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Ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a adoptat

Săptămîna politică in care ne aflăm este pre
dominant marcată de Ședința Comitetului Politic E- 
xecutiv ai C.C. al P.C.R. care a avut loc in ziua de 
25 ianuarie, sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Luînd în dezbatere probleme de mare însemnă
tate ale activității economice, Comitetul Politic E- 
xecutiv analizat rezultatele primei etape ale ac
țiunii de tipizare a materiilor prime, materialelor 
semifabricatelor și produselor finite, stabilind, pe 
baza sarcinilor trasate de secretarul general al 
partidului, tovarășul NiColae Ceușescu, măsuri care 
să conducă la obținerea unei eficiențe sporite in 
fiecare ramură de activitate și minister, la crește
rea calității produselor și reducerea cheltuielilor de. 
fabricație, la optimizarea proceselor de producției 
îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale. lus- 

’ tificată ele rezultatele bune din prima etapă, ac
țiunea de tipizare va continua urmînd ca in etapa 
a doua să se urmărească mai accentuat criteriile 
de calitate și dimensiune, reducindu-se consumurile 
de materiale scumpe și deficitare.

In cadrul programului de dezvoltare și moder
nizare a agriculturii, pentru acest cincinal, au fost 
adoptata noi măsuri privind creșterea producției 
de pesticide, prevăzindu-se intensificarea cercetă
rii științifice și sporirea producției de erbicide, in
secticide și fungicide in scopul creșterii producției

Partidului Comunist Român și Enrico Berlinguer, 
secretar general al Partidului Comunist Italian, con
vorbirile celor doi conducători au contribuit. la a- 
dîncirea relațiilor dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Italian, la întărirea pe această 
bază a forțelor socialismului, a mișcării antiimpe- 
rialiste, democratice mondiale, la consolidarea uni
tății in lupta pentru progres social și pace in în
treaga lume.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, de ase- . 
menea, ca fiind rodnică activitatea delegației de 
partid și guvernamentale, alcătuite din tovarâșii 
Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului ‘Po
litic Executiv, secretar al C-C. al P.C.R. și alți ac
tiviști de partid și de stat, care a făcut o vizită in 
R.P. Chineză și R.D. Coreeană.

Pentru întărirea și mai puternică a' spiritului 
de partid și a răspunderii comuniste in munca de 
conducere, atit pe linie de partid cît și pe linie de 
stat, pentru creșterea rolului conducător al parti
dului in toate sectoarele de activitate și dobindi- 

, rea unor victorii și mai mari in realizarea Progra
mului adoptat de Congresul al Xl-lea al partidu
lui, Comitetul Politic Executiv a adoptat o serie de 
măsuri organizatorice pe care le redăm integral:

1. Ținind seama de experiența de pînă acum 
și în vederea îmbunătățirii coordonării operative' cr ’

...seștoarg de activitate, Comitatul Politic ■ 
Executiv'a hotărit lărgirea Bîfotrlui Permanent prin 
desemnarea in acest organ al Comitetului Politic 
Executiv a tovarășilor Cornel Burtică, Elena 
Ceaușescu, Gheorghe Râdulescu și llie Verdeț.

2. S-a hotărit alegerea tovarășului Ion Stănescu 
in funcția de secretar al C.C. xil P.C.R. Această

. măsură urmează să fie supusă aprobării primei 
Plenare a Comitetului Central ai partidului.

3. In vederea asigurării unei mai depline uni
tăți in conducerea unor sectoare de activitate pe 
linie de partid și de stat și pentru evitarea para
lelismelor, Comitetul Politic Executiv a hotărit nu
mirea tovarășilor Cornel Burtică și Ion Stănescu

secretari ii C.C. al P.C-R. — și ca vice-prim- 
miniștri ai guvernului.

la hectar și protecției, culturilor agricole- Pe ase*» î
ITlAnAt*!- nil fftc* n rl <5 th tx*v f «a rnAciirîmenea, au fost adoptate măsuri pentri seducerea 
consumului și utilizarea rațională a gazelor natu
rale precum și pentru valorificarea lor superioa
ră, cu maximă economicitate. Au fost adoptate 
măsuri corespunzătoare privind organizarea și des
fășurarea Congresului consiliilor de conducere ale 
unităților agricole și Congresului Consiliilor oame
nilor muncii din întreprinderile industriale, de cons
trucții, _ transporturi, cercetare, proiectare și din cen
trale industriale. Au fost examinate și aprobată 
propuneri privind îmbunătățiri ale prevederilor le
gii de organizare și funcționare a Consiliului Or
ganizării Economico-Sociale, care vor fi supuse 
spre- legiferare Marii Adunări Naționale.

Urmărind înfăptuirea consecventă a politicii 
externe a partidului și statului nostru, Comitetul 
Politic Executiv a apreciat că noua întilnire dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al

energie, elan, 
hotărîre

Evenimentul principal al între
gii activități profesionale din ca
drul institutului nostru, cît și pen
tru întreaga studențime a țării, îl 
constituie sesiunea de examene, 
proba de fond a anului universi
tar.

Studenți și cadre didactice im
plicați organic în sfera cerințelor 
majore puse în fața învățămîntului 
superior de către conducerea supe
rioară de partid, își aduc un a- 
port deosebit în îndeplinirea sar- 

• cinilor cincinalului revoluției teh- 
nico-științifrce.

Integrată acestui contex, sesiu
nea de examene constituie adevă
ratul test al maturității profesio
nale, la reușita căruia concură în 
egală măsură atît studenții cît și 
cadrele didactice, caracterizați prin 
hărnicie, energie, elan, hotărîre și 
voință, de fapt atribute de bază 
ale studenților comuniști din școa- 

, la noastră superioară.
Va fi o probă a puterii de mun

că și a conștiinței studențești, cu 
rădăcini adînc înfipte în discipli
na de muncă și de viață a puterni
cului detașament muncitoresc al 
Văii Jiului.

Prin aceasta, dovedindu-se încă 
o dată că studenții mineri sînt 
fii de nădejde ai țării și ca viitori 
specialiști ai industriei extractive, 
un factor activ al dezvoltării 
României socialiste.

La I.F.A. ,.Vîscoza“ din Lupbni, 
asigurarea unor înalți indiei de 
utilizare a mașinilor și instalațiilor, 
un șir de raționalizări întreprinse 
in scopul îmbunătățirii procesului 
de fabricație al lirelor artificiale, 
se materializează în primele două 
decade ale anului prin atingerea 
de parametrii superiori : la 
torul de calitate.*

Față de. nivelul mediu 
în anul trecut, în perioada

I 
î

• Alegeri in organizațiile de partid : întreține
rea utilajelor, împletită cu munca de pregă- 
tiere a cadrelor tinere de electrolăcătuși

0 In dezbaterea adunărilor generale ale oa
menilor muncii : Exigență, răspundere fală de 
preliminarul fiecărei zile.

Q Consiliile educației politice și culturii socia
liste la început de drum.

• Cintarea României — Artiștii amatori 
stesc glorioasele aniversări.

an. hotărîtor al cincinalului

Chemarea sectorului li 
al E. M. Paroșeni 

către toate sectoarele de producție 
de la minele Văii Jiului

Colectivul sectorului II al minei 
Paroșeni, însuflețit de un înalt pa
triotism, răspunzînd chemării se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a spori pro
ducția de cărbune cocsificâbil este 
angajat cu entuziasm și deplină 
dăruire în marea întrecere pentru 
înfăptuirea mărețelor obiective .ale 
dezvoltării ecoriomico-sociale a 
țpatfiei.<hs<<ț i-ț

Stimulați de realizările obținute 
în anul 1976, mobilizați de chema
rea la întrecere lansată către mi
nerii din întreaga țară de către 
colectivul I. M. Motru, chemăm 
toate sectoarele de producție de la 
exploatările miniere din Valea 
Jiului și ale E.M. Țebea la reali
zarea în cadrul întrecerii 
liste pe anul 1977 a următoarelor 
obiective :

planului Ia producția de cărbuițț cu 4 060 tone; 
productivității muncii cu 1 la sută peste sarcina pla-

— depășirea
— •rcșterea 

nîficată ;
— depășirea 

cu preliminarul

întrecerea socialista 
acțiune de înaltă semnificație patriotică, 

cadru de manifestare a energiilor creatoare 
ale tuturor oamenilor muncii

ne referim procentul firelor de ca
litate superioară a sporit cu peste 
15 la sută, reprezentînd 60 la sută 
din producția totală. Succesul în
registrat de vrednicul colectiv de 
muncă la început de an prefigu
rează o etapă de numeroase reu
șite pe care acesta le va obține 
prin utilizarea judicioasă a insta
lațiilor noi, moderne de<care dis
pune.

Oamenii muncii din unitățile e- 
conomice ale Văii Jiului au pășit 
în cel de-ai doilea an al cincina
lului, an hotărîtor în înfăptuirea 
mărețelor obiective de dezvoltare 
economico-socială ale acestei pe
rioade puse sub semrful asimilării 
celor mai noi .cuceriri ale științei 
și tehnicii în activitatea nemijlocit 
productivă. Asigurarea unor rit
muri înalte de dezvoltare face ne
cesară participarea responsabilă 
entuziastă a tuturor 
muncii la înfăptuirea măsurilor ce 
vizează îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, sporirea efici
enței economiei-, Este necesar, a- 
răta tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
„secretar general al partidului, să 
acordăm mai multă atenție între
cerii, care trebuie să se desfășoare 
organizată sub conducerea per
manentă a organelor de partid.

Mobilizați de sarcinile deosebi
te ce le revin în asigurarea bazei 
energetice a țării, minerii Văii Jiu
lui, la fel ca și tovarășii lor de 
muncă din întreaga țară, so anga
jează în aceste zile să desfășoare

o activitate susținută în cadrul 
marii întreceri'-, a muncii,, iu sco
pul identificării, în cadrul acestei 
acțiuni de înaltă semnificație pa
triotică, a unor noi resurse d« spo
rire a producției de cărbune. Che
marea la întrecere lansată de tî- 
nirul co.ecti I. Im prinderii mi
niere Motru către toate unitățile 
din industria minieră a țării a a- 
vut un larg ecou șl în rîndul co
lectivelor de muncă din bazinul 
nostru minier. Adeziunea mineri
lor Văii Jiului la obiectivele ae 
întrecere lansate de - minerii Me
trului este oglindită în primul 
rînd de chemarea la întrecere lan
sata de colectivul sectorului Ii al 
minei Paroșeni către toate sectoa
rele de producție ale minelor bazi
nului.

„Chemarea la întrecere lansată 
de colectivul nostru are la bază 
dorința u nap inia a tuturor com- 
ponențilojv săi de a confirma ia

Echipele de lăcătuși șl electricieni de la lotul Petrila alI.C.C.M.O., conduse de 
Petre Gică și Aurel Ghiban, împreună cu maistrul mecanic Gheorghe Dumitrașcu, 
fac ultimele verificări după prima încercare la probele în sarcină a mașinii de 
extracție la noul puț cu schip de Ia mina Petrila, Foto Ii Liciu

„OAMENI CU INIMA 
DE CONSTRUCTOR"

Cuvintele cu care ne-a 
întîmpinat în urmă cu 
citeva zile, inginerul șef 
al șantierului ,I.C.C.M.O. 
din Petroșani, Constantin 

, Stanciu, erau descuraja
toare : Ziua de lucru a 
început cu întârziere da
torită autobuselor I.T.A. 
care îi aduc pe construc
tori la punctele de lucru. 
La citeva ore de la înce
putul zilei am avut insă 
convingerea că pe oame
nii vajnici — precum cei 
pe care i-am întâlnit — 
asemenea incidente, chiar 
dacă îi afectează nu-i
pot ține în loc. Așa cum. tromecanic, o nouă 
nici gerul, viscolul 
săit . zăpada nu-i pot
împiedica să-și f a că
zi de zi datoria la cotele (Cont. în pag. a 4-a)

cele mai înalte ale 
ruini.

In incinta Mierleăsa a 
nanei’ Barbatem. 75 di 
constructin'/, sub conduce
rea moist> ului Nicolae 
Belgun, impinzeau prac
tic ,,terenul' pe care, la 
fiecare pas, se constru
iește. Pe măsura rit fau
rilor de dezvoltare ale 
acestei tinere mine, cons
tructorii ina!(ă aici, acum, 
o nouă capacitate de in-' 
silozare a cărbunelui, ce 
va dubla capacitatea ac
tuală, un nou atelier elec- 

sală /

dă-

A. HOFFMAN
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POLITICE Șl ECONOMICE
(Urmare din pag. 1) ț

I ' 4. S-a hotărit eliberarea tovarășului Mihai Dalea din funcția de
președinte al Colegiului Central de Partid, măsură care urmează să 
fie supusă aprobării primei Plenare a C.C. al P.C.R., și recomandarea 
sa in funcția de vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste.

5. A fost hotărîtă eliberarea tovarășului Petre Lupu din funcția de 
ministru al muncii și recomandarea sa în funcția de președinte al Co
legiului Central de Partid, urmind ca această mâsură să fie supusă 
aprobării primei Plenare a C.C. al P.C.R.

■ 6. In vederea intăririi conducerii unor importante ramuri și compar
timente ale economiei naționale și vieții sociale, Comitetul Politic E- 
xecutiv a hotărit următoarele numiri de miniștri :

tovarășul Trandafir Cocirlă a fost numit ministrul energiei electrice; 
tovarășul Constantin Băbălău a fost numit ministru al minelor, petro
lului și geologiei, tovarășul Constantin Stătescu a fost numit mininstru 
al justiției. S-a hotărit de asemenea, ca președintele Consiliului cen
tal al U.G.S.R., tovarășul Gheorghe Pană, să îndeplinească și funcția 
de ministru al muncii.

7. Comitetul Politic Executiv a mai stabilit, de asemenea : 
numirea tovcfrașului loachim Moga în funcția de prim-vîcepreșe-

dinte al Consiliului' Organizării Economico-Sociale și membru al gu
vernului ;

numirea in funcția de ministru-secretar de stat la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini a tovarășului Gheorghe Petrescu ;

numirea in funcția de ministru-secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Economice internaționale a tovarășului 
Dumitru Bejan ;

numirea în funcția de ministru-secretar de ștat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale a tovarășului 
Bujor Almășan ;

numirea în funcția de ministru-secretar de stat la Ministerul A- 
griculțurii și Industriei Alimentare a tovarășului Petre Blajovici;

numirea în funcția de ministru-secretar de stat la Ministerul In
dustriei Chimice a tovarășului Dumitru Alecu ;

numirea tovarășului Gheorghe Bobocea în funcția de procuror 
general al Republicii Socialiste România ;

numirea tovarășului Grigoraș Justin in funcția de președinte al Tri
bunalului Suprem al Republicii Socialiste România ;

numirea tovarășului Gheorghe Costea în funcția de inspector ge
neral de stat pentru controlul calității produselor .

8. Comitetul Politic Executiv a recomandat să fie aleși ca prim- 
secretari ai comitetelor județene de partid și președinți ai comitetelor 
executive ale consiliilor populare tovarășii : Constantin Matei — Ar
geș, Gheorghe Blaj, — Bihor, Nicolae Bușui — Caraș-Severin, Florea 
Ristache — Dimbovița, Petre Preoteasa — Dolj, Nicolae Constantin — 
Galați, Ion Negrea — Gorj, llie Râdulescu — Hunedoara, Gheorghe 
Pop — Maramureș, Ion Petre — Tulcea.

9. Comitetul Politic Executiv a hotărît eliberarea tovarășilor : Ni
colae Mânescu — din funcția de ministru al eneregiei electrice, Bu
jor Almășan — din funcția de ministru al minelor, petrolului și geolo
giei, Emil Nicolcioiu — din funcția de ministru al justiției, Nicolae lo- 
nescu din funcția de ministru-secretar de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Constantin Stătescu 
— din funcția de președinte al Tribunalului Suprem, Filimon Ardelea- 
nu — din funcția de procuror general al Republicii Socialiste România.

10. Comitetul Politic Executiv a hotărit ca, in cursul acestei săp- 
tămini, Secretariatul C.C- al P.C-R. și guvernul să asigure completarea, 
prin numirea unor cadre corespunzătoare, a tuturor posturilor vacante 
de conducere la secțiile C.C. al P.C.R., la ministere, la județe, precum 
și la celelalte organe de partid și de stat locale, astfel incit să se 
asigure desfășurarea in cele mai bune condiții a intregii activități de 
partid și de stat din patria noastră.

Noile măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.CjR. tvor contribui nemijlocit la perfecționarea conducerii activității 
de partid, de stat și economice in vederea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism
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întreținerea utilajelor, împletită cu munca
de pregătire a cadrelor tinere

Steagul roșu

ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE

DE PARTID

de viitor pentru a ne lua 
cînd vom pleca în pensie. Șl 
bine ! Sarcinile cresc. A în*

BăJeanu). „Din 
general 80 Ia 
au 40 de ani 
fost trecuți la

de cauciuc, se introduc In 
combine și tot mai multe 
de mare complexitate ca* 
cer să pregătim din timp

Iectrolăcătuși care să-i înlocuiască 
pe cei care nu peste multi ani 
vor ajunge la vîrsta pensionării. 
„Anul trecut s-au făcut șapte pri
miri în partid din rîndul tinerilor

Problematica majoră a întreți
nerii utilajelor miniere din dotare 
a fost abordata șub multiple as
pecte în dezbaterile adunării ge
nerale de alegeri a organizației de 
bază rir. 8 de la sectorul general 
al minei Pețrili. Darea de seamă, 
comuniștii în intervențiile ier la 

au insistat, cu analiza, în pregătirea de cadre., tinere de e- 
rînd asupra aspectelor 
politice desfășurate în 

pentru organizarea mai 
activității și îmbunătățirea 
reviziilor și reparațiilor.

discuții 
primul 
muncii 
sector 
bună a 
calității

Punerea în dezbaterea adunări
lor generale de partid și găsirea 
soluțiilor la problemele complexe 
ce i-au revenit colectivului, repar
tizarea celor mai destoinici comu
niști pentru rezolvarea lor, pre
zența mobilizatoare a agitatorilor 
în formațiile dc electrolăcătuși în 
momentelo cînd aveau de dus la 
bun sfîrșit cele mai dificile lucrări 
sau intervenții în subteran cons
tituie repere pozitive aie muncii 
politice cu o bună eficiență. Ma- 
nifestînd un dezvoltat simț de răs
pundere și inițiativă în muncă, 
echipele de electrolăcătuși condu
se de comuniști au ridicat calita- 
teq reviziilor șl reparațiilor, au 
participat la o serie de lucrări de 
montaj la noul flux de transport 
al minei, la instalațiile puțului 
principal cu schip intrat de curînd 
în jjiobe tehnologice, la compre- 
soare și alte instalații vitale pen
tru procesul dc producție. Din ini
țiativa unor membri de partid s-a 
amenajat un atelier 
rarea motoarelor de

penlru repa- 
locomotivă și 

a cutiilor de viteză, recondiționîn- 
du-se multe din acestea și piesele 
de schimb necesare, obținîndu-se

economii importante de materiaje 
pe această cale,

Evidențiind rezultatele bune, a- 
dunarea generală nu a trecut cu 
vederea nici neajunsurile condu
cerii sectorului, organizației de 
bază, ale membrilor de partid. A 
fost criticat faptul că s-a neglijat

din sector ca tovarășii Ștefan Mol
nar, .loan Bordea, Vasile Maftei 
și alții. Este însă insuficient fa
ță de cerințe. Toți cei care acum 
conducem echipe sîntem trecuți de 
40 de ani și va trebui să fina în- 
locuiți de meseriași tineri, temei-
nic pregătiți. Eu unul am lucrat 

.zece ani pe lingă un electrolăcă- 
tuș vechi pînă să ajung să învăț 
și să stăpînesc meseria, să cunosc 
bine utilajele. Care e situația în 
prezent ? Am mai ridicat proble
ma la conducerea exploatării că 
nu avem ucenici în echipe, că a- 
nii trec, iar meseriași tineri care 
să Cunoască bine utilajele prea pu
țini pentru a ne înlocui" (Iosif 
Foro). „Cînd am intrat în brigada 
pe care o conduc eram 13 munci
tori, acum am rămas șapte. 'îna
inte aveam 3—4 ucenici pe lîngă 
noi- care ne erau, de folos, învă
țau meserie. Acum nu avem nici 
unul. Nu pregătim nici un cadru

tînăr 
locul 
nu e . 
trat în funcțiune noul puț de ex* 
fracție, noul flux de transport cu 
benzi

. mină 
utilaje 
re ne 
meseriașii care să le cunoască și 
stăpînească" (Traian 
efectivul sectorului 
sută din muncitori 
și peste. Tinerii au 
alte sectoare, ucenici nu am pri
mit. Ar trebui ca organizația de 
partid, conducerea sectorului și a 
minei să privească cu mai multă 
răspundere viitorul. Să se anali
zeze din acest punct de vedere 
efectivul actual al sectorului. Pro
pun readucerea băieților tineri în 
sector, să învețe utilajele, rnese-

~ Tie" (Ervin Foro), i
Adunarea generală a cerut or

ganizației de bază, biroului nou 
ales, să îndrume insistent preo
cupările din sector în direcția îm
bunătățirii necontenite a calității 
reviziilor și reparațiilor, concomi
tent cu o muncă perseverentă de 
pregătire a cadrelor tinere de e- 
lectrolăcătuși. Organizația de ba
ză să-și îmbunătățească stilul șl 
metodele în conducerea organiza
ției U.T.C. și a grupelor sindica
le. Să se îmbunătățească munca 
de primire în partid din rîndurile 
uțeci.știlor din sector, Un accent 
mai mare să fie pus pe educarea 
comunistă a tinerilor, îndrumarea 
lor spre calificare și perfecționa
re profesională. (I. 1SKADEAXU)

IN SPIRITUL PROGRAMULUI DE MĂSURI IN DOMENIUL

MUNCII IDEOLOGICE, POLITICE Șl CULTURAL-EDUCATIVE

Consiliile

L A I

educației politice și culturii socialiste

N C
luni dc 
consiliu-

E P U T DRUM
— Au trecut cîteva 

zile de la înființarea 
lui orășenesc al educației poli
tice și culturii socialiste. Se 
poate vorbi, deja, despre o ex
periență a acestor luni ?

Mai puțin despre o experien
ță. Eventual despre experiența 
începutului." Primul program de 
activitate elaborat de consiliu, 
pentru trimestrul IV al anului 
trecut, nu a corespuns întrutotul 
exigențelor mari pe efire le-a tra
sat Congresul educației politice și 
al culturii socialiste. In urma ins
truirii temeinice de care au 
ficiat numeroși membri ai 
liilor din întregul județ, au 
rut tu mai multă claritate 
nile ce ne revin în spiritul 
rîrilor Congresului, a indicațiilor 
formulate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Pe această bază ani e- 
laborat programul după care he 
coordonăm acțiunile în trimestrul 
I al atestui an.

— Vă rugăm să vă referiți, 
pe scurt, Ia conținutul progra
mului.

— Conceput în mod unitar, pro
gramul asigură o cuprindere a 
tuturor laturilor activității politi-, 
ce, ideologice și cultural-educati
ve. O, atenție deosebită voni acor-

Convorbire cu tovarășul 
ȘTEFAN POPA 

secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Lupeni, președintele 

consiliului orășenesc al educației 
politice și al culturii socialiste

frumoase

i
i

studioul ttnâruiuLaoțor „Experimenthalia“
trai prin două determinante:
experiment actoricesc, experi
ment regizoral. Trecîndu-se la 
lucru tînărul regizor Mihai 
Lungcanu cu echipa de actori: 
Mihai Clita, Florin Plaur, Ma
ria Junghietu, și Rosmarin De- 
lica au pus în scenă piesa lui 
Cehov '„Cererea în căsătorie", 
urmînd să realizeze, ca o con
tinuare a acesteia și piesa „Ju
bileul”.

Acum, Dragoș I’âslaru, tînă
rul absolvent repartizat teatru
lui nostru, s-a încumetat sin
gur să- pună în scenă piesa lui 
Mircea Radu Basarab „Intr-un.

Mai vechea dorință dc a se 
reînființa Studioul experimen
tal în cadrul Teatrului de stat 
„Valea Jiului” din Petroșani, 

f studiou care se înscrie în tra
diția acelui „Teatru de 
miercuri" s-a împlinit, primind 
un puls tineresc din partea ab
solvenților repartizați, dar și 
o matură „chibzuință” din par
tea mai vechilor din teatru. In 
ședința de deschidere din 13 
decembrie 1976, s-a stabilit’ un 
proiect de repertoriu, un pro
gram dc activitate, o modalita
te de funcționare și, totodată, 
s-a definit experimentul tea-

nu

alte 
în

și despre

preocupări 
programul

exemple

sînt în- 
aceslui

bene* 
consi- 

apă- 
sarci- 
hotâ-

spitai", el fiind interpretul, re
gizorul și scenograful acestui 
spectacol, care sîmbăță, 29 ia
nuarie poate fi întîlnit cu o- 
chiul spectatorului, atît de exi
gent cu „experimentarea*’. Un 
„monolog dramatic”, destul de 
greu de susținut pe toată curbu
ra să tensională, o piesă d ifi- 
cilă în ceea ce privește conți
nutul ideatic.
ș In fine, merită toată 
funcționarea acestui 
„Expcrinienthalia” în 
nostru din Vale,

stima 
studiou, 
teatrul

Dumitru VELEA

da muncii politico-educative des
fășurate în sprijinul realizării sar
cinilor de plan. La acest , capitol 
am prevăzut consfătuiri cu șefii 
de brigadă de la cele două exploa- 
lări miniere, Lupeni și Bărbăteni, 
mtilnni cu tinerii, dezbateri pe 
tema folosirii raționale a utilaje
lor s.ă.

— Ce vă propuneți prin aceste 
acțiuni ?

— Să contribuim cit mai mult la 
dezvoltarea răpunderii. față de 
producție, la stimularea inițiative
lor muncitorești, in primul rînd a 
„Brigăzii de producție și educa
ție”, la cultivarea în rîndul tine
retului a sentimentului de dragos
te față de muncă. Ne vom strădui 
să dezvoltăm la tineri, și nu nu
mai la ei, o gîndire economică 
înaintată, . să promovăm înțelege
rea superioară a cerințelor actuale 
ale economiei naționale, din care 
o sarcină expresă, de mare însem
nătate este creșterea producției 
de cărbune. In aceeași direcție 
votn îndrepta și cîteva din acțiu
nile prevăzute într-un alt grup de 
preocupări i activitatea de răspîn- 
dire a cunoștințelor științifice și 
tehnice.

— Ne oferiți un exemplu ?
— Va trebui, să antrenăm mai 

mult intelectualitatea tehnică, să
activizăm comisiile inginerilor și 
tehnicienilor, să contribuim la
dezvoltarea mișcării de inovații. 
Nu uităm că parcurgem o etapă 
a afirmării revoluției științifice și 
tehnice iar potențialul creator al 
cadrelor inginerești din orașul nos
tru cuprinde 
valorificate 
contribui în 
îndeplinirea 
sint trasate.

•— După

pre cîteva exemple 
în acest sens. ’A

—' Dar 
multe,

— Ce 
scrise
trimes tru ?

— Pe scurt, este vorba de acțiuni 
pentru popularizarea și difuzarea 
ț.ărții — standuri și vitrine spe
ciale, o expoziție de carte tehni- 
căj întîlniri cu cititorii — cit și 
pentru dezvoltarea mișcării artisti
ce de amatori, acțiuni tematice 
filmul și altele. ■

— Pe cine vă sprijiniți 
activitatea consiliului?

— Putem spune că dispunem 
un larg activ obștesc. In orașul 
nostru trăiesc și muncesc nume
roși ingineri, cadre didactice și 
medicale, oameni pasionați de la 
care așteptăm mult sprijin. Și, nu 
numai sprijin ci și inițiativă în 
organizarea și desfășurarea orică
ror acțiuni care să slujească o- 
biectivelor din domeniul educa
ției politice și al culturii socialis
te.

mari rezerve, care, 
corespunzător, pot 

mai mare măsură la 
obiectivelor ce ne

... cite cunoaștem, la mi 
na Lupeni se poate vorbi des'

— Dacă în timpul scurt de 
la înființarea consiliului nu se 
poate vorbi despre acumularea 
unei experiențe, se poate vorbi, 
în schimb, despre unele greu
tăți ?

- Consiliul orășenesc și-a lim
pezit lot mai mult direcțiile in 
care va’ trebui să acționeze. Nu 
același lucru poate fi spus despre 
comisiile din întreprinderi și insti
tuții, chemate, să desfășoare o ac
tivitate vie, să cuprindă și să lăr
gească permanent gama de acțiuni 
proprii. De fapt, nu este vorba de 
greutăți, dar unii membri ai a- 
cestor comisii nu și-au preluat 
încă atribuțiile, nu ’au pornit la 
organizarea unor acțiuni legate de 
specificul și cerințele unității din 
care fac parte. Programul de mă
suri pentru îndeplinirea obiective
lor Congresului ai XI-lea, ale 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste, vizează toți fșc- 
jprii cărora le revin răspunderi în 
domeniul educației și nu ne rămî- 
ne decît să trecem cu toții, in mod 
hotărit, la înfăptuirea lui.

Ion MUSTAȚA
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în dezbaterea adunărilor generale ale oamenilor muncii
Precedată de numeroase dezba-, pabile să contribuie la îmbunătă-

■ • ■— - ■- i- țirea activității din acest an. Așa.
au făcut, în cuvîntul lor, Aurel' 
Șosoi, Laurențiu Kelemen,. loan 
Nichițelea, Traian Pop, șefi de .

___ ______ ____ , brigadă, Ioan Busincescu, maistru 
de exigență pe minier principal și Ion Stoi, mai-

teri, pe sectoare și ateliere în ca
drul cărora au fost analizate pro
blemele fiecărei formații de lucru, 
adunarea reprezentanților oameni
lor muncii de la mina Uricani s-a 
desfășurat în nota <' .
care am înțîl- 
nit-o. nu o dată, 
lari acest colec
tiv. Cum era și 
firesc, exigența 
a început prin 
spiritul critic și 
autocritic de ca
re a fosț pătrun
să darea de sea
mă. Departe 
a se limita 
rezultatele 
care a fost 
cheiat" anul 1976 
consiliul oame
nilor muncii a 
prezentat un am
plu raport mun
citoresc în pa
ginile căruia și- 
au găsit loc 
multe referiri la 
neajunsurile în
tâmpinate de co
lectiv, la lipsu
rile unor sectoa
re sau compar
timente funcțio
nale ale exploa
tării.

E știut faptul că mina a obținut 
un pitiș de producție de peste 
15 000 tone de cărbune. Mal puțin 
știut era faptul cari ț, acest plus a 
rezultat din strădaniile a două din 
cele trei sectoare ale minei, cum 
si faptul că alături de numeroasele 
evidențieri făcute cu prilejul adu
nării, un bilanț riguros cerea să 
fie făcute și critici la adresa celor 
care au avut o cotă de participare 
mai scăzută la îndeplinirea sarci
nilor de plan.

Toate aceste aspecte au reieșit 
cu claritate din darea de seamă 
prezentată de ing. Carol Sehreter, 
președintele consiliului; oamenilor 
muncii. Desigur, aducînd în fata 
participanților . .acele lipsuri șau 
neajunsuri . care au sțînjenit obți
nerea unor realizări pe măsura 
adevăratului potențial al colecti
vului, propunînd spre dezbatere 
acele probleme care se află mereu 
în centrul preocupărilor, darea de 

. seamă a reușit să declanșeze dez
bateri Vii, constructive, să stimu
leze propuneri și angajamente ca- / conducerii operative a minei,

an embrilor consiliului oamenilor 
.muncii. .

. Pe făgțșul acestor' critici înscriem 
o constatare aparte. In decursul 
anului 1976,. colectivul minei Uri- 
cani a prestat peste 40 000 ore de 
muncă efectuate

Exigență, răspundere față de 
preliminarul fiecărei zile

de 
la 
cu 

în-

ANGAJAMENTUL 
colectivului minei Uricani ca răspuns la chemarea 

lansată de minerii de la I.M. Motru
la întrecere

- depășirea planului Ia producția de cărbune cu 2900 to-

- depășirea producției globale industriale cu 2,2 milioane

- pentru creșterea liniei de abataj aferentă producției su
plimentare se vor realiza cu 2 zilrimai devreme lucrările mi
niere de investiții și se vor executa peste plan 169 nil lucrări 
de pregătire ; ....

— depășirea nivelului planificat al productivității muncii 
cu 1 la sută ;

— obținerea unor economii prin reducerea cheltuielilor de 
producție cit 300 000 Iei ;

— obținerea unor beneficii- peste plan în valoare de 500 900 
lei;

— reducerea conținutului de cenușă cu 0-5 la sută;
— îmbunătățirea indicatorului de utilizare a fondului de 

timp cu 0,5 ia sută.

ne

în afara progra-. 
mului de lucru, 
s-a arătat în 
darea de seamă, 
din Pare 12 000 
ore au lost pres
tate „în cărbu
ne?. Cu toate 
acestea, activi
tatea de repara
ții și întreținere 
a utilajelor și 
instalațiilor, cit 
și aproviziona
rea locurilor de 
muncă au fost 
criticate în mod 
repetat, atit în 
darea de seamă 
eit și în cuvîri- 
țul multor vor
bitori., Rezulta 
ca, deși pentru 
aceste lucrări a . 
fost efectuat uri 
mare număr de 
ore suplimenta
re (pestS 28000) 
ele 
luat 
de calitate cerut 
de producție, 
fapt care tre
buie să consti
tuie un motiv 
de adîncă re
flecție . pentru .: 
conducerile see-

nu s-att si
la nivelul

(oarelor și conducerea operativă a 
minei.

De mai multe ori în cadrul dez
baterilor. a fost subliniat faptul că 
mina Uricani 
tivilatea. In 
posibilităților, 
anului 1976 a ------ .... -----
nivelul actualului preliminar. Cau
zele se găsesc, după cum ap 
arătat vorbitorii, în starea disci
plinara a colectivului. 'In acest 
sens, consiliului oamenilor muncii, 
conducerii operative a minei și a 
sectoarelor le revin îndatoriri ex
prese pe linia creșterii răspunderii 
tuturor membrilor colectivului 
față de preliminarul, fiecărei zile 
de muncă, a instaurării ,unui di
luat de neîngăduință în fAța abate-

stru mecanic, Constantin Răgan, 
Tiberiu Sueiu, Vasile 'Matei, șefi 
de sectoare, care au adăugat criti
cilor formulate și propuneri pentru 
remedierea unor neajunsuri, sus
ținând totodată angajamentul--mi
nei prin angajamentele brigăzilor 
sau ale sectoarelor din care fac 
parte.. Au reținut, de asemenea, 
atenția referirile privind activita
tea brigăzilor de la investiții, făcute 
de șeful' sectorului,, inginerul loan 
Todea, cele privind situația finan
ciară, a exploa.țăriîj făcute de con
tabilul șef, loan Geană, precum și 
critieile, severe dar îndreptățite, 
pe care inginerul Ion P<jmpiliu, 
șeful sectorului aeraj, le-a adresat 
consiliului oamenilor muncii. Nu. 
are justificare — s-a desprins din ___ ___________ —_______,______ _
cuvântul vorbitorului — faptul .că rilor, uri climat pătruns de [er- 
un sector își depășește planul 'cu •• ” ‘ ’■ • -
peste 24 000 de tone, în timp ce 
altul înregistrează o restanță de 
peste 16 000 tone de cărbune. A- 
ceastă. situație denotă multe lip-;
suri ale sectorului rămas îri urmă, 
dar, în mod evident, și lipsurile

', ale

nu și-a început ac- 
acest an, la nivelul 

deși în decursul 
atins în unele luni

mifate, de exigență care să asigure 
realizarea exemplară a planului 
de producție și a angajameniului 
prin care 'colectivul minei a răs
puns, în aceste zile, înflăcăratei 

' chemări a minerilor de pe malurile.
Metrului.

Ion MUSTAȚA

Reducerea consumurilor 
materiale, în centrul 

preocupărilor constructorilor
Fie că s-au referit la activitatea 

din anul încheiat, fie că au avut 
In vedere sarcinile de mare răs
pundere care le stau in față în 
anul in curs, constructorii iotului 

£ din Valea Jiului al T.L.H.S. au 
abordat cu precădere in cadrul 
dezbaterilor un subiect aflat în 
prim-planul activității lor : redu
cerea consumurilor materiale. 
Tonul angajant și constructiv al 

t dării de seamă a fost preluat de 
i .-.ri'către fiecare vorbitor, astfel incit 

dezbaterile au fost foarte dense 
în propuneri concrete și măsuri 
eficiente îndreptate spre reducerea 
costului investițiilor, economisirea 
materialelor de bază, preocupări 
aflate pe linia traducerii în viață< 
a ho’ărîrițpr Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 2—3 noiembrie 1976.

„Ceea ce am reușit să realizăm 
în .economisirea materialelor în 
cursul anului trecut, îndeosebi în 
ultima parte, trebuie să constituie 
doar punctul de plecare spre în
depliniră! sarcinilor și angajamen
telor mobilizatoare ale acestui an“, 
a ținut să sublinieze în dezbateri 
șeful punctului de lucru de la re
gularizarea Jiului de est, maistrul 
Mircea Borlovan. Intre căile spe
cifice inițiate în acest Scop și care 
se cer generalizate au fost subli
niate următoarele : prepararea
centralizată a betonului, acțiune 

, soldată cu eliminarea risipei de 
ciment ; folosirea elementelor pre
fabricate .pentru canalizare în lo
cul betonului;monolit j; înlocuirea 
consolidărilor de beton monolit 
prin zidărie din blocuri de piatră; 
utilizarea' buldozerelor pentru lu
crări de umplutură ; extragerea cu

' mijloace proprii de ’mecanizare a 
produselor de balastieră și elimi
narea, astfel, a costurilor mari de 
transport de la alți furnizori etc.

Asemenea preocupări pozitive se 
cer susținute însă de un șir de mă
suri tehnico-organizătorice adec
vate — au ținut să evidențieze 
mai nrulți vorbitori, Constantin 
Nițică, șeful uneia din formațiile 
de zidari-pietrari fruntașe, s-a 
referit la necesitatea recrutării și 
pregătirii prin calificare a forței 
de muncă în stare să efectueze lu-

crările de consolidare prin noile 
procedee. „O mai bună organizare 
a muncii de către factorii de con
ducere, deservirea mai operativă 
a formațiilor de lucru sînt un șir 
de căi prin care eficiența muncii 
echipelor va trebui să sporească, 
iar grija noastră față de buna gos
podărire materială poate sa se con
cretizeze în economii’, a adăugat 
vorbitorul.

Numeroase opinii și aprecieri au 
fost exprimate de constructori 
privitor la utilizarea timpului de 
lucru pe șantiere și a mijloacelor 
de mecanizare a lucrărilor, a uti
lajelor grele îndeosebi. Angaja
mentul pe deplin realist al cons
tructorilor, de a depăși cu 3 la 
sută față de sarcina planificată 
numărul angajaților cuprinși în 
sistemul de retribuție în acord 
global s-a desprins că unul din 
mi jloacele . cele mai eficiente de 
cointeresare pentru formațiile de 
lucru în scopul sporirii indicelui 
de folosire a timpului disponibil, 
organizării judicioase ' a muncii si 
reducerii duratei de execuție a 
obiectivelor.

Spiritul de înaltă răspundere 
mu.ncitoreașcă ce a stat;. Iar baza 
dezbaterii constructorilor lotului 
din Valea Jiului al T.L.H.S. cons
tituie elementul care convinge cel 
mai mult că hotărîrea lor de a 
îzideplini exemplar sarcinile de 
plan și angajamentele asumate își 
are -temelie trainică.

A. HOFFMAN

Fabrica mixtă de industrie 
locală a beneficiat în ultima 
perioadă de importante fonduri 
de investiții care au condus la 
creșterea și modernizarea capa
cităților. de producție. După 
noile secții de tîmplărie și pa
nificație, re'cerita punere în 
funcțiune a Secției .de mobilă 
(in fotografie), va permite spo
rirea cu 50 la sută a produc
ției de mobilă, produs mult so
licitat de populația municipiu
lui. Foto : Ion LICIU

Atelier de producție al viitorilor > 
specialiști

La Institutul de mine din Petroșani a început construcția unui 
atelier de producție ce urmează să intre in funcțiune in anul de în- 
vățămînt 1977-1978. Obiectivul va sluji .efectiv integrării învățămin- 
tului superior cu cercetarea științifică și producția. Studenții vor 
beneficia aici de spații și datări afectate unui număr de cinci secții 
a căror activitate vizează instruirea studenților în scopul însușirii u- 
nor deprinderi, executarea de aparate pentru laboratoarele institu
tului si, în primul rîrid, executarea de prototipuri pentru industria 
miniera pe baza cercetării catedrelor proprii în colaborare cu uni
tăți miniere productive.

întrecerea socialistă
(Urmare din pag. 1)

continuare succesele anului 1976, 
Oglindite de depășirea cu 12 690 
tone de cărbune și 600 metri lu
crări de pregătiri a sarcinilor de 
plan, ne declară șeful sectorului 
II, Sabin Belu.

La E.M. Uricani, directorul 
minei, irig. Carol Sehreter, preșe
dintele comitetului de sindicat, 
Ioan Moldovan, tînârul brigadier 
Arpad Kurpe, ne' înfățișează cî
teva diij, „secretele" rezultatelor 
foarte bune care au recompensat 
activitatea desfășurată în cursul . 
anului trecut de acest harnic co
lectiv mineresc. Intre acestea, uri 
loc de seamă îl ocupă întrecerea 
socialistă, care a contribuit la de
pășirea constantă a sarcinilor și a 
permis raportarea îndeplinirii pla
nului anual cu 10 zile, mai devre
me. Nu este lipsit de interes faptul 
că obiectivele întrecerii socialiste . 
au fost îmbrățișate aici de trei 
sferturi din totalul angajaților, că 
în final au fost declarate fruntașe 
un număr de 31 de formații de 
lucru și 198 de angajați. Brigăzi
le conduse de Gheorghe Drănau, 
Traian Pop, Gheorghe Scorpie, 
Laurențiu Kelemen, Aureii Șoșoi, 
Simion Budeseu, Constantin Gră
dinarii* Ion Nichițelea sînt doar 
cîteva formații de lucru care s-au 
evidențiat prin contribuția deose
bită adusă la sporirea product:--' 
și punerea în valoare a unor noi 
rezerve dd cărbune cocsiQcabil,

Chemările la întrecere lansate de 
colectivele I.M. Motru și al sec
torului II de la E.M. Paroșeni

orieiitale 
legate de 
nivelului

conțin obiective precise, 
spre sarcinile ' prioritare 
dezvoltarea și creșterea 
de eficiență a producției de căr
bune. îndeplinirea ritmică a sar
cinilor de plan, sporirea producti
vității muncii, reducerea consumu
rilor specifice de materiale și e- 
nergie, promovarea largă a pro
gresului tehnic constituie doar 
cîteva cerințe de mare actualita
te care stau în față mineritului 
Văii Jiului. Alături de acestea, un 
loc important trebuie sâ-I ocupe 
acțiunile cu caracter educativ vi- 
z.înd îmbunătățirea nivelului de 
pregătire profesionala. si politico- 
ideologică a cadrelor, stabilizarea 
și integrarea rapidă a ținerilor 
angajați care vor continua tradi
țiile de muncă și de viață ale mi
nerilor acestui puternic bazin car
bonifer. ■ .

.înalta semnificație patriotică a 
întrecerii care trebuie să gene- 

-rozeș ritmurile înalte de la toate 
fronturile de lucru din Subteran 
constă în aceea că prin rezulta
tele tot mai bune obținute în 
producție oamenii muncii răspund 
cil înalt Claris patriotic chetriărir a- 
dresate de secretarul general al 
partidului de a face totul perițru 
a încheia anul 11177 cu rezultate, 
cit mai bune, 
ceasta cale la 
ță a mărețelor 
de Congresul al
lui in vederea
socialiste pe noi culmi de 
zație și progres.

contribuind pe a- 
traducerea în via- 
obi ec tivg .'stabilite 
XI-lea al partidu- 
ric’i-irii R',n>pnfoi 

civili

Intervenție promptă
Dimineață rece de ianuarie. Ma-

Chemarea sectorului II al E. M. Paroșeni
(Urmare din pag. 1)

- — realizarea a cel puțin 65 la sută din producția totală din abataje 
cu tăiere mecanizată a cărbunelui;

— obținerea unor viteze la lucrările de pregătire de cel puțin 75 
ml pe lună și brigadă;

■— reducerea consumuriloț specifice de materiale și energie, acțiu
ne în cadrul căreia ne angajăm să obținem economii față de consu
mul normat de 199 mc lemn de mină, 150 buc. Armături metalice, 50 
me cheresiea, 250 000 I.M h energie electrică;

— reducerea prețului de cost al cărbunelui cu 1,10 lei/tonă ;
— încadrarea în indicatorii de calitate stabiliți, atit la producția 

de cărbune, eit și la lucrările miniere executate ;
— îmbunătățirea calității reviziilor și reparațiilor, încadrarea în 

graficele «e revizii, reducerea eu 18 la sută a întreruperilor acciden
tale in raport cu anul 1976 ;

-- calificarea și perfecționarea profesinală a unui număr de 150 
muncitori;

— creșterea indicelui de utilizare a timpului de lucru cd 1,5 la
sută față de anul 1976. - ,

tiv al sectorului la rezolvarea o- 
perativă și corespunzătoare a tu
turor problemelor ce le ridică

propuse, antrenînd întregul colec- procesul de producție.

Organizația dc partid. grupele 
sindicale, organizația U.T.C. vor 
acționa cu hotărire pentru îndepli
nirea exemplară a obiectivelor

Șina de' Serviciu a Uzinei electrice 
din Paroșeni aleargă spre cartierul 
cnergeticienilor, Sohodol,

...Peste puțin timp, echipa de 
reparații formată din maistrul 
Teodor Cîrnat, electricienii Nicolae 
Rădueti și Vasile Vladu se.afla Ia 
locul defecțiunii. Motorul maca
ralei greifer nr. 2 trebuia înlocuit 
imediat. In caz contrar în, func
ționarea termocentralei apăreau 
perturbații. Cu prețul unor efor
turi deosebite și în condițiile ți
nui,ger aspru, echipa dcintervenții , 
a reușit să schimbe motorul de- / 
feet cu altul bun, să elimine con- ' 
secințele neplăcute ale defecțiunii, i 
Numai după cîteva ore de muncă ' 
intensă, macaraua, atit de necesa- | 
ră procesului tehnologic, și-a re- : 
luat activitatea. (Ion MOȘMOLEA, ; 
electrician reparații, Uzina elec- i 
trică Paroșeni).
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Minerii înfierează indisciplina,

Individ — colectivitate E Individ
««««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■a■■■■■■■■!

colectivitate Individ colectivitate
■■■■■■■■■■

cer sporirea exigenței
Mina Dîlja. La intrarea în clă- buri. Ce să zic, muncă în plus, 

direa administrativă „Faptul zi- consum de materiale, oameni ner- 
ici" înfierează un act de indisci- vo.și... 
plină, o abatere dc la tehnologia 
de lucru — nerespectarea mono
grafiei de armare la abatajul nr. 
9, din sectorul II. Urmare — a- 
balajul se surpă în după-amiaza 
zilei de 11 ianuarie pe o porțiune 
dc cîțiva metri.

Care sînt implicațiile acestui act 
necugetat, urmările acestuia ? Răs
punsul la întrebare îl aflăm din 
relatările interlocutorilor noștri.

Gheorghe Palea, miner șef de 
schimb : Noi eram schimbul UI. 
Am urmat după schimbul în care 
s-a lăcut surparea. Un schimb în
treg am muncit pe rupte și tot nu 
am reușit să punem în ordine a- 
batajul. A fost un act de indisci
plină care ne-a obligat la o mun
că inutilă pe toți 6 cîți sîntem în 
schimb. Muncă degeaba, muncă în 
plus, pentru că unul a fost indis- 
ciplinat. Nu a respectat monogra
fia de armare de parcă el nu ar 
fi știut că muntele nu-ți iartă 
nici o abateie. De data asta nu a 
măi fost vorba de tectonică, sau 
mai știu eu de ce. Nu, omul a 
greșit și atît.

Dumitru Teacă, șeful brigăzii i 
„Șeful de schimb din II, era în 
concediu și i-a luat locul el, Ion 
Sandu. Doar el este de vină, or
tacul nostru, după care am avut 
de suferit toți. 22 de oameni. Ce 
și-a zis : mai pușc o dată că doar, 
doar o merge. Cum să meargă 
dacă nu te asiguri ? Ce, el nu știa 
asta? Că doar are vechime mul
tă, prin iunie parcă ar trebui să 
se pensioneze. Din cauza indisci
plinei lui, pentru că el nu și-a 
făcut datoria, am pierdut cel pu
țin 200 de tone, ca să nu mai spun 
cit de descurajați au fost oamenii. 
Avem unul din cele mai bune lo- 
curi de muncă. Imaginați-vă : te 
duci să dai cărbune și în front ai 
piatră, TR-ul este plin și el cu bo
lovani. Ce mai, ca după surpare. 
Și o surpare nu se ridică ușor. 
Ne-au trebuit aproape trei schim-

Am cerut să-l 
le taie din șut 
pentru că după 
parep nici n-au 
cru. Azi sîntem 
nil știu să se fi

retrogradeze, să 
la tot schimbul 

ce au făcut sur- 
făcut mare lu- 

în 24 ianuarie și 
, . _ luat vreo măsură

împotriva lor, pentru că din cau
za lor am pierdut timp; cărbune 
și bani. Vreo 200 de tone am pier- : 
dut din cauza lor, altele că- a 
puscat un cablu, altele că n-ai 
goale și uite așa acum ne-am tre
zit cu vreo 700 de tone sub plan. 
Mai sînt ele și alte necazuri, dar

Cum ți-ai făcut

azi datoria?

Atn fi vrut să vă prezentăm și 
măsurile luate împotriva celor ca
re s-au abătut de la disciplina de 
producție, de la tehnologia de lu
cru, dar nu am putut. Aurel Ma
rinescu, normator la: sector, • nu 
știa să se fi luat .vreo măsură îm
potrivă vinovaților. Nici șeful de 
sector, inginerul Ion Ceaureahu, 
nu ne-a putut da vreo lămurire. 
Nici chiar de la serviciul aeraj, 
care s-a ocupat probabil' de an
chetarea motivelor surpării nu am 
putut afla nimic deosebit. Mais
trul electromecanic de la aeraj, 
Ion Zuba, -ne spunea : „Nu m-ata 

. ocupat eu de caz și n-am cheile 
de la dulap, ca să vă dau vreo 
lămui-ire, după procesul verbal. 
Sînt la „șeful" care este pe schim
bul III și a plecat acasă".

Oamenii sînt nemulțumiți.
să se ia măsuri împotriva indisci
plinei,
comis-o, dar aceste măsuri se lasă

I
I

cer

împotriva celor care au

de dăta asta omul nostru a fost așteptate. Sau poate s-au luat dar 
nu le-au fost aduse la cunoștință, 

■ sau poate comisia de anchetare a 
ajuns la alte concluzii decît ale 
lor. dar nici acestea nu le-au fost 
aduse la cunoștință. .

De ce ? Oamenii nu au dreptul 
: să cunoască acesțe măsuri ?

Dorin G11 ETA

de vină, el nu și-a făcut datoria".
Iosif Bîrlea, maistru miner prin

cipal : „A fost o abatere de la 
disciplina de producție, de la teh
nologia de lucru. Oamenii au avut 
de suferit, nimic de zis — căr
bune mai puțin, muncă în plus, 
mai puțini bani. Eu a trebuit să 
stau în schimbul III la surpare 
aproape tot șutul, Pe la celelalte 
locuri de muncă am trecut în fu
gă. A trebuit să stau aici că era 
o problemă importantă. Oameniio problema importantă. Oamenii > 
sînt obișnuiți cu cărbunele, nu cu i 
piatra". c/a/c. că'Uăc <

V-am prezentat părerile oameni
lor, năduful și dful lor. Părerile j 
au fost exprimate sincer, deschis, i 
păreri care marchează o atitudine / 
intransigentă față de lipsuri. In ț
brigadă, în familia din subteran j 
a minerului, acolo unde toți sînt •'
pentru unul și unul pentru toți, 
oamenii nu-i tolerează pe cei: in- 
dlsciplinați, pe cei care săvîrșesc 
abateri

— Muntele-i viu, îmi spunea locul, Cînd te gîndești că tonele ] 
nu demult un tânăr miner, Tre- ,în plus sau in minus dau tempe- 
buie să-l cuprinzi cu înțelegere ratura la care trăiesc furnalele 

", să-l iubești și să-l - Hunedoarei... Pentru tot ce am 
cîștigat aici trebuie să mulțumesc ’ 
fratelui meu, dar, de fapt, tutu
ror ortacilor' care m-au ajutat să 
ddvin un om întreg, să știu 
vreau. Printre ei mă simt ca 
tr-o familie.

— Ce pasiuni
— îmi plac

omenească, să-l iubești și 
stăpânești.

Ioachim Budiliceanu cel care-mi 
vorbise despre viața muntelui a 
coborit îh mină la 19 ani. Ve
nise la. Lupeni din Teaca, Bistri- 
ța-Năsăud, adus de fratele său 
mai mare. I6n. cel mai bun șef 
de brigadă de la sectorul III.

— Am rămas 
să învăț mese
ria. — - 
terminat 
de ajutor 
ner, am 
în a 
școală, in 

.. $i frații 
ortaci.

Fra tii

ce
în-

co-

Cind ăm 
școala 
c; mi- 
intrat 
doua 

brigada lui frate-meu. 
de atunci au devenit

, nouiut angajai", nu e insa o jap- 
In mina înveți tot timpul. tă deosebită. iii.

Cărbunele te iibligâ să gîn(iești„ gau odată, ân schimbul I, lucram 

muntele. Dacă „i

apeți
trandafirii1, 
pili și invâțâtu- 
ra. Voi continua 
liceul industrial, 
apoi, poate școa
la de maiștri 
mineri.

O faptă deosebită ? ,
In 1975 am cîștigat „Trofeul 

, noului angajdt". Nu e insă o fap-
~ Am muncit cinstit.

—■■ —: -.-. ~ -.icm —: , , . ■ — ,. : - a a . u.,,1
să iei hotărâri rapide, asculiind plănui 10/2. Deodată, a năvă- 

asculți"- muntele, m piatra. Sub ea a fost prins 
nu dai greș. Cărbunele te ascul- nrl ortac.. Am alergat să-l ajut, 
tă, șe supune.- fratele meu a ajuns însă mai re-

L-am întrebat pe Ioachim cu pecte. L-am scos. S-a vindecat, e 
ce-ar compara mvna „Cu o fa- ortacul meu de acum și îmi spu- 
milie"și, cunoscînau-i ortacii, fie de cile ori ne întâlnim „Noroc 
l-am înțeles. . bun". Eu zic, că nici asta nu e

Există o memorie a timpului faptă deosebită. E un gest de I 
păstrată în lucrurile cele mai . .... . . - i
simple. Așa este și cu compara
ția lui Ioachim.

; Tinerii sint zburdalnici. Și 
eu sint tânăr, am 23 de ani, dar 
în abataj trebuie să fii .serios. 
Fratele meu e foarte aspru, nu 

I iartă pe cei cu absențe nemoti- 
I vale, fi plătite in tone de cărbune 
L de cei care trebuie să le țină

I 
I

omenie, fără de care în mină nu 
se poate.

Sint 8 frați. Cinci au venit 
aici, in Vale. Mama tor-, care a 
rămas la Teaca, e mulțumită că-i 
știe împreună, aici, adunați de 
cărbune în familia cea mare a 
minerilor.

Marcela PREDOȘAN 
corespondent_____ .

I

„OAMENI CU INIMA 
DE CONSTRUCTOR"

1
de lot ca un om cu expe
riența și pricepere. Prin 
rezultatele bune ce le ob
țin toți cei ce muncesc 
aici, șeful de echipă face 
insă dovada competenței și 
in cealaltă calitate-n ca
re a fost numit — aceea de 
conducător al punctului 
dc lucru. „Muncinj* intr- 
un punct izolat, . departe 
dc drumul principal. A- 
vem greutăți. Citeva zile, . 
in vreme ce- viscolul eraîy 
prea puternic ca drumul 1 
sfi, poala fi deschis-, am ’ 
venit pe jos. N-au fost ț 
însă motive să nu ne fa-r 
cern pe deplin datoria. 
Oameni cum sînt Gheor- 
gile Cojocarii și soția sa, 
Ileana, ca l'arasc.hiva En.e 
și soțul ei, Eugen, șofer, 
ca Dumitru Dumitrașcu 

Cu mașina ARO ce ur- sau ca Ion Gudrală, care 
că pe un drum recent conduce una din echipele 
săpat in siîucii. ;
.Ilina ne poartă cu înde- tregul șantier, 
minare spre „impăruția ?jfn lunar 
zăpezilor". La . A 
metri deasupra 
lului mării, pe , 
dintre nămeți, îl 
pe buldozeristul

„O inimă de constructor'', 
ni se pare o: expresie în
că „neșlefuită" , dar în
țelegem că zidarul o a- 
plică oamenilor ce știu și 
doresc să muncească cu 
nădejde, ca și cei din e- 
chipa lor din care fac par
te și citeva femei. Pe una 

’ dintre ele o cheamă E-
leha Cazacu. Mai în glu
mă, mai in serios, oame
nii ne spun, de față cu 
șeful de echipă : „Ea, a- 
dică Elena, colega lor — 
il întrece la muncă și pe 
soțul ei. “

colac Gheorghieș, șeful 
lotului, și inginerul șef al 
șantierului. La, rezultatul 
confruntării de opinii a- 
sistăm și noi: se hotă
răște ca și pentru pereți, 
de la un anumit nivel in 

se a- 
cons-

(Urmare din pag. 1)

apel, pe măsura nu- 
\ mărului sporit de mineri 
J ce vor lucra la mină, o 
1 baie modernă, dotări so- 
\ ciale pentru actualii și 
; viitorii angajați. Se mai 
• începe aici o stație de 
\ compresoare, un funicu- 

i se dă
ce
se

de

Atitudini

de 
au 
să

struțului11
' Sînt întîmplări pe care Ie uităm 
repede, altele ne rămîn multă vre
me în memorie, dar orice eveni
ment la care sîntem martori ne 
implică prin atitudinea, pe care o 
angajăm sau nu. Chiar absența u— 
nei poziții, absență reclațnată în 
unele conștiințe de sloganul ego
ist. „nu măi bag,: nu mă interesea
ză" constituie in fond tot o atitu
dine, dar ia antipozii celei firești, 
necesare. Dar, să exemplificăm 
prin citeva întîmplări autentice, 
petrecute în ultimele zile pe tra
seele transportului în comun...

...Autobuzul tinerilor inlerpreți 
de muzică ușoară care au partici
pat, duminică, la concursul muni
cipal, găzduit la Vulcan, abia de-, 

; murase, țin stația de vizavi 
liceul real-uman, doi tineri 
aruncat cu bulgări, „reușind" 
sparga un geam de securit. In sta
ție, deși lume multă, nimeni nu... 
â-a văzut pe făptași. Numai dato
rită flerului plutonierului adju
tant lacob Bunicelea, au fost iden
tificați, în persoanele;lui Eugen 
Salcie, muncitor n a alilieat la 
I.C.C.M.O, și Dionisie ITerțeg, ti
nichigiu la autoservice-ul din Pa- 
roseni. ■■■:J:-e:■

Așadar, duminică mulți cetățeni 
dm stația anunț.la au ridicat din 
umeri a neștire. Dar, dacă erau în 
pielea șoferului, a fetei care era 
să fie accidentată? Dar dacă, prin 
absurd, ar fi fost siliți sa plăteas
că reparația, nlus staționarea ma
șinii ?

...Luni dimineața pe „local", în 
autobuzul arhiplin condus de șo
ferul Emilian Gloabă, urcă . prin 
față doi tineri beți. Se ceartă, pro
voacă scandal deși șoferul îi in
vită să se astîmpere, iar înainte 
de a coborî „reușesc" să strice o 
ușă. Nimeni, dar absolut nimeni 
din cei aproape 150 de 
intervenit. De ce ?

:...Marți după-amiază 
loare îi explică unui 
trebuie să cumpere bilet de 
leu pentru distanța'pe care a călă
torit. Acesta violent (de departe 
se simțea damful de băutură) i-a 
replicat că el e miner și .are drep
tul să circule astfel. Și apoi a po
topit-o pe feriieie cu nu noian de 
ocări. Cei mai mulți călători

călători n-a

o contro- 
călător că 

un

sus, 'cel optim, să 
dopte. o soluție de 
trucție cu sticlă...

Pentru zidarii din echi
pa tinărului moldovean de

aplicat „tactica struțului", ba chiar 
unul i-a luat apărarea celui vino
vat ! , ' .

Crezi că se pricopsește statul 
cu 50 de băni în plus 7

Dar dacă fiecare ar face lă fel ? 
Cum și-ar mai cîștiga remunerația 
șoferii, meșterii de la. £ăraj, ta
xatoarele, ceilalți angajați de la 
E.G.C.? "Și de fapt înșelând statul 
ne înșelăm pe noi. In altă ordine 
de idei ne întrebăm ce fel de mi
ner este călătorul contravenient? 
Cu toții știm că un om exemplu 
în muncă este un exemplu și în 
viața de toate zilele, în familie, pe 
stradă, în autobuz. Comportarea 
ortacului din autobuz ne face 
credem că dînsul constituie 
exemplu, dar de celălalt...

Exemple singulare, minore,
zice unii. Poate, dar dacă nu luăm 
atitudine împotriva lor, dăm apă 
la moară celor tentați să greșeas
că în continuare, încurajați de lip
sa de atitudine a celor din jur. Și 
mai devreme sau mai tîrziu, gre
șeala devine ireparabilă, uneori e- 
fectele se fâsfrîng și asupra ace
lora care n-au intervenit la timp.

V-am supus unui soi de test de 
conștiință și cu scopul' de a vă 
provoca Ta un răspuns sincer. 
Dumneavoastră cum ați proceda 
în asemenea cazuri, iubiți cititori?

. să
un

vor

( Iar. RiuluiMicrlcasa 
un alt curs, in timp 

, platforma industrială 
1 lărgește mereu.
i La 875 metri deasupra 
' mării iarna se face altfel 

simțită decît jos, in orașe.. 
Cum muncesc, aici, cons
tructorii? Faptele, roade
le eforturilor lui Eugen 
Somodi și. echipei sale se 
văd. de la distanță : este 
noua hală a atelierului 
mecanic, înălțată în ulti
mele două săptămâni. In 
acoperișul halci citeva go
luri stârnesc curiozitatea. 
Explicația ne-o dau mun- 
c'orii echipei : golurile sînt 
locurile lăsate pentru 
luminatoare. Aceasta ește 
doar una din raționaliză
rile pe care ei, împreună 
cu prdiectanții și benefi
ciarii, le-au preconizat in 
vederea reducerii costului 
întregii investiții. La fața 
locului 
discuție 
echipă, șeful 
de lucru, inginerul :/Ni-- >tori. Gum -să hui reușim !"

PASIUNEA ÎNVINGE VICISITUDINILE
' IERNII

Ion Cazaca, 
probi mc lor", 

ei Sînt puțini, iar 
de lucru e larg, 
pare că în fața 
și hărniciei ni- 

poate sta în cale
„In septem-

1 
I
1

se „încinge" o 
între șeful de 

punctului

29 de ani, 
„problema, 
este că 
frontul 
Dar se 
pasiunii 
mic nu 
cu ădepărai: 
brie anul tr .cut nu era nici 
o cărămidă pusă", ne spu
ne Ion jpazacu, Constar 
tăm noi înșine că, ifcum 
constructorii au^ atins sta
diul finisărilor.. Ca să ne 
explice cum de s-a: reti- . 
șil totuși, un asemenea 
ritm pe timp de iarna. 
Ion Grigore, „veteranul" 
de 40 de ani al echipei, 
gorjan. din Căpreni, adu
ce un „argument" : „A-
vem inimă de construc-

ne Ion £azăcu

1000 de 
nlve- 

,,poteca" 
depășim- de aer 

CirCel. 
Merge, ca și noi, lărgind 
calea spre „incinta puțu- 
lui-est Uricani". La desti
nație găsim un obiectiv 
nou, ,cu stație, de ventila- 
loave in funcțiune, dar. , 
c •< i arul încât prea mi: 
Lutul și: stânca S'iit in 
continuare răscolite de 28 
de oameni la fundația u- 
nei noi lucrări. Dulgherul 
Alexandru Bălinț ne este' 
prezentat de către șeful

1
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\
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șoferul de zidari fruntașe pe în- A. c . .. - . .
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ne depă- 
sarcinile cu 

10—15 la sută. Știm că 
beneficiarul — 'mina, mi
nerii — au mare nevoie 

comprimat, de 
aceea urgentăm termina- 1 
rea acestei stații de corn- ( 
presoare.

...Munca celor cîțiva 1 
oamenicu inima de 

constructori" nu e ușoare. 
Dai abnegația. spiritul ' 
înaltei responsabilități, | 
conștiința că activitatea 
lor este utilă minerilor, ‘ 
îi mobilizează, le sporește i 
clanul. Astfel, știu să , 
învingă și în condiții ’ 
dintre cele mai grele !

»

DOI FRAȚI GEMENI, două ros- 
tiiri în 
le lui
piezent ... ______ _ ___„.... , . .
nostru cu aproape doi ani în ur- Altfel cine știe? Cum nu erau si-
mă. Același motiv ne-a îndemnat' guri pe picioare și reflexele... nu 
și de această dată să-l amintim — mai erau reflexe...
modul de viață parazitar. După pe
rioada de detenție — a fost con- 
.damnat pentru furt — nu a lucrat 
decît toarte scurt timp — citeva 
luni. Acum-din nou.... pleacă de 
acasă dimineața și vine noaptea 
tîrziu. La miliția orașului Vulcan, 
mama acestuia se plîngea i „Nu 
știu ce să mă fac. Nu lucrează 
nici unde și cînd vine acasă nu 
știe să spună decît atît — cu cc 
mănînc ? Parcă'nu ar fi fost gea
măn cu Tiberiu. El lucrează, la 
Petroșani la atelierele CFR". Ro
meo, ce alt exemplu mai bun vrei, 
decît pe cel al fratelui tău ?

viață total diferite. Nume- 
Romeo Șaucă a mai fost 

în coloanele ziarului

cui lor și al conducătorilor auto— 
amatori și profesioniști — că în 
oraș mai sint și organe de miliție 
care-și fac datoria cu prisosință.

PARCARE LA DOMICILIU, e 
noua formă de parcare pe care o 
aplicau conducătorii auto de la

U.M.T.C.F. Iscroni, Pantilimon To- 
dea și Petru Șerban. Dar cum 
Qrice nouă inovație sau raționali
zare este premiată, au fost și ei 
premiați... de biroul de. circulație 
al miliției.

nu vede, dar l-au 
trebuiau să-l vadă 
că l-au văzut;..

văzut cei ce 
și nu numai

din DecretulARTICOLUL 13
76/1975 nu s-a abrogat, avea să 
constate Gheorghe Andrieș din 
Vulcan. Constatarea i-a cam golit 
punga, dar poate o să-i fie de fo
los. Va ține minte că starea evi
dentă de ebrietate se sancționează.

MARE UITUC trebuie să fi fost 
Deneș Vilmoș de la O.J.T. Petro
șani dacă a plecat în cursă fără 
foaie de parcurs și < certificat de 
înmatriculare. I s-a „reîmprospă
tat" memoria.

SA NU PT ȘTIUT revizorul teh
nic dc la I.T.A. că o mașină nu 
poate părăsi garajul fără electro
motor, cu bateria defectă si eu tri
plele din spate sparte ? Oricum,

SENSUL INTERZIS de circula- c‘aro1 Kibedi, șofer pe 31 Ud 1907,
ție al autovehiculelor pe bulevar- autovehicul proprietate a între-
dul Victoriei din Vulcan ar fi tre- Prinderii amintite, a aflat că ma-

NADA, pe mijlocul străzii princi- ^iiit să-l cunoască — și dacă nu . șina nu putea pleca în cursă în- 
pale Constantin Cbbleschi și 
Moșilă din VuTcan. Și încă la 
oră — ora 11 și nu oricum ci în 
stare evidentă de ebrietate. Noro-

ȘI-AU gAsit. loc de prome-

știa, trebuia să fi știut să citeas
că măcar semnele de circulație — 
și conducătorul auto de la I.T.A., 
Constantin Mazga. El s-a făcut că

li-o astfel de stare. .

Rubrică realizată CU sprijinul 
lucrătorilor Miliției orașului 

Vulcan,i. vulpe
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Emulație
Ziua de 25 ianuarie a însem

nat pentru iubitorii artei din 
Petroșani și din celelalte orașe 
ale Văii o zi plină. Spectacolul 
festiv de la Casa de cultură a 
încununat manifestările desfă
șurate in cadrul festivalului 
„Cîntarea României? in sălile 
de apel ale minelor Lonea și 
Dilja, precum și vernisajele a 
patru expoziții deschise la Pe
troșani. . .

In cadrul acestui spectacol 
festiv o evoluție meritorie au 
avut formațiile corale „Rapso
dia", cor inițiat de cadrele di
dactice de la Școala generală 
nr. 5 Petrila, corul bărbătesc 
„Freamătul ădincâlui" al miheriL 
lor de la Petrila, singurul (le 
acest gen din municipiu, pre
cum și montajele „Independent 
și demn și suveran" și „Cele
brarea eroilor", pregătite. de ar
tiștii amatori ăi Casei de cultu
ră și elevi ai Liceului re.il-u- 
man din Petroșani. Artiștii ar
matori Viorel Corcheș, șef de 
brigadă la mina Petrila, mine
rul Mircea Buia, maistrul Ion 
Penu. studentul Ion Velica și 
elevul Ion Leliuga, profesorii 
Titus Gh^roiu, Andrei Constan
tin, toți membrii formațiilor au 
adus în .scenă și cu acest prilej 
talentul: și pasiunea pentru 
artă a celor care zi de zi în a- 
bataje; la catedră. sau în labo
ratoare construiesc cu dăruire 
prezentul și viitftrul României 
socialiste. (M. P.)
V.-——<J V • f j V 7

■dezbatere în mijlocul muncitorilor
pe care l-am ales eu și alți colegi, 
ăi mei de generație". . Păreri ase
mănătoare și-au exprimat. Maria
na Beche, electromecanic, studen
tul în practică Iosif Demeter, iar 
din partea generației vîrstnice 
maistrul Gheorghe Pitic și mulți 
alții.

Ca o ‘încheiere la această reuși
tă acțiune a echipei de actori con
dusă de regizorul Marcel Șoma, 
nu putem trece cu vederea remar
ca maistrului Pitic atunci | cînd 
afirma cu regret că „n-am asistat 
niciodată pînă acum la un aseme
nea gen de spectacol în uzina 
noastră". Așadar, rămî.ne în aten
ția coriritetului, de partid pe . uzi
nă, a organizației U.T.C. și de 

1_ sindicat? continuarea acestei iniția
tive și preluarea ei în cit mai 
multe secții.

Manifestarea a fost urmată apoi 
de o dezbatere cu cadrele tehnice 
în cadrul expoziției amenajată în 
incintă pe tema : „Realizările 
I.U.M.P. în cadrul acțiunilor de 
mecanizare a mineritului". Dis-

. cvțiile s-au purtat. în fața proto
tipurilor noilor complexe mecarii-

- zate construite de harnicul colec
tiv al uzinei. -

Maria PREDOȘANU

Secția automatizări a I.U.M.P. a 
fost zilele trecute gazda unui o- 
riginal spectacol de teatru. Intr-o 
sală amenajată într-un spațiu de 
unde se auzea zgomotul mașinilor 
și scrîșnetul uriașelor macarale, 
trupa de aetori ai Teatrului de 
stat „Valea Jiului" a prezentat în 
fața muncitorilor spectacolul-dez- 
batere cu piesa „Nu sîntem în
geri" de Paul Ioachim.

Inițiat cu prilejul manifestări
lor de masă ce au loc în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea Ro
mâniei", spectacolul s-a vrut — 
și a reușit să fie — o dezbatere 
etică despre viată, despre răspun
dere și libertatea de a opta. „Pen
tru mine, spunea tînăra ucenică din 
anul 1 frezori Emilia Vlâduț, par
ticiparea Ia acest spectacol a în
semnat contactul direct cu un as
pect necunoscut al spectacolului 
de teatru — posibilitatea de a dis
cuta pe marginea unei piese jucată 
nu pe scenă, ci pe o platformă, în 
mijlocul spectatorilor. Mi-a plăcut 
dintre eroi fiul inginerului Vereș 
care a știut să-și aleagă un drum 
drept în viață — munca — drum

f

Muzica ușoară are multi prieteni,..
Nu mai e nevoie de argumente pelează la 

suplimentare, muzica ușoară are 
numeroși și - zeloși prieteni, mai 
ales printre tineri, lucru demon
strat și? de faza municipală a Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei", desfășurată duminică pe sce
na Clubului sindicajelor din Vul
can. Remarcăm dintru început cî- 
teva orchestre bune, cu instru
mentiști rafinați, precum grupurile 
Compact (Casa de cultură, din Pe
troșani), Intim XX (Lonea), ..și co
lectivul artistic al clubului vulcă- 
nean, dar, cu riscul de a fi cotați 
drept vetuști, ne miră dispariția 
unor instrumente tradiționale s 
vioara (nici 0 „regină a instru
mentelor" în șase formații '.), a- 
cordeonul, saxofonul, trompeta, fi
ind .întîlnite doar accidental, mai 
la îndemîna unor artiști din ve
chea generație. Moda chitarelor și 
stațiilor electrice, a folkului cu
orice preț, dar și a exploziei de 
decibeli îngustează aria muzicii
ușoare în rîndul amatorilor. In 
dorința de a fi „la zi" unele gru
puri, și aici avem să vedem pe 
cel al I.U.M.P. asurzesc sala cu 
„compoziții proprii", de fapt zgo
mote ritmice pe care sînt altoite 
„versuri" disperate de dragoste, 
demne de panseurile lui Giga, in
cit provoacă : mila ; celor prezenți.

Rămînem. însă cu toate obser-
— vățiile făcute, la convingerea că 

în Vale există destule talente ale 
muzicii ușoare, instrumentale și 
vocale. Mai ales evoluția soliști
lor vocali a constituit o surpriză 
plăcută, interpretarea propusă în 
unele cîntece de Angela Constantin, 
Ileana Santi (o revelație „transfe
rul" său de la muzica populară), 

1 Gheorghe "Știr și Gheorghe. Petre, 
nuanțînd expresiv sentimentele. 
Cei amintiți' și încă mulți alții 

voci calde, 
de amplitudine, vădesc 
artistic susținut cu pu- 
mai multă vreme, dar 
din sfială, fie datorită

i „ticuri" de ținută sau 
chiar interpretative ale unor ve
dete deja consacrate, umbrind ast
fel filonul calităților lor artistice. 
Cu alte cuvinte, numai praclicînd 
o mișcare scenică adecvată fon
dului melodic, renunțînd .la ma- 
nierisme facile vor găsi mai re
pede calea spre public. Reperto
riul acestei faze municipale, dră
muit de condițiile de concurs, dar 
și tributar modei folk (nu avem 

; nimic împotriva acestui curent, dar 
' excesul supără), s-a dovedit des

tul de monoton, fiind, alese uneori- 
piese cu o linie melodică simplis
tă. pe care s-au încrustat modu
lații monocorde.

Reflectând asupra șanselor afir
mării reprezentanților muzicii u- 
șoare din municipiul nostru, și e 
cazul să stăruim atît asupra as
pectului interpretativ, dar .să avem 
în vedere și creația muzicală, -a- 
vem motive să credem că talen- 
tații noștri soliști vocali și instru-, 
mentiști vor ajunge, cu condiția 
unor repetiții mai dense și a mai 
multor spectacole prezentate săp
tămânal, și în etapele superioare. 
Va fi însă nevoie de o îndrumare 
competenta din partea unor cadre 
de specialitate de la județ și mu- 
nicipiu, care să le călăuzească 
pașii spre adevărata artă, nu spre 

. efemera șl adesea elementara 
modă.

șl adesea

Ion VULPE

V 
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Un trap și-an name
Noi n-am fost niciodată furtună pe pămint,
Dar fost-am mai și stîncă sub grindina străină, 
Țopind-o-n val și-n humă, împrăștiind-o-n vînt.
De cîte ori ceriat-au a noastră rădăcină.

Pribegi n-am fost la poarta vreunui neam măreț, 
Și n-am cerșit pămîntul pentru această vatră. 
Ci l am păstrat, asemeni comorilor de preț, 
Pe rădăcina-n care stau oasele de piatră,

Cînd fulgera năpasta dădeam puterii glas, 
Mereu mai înzecită, așa cum prinde apa ;
Si n-am fost niciodată lăcuste de pripas, 
Nici n-iim prădat cîmpia pe care n-am pus sapa.

Cei ce cătară, însă, temeiul lor aici 
I'ăcutu-s-au țărînă sub sălcii plîngătoare, 
Iar de ne-au ars spinarea cu limbile de bici, 
Seva puterii noastre a dat mereu în floare.

Asa ne fuse datul, din timp nenumărat, > ’
Cu sabia și plugul să ne-apărăm moșia,
Si visului cel mare, din moși-strămoși lăsat,
Să-i dăm un trup — de soare și-un nume : ROMANIA !

Maria DINCA

i*
I
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amintiți și încă mulți 
sînt posesori ai unor 
frumoase’, 
un dialog 
blicul de 
cîți va, fie 
unui cabotinism de duzină, in loc 
să-.și afj-rme o personalitate artis
tică distinctă sub reflectoare, a-

P.S. 
faptul 
zicii 
telccțuâli, 
care în alte 
activitatea culturală nu e demnă 
de... valoarea lor. Neplăcut au im
presionat, prin 
nilc? stațiilor și 
lecțro, dar mai 
simț a unor 
mulți dintre ei 
„dialogului" de 
listii. Ar fi de 
scenă... profesorii. Ne miră, pentru 
a doua oară consecutiv, lipsa so
liștilor de muzică populară si u- 
șoară de la Clubul sindicatelor din 
Petrila. Oare ce mai face tova
rășul director Constantin Pricop ?

Subliniem cu- satisfacție 
că printre ințerpreții mu- 

ușoare se află și mulți in- 
1, mai ales cadre tehnice, 
„Ite ocazii consideră că

contrast, defecțiu- 
instrumentelor e- 
ales lipsa de bun 

specfjitori tineri, 
elevi, partizani ai 
prost gust cu so- 
dorit să intre în

Premiile etapei municipale a Festivalului 

național „Cîntarea României^
ORCHESTRE DE MUZICA UȘOARA : 1) Casa de cultură

țroșani ; 2) Clubul sindicatelor Vulcan; 3) Clubul muncitoresc 
nea ; MENȚIUNI : E. M. Paroșeni și Casa de cultură Uricani.

SOLIȘTI DE MUZICA UȘOARA : 1) Angela Constantin (Paroșeni) 
și Maria Schiller (Petroșani); 2) Gheorghe Petre (Vulcan), Ileana 

^Santi (Vulcan) și Eugenia Călugăru (Lonea), 3) Gheorghe Stir (Lo
nea) ; MENȚIUNI : Constantin Levinschi (Petroșani) și Janeta Joca 
(Lupeni), -

Manifestări cultural—artistice
figurează, Petru Atodoroaiei, mi
ner la E.M. Livezeni, Valeria Ra
du, casnică, Alin Udrea, elev, Pe- 
trică Hoffer, muncitor, Mariana 
Butuza, funcționară la E.G.L. și 
alții, 
artă.

AMPLE
Luni, minerii de la . E. M. 

Dilja au fost întîmpinați la ie
șirea din schimbul I de - către 
pionierii Școlii generale nr. 2 
Petroșani. Școlarii au ținut să 
serbeze marele eveniment isto
ric prezentînd în fața părinților - 
lor un reușit spectacol artistic.

Evocarea momentului Unirii 
a aparținut prof. Dumitru Pe- 
ligrad. j'j'j???'?:--,;."■■.??■■.;■■■.??■'

,g La spectacolul omagial or
ganizat la Casa de cultură din 
Petroșani și-au dat concursul un 
număr de peste 300 de, pionieri 
de la școlile generale nr. 2 și 
nr. 6. ,•

Ig Marți, la Muzeul mineritu
lui a fo’st organizat, în cadrul

I

fa Ziua de 24 ianuarie a fost 
celebrată. în toate localitățile din 
Valea Jiului prin spectacole fes
tive, la care și-au dat concursul 
artiști amatori și profesioniști din 
instituțiile culturale ale municipiu
lui. In încheierea festivităților, la* 
lumina torțelor, realizatorii pro- 

. gramelor artistice și spectatorii 
s-au prins în tradiționala Horă a 
Unirii.

fa Sub patronajul Casei de cul
tura din Petroșani, marți, a a- 
vut ioc vernisajul expoziției de 
grafică, pictură și ceramică, în ca- . cadrul probei de peisaj, au reți- 
re sînt incluse piese dedicate ma- uut atenția lucrările „Simfonia 

toamnei" (autor Francisc Nemeth 
din Vulcan), ’Departe" (Wilhelnj 
Kuron, Petroșani), și „Ihterferen- 
țe"?(Iosif Tellmarin, Lupeni) juriul 
acordîndu-le, în această ordine, 
primele trei locuri. De asemenea, 
lucrărilor, „Basm" (Ion A'înățoru, 
Petroșani), „Nedumerire" (Fran- 
țisc Nemeth) și „Brazde la lumi
nă" (Ion Florii, Lupeni) Ji s-au 
decernat mențiuni. Dintre portre- 
liști s-au detașat Francisc Nemeth 
(„Mugurel"), losif Tellraann („Braz
da anilor") și Ion Florii („Simfo
nie iu alb"), liind laurcați de juriu 
Francisc Nemeth a trăit sa- 

, tisfacția de a primi și două men
țiuni („Oare ?" și „Buna"), per
formanță în care a fost secondat 
de Ion Florii („Patimă").- Dintre 
compozițiile tematice prezentate 
în concurs „Drum spre lumină" 
(Ion Florii) a întrunit sufragiile 
tuturor iubitorilor de frumos pre
zenți la vernisaj, deși și pie/ele 
„Flux" (Ion Vînâtoru) și „După 
șut" (losif Tellmann) prezente în

rilor evenimente sărbătorite în a- 
cesl an. Unirea și răscoalele ță
rănești din 1907, Printre expozanți

ACȚIUNI PIONIEREȘTI
„Cîntarea României", 
expoziției filatelice 

Cu acest 
de 
au 

artistic

d Duminică, 30 ianuarie, la 
clubul muncitoresc din Vulcan 
va avea loc tradiționala întîlnire 
a redacției.revistei „Jdbarăt" cu . 
tinerii el cititori. Intîlnirea va 
fi televizată.

Printre premiații concursu-

festivalului 
vernisajul 
cu tematică minerească, 
prilej micii artiști amatori 
la Școala generală nr. 6 
prezentat uri program 
care s-a bucurat de succeș,
• In ziua de 26 ianuarie -tn țu'fdc fotografii din. anul 1976/se 

toate școlile și detașamentele pio- numără și pionierii Nicoiae Ne- 
nierești din Valea Jiului, copiii gLlț, membru al cercului loto de 
au cinstit prin manifestări emo- ]a Casa pionierilor Vulcan. Fo- 
ționante neobosita și rodnica ac- tografia premiată se întitulează 
tivitate revoluționară a tovară- „Peisaj pastoral" 
.șuiui Nicoiae Ceaușescu. 
festarea „Stejarul din 
cești" s-a bucurat de participarea ,
entuziastă a sute de pionieri ai Comandanta micilor „Șoimi" 
Văii.

Mani- * Prima grupă a organizației - 
Scorni- „Șoimii patriei" din municipiu s-a 

constituit în ziua de 21 ianuarie 
; . la Școala generală din Uricani.

" es
te învățătoarea Elena Munteanu.

elevi ai Școlii populare de

concurs, poartă în lumini și um
bre adevărate ..„poveri" de frumu
sețe. Alți artiști fotografi din Lu
peni,. Constantin Ioniță („Compo
ziție" și „Metaforă") și Alexandru 
Varga („Perpetuare") au fost diș- 
tinși cu mențiuni. Lucrările pre
miate vor face obiectul unei ex
poziții permanente găzduite de Ca- 

vernisaj 
. se ya desfășura într-un viitor a- 

propiat.
îfc- Și membrii cinecluburilor din 

Valea Jiului au ales ca loc de în
tîlnire clubul sindicatelor din Vul
can. După vizionarea filmeloi- pro
gramate în concurs, juriul s-a 
pronunțat în favoarea producției 
cineclubului „Amâfilm" din Lupeni 
„Misiune ’29". Locul secund a fost 
acordat membrilor cineclubului 
„Studio 18“ din Petroșani, prp- 
zenți în competiție cu „Zîmbeț fu
rat". Pe locul III, la egalitate, 
s-au clasat peliculele „Răzbunarea" 
(„Videolilm" Vulcan) și „Coordo
nata C“ („Amafilm" Lupeni).

-/f La expoziția interjudețeană 
de la Sibiu, dedicată sărbătoririi 
Centenarului Independenței de 
stat a României, participă și mem- • 
bri ai cercului filatelic „Minerul" 
din Petroșani. Evenimente din bo
gata istorie a poporului nostru 
sînt ilustrate și de exponatele par-: 
ticipanților din Valea Jiului s „Lup
ta poporului român pentru inde
pendență, neatîrnare și progres" 
(Tiberiu Svoboda), „File din isto
ria poporului român" (Iolanda Epu
re și Luiza Svoboda), „Relații în
tre țările balcanice" (Maria Fejes) 
și „Momente din istoria țărilor bal
canice" (Nieolae Popon).

Cei mai buni artiști foto-
din cadrul clubului „Cris-

de pe lingă Casa de cultură sa de cultură, al cărei 
Petroșani, ș-au confruntat,

•a. la Vulcan, in cadrul eta-
din
duminic

«^t>ei municipale a festivalului na
tional „Cîntarea României". In
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Permanenta democratizare a antrenarea unui mare număr de ■ 
vieții noastre sociale are ca ur- cadre de răspundere în rezolvarea
mare un mai strîns contact, un cererilor angajaților asigură ale-
dialog consecvent între organele 
de/.partid șî de stat și cetățeni,
propunerile, sesizările/ cererile, lor
fiind întîmpinate cu multă, grijă. 
Documentele de partid stabilesc 
în acest sens necesitatea îmbună
tățirii sistemului de soluționare și 
făspiirisUfi cu privire la proble
mele ridicate do oamenii muncii. 
Edificator este, în acest sens, fap
tul câ mai bine de 8 000 de cetă
țeni din municipiul nostru, care 
s-au adresat, în cadrul audiențe
lor, comitetelor municipal și oră
șenești de partid, ■ comitetelor exe
cutive și birourilor executive ale 
consiliilor populare, consiliului 
municipal al sindicatelor au ob
ținut rezolvarea favorabilă a do
leanțelor lor. __________________________

— Majoritatea oamenilor muncii,
.................. " za un colectiv de urmărire a mo

dului de soluționare a scrisorilor, 
cererilor și audiențelor, care lși 
trăiește cu .adevărat viața. Mem
brii acestui colectiv- verifică 
periodic situația audiențelor. Cu 
petiționarii care au primit, răspuns 
nefavorabil manifestăm 6 grijă 

. deosebită, .explicîhdu-le cu răbdă- 
■ re că cererile lor nu se încadrează 

în normele legale. Iată de ce, cred 
că de la noi pleacă pe filieră mai 
puțini petiționari ca în alte părți. 

Se întîmplă însă ca uneori (și 
numărul foarte mare de audiențe 
înregistrat la nivelul municipiului 

; atestă, acest lucru) cetățeanul, ple- 
cînd nelămurit de la conducerea 
unei întreprinderi, ajunge pînă la 
comitetul municipal de partid pen
tru o problemă minoră, de compe
tența sectorului sau exploatării, 
dar nerezolvată. Sau altfel, din 
neștiință, mulți cetățeni din I’etri-

— IVJLUjui llULt’ii uciuiuuuui muiiui, 
ne relatează tovarășul Vasile Co- 
checi, activist al Comitetului mu
nicipal de partid, au vizat cereri 
de locuințe sau a.ragaze, de Înca
drare în muncă, litigii de muncă 
etc. Activitatea de audiențe s-a 
desfășurat însă bine și la nivelul 
multor conduceri de unități. Aș 
aminti în primul rînd rezultatele 
dobîndițe de comitetele de partid 
și conducerile exploatărilor minie
re Petrila, Lupeni, Lonea și altele. 
In unele cazuri, însă, cum ar fi . 
sectoarele E.G.C. și E.G.L., Ocolul 
silvic. Autobaza I.T.A., Atelierul 
de zonă C.F.R. nu exista la data, 
controlului nostru nici măcar a- 
fisat programul de audiență. La 
F.M.I.L., I.C.S.A.P., O.L.F. nu se. 
respectă planificarea audiențelor.

La mina Livezeni, directorul u- 
nității, ing. Petru Stupu, relatînd 
despre modul cum se desfășoară 
audiențele, ține să ne precizeze că

gerea celor mai bune soluții.
— De fapt, noi primim pe anga

jați și în afara orelor de audiența, 
uneori discutării cu ei chiar în 
subteran. Se vede din numărul 
mare de cereri rezolvate că avem 
o activitate bună. Pe lingă comi
tetul nostru de partid funcționea-

Ip și Vulcan nu se adresează or
ganelor locale de partid și de stat, 
și ajung direct la Petroșani.

In fiecare zi. în Cadrul audien
țelor acordate de redactorii noștri; 
ne solicită sprijinul mineri din 
toate exploatările Văii Jiului și 
preparatori, mai ales din Petrila 
și Coroești. In majoritatea cazu
rilor se arată nelămuriți de apli
carea unor normative și de nea-

T"
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acordată audiențelor !
Mai multă grijă

propus să desfășoare o largă cam
panie de consultații juridice în 
unele colective de muncă în ca
re nu există cabinete juridice.

■ — Aci stabilit cu conducerile
respectivelor unități, ne declară 
tovarășul președinte al Judecăto
riei Petroșani, Aurel Comșa, mo
dul de mobilizare a oamenilor, or
ganizarea, locul și data dezbateri
lor. Odată culese întrebările de 
la solicitanți, un jurist de-al nos
tru s-ar fi deplasat în cadrul a- 
celui colectiv de muncă pentru, a 
da lămuririle necesare. Din păca
te nu putem respecta această pla
nificare, pe motiv că nu se culeg 
acele întrebări de la lucrătorii în
treprinderilor.

Să nu mai existe nedumeriri pri
vind litigiile de muncă, drepturile 
bănești etc. în întreprinderile mu
nicipiului 
vreme, ce 
asemenea 
municipal 
populare, 
ziarului nostru.

Succinta trecere în revistă a ac
tivității desfășurate în cadrul au
diențelor ne întărește convingerea 
că, în acest domeniu, în lumina 
Hotărîrii C.C. al P.C.R. din iulie 
1976, toți factorii in’drituiți cu răs
punderi trebuie să manifeste mul
tă răbdare și să acorde o atenție 
deosebită solicitărilor oamenilor 
muncii, explicîndu-le detaliat pre
vederile legale, rezolvînd cu 
promptitudine cererile lor îndreptă
țite, pentru a curma drumurile în 
plus ale celor câre-și reclamă ti
nete drepturi, ca și afluxul de 
petiții spre organele superioare,

nostru ? Ne îndoim. De 
multi cetățeni ajung cu 
petiții direct la organul 
de partid, 4a consiliile 

la secția de scrisori a

cordarea unor, drepturi bănești 
(păreri mai. mult sau mai puțin 
întemeiate, în funcție de cunoaș
terea legilor). Dar în Ioc să /ajun
gă la C.C.P., acolo unde există ca
dre care cunosc în amănunțime 
problemele invocate de solicitanți, 
trec pragul redacției. De ce ?-/ Pen
tru că uneori, din comoditate, nu 
li se dă răspuns, sau in alte cazuri, 
nu/sînt puși în temă cu existența , 
p.osibilității de a se adresa Cen
tralei. /cărbunelui;' Și astfel, dru
murile și irosirea timpului, scad 
încrederea petiționarului in forul 
competent, silindu-1 sâ se adrese
ze „mai sus". ;/;/

. Un alt aspect. Venind în întâm
pinarea unui imperativi al vieții 
noastre sociale — cunoașterea le- , .......
gilor țării de către toți cetățenii atunci cînd de fapt, problemele se
și, implicit, rezolvarea unor ne- pot rezolva la nivelul comitetelor
cazuri ale lor — organizația mu
nicipală a Asociației juriștilor si-a

• DUMITRU COJOCARIU, Pe-
tioșani : Am fost informați că de
fecțiunea care polua liniștea loca
tarilor. din blocul 34 a și fost re
mediată. ..  -;; ; - x

• PETRU ONISIE, Vulcan : Nu
mai cînd vă enervați, vă adresați 
redacției? 
conducerii 
oficiului i-a atras atenția • tovară
șului Gâianu Dumitru să nu mai 
încredințeze bani pentru depunere 
la poștă persoanelor străine, să 
servească publicul consumator în 
mod exemplar, să respecte regu
lile generale de comerț'*. Mulțu
mit ?

• CONSTANTIN CARPIȘ, Paro- 
Șeni-Sohodol: Din răspunsul pri
mit din partea. O.L.F., 
stupoare, că intrați în 
cu pricina în stare de 
vj recomandați drept 
motiv pentru care ați 
mendat de sectorist. Păi, dumnea
voastră, tovarășe Carpiș, reclamați 
gestionara numai de dragul de a-i 
crea greutăți ? Nu e bine: In altă 
ordine de idei, puneți pe drumuri, 
de pomană, atîția oameni. Și e 
păcat...

• CORNEL STOICA, Vulcan : 
Cercetările întreprinse de tovară
șii de la I.C.S. Alimentara au sta-

Citărn din răspunsul
O.L.F. : /.Conducerea

aflăm, cu 
magazinul 
ebrietate, 
altcineva, 

și fost a-

de partid si al conducerilor de 
unități. Ion VULPE

CITITORII AU CUVÎNTUL
DUPĂ APROAPE PATRU DECENII DE MUNCA

Colectivul Oficiului pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri socialo 
din Petroșani s-a despărțit de una 
dintre cele mai respectate colege, 
cunoscută și stimată de 
pensionari din municipiul 
funcționara Georgieta Țeț. 
au trecut repede. Celei care a fost 
uri model de colegialitate, de per
severență; și solicitudine în relați
ile cu cei pe care i-a servit timp 
de 37 de ani și cu. colegele, i-a

RISIPA DE ENERGIE

mii de 
nostru, 

Anii

venit rîndul Ia pensionare, 
mentul ne^g prilejuit. reafirmarea 
celor măi ' sincere sentimente de 
stimă*: și / recunoștință pentru fe
meia care ne-a fost mulți ani e- 
xemplu, de conștiinciozitate în 
muncă, de cinste și corectitudine. 
La despărțire, :îi urăm viață lungă, 
multă sănătate, promițîndu-i că-i

. vpm urma exemplul. (Marta DOJA, 
Inspector pensii).

Dacă S.D.E.E. luptă, înir-adevăr, pentru economisirea energiei elec
trice, de ce pe străzile din cartierul nr. II al orașului Pctfoșani ard 
becurile uneori zile întregi ? De exemplu, din după-amia^u zilei de 21 
ianuarie și pînâ la ora 17 a zilei de 22 pc toate străzile din cartierul nostru 
becurile au ars continuu; noaptea; și ziua. Se; face oare ecoribmis.de curent 
numai la sfîrșit de an cinci noaptea avem lumină suficientă pe străzi ? 
Ori oarneriii de serviciu pentru stingerea, și aprinderea, iluminatului pu
blic mai uită uneori să -și facă datoria ? Ard de asemenea, continuu de 
sîmbătă seara pînă tuni dimineața becurile din unele unități comerciale, 
ale cooperației meșteșugărești și în unele gospodării, făcîndu-se astfel 
risipă de energie. Considei că primii care trebuie să se îngrijească de 
iluminatul corespunzător al orașului, dar și de combaterea, risipei sînt 
lucrătorii de la S.D.E.E. (loan CIUR, pensionar, Petroșani)

NEGLIJENȚĂ

Folosirea «nor instalații de _
călzit cu defecțiuni, depozitarea 
la întîmplare a cenușii cu jăratec, 
nesupr,ivegherea și jocul copiilor 
cu focul au constituit cauzele ca
re au dus la izbucnirea unor In
cendii în ultima perioadă în ora
șul Lupeni. In gospodăria cetă
țeanului Andrei Uie, flăcările au : 
mistuit doi viței, un porc, un 
grajd cu încăperi anexe în supra
față de 180 mp, alimente, furaje 
etc. Pagubele puteau fi șl mai 
mari, dacă formația civilă de 
pompieri a E.M. Lupeni, cu spri
jinul colegilor din. Uricani, sosiți 
în graba la fața locului, nu ar fi 
acționat cu operativitate pentru 
evacuarea celorlaltor animale și 

lî localizarea flăcărilor ce amenin- 
j țau un alt grajd și o casă aflată 

în apropiere. Incediul a izbucnit

CU

în-

CinS' de zăpada și

de la o luminare aprinsă în 
mara de alimente. Analizând 
împrejurările incendiului, la 
za lui a stat tot neglijența, 
pectul lui cel mai tragic este 
tul că însuși proprietarul gospo
dăriei, Andrei Uie, cate în dorin
ța ca pînă la .sosirea pompierilor 
să mai salveze cîte ceva, s-a ales 
cu arsuri mult prea . grave și mult 
pfea multe ppritru ca să măi po;-. 
tă fi salvat. ;;;;/;/-; // // -'/ */ ';/-//

Se impune deci cu necesitate 
luarea de către factorii de răs
pundere a celor mai' prompte mă
suri de mobilizare a 'cetățenilor 
pentru a-și îndeplini obligațiile ce 
le revin pe linia prevenirii și stin- * 
gerii incendiilor. (Mihail MOISES-/ 
CU, strada Aleea Castanilor, bloc 
nr. 14, Lupeni).

URMĂRI TRAGICE

însă 
ba-
As- 

fap-

Prieteni adevăratl
In urma unui accident, tînă- 

rul lăcătuș Petru Oprean, an
gajat al Â.R.U.C. Petroșani, a 
fost transportat la .spital de 
urgență. Diagnosticul —■, triplă 
fractură la piciorul sting. Efor
turile medicilor, care l-au su
pus unei dificile operații, se 
cereau încă din primele mo
mente ale intervenției comple
tate. Erau necesare transfuzii 
deoarece accidentatul pierduse 
mult sînge. Atunci, la solicita
rea părinților, i-au venit în a- 
jutor prietenii adevărațiVa-/ 
sile Cuzuban, miner la Ăninoa- 
sa, loșif Mozes, lăcătuș la sec
ția Lupeni a E.G.L. și Alexan
dru Csanyi, muncitor Ia S.S.H. 
Vulcan. (T. V.).

— Cum, s-a rezolvat și pro 
blema noastră, a cîinilor?

— Deocamdată asta e nfrmai 
o propunere... Pînă atunci, e 
lumea noastră.

bilit că sesizarea dv. este tenden
țioasă. De fapt, nu înțelegem de 
ce v-ați dat o adresă fictivă.

• EFTIMIE MARDARE, Uricani: 
De acum s-a rezolvat — este căl
dură la casa de cultură.

• FR ANCISO SZEKELY, Petro
șani : Intr-adevăr, în perioada la 
care vă referiți lucrurile s-ar fi 
putut întîmpla cum ne-ați scris. 
Apoi, conducerea I.C.S.A.P. a luat 
hotărîrea ca la patiseria „Minerul** 
berea la sticlă să fie vîndută nu
mai pentru acasă. Cit despre răs
punsul care v-a fost dat, eroarea 
e evidentă și regretabilă.

• CONSTANTIN CO.IOCARU, Pe
trila : Vă puteți adresa .«atelierului 
respectiv/ sînțem asigurați că apa
ratul dumneavoastră este reparat.

• ' TRAIAN • AI.BU. Paroșeni : 
Măsura de desființare, a ilumina
tului pe porțiunea de șosea dintre 
mina Paroșeni —, cartierul Soho- 
dol a fost luată de S.D.E.E. Pe
ri oșa.ni în baza reglementărilor, a-

,duse de Decretul nr. 630/1973 și 
asupra ei .nu se va reveni.

• UN GRUP DE LOCATARI 
DIN CARTIERUL AEROPORT, 
Petroșani : Cu un bilet de autobuz ' 
de 0,50 lei se poate călători 2 km, 
distanță ce poate să cuprindă 2,
4 și chiar 4 stații. Exemplu, Aero
port II — C.C.P. Tarifele sînt e- 
laborate de Oficiul județean de, 
prețuri și tarife, pe baza Deciziei 
nr. 306/1971 a .Consiliului popular 
județean. ;.,’*.

• CONSTANTIN ALEXANDRU,
Vulcan : Consiliul popular al orasu- ■ 
lui Vulcan, unde vă recomandăm 
să vă adresați, este în măsilră — 
direct ori prin sectorul E.G.C. din 
subordinea sa /—, să determine pe 
vecinul, dv. la o altă măsură îm
potriva înghețării pompei de apă 
aflată pe conducta prin care este 
aprovizionată;/șî locuința dv, decît 
cea de 'â o lăsa în permanență 
deschisă, fapt ce duce la risipa de 
apă și scăderea presiunii în con- . 
ductă. A; --;/';"■../,/A/.;/;;'i/-;/n'ș//.//';;

Și Aninoasa are un

gheață scările care leagă partea 
de sus a Petroșaniului prin stră
zile Mihai Viteazul, C'rișan, peste 
calea ferată, cu partea- de jos ? 
Acum și în viitor, oți de cite ori 
va fi necesar ? Ne punem aceste 
întrebări deoarece, așa cum s-au 
prezentat toată săptămînă. trecută, 
otova de zăpadă și gheață, ‘se 
pare că nu au nici un stăpîn. , 
Așa o ii ? Aceeași, soartă o' au 
multe trotuare din Petroșani, și 
nu numai de aici.

De-a lungul trotuarului, 
deștul-.- de îngust, de altfel, din 
fața . restaurantului „Căprioara*1! 
din Petrila. a fost săpat un șanț. 
Nâ discutăm urgență . și1 necesi
tatea lui. Ne determină însă 
semne de întrebare înfățișarea

acestui trotuar după citeva luni 
de la terminarea lucrării. Adică, : 
în plin centrul orașului, unde se. 
desfășoară o intensă circulație' 
pietpnâlă, pe lingă,, că e gheață 
și apă, mai e și groapa. Chiar 
șă nu existe nici o soluție ? Nici 
balast sau savura roșie, de pildă, 
cu care să se umple porțiunea' 
de șanț respectiva pînâ lă reas- 
faljare'Ț. . '///, ■

Mod ȘÎ ioc. Duminică, 
deci exact la o săptămînă de 
cînd n-a mai nins abundent, au
toturismul „ller.aaiu l-HD-3521, 
acoperit de zăpadă, semn că po
sesorul nu l-a mat folosit lot 
utîta timp,'se afla parcat — și. nu 
pentru prima dală —, pe chenarul 
pentru* flori de pe strada Hbria 
din Petroșani. în dreptul casei 
cu 'nr. 6 Ce aveți cu mașina 
mea ? se va întreba, poate, po
sesorul. Nimic în ce privește 
modul.în. care e... conservată. Pe 
noi —. și credem că și pe edilii 
orașului —, ne / intrigă local în

fcare automobilistul respectiv își, 
garează mașina — pe jumătate 
diii ‘trotuarul străzii,_ mai' exact 
pe locul în care ar trebui să 
planteze și să /îngrijească flori. 
Deci, pînă cînd ? (T. V.) '

Cetățenii riin: satul, Iscroni 
aflați de multe lori in trecere- 
pe lîngă incinta centrului de 
colectare și prelucrare a fructe
lor de Pădure din localitate se în- ;. 
treabă pe drept cuvînt cine sînt 
proprietarii celor doi berbeci, a 

^iepurilor și orătăniilor din curtea 
unității. Gurile rele spun că n-ar 
aparține unității ci unor proprie
tari anume. Pînă una alta res
pectivele necuvintătoare hălădu- 
iesc in voia lor sub privirile blîn- 
de ale unor muncitoare ce le au 
îri grijă. (D. G.).

... „Turn Babel“
educație... lucrătorilor din alimen
tația publică; două săli cu lacăte . 
și sigilii, o altă cameră cu desti
nația de locuință pentru un me
dic și un grup sanitar care ne-a 
creat reale nedumeriri. Ini afara 
podelei, sparte de la intrare în 
grup, o cadă și două cazane de 
încălzit apă și care nu sînt ra
cordate la nici Un fel .de condudte.

La /toate cele prezentate mai 
adăugăm apă infiltrată prin pe- - 
r.eți, tencuială căzută, improvizații 
electrice, uși fără clanțe și... cîte 
nu mai pot fi, oferite !

Ca să n-o mai lungim... avem 
de-a face cu o clădire „multifunc
țională** pe cale de a j deveni o 

;. ruină. A/ '* •///■/■:/:/■■/;/; j/j, t/'r/A.- 't.'
Ne exprimăm nedumerirea și 

în 'ceea ce privește două aspecte. 
In primul rîrid funcționarea .celor 
clouă săli de clasă într-uh dispen
sar— sau ca să păstrăm titulatura 
— circumscripție sanitară rurală — 

. aici vin oamenii să se trateze, cei 
care suferă, care poate au boli 
transmisibile, ca să nu mai vor
bim de vecinătatea cabinetului 
stomatologic, unde pacienții oricît 
de tari ar fi, tot mai scapă cîte 
un „au“, cu sălile unde copiii cla
sei a ll-a se instruiesc... Iar în 
al doilea rînd aspectul dezolant al 
clădirii ce se află la numai doi 
pași de primăria comunei. Un ast
fel de „Turn Babei** poate fi nu
mit instituție 'sanitară? t ‘ t

Nu-1 chiar atît de impozant și 
nu cuprinde nici prea multe se
minții, dar totuși, parcă ar fi un 
„Turn Babei1*. Ce anume ? Ei, ăsta 
e mai greu de,/precizat. După fir
ma — infirmă-^—; atârnată de unul 
din pereții unei clădiri cu un ex
terior părăginit s-ar spune că este 
Circumscripția sanitară rurală a 

' comunei Ahinoasa; * S-ar spune, 
numai că această clădire —r ce de 

/multă vreme ar fi/ trebuit sa in
tre în reparații, capitale ada-/ 

/ postește la; subsol uri depozit A 
cel care ne-a furnizat mtormația 
nu știa precis al cui este, O.L.F. 
sau/cantină minei —, la parter un 
cabinet stomatologic a ’ cărui po- ’ 
dea acoperită cu linoleum îți dă 
emoții -- simți cum te scufunzi 
prin uncie locuri —, două săli de 
clasă (a Il-a B și C), un depozit 
de hîr.tii (o cameră cam' pe un 
sfjrt este plină), o altă sală cu o 
destinație incertă (probabil un la
borator foto /• 
blonîte) și o
Holul spațios   — — „  ___
de așteptare/ peritru cabinetul sto
matologic și ' ’ /
Copiii ieșiți /în Ifeefeație. La eta
jul 1 și ultimul al clădirii, o sală 
unde se calcă/halatele și/cele ne
cesare/ medicilor, iar seara se 
transformă în/dormitorullumii ca
dru medical, o sală de tratament-, 
o sală de așteptare în care 
pătrunde -prin; tavan, iar pe 
feți ‘sînt afișe sugestive -cafe

— după ferestrele 6- 
sobă rece ca gheața, 
este totodată și sala

loc de joacă pentru'

T. T. PANAIT ,

ecoribmis.de
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abatajul ca- ■In

CU ... .
de protecție a.

i la
prilejul re-

A-ȚI FACE PE DEPLIN DATORIA IN SUBTERAN, INSEAMNA

Combaterea focurilor de nuna • condiție a realizării ritmice a producției de cărbune
Unul din fenomenele care pot 

interveni în urma nerespectării 
normelor tehnice de exploatare 
subterană îl constituie autoaprin- 
derea zăcămintelor de cărbuni. 
Cauza apariției focurilor de zăcă
mînt constă în faptul că în timpul 
executării /lucrărilor miniere : de 
abataj sau de pregătiri oxigenul 
reacționează cu cărbunele din strat. 
Reacția de oxidare' fiind exotermi- 
că se pot degaja importante can
tități de căldură, proces care con
duce la încălzirea masivului de 
cărbune și, în anumite 
chiar la atingerea temperaturii de 
aprindere -a cărbunilor. Procesul 
de autoaprindere depinde de com
poziția chimică a cărbunilor, de o 
serie de factori fizici (temperatu
ra de aprindere, umiditatea, tem
peratura mediului ambiant), petro- 
grafici, - geologici (grosimea, în
clinarea, intercalațiile și tectonica 
stratului, rocile și straiele necon- 
trolabile din culcuș sau coperiș) și 
tehnici miniere (legați îndeosebi 
de felul cum se realizează deschi
derea și pregătirea straielor, ae- 
rajul și tehnologiile de lucru).

Avînd în vedere că în compo
ziția cărbunilor din Valea Jiului 
se găsesc înlr-o proporție însem
nată atît vitritul, cît. și fuzitul ca
re. prezintă tendințe accentuate 
spre autoaprindere, precum și un 
conținut ridicat de sulf, este ne
cesară adoptarea unui întreg corn- . 
plex de măsuri în vederea pre
venirii focurilor de zăcămînt cate 
conduc la reducerea liniei de front 
active și la importante cheltuieli 
suplimentare. In principiu, măsu
rile pentru preîntâmpinarea focu
rilor din straiele de cărbune , vi
zează evitarea creării condițiilor 
care provoacă' sau accelerează au- 
toaprinderea cărbunelui. Intre con
dițiile favorizânte ale ăutoapr in- 
derii pot fi menționate suprafața 
mare de oxidare din cauza masei 
de cărbune mărunt. provenit din 
surpări sau necurățarea abataju
lui, pătrunderea curenților de aer 
în fisurile produse în strat sau în 
pilieri, acumularea de căldură ca 
urmare a unui aeraj: necorespun- 
zâtor, tâmpul suficient pentru e- 
voiuția fazelor autoaprinderii ca 
urmare a realizărilor unor viteze 
mici de exploatare și. a menținerii 
îndelungate a unor lucrări minie- 

în cărbune expuse autoaprinde-

zăcămînt are ca prim efect redu
cerea liniei de front active, cu 
influențe nedorite asupra ritmi
cității producției. Un exemplu în 
acqastâ privință îl constituie focul 
de la abatajul nr. 2 vest din sec
torul II al rninei Petrila, apărut 
pentru, prima oară în mai 1974, 
care, datorită reactivărilor și ex
tinderii, a afectat majoritatea a- 
batajelor din stratul 3, blocul I.

Efectele negative ale focurilor 
de mină sînt ilustrate și de situa
ția existentă la abatajul nr, 14 din 

condiții, stratul 3, blocul II al minei Dîlja, 
unde, deși focul produs în ianua
rie 1975 a fost stins, se întîrzie 

. redeschiderea abatajului, ceea ce 
conduce la crearea unei denive
lări ce influențează negativ aera- 
jul și transportul minier, ■ posibi
litățile de organizare a producției 

. în general. La mina Aninoasa o 
mică întârziere în aplicarea pro
gramului de înnămolire a cauzat 
apariția în august 1975 a unui foc 
Ia abatajul frontal nr. 2 din blo
cul II, fapt,'ce influențează direct 
posibilitățile de dirijare a liniei 
de fronț. ', -

Cele de mai sus arată că, pe 
lîngă pericolele pe care le prezin
tă pentru securitatea personalului 
și a zăcămîntului, focurile de mi
nă constituie avarii tehnice care 
condiționează nefavorabil posibili
tățile de îndeplinire ritmică a sar
cinilor de plan de către unitățile 
miniere. De aceea, instruirea te
meinică a întregului personal din; 
subteran și aplicarea riguroasă a 
prevederilor normelor departa
mentale de protecție a muncii 
privind combaterea focurilor de 
mină, trebuie realizate în cele mai 
bune condițiuni pentru a putea 
asigura creșterea producției de 
cărbune și a eficienței economice, 
în condițiile unei depline securi
tăți a muncii.

in Valea Jiului, nerespectarea 
toate cazurile a prevederilor 

normelor tehnice capabile să 
gure securitatea zăcățnîntului 
condus la apariția unor. focuri 
subterane, îndeosebi la minele Pe
trila, Dîlja și Aninoasa. In toate 
cazurile apariția acestor focuri de

Pagină realizată la cererea

Centralei cărbunelui Petroșani.

Formulate clar, concis, pe înțe
lesul tuturor, la obiect, normele 
de protecție a muncii vizează cele 
mai diverse domenii de activitate 

. htâin minerit. Pentru respectarea a- 
cestor norme se depun eforturi, 
se alocă importante sume -de bani, 
se duce o permanentă muncă dc 
propagandă susținută prin cele 
mai variate forme. Și toate aces
tea pentru ca omul din subteran, 
minerul, sâ beneficieze de condi
ții optime de lucru, pentru a se 
reîntoarce după orele de muncă 
sănătos în sinul familiei.

Numai că destul de des aceste 
norme sînt ignorate datorită ruti
nei, cînd omul merge pe un prin- 

, ciplu învechit, anacronic : „Ce, 
odată am făcut eu așa și nu mi 
s-a întâmplat nimic...“. Cu alte cu
vinte sînt pur și simplu descon
siderate normele de protecție în 
vigoare. Dar se uită proverbul cu 
ulciorul.

Vă prezentăm cîteva încălcări 
ale celor mai elementare norme

Bujor BOGDAN

Un lucru continuă să fie negli
jat de unii factori de la unitățile 
miniere cu responsabilități în or
ganizarea, conducerea și controlul 
producției : acela că deficiențele 
în respectarea tehnologiilor de lu
cru, a normelor de . protecție a 
muncii, odată, constatate, prin ob
servație proprie sau.-sesizate , ’ 
organele de control superioare, tiu ____ _
trebuie tolerate. Pe cit posibil se stratul 3, blocul I. 
cer remediate pe loc. Ignorarea, 

. menținerea lor lungește și agra
vează starea de insecuritate la lo
curile'de muncă, ________ _

' stânjenește des- ’ 
fășurarea normală 
a procesului de 
producție, înde
plinirea sarcinilor 
de plan. în acest 
sens sînt cit se 
poate de revelatoare unele stări 
de lucruri, realitățile întâlnite de 
organele I.S.T.P.M. Petroșani 
unitățile miniere, 
centului control 
muncii.

Mina Aninoasa. 
meră nr. 8 din stratul 3, blocul 1, 
practic nu s-a putițt intra pentru 
control întrucît, odată introduse 
vagonetele pentru încărcat pe ga
leria transversală, nu mai rămî- 
ne spațiu de circulație. Cea de-a 
doua intrare în abataj prin inter
mediul conțrasuitorului din culcuș 
este și ea impracticabilă, avînd 
secțiunea redusă aproape complet, 
lăsată în părăsire, neameriajată. 
De ce toate acestea? Pentru că 

: s-au tolerat .' deficiențele la nesfîr- 
șit chiar de către cei datori să ia

măsuri — șeful sectorului V, ing. 
Ion Lăban, a fost sancționat con
travențional cu. amendă de 1 UDO 
lei — pentru neremedierea defi
ciențelor, perrnițîndu-se lucrul la 
front în condiții neadmise, cînd 
oamenii cu greu puteau intra sau 
ieși din abataj.

de .Sau un alt caz, de. la același sec- 
.tor. La abatajul frontal nr. 1, din 

. ' ' , '..1 . .1 I, s-a permis să
se monteze tuburi de aeraj, de
formate, cu diametrul de. 800 mm 
sub coperi.șul stratului, aerajul

țeles este un lucru : de ce nu s-a 
curmat lanțul acestor deficiențe 
înainte ca ele să se multiplice, să 
se agraveze, pînă la 
organelor de control ?

Asemenea situații, 
semne de întrebare au 
ganele I.S.T.P.M. și

intervenția

asemenea 
întîlnit cr- 

.. ... în controlul
efectuat la E.M. Paroșeni, 
rioada 
batajul

, tul 13," 
brigada 
bănoiu,

în pe-
13—19 ianuarie 'a.c.- La a- 
frental panoul 6 din stra-' 
blocul V, ș-a constatat că 
minerului Constantin Cio- 
de la sectorul I, de pildă, 

______ nu respectă mo
nografia de arma
re. Abatajul era 
susținut cu grinzi 
pășitoaro și la 
grinzile secundare 
foarte mulți* stâlpi 
de susținere e- 

rau lipsă, erau armate cîmpuri mai 
mari decît prevede monografia,. 

măsuri pentru nu se' foloseau grinzi scurte pen
tru prinderea frontului din care 
cauză se desprindeau din front 
blocuri mari de cărbune care con» 
stituiau un real-pericol pentru oa
meni. Puse în fața unor asemenea 
deficiențe, organele < de control

DEFICIENTELE
■ ■' 7•• / 7^' v 777-.; .<.77.' ,7/7 7# 777v. 77:7'77- ■ j .7?, ■ 7- ; ?'<.■ .7'

se agravează, dacă sînt tolerate!
general fiind deficitar. Deficiențele 
s-au înlănțuit apoi. Sectorul de 
aeraj n-a luat " ' . ’
curmarea situației. , Artificierul 
Sabin Bîrdea, a pușcat cărbunele 
din zona coperișului obturînd com
plet gura tubului de aeraj, lăsînd 
abatajul complet neaerisit. La in
trarea în front, după pușcare, se- _______t., . „ .
ful de brigadă Eugen Bodnar nu s-au văzut nevoite să oprească lu< 
a luat măsuri pentru evacuarea ■ 
cărbunelui — 5—6 vagonețe — de 
la gura tubului de, aeraj, ci a per
mis efectuarea altor lucrări. Re
zultatul : în abataj s-au acumulat 
concentrații de peste 1 la sută me- 
tan ■ în profil, microclimatul s-a

I depreciat, a crescut temperatura, 
obligînd oamenii să muncească fă- .. 
ră echipamentul de, protecție și de ț 
lucru, contrar normelor, De neîn-

crul in abataj. De ce oare orga
nizatorii producției nu au preîn
tâmpinat ajungerea în situația gra
vă de a se sista producția, curmînd 
la timp firul neajunsurilor în’res
pectarea tehnologiei de lucru ? De 
ce ? De ce ?

Ing. T. MINULESCU, U 
Ing. I. MICLAUȘOIU, 

inspectori cu protecția muncii
— I.S.T.P.M. Petroșani ;

Muncitori din transportai subteran !

Respectați întocmai normele 
de protecție a muncii!

• • In timpul cuplării sau decuplării vagonetelor este interzisă in
troducerea capului, pieptului sau a altor părți ale corpului între va- 
gonete sau tampoane. ,

Este interzisă trecerea printre și peste vagonetele aflate în con
voi, cînd acestea sînt cuplate și legate de mijlocul de tracțiune.

0 Cuplarea sau decuplarea vagonetelor, cînd trenul se afla în mers 
este interzisă eu desăvîrșire. ' '

Q Ridicarea manuală a vagonetelor deraiate se face numai cu a- 
jutorul pîrghiiior de lemn sau de oțel, fiind interzisă ridicarea prin 
introducerea mîiniior sub tampoane sau rama vagohetului.

: ^ Vagonetele vor fi întotdeauna împinse cu mîinile pe mînere, 
fiind interzisă tragerea lor, ,
• La curbe, la încrucișări și ramificații de galerii, sau cînd se 

observă persoane de-a lungul traseului de transport, vagonetarul es
te obligat să micșoreze viteza vagonetului și să strige : ATENȚIE I

© Nu lăsați, vagonetul să. ruleze singur pe linie ! Cînd rulează pe 
pante, vagonetul va fi frinat prin introducerea unei pîrghii de lemn 
între roți.

care reglementează activitatea 
muncitorilor din transportul sub
teran și urmările lor.

Cine nu cunoaște, oare, cea mai 
elementară interdicție la transpor
tul din subteran și anume, că : 
este interzisă cuplarea sau decu
plarea vagonetelor cînd trenul se 
află în mers?

De cunoscut se cunoaște. O cu
noștea și Nicolae Postolache, C- 
la Uricâni, doar că n-a respec
tat-o și a încercat să cupleze va
gonetele în timp ce se aflau în . . -- — —
mișcare. Mai mult, de parcă a- tre vagonețe în timp ce cupla un
ceasta abatere nu ar fi fost îndea- vagonet la o garnitură ce staționa

ce rulau libăr; Rezultatul abaterii: 
. ’ ' i unei vieți omenești.
V. S. a devenit victima propriei 
abateri.

Toate ■'accidentele prezentate, 

mai elementare norme de protec- 
-i, nu ar. fi avut loc 

dacă acestea erau respectate cu 
sfințenie.

Rusu Bărăiac, de la Aninoasa, la 
. rampa puțului orb nr. 7, doar că 
acesta încercînd să decupleze va
gonetele trase cu troliu bagă și 
capul între vagonețe. Rezultatul 
este același — invaliditate.

Nu întotdeauna aceste abateri 
se soldează cu invaliditate, uneori 
devin chiar Accidente mortale.

„ Deși accidentul nu a . avut loc în 
de Valea Jiului, vi-I prezentăm ca un 

avertisment. La mina Vermești, 
de la E.M. Comănești, muncitorul 
V. S. a fost surprins cu capul în-

juns, încalcă si o normă care pre- ia suprafață de alte două vagonețe
vede că în timpul cuplării sau (e rula» uher aK-ua-u.
decuplării vagonetelor este inter- pierderea
zisă introducerea capului, pieptu/ ’ ”
lui sau a altor părți ale corpului 
între vagonețe sau tampoane, și -------
introduce, mîna printre tampoane. urmare a unor abateri de la cele - 
Două abateri, care au generat un t__1. .1.__ ____
accident de pe urma căruia N.P. tie a muncii, 
se alege cu în validitate. '

Aceleași abateri le săvîrșește și

Din nefericire nu numai aceas
tă categorie de accidente au loc 
în transportul din subteran. Deși 
pe galeria transversală, la orizon
tul 14 de la mina Petrila, era sec
ție de circulație a personalului 
însoțitorul de tren Manole Pădu
raru încearcă să decupleze vago
netele de la locomotivă stînd în 
spațiul dintre cele două linii (li
nie dublă). Surprins de garnitură, 
este accidentat. Urmarea .— inva
liditate.

La mina Bărbăteni, Ion Poidan 
încerca să împingă cu spatele un 
vagonet pentru a-1 repune pe li
nie, în timp ce acesta era tras 
cu troliul. In acest timp vagone
tul s-a răsturnat. Prins între ga
lerie și vagonet, I. P. nu a mai 
putut fi salvat.

Cele cîteva cazuri prezentate 
sperăm să demonstreze că abate
rile ' mărunte pot avea .urmări 
grave. Normele de protecție a 
muncii nu sînt . elaborate doar 
pentru a fi învățate, ci și aplicate l

Dorin GHEȚA

IN VIZOR
AMINTIRE... OBLIGATORIE
Nu vrem să facem teorie des

pre necesitatea urmăririi și a- 
sigurării respectării întocmai a 
monografiilor >de armare, a teh
nologiilor de lucru>le către 
maiștri mineri. Vom spune doar 
că maiștrii mineri Constantin 
Stoicescu, din sectorul I, Stere 
Păduraru, Aurel Cepălău și Ion 
Rotaru, toți trei' din sectorul 
III al minei Petrila, au uitat 
să onoreze prin fapte această 
obligație. - Inadmisibil 1 Pentru 
a-i determina să-și amintească 
un timp cit mai lung că 
greșit, organele de control 
au tăiat chitanțe de cite 
de lei la fiecare.

au 
le- 
300

NEMASCATA
măsurile de protecție a 
în subteran, folosirea

măsură me-

Intre 
muncii, 
măștii contra prafului de pia
tră, o știu toți cei ce lucrează 
în subteran, este o îndatorire 
elementară, Ca o
ni fă să combată îmbolnăvirea 
de silicoză. Deși știe acest lu
cru, minerul șef de schimb 
Gheorghe Drăceă din' sectorul I 
al minei Uricani a fost identi
ficat pentru a doua oară că nu 
folosește masca de protecție 
împotriva prafului.

In adîncUrile aceluiași sector 
I, lăcătușul Ion Pera nu a pu
tut să ascundă organelor de 
control faptul că nu avea asu
pra, lui masca de autosalvare. 
Și asta numai pentru că, pur și 
simplu, nu. ă vrut s-o poarte. 
Pentru a vrea, atît șeful de 
schimb cît și lăcătușul au fost 
„felicitați" pentru abaterile să- 
vîrșite cu cîte 300 de Iei fiecare.

PRECUM SABIA LUI 
DAMOCLES

Inspecție în abatajul cameră 
nr. 23 de la mina Lonea. La 
coperiș, deasupra capetelor mi
nerilor din schimbul prezent în 
abataj, cel. condus de .Mihai 
Dimitriu, este identificat un 
gol cu o . înălțime de vreo 3 
metri, ce amintea de fioroasa 
sabie a /lui. Damocles. Firesc/; 
schimbul nu trebuia să .treacă 
la o altă operație de lucru îna
inte de umplerea 
pectiv. Și totuși, 
pericolul iminent, 
măsura luată de
control constând intr-o amen
dă de 300 lei.

golului res
et a sfidat 
nu însă și 

orgânele de
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Brîndău, Dorel Anca

Și fondiștii și-au desemnat campionii

P U B LICITATEMICA
strada Vi-

i Petroșani,

de 
fe-

sanie,
Simandi, 
Giindel;

i Co-

Condițiile de angajare și remunerare sînt cel 
prevăzute de Legea nr. 12/1971 si Legea nr. 
57/1974. *

izolări anticorozive pentru toate tipurile de 
autoturisme cu cel mai modern lac de izolare 

„GIROLAC"

miniera
CU SEDIUL IN COMUNA FĂRCĂȘEȘTI 

JUDEȚUL GORJ 

ANGAJEAZĂ
URMĂTORUL PERSONAL

Competiții 
de schi

1 Sîmbătă și duminică, Parîngul
a găzduit cea de-a doua competi
ție oficială a anului, respectiv, e- 
tapă județeană a campionatului 
republican de schi, rezervată co
piilor și juniorilor, la care au par
ticipat 56 de concurenți de la 
Școală sportivă Petroșani și asocia
ția sportivă Minerul Lupeni.

Rezultate tehnice : . SLALOM 
SPECIAL, copii 8—10 ani, băieți: 
Călin Tipțcr, Răzvan Marica, Zig- 
frid Bota ; fete : CI...----
naș, Alina Dorobanț ; 11—12 
băieți 
coară, 
coleia 
13—14 ani, băieți : Horațiu 
Petre Brîndău, Dorel Anca 
rul Lupeni) ; fete : Ileana 
dislav ; juniori II, băieți : 
cisc Varga ; fete : Dorina 
Iudit Kacso ; juniori I : 
Nagy ; SLALOM URIAȘ ;

Simona Costi- 
ani, 

; Florian Filip, Marian Ni- 
Tiberiu Suciu ; fete: Ni- 
Armas, Daniela Ciortan;

i Tipțer, 
(Mine- 

Vla- 
Fran- 

Pop, 
Zoltan

8—10 
ani, băieți : Claudiu Popa, Răz
van Marica, Călin Tipțer ; ffte : 
îuliana Grosu, Simona Costinaș, 
Cristina Ciortan; îl—12 ani, băieți: 
Florian Filip, Marian Nicoară, Ti
beriu Suciu ; fete : Nicoleia Ar- 
maș, Daniela Ciortan ; 13—14 ani, 
băieți: 
Silvian, 
leana 
juniori 
Francisc Varga, : 
tete ; Dorina Pop,

Horațiu Tipțcr, Gabriel 
Tiberiu Kovacs ; fete : I- 

Vladislav, Iudit Karda ;
II, băieți : Emil Safta, 

Dumitru ’Lazar ; 
, Iudit Kacso; 

juniori I: Zoltan Nagy — toți de 
la Școala sportivă. (S. BALOI).

Catedra de educație fizică de 
la Liceul industrial nr. 1 din Pe
troșani a organizat duminica tre
cută, pe panta dealului „Racoți", 
un concurs de sanie și schi Ia care 
au participat 80 de elevi și eleve. 
Iată primii trei clasați : 
14—16 ani, fete : Zoica 
Maria Nune, Camelia 
băieți : Culiță Nicola, Mihai 
man, Ion Deneș ; 17—19 ani, băieți: 
Ion Tistea, Imbre Nagy, Ion Asaf- 
tei ; schi : Nicolae Vlaic, Adrian. 
Stirleu, Laszlo Kovacs. (Bs STAI- 
CU)

Baschet, divizia B
TURNEUL BUCUREȘTEAN, O

. REUȘITA. Săptămîna trecută, Io
tul de baschet al C.S.U. Știința Pe-

, troșani a efectuat un turneu ' de 
pregătire la București, ocazie cu 
care a întîlnit. echipe’ din .seria 
întîi a diviziei B. Partidele dis
putate CU T.I.M., I.P.R.O.M.E.T. și 
divizionara A, I.E.F.S., au prile- 

' juit o testare remarcabilă a posi- 
bilîtățiior echipei din Petroșani, 
atit sub raport tehnico-tactic cit 
și al rezistenței la efori fizic pre-' 
lungit. Studenții au dovedit o îm-' 
bucurătoare poftă de joc, materia
lizată în final prin victoriile ob
ținute : 108—92 și 92—76 cu T.I.M., 
89—84 cu I.P.R.O.M.E.T., fiind în-

• vinși, după o dîrză dispută, 
I.E.F.S. cu 110—93, Pînă la 6
bruarie, data începerii turului HI 
al campionatului, studenții din- Pe
troșani vor participa la... lompeti- 
ția profesională universitară : se
siunea de examene. Le dorim suc
ces I (Ștefan COSTEA)

Buga (Parîngul Petroșani) . și 
Nicolae Făcău (Energia Pa- 
roșeni), de această dată -el a 
fost secondat de Adrian Flaidăr 
și loan Frîncu. La fete I, pri

ll mele locuri au fost împărțite de 
Angela Poșa și Violeta Mi- 

u.uoM.ia , hăiasa, la aceeași categorie ’de
' n-a lăsat nici o șansă partene- vîrstă, băieții l-au avut cîștigă-- 

relor de întrecere, țrecînd pri
ma linia de sosire. Au urma
t-o Lucia Scurtu și Paulina 
Frîncu. In competiția băieților, 
loan Criști și-a adjudecat vic
toria, repetînd de fapt , succesul 
din „Cupa Unirii" (disputată 
pe pîrtia Brazi). Dacă atunci 
urmăritorii săi au fost Iustin

Disputată a fost, duminică, 
.și etapa județeană a campiona
tului național de schi fond pen
tru copii și juniori II, deși 
concurenții sînt cu toții elevi 
ai Școlii sportive. La fete 
confirmînd succesul din „Cupa 
Brașovia", Melania Czimbalmos

tor pe Benone Ianc, urmat de 
Gheorghe Coșoveanu și Iancu 
Popescu. Competiția junioare
lor II a avut-o desfășurare nor
mală, Elena Căpîlneanu depă- 

. șindu-le pe Lucia Rusu și A- 
malia Ristea. De acum pentru 
elevii profesorului Iacob Imling 
urmează pregătirile pentru fi
nală. Succes !

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

rial pentru copii. BIîndul Ben ; 
9,45 Pentru căminul dumneavoas
tră ; 10,00 Viața satului; 11,45 Bu
curiile muzicii ; 12,30 De strajă
patriei ; 13,00 Telex ; 13,05 Album 
duminical. Ora veselă. La o- 
ra 14,00 „Ce vrăji a mai făcut 
nevasta ^mea”. In continuare un 
intermezzo muzical după care un 
nou episod din serialul de repor
taje „Drumuri europene” de Aris
tide Buhoiu, apoi la ora 14,40 fil
mul muzical „Cîntecele zăpezii ; 
14,55 Campionatele europene de 
patinaj artistic. Șah mat în... 15 
minute; 17,45 Drum de glorii. 
Emisiune-concurs pentru tineret; 
19,00 Micul ecran pentru cei mici; 
19,20 1001 de seri ; 19,30 Telejur
nal ; ’19,50 File de istorie., Atunci...
în 1907 ; 20,10 Film artistic. Moța-, 
nul afurisit; 21,55 Varietăți de
duminică ; 22,55 Telejurnal; 23,05

. -Telesport. -
LUNI, 31 IANUARIE

16,00 Teleșcoală ; 16,20 Tragerea 
de amortizare ADAS; 16,30 Emi
siune în limba maghiară ; 19,00
Consultații juridice ; 19,20 1001 de 
seri ; 19,30 Telejurnal ; 20,00' Pa
noramic -- economia și viața ; 
21,00 Roman foileton. Dombay și 
țiul. Producție a studiourilor eri-

Inca o poartă „luată" cti mult 
curaj de unul din entuziaștii 
concurenți.

Competiții omagiale
• IJopicarii’ din municipiul nos

tru s-au întrecut sîmbătă si dumi
nică, pe arena Constructorul' mi-
nler, pentru dobîndirea trofeului 
„Cupa Unirii”. . Bine pregătiți, dar 
beneficiind și de handicapul’. valo
ric acordat in dauna divizionarei 
A Jiul Petrila’, pe primtil loc s-au 
clasat con.ponei-,ții. echipei mine- 
Îțșli din Vulcan — 2 323 p.d., ur
mați de Preparatorul Petrila — 
2 305, Jiul Petrila — 2 340 (handi
cap 100 p.d.) și Constructorul mi
nier — 2176. La individual cel 
mai bun. s-a dovedit a fi Mihai 
Torok (Jiul) — 438 p.d., care i-a 
depășit : într-un final palpitant pe 
Ernest Mihai (jiul) — : 435. “si Ion 
Panta (Preparatorul).

„Cupa Unirii” la săli, trofeu 
pus în joc de Minerul ' Vulcan, a 
revenit formației gazdă. Pe locu
rile următoare s-au clasat L.R.U. 
Lppeni și L.R.U. Vulcan (la ega
litate), Preparația Lupeni. întrece
rile mdividuale au fost dominate' 
de Gheorghe Cotorogea (Lupeni), 
care a avut cei mai puternici ad
versari în Mihai Popescu (Mine
rul) și Dionisie Pangalos (Prepa
ratorul).

• ȘTIRI DE LA DIVIZIONA
RELE DE FOTBAL. Revanșa in- 
tilnirii dintre Jiul Petroșani 'și di
vizionara C Știința, a revenit tot 
divizionarei A. Duminică, Jiul a 
obținut victoria cu scorul de 2—0 
(1—0). Au înscris Bucurescu și Va- 
rodin (din penalti). Marți, fotba
liștii de la Jiul au susținut un 
meci amical în compania Mureșu
lui Deva. Și, deși au evoluat în 
deplasare, au cîștigat în fața di
vizionarei B la limită 2—1, prin 
golurile înscrise de Sălăgean și 
Dumitrache. Astăzi, la Rimnicu 
Vilcea, Jiul întilnește divizionara 
B Chimia.

PROGRAMUL

I. E. F. S. BUCUREȘTI
DIDACTICABAZA

P A
a n g

RIN G
a j e a za

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.

lăcătuși 
electricieni

“ excavatoriști 
buldozerist! 
vulcanizatori
muncitori necalificati

Fabrica mixtă de industrie locală
P E T ROȘANI 

EXECUTĂ

PRIN STAȚIA AUTOSERVICE LIVEZENI

VIND casă. Petroșani, 
lelor, nr. 24. (37).

VIND Moskvici 407. 
strada Maleia nr. 143. (33)

PIERDUT ecuson nr. 3570 și le
gitimație de serviciu pe numele 
Mitiuț Loan, eliberate de prepara- 
ția Petrila. Se declară nule. (31)

PIERDUT legitimație de servi-

ciu pe numele Thiryung Elena, 
eliberată de I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (32)

PIERDUT ; carnet de muncă se
ria C.I. nr. 186180 eliberat în a- 
nul 1968 de E.M. Petrila pe nume
le Brînduș Gonstantin. Se declară 
nul. (22) • “ ■

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Burlec Rodica, eli
berată de I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (35). '

gleze ; 21,45 Publicitate; 21,50 Ca
dran - mondial ; 22,15 La izvoarele 
cîntecului ; 22,45 Telejurnal.

MARȚI, 1 FEBRUARIE
10,00 Tele.școală ; 11,00 Film ar

tistic. Încrederea. Producție a 
studiourilor bulgare ; 12,25 Vatra
Dornei ; 12,40 Telex ; 16,00 Telc-
scoală ; 16,30 Curs de limbă en
gleză ; 17,00 Telex ; 17,05 Din ță
rile socialiste ; 17,20 Lecții. TV.
pentru lucrătorii din agricultură ; 
18,00 Cupa Mondială la schi alpin; 
18,50 întrebări și răspunsuri. Emi
siune în ajutorul lectorilor, pro
pagandiștilor și cursanților C’ 
învățămîntul politico-ideologic de 
partid ; 19,20 1001 de seri ; 19,30 
Telejurnal,; 20,00'La ordinea zilei 
în economie ; 20,10 Mai aveți o
întrebare ? 20,50 Seară de teatru i

22,40 Un. cîntec de demult; 23,05- 
Telejurnal.

MIERCURI, 2 FEBRUARIE
16,00 Teleșcoală ; 16,30 Curs de 

limbă germană ;' 17,00 Telex ; 17,05 
La volan ; 17,20 Emisiune muzical- 
literar-coregrafică ; 17,40 Publici
tate; 17,45 Mult ,e diilce... ; 18,20

siunc în limba germană ; 18,50 Tra
gerea loto ; 19,00 Telecronică pen
tru pionieri ; ' 10,20 1001 .de seri ;
19.30 Telejurnal ; 19,50 1977 — cro
nica întrecerii ; 20,00 Ancheta TV.;
20.30 Film artistic. Toamna bobo
cilor ; 22,10 Antologie lirică. 1907, 
cumplita vremilor destăinuite ;
22.30 Din muzica și dansurile po
poarelor ; 22,50’ Telejurnal.

SIMBATA. 5 FEBRUARIE
11,00 O viață pentru o . idee. 

Grigore Benetato, (1905—1972) ;
11.30 Telecinemateca (reluare);
13.30 Formații și artiști amatori
din județul Maramureș ; 13,45 So- 
cioterapie — documentar; 14,05 
Pagini muzicale ; 14,30 România
pitorească ; 15,00 Biblioteca pentru 
toți. N. D. Cocea ; 15,30 Reportaj 
pe glob. Cycladele ; 15,55. Rugbl : 
Franța — Țâra Galilor, în. „Tur
neul. celor 5 națiuni” ; 17,35 Anto
logia fimului pentru tineret și co
pii. Tarzan — omul junglei ; 18,40 
Muzică ușoară ; 18,50 Săptămîna

19,05 Eroi îndrăgiți de copii. Heidi;
19.30 Telejurnal ; 20,00 Teleeri.ciclo- 
pedia ; -20,50 Publicitate; 20,55 
Film serial. Kojak ; .21,45 Imîlnire 
cu satira și umorul; 22,45 Telejur
nal ; 22,55 Seară de romanțe ; 23,20 
.Săptămîna sportivă.

Cupa Mondială la schi alpiil ț 18,50. . 
Forum cetățenesc ; 19,20 1001 de r
seri ;N 19,30 Telejurnal ; 19J>0 1977 
— cronica întrecerii ; 20,00 Reflec
tor ; 20,20 Telecinemațecâ. Ciclul
„M'ari cineaști”.: . Henri Georges.
Clouzot, Salariul groazei; ‘22,15 
Cîiîtarea României ; 22,50 Tele
jurnal.

JOI, 3 FEBRUARIE
16,00 Teleșcoală ; 16,30 Curs de 

limbă rusă ; 17,00 Telex ; 17,05
Pentru timpul dv.-- liber, vă reco
mandăm...; 17,20 Doctorița din 
Sțîlpeni ; 17,40 Cupa Mondială la 

din schi alpin ; 18,20 Cele mai frumoa
se pagini. din operetele lui 
bach și Herve ; 18,50 Idei conteni-. 
porane ; 19,20 1001 de seri; 19,30 
Telejurnal ; 20,00. împliniri...; 20,15 

_________ ________ _______ _ Ora tineretului ; 21,15 Selecțiuni
din SPtaCtn-°'U1 ,’^ri?,ar.4e X1?1' mviuzica ușurna; oapvam.ua
cenzo Bellim, 22,„0 Rdvista Ltc- pO(itică internă si internațională; 
rar-artistica TV. ; 22,55 Telejurnal. . ..» ..

VINERI, 4 FEBRUARIE
10,00 Teleșcoală •; 11,00 Actualita

tea bucureș’teană ; 11,20 Cînteee
muntenești ; 11,40 Telex ; 16,00 Te- 
leșcoălă ;’ 16,30 Curs de limbă
franceză ; 17,00 Telex ; 17,05' Emi-

i COLEGIUL DE REDACȚIE ; losi/BĂLAN, Bujor, BOGDAN, loan 
DUBEK (secretar responsabil de redacție), Ion MUSTAȚA, Simion POP 
(redactor ?ef).

ANUNȚURI DE FAMILIE
PROFUND îndurerată familia 

mulțumește tuturor celor care 
și-au luat ultimul rămas bun 
de la cel cafe a fost CORNEL 
FLOREA, minunat soț, părinte 
și bunic, de la al cărui deces 
se împlinesc 40 de zile. (34)

SOȚIA Rozalia și rudele rea
mintesc prietenilor și cunoscu- 
(ilor că luni, 21 ianuarie a.c. 
s-a implinit un an de la pier
derea aceluia care ă fost VA- 
SILE VLADULESCU, soț iubit 
și prieten stimat. (36).

In atenția ascultătorilor pro
gramelor de radio :

Sîmbătă, 5 februarie a.c., în 
cadrul emisiunii UE LA 1 LA 
3, se va transmite o ediție spe
cială de la Lupeni : LA MI
CROFON ASCUTATORII.
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