștesc,, printre care le amintim 
pe cele conduse de Gheorghe Lea- 
hu, de la mina Lupeni, Emil Tă-

- nașe de la mina Lon.ea. Mihai 
Vesa și Petru Găină — china Dîl- 
ja, Iosif Ștern și Elena Hamz, pen
sionari, și Margareta Zaharia, din 
partea comitetului municipal al 
femeilor Petroșani, Dumitru Milea: 
de la mina Vulcan și altele.; Aceste 
aspecte pozitive nu pot' însă as
cunde faptul că multe echipe de 
control obștesc au o activitate 
sporadică, ștearsă și, în consecin
ță,. ineficientă. Și în privința sfe
rei ;de cuprindere a controlului 
obștesc sînt unele lacune. Dintre 
acestea amintim, mai ales, carac
terul-unilateral - al controalelor, 
exprimat de numărul prea mare conjurător, determinarea unităților 

ide echipe orientate spre unitățile 
comerciale,/ în special alimentare . .
și de alimentație publică, -și de tele de partid și de ^stat m acest 
cuprinderea ;într-o mai mică mă- " ””
sură, ■ ori . chiar neglijarea, altor

; domenii ' ,de ( activitate. In spiritul 
prevederilor Legii . nr. 6/1972 și ea 

((o concretizare a acestora în (pro
filul social-economic al Văii Jiu- 
,lui, tovarășul Traian Blaj, mem- 
'bru al Biroului ’executiv al (Con
siliului municipal al Frontului U- 
nității Socialiste, a făcut următoa- 

___ __ ______________ _ rele recomandări pentru activita- 
Îitîndu-i munca de ocrotire a să-, : tea echipelor de control obștesc:

— In ceea/ce privește aprovizio
narea populației trebuie pornit de 

ÎTa constatarea că există uri ( fond 
de mărfuri —ț industriale, aliment 
tare, legume și fructe —. cores-

rolul și utilita- 
__ ______ ... control obștesc 
vom’ relata cîteva aspecte cu pu
tere de exemplu din munca echi
pei conduse de : medicul Teodor 
Fonova (și formată din medicii 
Aurel Bochiș, Dumitru loniță, Ho
ția Cincă, Ionel Stan). Rod al ob
servațiilor făcute (în urma unor 
controale, al : insistențelor echipei, 
dar și al- înțelegerii dovedite de 
conducerea minei, dispensarul E.M. 
Dîlja . a fost dotat cu o serie de 
aparate și instrumente care au ve
nit în sprijinul personalului, faci-

controlate la înfăptuirea măsurilor 
ce le sînt trasate’ prin documen-

sens, prevenirea poluării apei, ae
rului și solului, modul în care șe 
asigură evacuarea reziduurilor, 
buna gospodărire a străzilor, 
parcurilor, zonelor verzi, a baze
lor sportive.

Iată foarte succint
succesele, limitele și cîteva din ja
loanele activității echipelor de 
control . obștesc. Apropiata consfă
tuire județeană a echipelor de

punctate

I

nătății minerilor. Din resurse in
terne, la același dispensar a fost 
amenajată o sală de așteptare. Ca 
urmare a soluționării altor pro
puneri făcute de echipa de control

tuire județeană a echipelor 
control obștesc va stabili cu si
guranță noi măsuri care vor în
scrie munca acestora pe calea u- 

• nei eficiențe sporite în toate do
meniile.

T. ȚAȚAKCA

LA EXAMENUL RIGORILOR IERNII
...sînt și corigențiA.

t<--
Ne.

T Bine — pentru cei pre 
gătiți și cu inițiativă 
vorbește ‘ "
Komoșan, .
Petroșani, membru al comanda
mentului municipal

— Utilajele din 
•prinderii noastre 
continuu sîmbătă 
nică toată ziua și 
precum și luni spre marți pe toa
te porțiunile de drum ce ne 
repartizate de comandament, 
pectiv, principalele artere de Cir
culație din orașele Petroșani 
Petrila. 
înlăturat 
rosabilă, 
Joase, în 
pe toată

tovarășul 
directorul _

ing.
E. G

de deszăpezire, 
dotarea între- 
au funcționat 
noaptea, ciumi- 
toată noaptea,

sînt'
res-

Șl 
auUtilajele mecanice» 

zăpada de pe partea ca- 
în punctele mai pericu- 
prima fază, iar ulterior 
suprafața de circulație a 

drumurilor, au fost împrăștiate 
peste 25 de autocamioane de zgu
ră, astfel cvitîndu-se derapajele, 
tamponările. Rezultatul — între 
Petroșani și Petrila și în interio
rul celor două localități trans
portul în comun s-a desfășurat fă
ră dificultăți și abateri de la pre
vederile traficului. Nu același lu
cru s-a întîmplat pe porțiunea de 
șosea Iscroni — Vulcan — Lupeni.

i Remediul nu era... sarea.
'Aici, nu s-a “acționat cu utilaje- 

. le de deszăpezire. Contrar indica
țiilor și tocmai de către unitățile 
specializate (districtul de drumuri 
și formația de mixturi.și betoane) 
s-a aruncat cu lopata sare și nisip

Cărare bătută. L;> re- 
dacție n,e-a vizitat deunăzi pen
sionarul Iosif Furca, din Pe- 

o troșani, strada Ilie Pintilie, nr. 
18/3. Are omul un of. I se tra
ge de la .televizorul pe care-1 
posedă și de Ia rheșterii care 
îl repară. Din primăvara anu
lui trecut bate ” ' __ .’ (\
la secțiile de reparații radio- 
TV — în ultimul timp cea din 
Aeroport — ale cooperativei 
,/Unirea". Tot de atunci. deși 
a cheltuit pentru reparații si 
transport peste 600 lei, nu poa
te viziona, programele de tele
viziune. Stimulat de „calita
tea" reparațiilor, televizorul 
buclucaș se încăpățîneăză să 
rămînă cufundat cur -micul e- 
cran într-o ceață deasă, iar cu 
sonorul într-o tăcere adîncă. 
Pînă ci nd? (I. B.).
' Record. Corespondenta 

noastră, Grigorița Bărbulescu, 
din Petrila. ne aduce la cunoș
tință un. trist „record" de ser
vire a clienților. în ziua de 12 
decembrie... 1975, s-a. adresat 
atelierului foto din cartierul 
8 Martie, pentru executarea u- 
nuî tablou, care nici pînă In 
ziua de azi nu a ajuns în mîna 
cjientei. Din răspunsul condu
cerii cooperativei „Unirea", a- 
tlăm că atelierul s-ăr fi re
deschis la 18 ianuarie și că 
,,petenta se poate prezenta pen
tru a-și rezolva cele solicitate". 
Sîn.tem foarte curioși să aflam 

. modul de rezolvare al acestei 
cereri. După atîta amar de 

. vreme... (1. V.).
I Purtat pe drumuri. Ce" 
I tățeanul \ Constantin Munteanu, 
l din Uricării, a apelat la servi-

I 
I 
I
I

ciile magazinului nr. 60 Mo
bila '.din Vulcan și a fost pur
tat pe drumuri pentru niște 
geamuri de la vitrina șifonie
rului și oglinda toaletei, din 
21 august 1975. Ni se răspunde 
că, în scurt timp, cumpărătorul 
va intra în posesia pieselor re
clamate. Cum rămîne însă cu 
atitudinea nesănătoasă care l-a 
șicanat de-a binelea pe cumpă
rător ? Fiindcă în adresa con
ducerii I.C.S.M.I. nu se amin
tește vreun cuvînt despre a- 

;.-ceasta. (I. V.j.
Efect... salutar. Mai bine 

cu un ari în Urmă criticam 
faptul că magazinul Confecții 
nr. 21, din Aninoasa, are o fir
mă... infirmă. Măsurile luate 
nu au avut efect... salutar — 
firma a dispărut cu totul. De 
unde și vorba — reclama e su
fletul comerțului. Vorba ca 
vorba, dar cum rămîne cu fir- 

. ma, ’ tovarăși din conducerea 
I.C.S.M.I. ? (I. V.).

Noi cu ce-am greșit ? 
tși spun pe drept cuvînt loca
tarii mai multor blocuri din 
cartierul Aeroport. Incepînd 
cu luna ianuarie a.c., progra
mul de distribuire a apei calde 
a fost modificat. Respectivii 
locatari au toate motivele să 
se plîngă. Intre orele 7—9 și 
14—16, majoritatea sînt fie Ia 
serviciu, fie în drum Spre casă. 
Oare, cu ce au greșit să nu 
aibă și ei dreptul măcar o dată 
pe săptămînă Ia o baie caldă ? 
Poate ne vor lămuri tovarășii 
care se ocupă de această „in
spirată" schimbare de orar. 
(M. P.). Ș( ■'/-((„';„J?(' // n;.V/'/(:-'?<

IJ
FRANCISC SZEKELY Petroșani: 

V-ați adresat tuturor forurilor 
competente sau nu, nemulțumit că 
nu ați fost servit cu bere la pati
seria Minerul. Știați însă că me
nirea -unei patiserii este să ser
vească plăcintă cu brînză și alte 
produse de patiserie ? Și e mai 
bine fără calomnii și insinuări.

VASTLE MOGOSAN, Petroșani: 
Vechimea minimă în meserie, în 
cazul dv. de 10 ani, este numai 
una din condițiile ce trebuie înde
plinite pentru încadrarea în cate
goria a V-a, Pentru edificare vă 
recomandăm să consultați capito
lul 3 si Anexa nr. 1 ale Legii nr. 
12,1971’. '

TEOFIL COJOCARESCU, Vul
can: Beneficiază de reducerea de 30 
la sută a impozitului pe retribuție 
numai- persoanele încadrate în 
muncă care au în îșgreținere 4 
.persoane — toate lipsite de orice . _ ...
venit propriu —, și ău o retribu- școlarizare, 
ție .tarifară brută de pînă la 2 560 gative.

Iei lunar. Dv. aveți 4 copii, dar 
realizați, împreună cu soția, o re
tribuție tarifară lunară de 2"794 lei.

MARI A, BUTNARAȘU, Petrila ; 
Stabilirea adevărului și determi
narea unor eventuale .măsuri în 
cazul adus de dv. la cunoștința re
dacției sînt acum, la aproape O 

Tună de la petrecerea Tul, dificile. 
Apoi lipsă de gramaj și suprapre- 
țul nu se pot dovedi numai cu 
martori oculari. Ii aveți ? Dacă îi 

. aveți vă puteți adresa Inspectora
tului comercial.

VASILE VRINCEANU, Petrila : 
Da, perioada cît ați îndeplinit ser
viciul militar în termen se consi
deră vechime în muncă. De ase
menea, la împlinirea a 11 luni de 
activitate neîntreruptă dobîndiți 
dreptul de a efectua primul con
cediu de odihnă. La celelalte în
trebați, inclusiv cea dacă serviciul 
militar se include în perioada celor 
3 ani. de onorare a contractului de 

...................răspurtsurile sînt ne-

O groapă, o derapare și... imobilizarea e gata.

comandamentul venit și acționat unitățile mențio
nate a făcut aproape impractica
bili ^cîțiva kilometri de șosea. O 
repetare identică a situației create 
anul trecut, cu singura deosebire 
că de data aceasta a fost nu în 
Lupeni, ci între Iscroni și Vulcan. 
Unitățile respective sînt direct 

care 
sînt 

timp 
per- 
sd-

— deși ---------- _
a interzis categoric acest 
ceea ce a, provocat mari 

autovehiculele

pe șosea 
municipal 
lucru —, 
denivelări, Toate 
care au circulat pe această porțiu
ne au avut de suferit avarii. A fost 
mult îngreunată circulația autobu
zelor mari. Pentru întreprinderea 
noastră alternanțele dintre por
țiunile de șosea sărate (gropi)
nesărate (ridicături) s-a soldat :cu 
spargerea a 6 perne de aer (din, 
import), cu 5 areu/f distruse, cu 
imobilizarea a 8 autobuze.

Ne-am edificat apoi de-a lungul 
șoselei între Iscroni și Vulcan. In- 
credibil ! Modul în care au inter-

și anvelopele nu 
„prind" sau dacă zgura era 
așternută la timp...

respective sînt (T 
răspunzătoare de situația pe 

ȘÎ au creat-o și, în consecință, 
obligate ( ca în cel mai scurt 
să aducă drumul național în 
fectă stare de circulație, să 
porte consecințele nerespectării 
dispoziției date de comandamentul

- municipal. .-’■'(( ■'■(’'•

Mare mobilizare de u-
Dialogdl
Rădeanu,

tilaje... defecte, 
avut cu ing, Mihai 
ne-a . mijlocit cunoașterea ' cau
zelor unei astfel de intervenții. 
Nisipul și, sarea au fost lopătate 
peptru că distribuitorul mecanic 
al formației de mixturi și betoane
Livezeni este defect ; autogrederul 
închiriat este propus pentru casa
re, iar în ziua vizitei noastre era 
defect; turbofreza poate fi folo
sită numai cînd zăpada este pu
foasă și de aceea stătea cuminte în 
incinta districtului; cu referire la 
cele două autogredere, solicitate 
urgent de la Hațeg continuau în
că discuțiile pentru stabilirea păr
ții obligate Să le' asigure cu moto
rină. Așa că toate acesta utilaje 
și cele 7 autocamioane proprii sau 

. închiriate se aflau, Ia ora 11 a.zi-

lei de marți, la, sediul formației. 
Ei bine, tovarăși Mihai Rădeanu 
(coordonator al acțiunilor de des
zăpezire) și Alex. Ioneșcu (de la 
Lotul de drumuri Deva, de față 
credem, nu întîmplător, la toată 
această situație) ați putea să . ne

chpmați să acționeze mai susținut 
pentru înlăturarea zăpezii și a 
gheții de pe trotuare, fără a aș
teptă să fie invitați. Ce, In afară 
de comoditate, ar putea să justifi
ce, de pildă, faptul că marți la 
amiază gheața și zăpada din fața

spuneți de ce nu v»ați pregătit farmaciei nr. 14, a unității de car- 
în .modul cuvenit pentru a inter
veni eficient într-o atare situație?

Uitam oare de existen
ța (opeții și a măturii?

Realitatea ne obligă să’ relevăm 
că n-au acționat cu promptitudi
nea necesară și din proprie iniția- „ 
tivă nici alte, unități între care și 
cele cărora le sînt încredințate 
drumurile Iscroni — Aninoasa, mi
na Vulcan — Dealul Babii, . Pe
troșani — Cabana ’ Rusu. ( 
- Și cetățenii, administratorii in
stituțiilor/ șefii d„- magazihg șij'ai ' J 
diferitelor unități și ateliere ale 
cooperativelor J: meșteșugărești sînt.

ne nr, 26, a magazinului de legu
me și fructe nr. 29 și a magazi
nului alimentar din cartierul Car- 
pați, Petroșani erau atinse doar 
de picioarele cumpărătorilor. Ui
tăm oare să mai întrebuințăm 
mătura și lopata cînd e necesar, 
util și chiar plăcut?

P.S. Ca urmare a unei mobili
zări susținute de utilaje și oameni
din cursul nopții de, marți spre 
miercuri și al zilei de miercuri, 
starea șoselei pe porțiunea 
Vulcan a fost ameliorată, 
țiu putîrtdu-se desfășura 
diții satisfăcătoare.

îscroni- 
cîreula- 
în con-

T." VR1NCEANU
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Limba română, arhivă inestimabilă

Retezat
Răscolind pămintul acestei țări fără seamăn în lume, redescope

rim, ca într-o carte, istoria, continua viețuire a poporului român 
intre Carpați si Dunăre. Dar documentele istorice și probele arheo
logice nu risipesc întotdeauna negura unor vremi de restriște. In 
sprijinul lor intervine studiul istoriei limbii române, toponimia și 
Onomastica oferind date concrete asupra evoluției sociale. In acest
sens, ne propunem ca, printr-o suită de materiale, găzduite de aceas
tă rubrică, să scoatem la iveală aspecte inedite ale vieții românilor 
din . Valea Jiului, din cele mai vechi timpuri.

Semeț în trufia cu care dă binețe 
cerului, Retezatul poartă mîndru 
și istoria și legendele neamului nos
tru, risipite uneori de colbul vea
curilor. Legende, care poartă de 
cele mai multe ori un simbure 
prefios de adevăr. Rămas multă 
vreme o enigmă, chiar numele a- 
cestui masiv era legat doar de le
genda luptei dintre Iorgovan și 
cumplitul balaur, două virfuri pur- 
tind amintirea acestei confruntări: 
Iorgovan și... Retezatul. Cum se 
numea însă pe vremea dacilor acest 
masiv 1

Inventarierea zestrei toponomice 
a Retezatului (denumirile formelor . 
de relief și a apelor) s-a dovedit 
foarte dificilă, dar și plină de sur
prize. Astfel, in această. Zonă am 
descoperit foarte multe cuvinte de 
origine traco-dacă precum : Bucu
ra, Peleaga (cu sensul de loc mlăș
tinos, precum albanezul pellg și

mai vechiul ilir pelagones), Scoro'- 
ta (cu apă seacă, verde etc), care 
provine dintr-o rădăcină neatestată 
indo-europeană sker, evoluată la 
(s)kereb, cu sensul de vale, groapă, 
precum latinul înrudit scrobis) etc. 
Tot în Valea Jiului se păstrează ti
nde cuvinte latine dispărute deja 
din limba română (urmele lor se 
regăsesc în Maramureș și la aro
mâni) : Au șei (cu sensul de bătri- 
nel, nti de pasăre, lingă... virfu.1 
Bătrina și pîriul Boșorog), prelucă 
(poiană), Purul (usturoi sălbatic), 
Căținul, care provine din catinus, 
evoluat la catineus, cu înțelesul de 
farfurie, deci teșit), Cutoni, (alb, 
kute, in română străvechiul apela
tiv al cîinelui: cuțu. cuțu !), Stu- ‘ 
rvl Paltinei (regăsit din greaca 
veche in latină, apoi in vegliotă, 
albaneză, italiană, aromână și ro
mână, la noi desemnind un stilp, 
o coloană, țurțurii de gheată, pre-

Agendă
PRACTICA. Pentru cei 500 de studenți ai facultății de mine 

cadrul I.M.P. semestrul II a început puțin mai devreme ca de obicei-. 
De ce ? Pentru că amfiteatrele, laboratoarele, uniformele studen
țești au fost preschimbate, o dată cu începerea practicii comasate, cu 
galeria, abatajul, casca, lampa și salopeta, adică echipamentul de 
lucru specific mineresc.
- In aceste zile, în plină perioadă de practică, studenții minieri lu
crează la exploatările din Valea Jiului, Motru. Rovinari, Deva, Te- 
liuc, Ghelar, Brad. Toți studenții anului I au primit „botezul" mi
nei și urarda minerească „Noroc bun“, din partea colegilor mai mari, 
și a minerilor. ’

PRELUIND ȘTAFETA. Profitind de prezența studenților I.M.P. 
în practică la Motru, elevii Grupului școlar minier din localitate i-au 
invitat la o acțiune de orientare școlară și profesională organizată 
dc comitetul U.T.C. ăl grupului școlar.

A urmat apoi la clubul orașului o seară distractivă pentru tinerii 
mineri. Momentul cel mai atractiv l-a constituit discoteca organizată 
și condusă de studentul Geo Popa.

PRESES1UNE. Sălile de lectură din institut și căminele studen
țești, sălile de seminar la orele de seară cunosc un nou puls. Este 
pulsul presesiunii de examene. Se predau proiectele de an și de 
semestru, se susțin ultimele lucrări de control și colocvii înaintea 
gongului sesiunii care poate fi Ușor observată acum, anunță obține
rea unor frumoase rezultate; . .

■ LA MULȚI ANI ! Isabella — Ioana Dobre este cea mai tînără 
locatară a căminului studențesc nr. 2 și primul copil al familiei stu
dențești Daniela și Ioan Dobre. La primul ei scîncet în mediul Stu
dențesc, vecinii de camere i-au urat „La mulți ani 1“

Ștefan COSTEA, student

In aceste zile, 
sala de lectură 
a bibliotecii 
I.M.P. se bucu
ră de o anima
ție deosebită. 
Studenții' mine
ri invață asiduu. 
Peste citeva zi
le începe sesiu
nea... 
Foto: I. LIC1U

cum în psaltirile Scheianâ și Voro- 
nețeanâ), Staur, cu sensul de staul 
etc.

Interesantă și totodată edificatoa
re ni s-a părut istoria cuvintului 
Baleea (cabană și sting), pentru 
care propunem, dintru început, 
două etimologii, ambele din sub
stratul traco-dac. In albaneză, lim
bă care are multe afinități cu sub
stratul nostru, intîlnim cuvintele 
balosh— alb și băile — frunte. Din 
literatura antică știm că Ahille că
lărea un armăsar Balios, iar Beli- 
zarie tracul un altul Balas. In li
tuaniană, limbă foarte veche, balaș 
(cu cel de-al doilea a nazal) și 
bulnas, evident înrudite cu presu
pusul etimon traco-dac și tot cu 
sensul de alb, ca și vechiul slav 
bel ne duc cu gîndul la recostitui- 
rea unei ritmici indo-europene 
bhel (alb).

Măi multă crezare dăm insă unui 
alt cuvînt cu corespondenți în al
baneză: băile (șarpe mare) șibullar 
(in dialectul gheg—șarpe de apă). 
De fapt și dialectele românei păs
trează astfel de cuvinte cu asemă
nare fonetică și semantică : bală 
(fiară, monstru) și balaur, atit in 
dacoromână, meglenoromână, cit 
și aromână. Interesant este insa 
faptul că la sud de cabana Baleea 
se află toponimele dealul... Șerpi
lor, valea Șerpilor, virful Șerpilor, 
piriul Șerpilor (in Șurean intîlnim 
dealul Balelor).

Iată deci cum ipoteza lingvistică 
se îmbrățișează cu legenda. Și ast
fel deducem că acest masiv in care 
este localizată lupta dintre Iorgo
van și balaur o fi purtat in vre
murile dacilor un nume totemic, 
Baleea, Balion sau altcumva ase
mănător. Uitat, mai apoi, din mo
tive de îndepărtare a pericolului 
provocat chiar și de rostirea nume
lui monstrului și devenit, datorită 
legendei cu virful de munte rete
zat de paloșul voinicului Iorgovan, 
...Retezat.

Prof. Ion VULPE

Concursul de poezie
„Nicolae Labiș“
Comitetul de cultură și educație 

socialistă al județului Suceava, or
ganizează, în cadrul festivalului 
național Cîntarea României cca 
de-a IX-a ediție a concursului de 
poezie „Nicolae Labiș“. Tinerii 
creatori sînt chemați să exprime 
în versuri dragostea față de patrie 
și partid, față de prezentul socialist 
al țării și munca avîntată a popo
rului. Vor fi evocate, de asemenea, 
și memorabilele evenimente, Răz
boiul de independență si Răscoala 
din 1907.

Pot participa tineri muncitori și 
țărani, elevi, studenți și intelec
tuali pină la 25 de ani care nu sînt 
membrii ai Uniunii scriitorilor, n-au 
publicat volume de poezii și n-au 
obținut premiul I la ultima ediție 
a acestui . concurs. Lucrările vor 
fi trimise pînă la data de 15 au
gust 1977 pe adresa i „Centrul de 
îndrumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă Su-, 
ceava, strada Ana Ipătescu nr. 1. 
Toate lucrările vor purta, în; loc 
de. semnătură, un motto, ales de 
autor. In același colet poștal va fi 
puș un plic închis care, va conține 
același motto, numele și prenu
mele autorului, data și locul naș
terii, adresa exactă, profesia și, 
acolo unde e necesar, denumirea 
cenaclului din care face parte.

Festivalul premierii va avea loc 
la 25 septembrie a. c. la Mălini, 
satul natal al poetului. Vor fi a- 
cordate premiul „Nicolae Labiș", 
premiul. Uniunii scriitorilor din 
R.S.R., premiul editurii „Junimea" 1 
precum și alte, premii.
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1. E. F. S. BUCUREȘTI
BAZA DIDACTICĂ 

PARING 
angajează

CU CARACTER PERMANENT

• Doi fochiști autorizați
• Un mecanic funicularist
• Un tractorist — rutierist
Condițiile de angajare sînt cele prevăzute de 

Legea nr. 12/1971 și Legea 57/1974.
Se asigură cazare gratuită. Alte amănunte se 

pot primi la telefon 41148 și telefon inter 25.

GRUPUL ȘCOLAR Mim 
PETROȘANI 
anunță 

concurs pentru ociiparea unui post de 

- TEHNICIAN PRINCIPAL, IN SPECIALITATEA 
ELECTROTEHNICĂ

Concursul se va ține în data de 28 ianuarie 
1977, ora 9.
Condițiile de angajare conform Legii nr. 

57/1974.

MICA PUI
In seara zilei de 30 noiembrie 

1976, în jurul orei 21, în autobuzul 
de Petroșani — Uricani, pierdut 
un radio-casetofon japonez marca 
Rexton și una servietă neagră 
p.v.c., cu mai multe obiecte de va
loare. Cine poate da informații 
sau aducătorul primește mare re
compensă. Adresa : ' Ștefănescu 
Alexandru, strada 23 August, nr. 
28, Lupeni. (28).

I’ERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Calistru V. Costache, e- 
liberută de E.M. Dilja. Se decla
ră nulă. (9)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele lc-nulescu Mariana, eli
berată de I.U.M.P. Se declară nu
lă. (11)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Deroagea Eugenia, eli
berată de Grupul școlar minier Pe
troșani. Se declară nulă. (12)

PIERDUT ecuson nr. 2237 eli
berat de F.M.I.L. Petroșani. Se 
declara nul. (13)

PIERDUT ecuson numărul 25 e- 
liberat de E.GC. Petrosafu. Se 
declară nul. (15) -

PIERDUT legitimație de. serviciu 
pe numele Nițaru Vâsile, eliberată 
de E.M. Aninoasa. Se declară nulă. 
(17). '

j PIERDUT legitimație de serviciu
• pe numele Gutto Lucreția, elibe
rată de Preparația Lupeni. Se de
clară nulă. (19)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Lăutaru Nicolae, eli-

îLICITATE
berată de întreprinderea de pros-; 
pecțiuni geologice, Deva. Se de
clară nulă (20)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Munteanu Elena, elibe
rată de I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (18) *

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Miha Viorica, eliberată 
de I.U.M.P. Se declară nulă. (21)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Frișan Grigore, elibe
rată de E.M. Lupeni. Se declară 
nulă. (23)

PIERDUT legitimație de serviciu * 
pe numele Patru Ion, eliberată de 
F.M.I.L. Petroșani. Se declară 
nulă. (24) 4

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Petroșanu Constantin, 
'eliberată de E.M. Dilja. Se declară 
nulă. (25)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Fuiorea Gheorghe, eli
berată de C.F.R. Petroșani. Se de
clară nulă, (26)

PIERDUT carnet de student pe 
numele Voina Angela, eliberat de 
I.M. Petroșani. Se declară nul. (27)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Mustățea Aurora, eli- 
beratq de Preparația Coroești. Se 
declară nulă. (29)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Gîrgă Bucur, eliberată 
de Grupul școlar minier Petroșani. 
Se declară nulă. (30) 4

DUMINICA, 23 IANUARIE
8,30 Tot înainte ! ; 9,20 Film se

rial pentru, copii: Blîndul Ben ; 
9,45 Pentru căminul dv. ; 10,00 Via
ța satului ; 11,45 Bucuriile muzicii;
12,30 De strajă pâtriei ; 13,00 Te
lex ; 13,05 Album dtlminical. Ora 
veselă; La ora 14,00 „Ce 
vrăji a mai făcut nevasta 
mea**. In ciclul „Drumuri euro
pene", Aristide Buhoiu semnează 
filmul „Periplu helvetic". In con
tinuarea emisiunii i Povestea fil
mului muzical, desene animate, 
muzică populară și ușoară, Șah 
mat... în 15 minute, iar în înche
iere vedete pe micul ecran ; 16,50 
Film serial. Din tainele mărilor. 
Episodul 27 ; 17,40 Drum de glorii ; 
19,00 Micul ecran pentru cei mici;
19,20 1001 de seri ; 19,30 Telejurnal;
19,50 File de istorie. Unirea Prin
cipatelor ; 20,10 Film artistic. Ap- 
palosa. Producție a studiourilor 
americane; 21,45 Varietăți la 
Friedrichstadtpalast ; 22,45 Tele-
lejurnaî; 22,55 Telesport.

LUNI, 24 IANUARIE
16,00 Teleșcoală ; 16,30 Emisiune 

in limba maghiară ; 19,00 Mos Ion 
Roată și Unirea; 19,20 1001 de 
seri ; 19,30 Telejurnal;’ - 20,00 E 
scris pe tricolor Unire I Spectacol

PROGRAMUL TV
literar-muzical ; 20,45 Panoramic
— economia și viața ; 21,35 Roinan- 
foileton t Cesar Birotteau. Ultimul 
episod; 22,30 Cadran mondial; 22,50 
Telejurnal. ' ■

MARȚI, 25 IANUARIE
10,00 Teleșcoală ; 11,00 Film ar

tistic : luliana ; 12,35 Frumuseți
montane; 13,00 Telex; 16,00 Tele
școală ; 16,30 Curs de limbă engle
ză ; 17,00 Telex ; 17,05 Repere
australiene ; 17,20 Lecții TV. pen
tru lucrătorii din agricultură ; 18,00 
Handbal masculin : Steaua Bucu
rești — Calpisa Alicante, în „Cu
pa Campionilor Europeni" ; i9,15 
Publicitate ;. .19,20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal ; 19,50 1977 — cro
nica întrecerii ; 20,00 Seară de
teatru. Camera de alături, de Paul 
Everac ; 22,00 Orizont tehnicb-ști- 
ințific ; 22,30 Cîntarea României ;
22,50 Telejurnal.

MIERCURI, 26 IANUARIE
16,00 Teleșcoală ; 16,30 Telex :

16,35 .Itinerar indian ; 17,00 Noi.
femeile ; 17,30 Iran — conștiința 
istorică a dezvoltării ; 17,55 Publi
citate ; 18,1)0 Baschet masculin i 

Steaua București — A.S. Villeur- 
banne, în „Cupa Cupelor" ; 19,20 
1001 de seri; 19,30 Telejurnal ; 
20,00 Trepte spre comunism. Docu
mentar TV.; 20,20 O țară, un po
por. Spectacol literar-muzical ;
20,50 Film artistic. Zile fierbinți ;
22.20 Seară de romanțe; 22,45
Telejurnal; 23,00 Campionatele
europene de patinaj artistic.

JOI, 27 (IANUARIE
16,00 Teleșcoală ; 16,30 Curs de 

limbă rusă; 17,00 Telex; 17,05
Pentru timpul dv. liber... vă reco
mandăm; 17,20 Un cineclub: Oțelul 
roșu ; 17,55 Cabinet de perfecțio
nare profesională ; 18,35 Mult e
dulce...; 19,05 Melodii populare;
19.20 1001 de seri ; 19,30 Telejur
nal ; 19,50 1977 — cronica întrece
rii ; 20,00 Ora tineretului ; 20,50
Seară de teatru. Sizwe Bansi a 
murit, de Athol Fugard ;. 22,10 Re
vista literar-artistică TV. ; 22,50
Telejurnal ; 23,00 Campionatele
europene de patinaj artistic. .

VINERI, 28 IANUARIE '
10,00 Teleșcoală ; 11,00 Colegi de 

generație ; 11,20 Muzică .. din ope

rete; 11,45 De ce nu cade soarele? 
12,00 Telex; 16,00 Teleșcoală ;
16.30 Curs de limbă franceză; 17,00
Telex; 17,05 Emisiune în limba
germană; 18,50 Tragerea loto; 19,00 
Telecronică pentru pionieri; 19,20 
1001 de seri; 19,30 Telejurnal; 20,00 
Reflector; 20,20 Floarea din gră
dină; 21,10 Centenarul independen
ței ; 21,30 Campionatele europene
de patinaj artistic; 23,00 Telejurnal.

SIMBATA 29 IANUARIE
10,30 O viață pentru o idee ; Dan 

Barbilian (1895—1961) ; 11,00 Film
artistic (reluare); 12,30 Mai aveți 
o întrebare ? 13,45 Arabescuri;
Documentar de Virgil Stoian; 
14,00 Telex; 14,05 Baschet feminin: 
I.E.F.S. București — Sesto San 
Giovani, în „Cupa Campionilor 
Europeni** (înregistrare); 15,35 Ma
tineu ^muzical; 16,15 România pito
rească ; 16,45 Vîrstele peliculei; 
17,35 Reportaj pe glob ; 18,00 Cel 
mai bpn continuă; 18,50 Ianuarie 
1977 cronica evenimentelor po
litice interne și internaționale; 
19,05 Eroi îndrăgiți de copii : Heidi;
19.30 Telejurnal; 20,00 -Teleenciclo- 
pedia; 20,50 Publicitate; 20.55 Film 
serial : Kojak; 21,45 Intîlnire cu 
satira și umorul; 2245 Telejurnal; 
22,55 Campionatele europene de 
patinaj artistic. ^

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie : • 

Cei trei mușchetari (21—23); Mica 
sirenă (24—26); Bunicul și doi de- 
lincvenți minori (27). Republica : 
Ultima noapte a singurătății (21— 
23); Sora Agnes (24—26); Contele 
de Monte Cristo (27).

LONEA : Amprenta (21—23); Ho
tel Pacific (24—25); Banchet pen
tru Achille (26—27); Zilele filmului 
românesc (24—27).

PETRI LA < Timpul șterge totul 
(21); Noi aventuri cu Tom și Jerry 
(23—25); Flacăra, seriile I-II 
(26—27).

ANINOASA i Comoara rechinilor 
(21); Anna Karenina (22—23); Urme 
fierbinți (25—26); Omul din Lara
mie (27).

VULCAN : Aeroport ’75 (21—23); 
Magnolia din nou înflorește 
(24—25); Cele pe care nu le-âm 
uitat (26—27).

LUPENI — Cultural; Pinocchio 
(21—23); Două bunici pentru o va
canță (24—26); Cei patru mușche
tari (27). Muncitoresc-: Pirații din 
metrou (21—22); Aventurile celor 
trei muzicanți (23—24); Uri loc sub 
soare (25—26).

URICANI: Zgomotul motorului 
(21—22); Marile speranțe (23—24); 
Icar (26—27).
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MELANIA CZIMBALMOS
cîștigătoare a 

,,Cupei Brașovia“ 
la schi fond

' *Nu demult, profesorul Alfred 
Imling. antrenorul micilor schiori 
de. la Școala sportivă din Petro
șani, care s-au dedicat probelor 
nordice, promitea că elevii săi 
se vor afirma în acest an în în
trecerile naționale. Și iată că, 
încă la prima competiție oficia
lă, Cupa Brașovia, disputată la 
Poiana Ruia, în condiții meteo
rologice dificile (vînt, frig etc.), 
eleva Melania Czlmbalmos a re
ușit să-și întreacă toate colegele 
de concurs din cadrul probei de 
1,5 km (fete II), trecînd prima 
linia de sosire, cu un timp des
tul de bun : 9 : 59.

Dintre ceilalți concurențl din 
Valea sJiului, Lucia Scurtu, s-a 
clasat pe locul IV, loan Crișu a 
fost înregistrat al VlII-leă în 
proba la care a concurat, iar 
Elena Cîmpeanu și Ianc Benonl 
— au trecut linia de sosire după 
nouă concurenți la juniori II și 
respectiv copii I.

In ultimii ani, luptele 
libere au adus în 
Jiului cei mai 
lauri dobîndiți in 
cerile naționale și 
naționale. Și iată 
în 1977, tinerii luptători 
ai Școlii sportive din 
Petroșani au debutat' tu 
dreptul, elevii antrenați 
de prof. Gh. Pop și Va
sile Făgaș, ambiționîn- 
du-se să demonstreze 
frumusețea celui mai 
bărbătesc sport și dărui
rea cu care atacă Cele 
mai înalte performanțe, 
întrecerile de • • - 
ne oferă un 
elocvent.

Șase garnituri 
libere, mai precis 
Craiova, C.S.M. Craiova, 
Steagul roșu Brașov, 
Constructorul Hunedoa
ra, I.O.B. Balș și Școala 

ă din Petroșani 
dat întîlnire, s’îm- 

și d.uminică, în sala 
din Petrila, în ca- 
celei de a Il-a eta- 
camplonatului repu-

Valea 
mulți 
între- 
inter- 
că și

duminică 
exemplu

de lupte 
Ș.S.

i a, x.w.j 

sportivă 
■și-au 
bălă 
Jiul 
drul 
pe a 
blican pe echipe, compe
tiție rezervată juniorilor 
și școlarilor. Dovedind o 
pregătire fizică și tehni
că deosebită și o ambi
ție demnă de toată lau
da, reprezentanții Văii 
Jiului, antrenați de prof.

Gh. Pop și Vasile Făgaș, De asemenea, tyicolae 
Risipitu (48), Valentin 
Imbrea (52), Iosif Antal 
(62) și Alexandru Capă-

au realizat o performan
ță meritorie, care le-a 
asigurat 52 de puncte și

Lupte libere; Campionatul 
republican al juniorilor 

și școlarilor

Școala sportivă Petroșani 
a dominat manșa secundă 

și a preluat conducereaf

în clasamentul general
primul loc în clasamen- țînâ au ocupat locul se
tul general. Demn de re- cund, 
marcat este și faptul că teanu 
Mircea ...................
evoluat _____ „ _____ __ v. ___ ____
Plugar și Ștefan Stanciu nai pe poziția a IlI-a la
au prins zile bune de categoriile respective, au
concurs clasîndu-se pe adus puncte prețioase e-
primul loc la categoriile chipei.
57, 74 și respectiv 82 kg. Dintre celelalte compe-

Risipite (care a 
bolnav),

iar Negruț 
(90), Gh.

(100) și Alexandru
Vasile zer (4-100), aflați

Mun- 
Iancu 
Szus- 
în ti

titoare, o bună impresie 
au lăsat C.S.M. Craiova 
și Ș.S. Craiova, ambele 
echipe doljene adiționînd 
cite 45 de puncte. Pe 
locurile următoare
clasat : Steagul roșu
Brașov (43), Constructorul 
Hunedoara (37) si I.O.B. 
Balș (27).

In urma acestui 
ces categoric, dar 
bunei comportări

s-au

suc- 
și a 
din 

prima etapă (locul secund 
în întrecerile de la Cra
iova), reprezentanții șco
lii sportive din Petroșani 
s-au situat în fruntea 
clasamentului, cu 14 punc
te avans. Să sperăm că 
și evoluțiile din urmă
toarele etape vor consti
tui tot atîtea prilejuri 
de satisfacție pentru ele
vii celor doi pricepu',! 
tehnicieni ai luptelor li
bere din municipiul nos
tru, profesorul Gheorghe 
Pop și antrenorul Vasile 
Făgaș. Astfel, munca lor 
va fi răsplătită nu nu
mai de performanțele 
notabile ale talentatului 
Mircea ttisipitu, ci și de 
succesele unei echipe ti
nere, care să se impună 
pe plan național.

f

Inaugurarea sezonului

8—10
Dan 

fete : 
Liana Grosu,

• Duminică, Parîngul a găz- (Parîngul Petroșani), Gheorghe 
duit prima competiție de schi Petroșanii (Știința Petroșani) și 

Werner Kremmer (I.’E.F.S. Bucu
rești).

• La Valea de Pești, a avut 
loc un alt concurs alpin destinat 
însă schiorilor de la probele de... 
fond, la care au participat 15 - 
concurenți aparținînd Școlii spor
tive și asociației sportive Ener
gia din Paroșcni. Iată pe cei 
care s-au clasat pe primele 
locuri : băieți II : Ervin Laszio, 
Mihai Ristea și Viorel Idita ; fe
te II : Paulina Frîncu și Mariana 
Zaițuc ; băieți I : Gheorghe Co- 
șoveanu, Iancu Popescu, Romieă 
Ciubeică ; fete I : Violeta Mihă- 
iasă, Angela Poșa ; juniori II : 
Ion Cătănoiu, Nicolae Slavei, 
Gheorghe Ibiceanu — ambii de 
la Energia Paroșeni; junioare II: 
Lucia Rușa și Aurelia Ristea — 
toate de la școala sportivă.

• Sîmbătă și duminică, pîrti
ile din Paring vor constitui 
„teatrul" unor dispute aprige ale 
celor mai mici schiori, în cadrul 
etapei județene a campionatului 
republican al copiilor și junio
rilor (probe alpine). Etapa simi
lară a probelor de fond se va 
disputa în împrejurimile Vulca
nului, acolo unde de fapt gravi
tează activitatea celor mai bani 
specialiști ai probelor nordice 
din școlile municipiului nostru.

P.S. Aflăm, la ultima oră, că, 
datorită unui... banchet la caba
na Rusu și a prezenței (normale) 
a studenților la cabana I.E.F.S., 
micii schiori alpini nu au asi
gurată cazarea.

alpin din acest an, în cadrul 
concursului de deschidere, la 
start prezentîndu-se peste 60 de 
schiori, în special elevi ai Școlii 
sportive și cîțiva schiori ai aso
ciațiilor sportive ale sindicatelor 
și clubului studențesc din Petro
șani. (Dar, vorba poetului fran
cez Willon „unde sînt zăpezile 
de mai an“, cînd pe pîrtiile de 
schi se întreceau și sportivi de 
la Minerul Lupeni; din Petrila 
și Vulcan?).

întrecerea, disputată în condi
ții meteorologice nu tocmai a- 
greabile, a constat din două 
manșe de slalom special și a e- 
vidențiat forma bună a tineri
lor schiori care au participat la 
diverse tabere școlare în vacanța 
de iarnă. De remarcat, aportul 
comisiei municipale de schi și a 
arbitrilor din Vale la reușita pri
mului concurs al anului.

Rezultate tehnice : copii, 
ani. băieți : Călin Țipțer, 
Negruț, Răzvan Marica ; 
Simona Costinaș, 
Corina Vlădislav ; 11—12 ani, bă
ieți : Florin Filtp, Tiberiu Suciu, 
Florin Voicescu ; fete: Nicoleia 
Armaș și Daniela Ciortan ; 13— 
14 ani, băieți : Tiberiu Kovacs, 
Gabriel Silvian, Petre Brtndău ; 
fete : Ileana Vladislav și Iudit 
Karda ; juniori II : Emil Safta și 
Franclsc Varga ; fete : Dorina 
Pop și Iudith Kacso ; juniori I : 
Zoltan Nagy (toți schiori apar- 
ținînd Școlii sportive din Petro
șani)

Ion VULPE

Breviar sportiv
La Sfîntu Gheorghe s-au 

disputat recent întrecerile cam
pionatului republican de califi
care (juniori) la tenis de masă. 
La fete, tînăra echipă a Mine
rului Lupeni (campioană mu
nicipală la... seniori) a obținut 
două victorii : 5—0 cu Eterni- 
ta Oradea și 5—1 cu Ș.S. Bis
trița, dar fiind învinsă de S.S. 
Pitești (0—5) a ratat calificarea. 
Sub orice critică, evoluția ju
cătoarelor Școlii sportive din 
Petroșani, învinse în toate în- 
tîlnirile.

■jț Recent, la pregătirile ,,tri- 
colorilor", căpitanul echipei de 
fotbal Jiul Petroșani, Gheorghe 
Mulțescu, declară într-un re
cent interviu că după lucrul la 
sala de forță se simte „Între
mat". Semne bune 1

In prima întîlnire a anu
lui, divizionara A de fotbal 
Jiul Petroșani abia a reușit să 
întreacă, pe terenul din Lonea, 
lidera seriei a XII-a a diviziei 
C, Știința Petroșani : 1—0 prin 
golul înscris de Dumitrache.

Turneul fotbaliștilor de 
la Jiul Petroșani, preconizat a 
se desfășura în Italia, a fost 
amînat după 28 ianuarie. Pînă 
atunci echipa antrenată de Ene 
II își continuă pregătirile la 
Petroșani.

In sâptămîna următoare, 
la nivelul asociațiilor sportive 
școlare din municipiu se desfă
șoară competiții de săniuțe, șah 
tenis do masă, dotate cu „Cu
pa Independenței".

-fț Sîmbătă și duminică are
na Constructorul minier din 
Petroșani va găzdui atractive 
întreceri de popice, la care 
iau startul divizionara A Jiul 
Petrila și combatantele campio
natului municipal. Cîștigătoarea 
întrecerilor va intra în pose
sia „Cupei Unirii".

La Vulcan se va desfășu
ra, duminică. întîlnirea de șah 
între Minerul, formație imbata
bilă în campionatul județean 
și Preparatorul Lupeni. Intre 
timp, campionii Institutului de 
mine, (b -|- f) își dispută șan
sele, în finala întrecerilor na» 
ționalelor studențești.

Și divizionarele B și-au reluat pregătirile

seniori : Victor Mihuț II
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Minerul Lupeni
•. O scurtă convorbire purtată 

cu președintele asociației spor
tive Minerul Lupeni, Ion Untea, 
ne-a edificat asupra stadiului 
pregătirilor celor două diviziona
re B de fotbal și rugbi. Aflăm 
astfel că fotbaliștii au început 
pregătirile încă din 11 ianuarie, 
antrenorul Petre». Libardi insis- 
tînd asupra asigură’rii unei con
diții fizice deosebite. Din 18 ia
nuarie, lotul de fotbal s-a de
plasat la Geoagiu, urmînd ca la 
30 ianuarie să debuteze seria 
partidelor amicale de verificare, 
în număr de 12, printre adver
sari figurînd formații din toate 
eșaloanele soccerului românesc. 
Vor reveni în formație Aruncu- 
teanu (Minerul Vulcan) și Stelian 
Dumitru. Și-a manifestat dorin
ța de a evolua sub culorile Mi- ■ 
nerului înaintașul Ion Jenică de 
la Dierna Orșova.

• Rugbiștii au participat ieri 
la prima ședință de antrenament 
antrenorul lor stăruind dintru 
inceput asupra pregătirii fizice.

Zvonuri adiacente atrag totuși 
atenția că cincisprezecele din 
Lupeni. nu are asigurat echipa
mentul necesar (ne referim în 
special la treninguri). Dacă mai 
adăugăm și probabila lipsă de 
meciuri amicale, ne dăm seama 
că protagoniștii de altădată ai 
întrecerilor din divizia B cu am
biții de promovare, se vor re
semna cu gîndul la mijlocul sau 
chiar periferia clasamentului.

Intre ce a fost și
Vorbind despre handbal’ în mu

nicipiul nostru, orice iubitor 
cestui sport se gîndește la echipa 
Știința, divizionară B în campio
natul republican, la ceea ce a fost 
pe vremuri și ceea ce reprezintă 
la ora actuală teamul studențesc. 
Dacă în campionatul trecut găseam 
echipa în lupta pentru locul I, 
după turul actualei" ediții, aceeași 
echipă — mai puțin Szemeș — 
ocupă locul 9 în serie. Cauzele 
acestei situații le-am aflat la șe
dința tehnică a secției de hand
bal i „nu am avut adversari în 
timpul cantonamentului din vară 
de la Oradea, orarul de antrena
mente tributar celui universitar, 
lipsă de concentrare îrt’ fazele de 
atac", ceea ce s-ar traduce astfel : 
după golurile primite (150) locul 
1, iar după cele marcate (130) ul
timul loc. Din discuția ’ purtat* cu 
lectorul Ieronim Ceacu, antreno
rul echipei avînd temei discuțiile 
deschise, critice și

al a-

autocritice.

... handbal
purtate cu simț de răspundere a- 
supra mersului echipei, meciurile 
oficiale vor. fi abordate sub sem
nul unui aport angajat al tuturor 
jucătorilor la sistemul de pregă
tire, urmărindu-se șlefuirea cali
tăților fizice mai mult decît s-a 
făcut pînă acum, asamblate cu 
jocul tactic, de asemenea, „califi
carea" jucătorilor și pe alte pos
turi decît cele pe care evoluează 
de obicei. De fapt, toate aceste 
considerente vor constitui jaloane
le perioadei de pregătire care se 
va declanșa din 27 ianuarie. In 
această perjoadă, pe agenda de 
activități a secției de handbal fi
gurează deplasarea la București 
(7—8 martie) pentru trecerea enor
melor sportive de control și parti
ciparea la cîteva turnee : Cupa 
Dolj (Craiova), (jupa Trivale (Pi
tești), Hunedoara, iar între 12—13. 
februarie la Petroșani participa
rea, în calitate de gazdă, la com
petiția dotată cu Cupa Știința.

baschet• ■ •
B a clubu- 
baschet și-a .

Cealaltă divizionară 
lui Știința, echipa de 
început de o săptămînă antrena
mentele, desfășurate cu maximum 
de intensitate în fiecare zi. Avînd 
la dispoziție aproape tot lotul (mai 
puțin Ștefan Constantin), antreno
rul — lector univ. Teodor Silaghi 
— pune accent pe pregătirea fizică, 
tehnico-tactică și moral-volitivă a 
echipei. BasChetbaliștii Științei 
vor participa pînă la 6 februarie 
la cîteVa meciuri de verificare cu 
echipe din Arad, Deva, București 
și Dej, astfel îneît startul celui 
de-al doilea tur să-i găsească în

forma ultimelor meciuri ale anu
lui 1976, care să le asigure în fi
nal depășirea zonei „fierbinți" a 
clasamentului seriei..

Concluziile sînt limpezi și pe 
baza lor Ia clubul Știința, în care 
schimbul de mîine nu este asigu
rat, și în acest sens sînt necesare 
măsuri potrivite îndeosebi la bas
chet și handbal. Pentru îmbunătă
țirea selecției sportivilor, catedra 
de specialitate /cît și asociația stu
denților comuniști trebuie să in
tervină. Acum, cît nu- este prea 
tîrziu. (Ștefan COSTEA).
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