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Amplă mobilizare pentru îndeplinirea ritmică 
a planului în toate minele Văii Jiului

România în pragul cuceririi
independentei

Cărbune peste sarcini.
Alături de colectivele minelor Pa- 
roșeni, Lonea, Vulcan și Livezeni 
minerii din Aninoasa raportează' 
îndeplinirea sarcinilor de cărbune. 
pe luna ianuarie. Colectivul secto
rului IV al minei, care și-a depășit ■ 
planul lunar cu 2 200 tone, a reali
zat o productivitate a muncii mai 
mare cu peste 200 kg/post decît cea 
planificată, brigada de frontaliști 
condusă de Gheorghe Patrolca a- 
tingind cel mai înalț randament in 
abataje, de 10,5 tone/poiit. 
DANILA, corespondent)

Cucerirea independenței națio
nale devenise o necesitate impe
rioasă pentru dezvoltarea econo
mică, socială și politică a Româ
niei. întreaga dezvoltare, toate în
făptuirile din trecut ale neamului 
românesc puneau în lumină, ală
turi de realizarea 
a reformei agrare 
din T864 <
râtul secular al 
poporului român:
obținerea independenței naționale. 

In urma formării statului națio
nal român, la 21 ianuarie 1859. și ■ 
a înfăptuirii reformei agrare din 
1861, care ......... 1.......
feudale și a împroprietărit pe clă- 
cași, economia capitalistă a țării 
s-a dezvoltat tot mai mult. " ' 
unirea celor două țări române,
Moldova și Țara Românească, s-a 
lărgit piața internă, s-a dublat
volumul comerțului exterior, s-au 
creat instituții de credit și ■ asigu
rare. S-au construit peste 1250 
km de cale".ferată, s-a înregistrat 
o creștere a utilizării mașinilor în

industriale, în a- 
extinde folosirea 
și chiar a unor

anumite ramuri 
gricultură se 
muncii salariate 
utilaje moderne.

Dezvoltarea capitalistă a econo
miei românești era frînată însă 
continuare de persistența unor 
mâșițc feudale

(Ci

Livrări suplimentare de 
Utilaj minier. Constructorii de 
mașini din Petroșani au , încheiat 
cea dinții lună a anului cu succese 
de prestigiu la principalii indica
tori economici. Valoarea produc
ției globale planificată pe ianuarie 
a fost depășită cu 14,5 la sută, ex- 
pediindu-se beneficiarilor o produc
ție marfă suplimentară de 3,5 mi
lioane lei. Indicatorul sintetic al 
eficienței, productivitatea muncii, 
a fost, de asemenea, depășit cu 7 
procente, în timp ce unităților mi
niere din Valea Jiului li s-au livrat 
în plus 30 tone de mașini și utilaje.

Iulian Costescu, w
secretar al Comitetului municipal de partid

— Vă rog, tovarășe secretar, 
pentru început să încercați un 

**bUanț succint al activității e- 
conomice și de investiții, desfă- 

. șurat în prima lună a • anului.

— Trebuie să spun de la bun în
ceput că demarajul în noul an a 
fost neconvingător, că încă 
prima decadă a lunii s-au

din 
înre

gistrat, mai ales în unitățile mi
niere, rămîneri în urmă. Dar, da
torită puterii de mobilizare a or
ganelor și organizațiilor de partid, 
a eforturilor depuse de colectivele 
de muncă, situația a fost în ge
neral depășită, platforma Valea 
Jiului a C.C.P. reușind să-și rea
lizeze sarcinile la producția netă, 
să depășească prevederile la pro
ducția globală cu peste 4 milioane 
lei, iar la producția marfă cu 
peste 8 milioane lei. Aceste rezul
tate au fost înregistrate îndeosebi

Fiecare brigadă cu productivitate ridicată

Este unanim recunoscută hărnicia și dăruirea minerului. El coboară 
in abataj pentru a produce. Valea noastră ne oferă nenumărate asemenea 
exemple de mineri «.are clădesc cu dăruire, tonă cu tonă, muntele de 
cărbune al procentelor mari. Uneori bilanțul — acest tablou al cifrelor 
— începe cu „minus'1, brigada răminc sub pian iinobilizînd cărbunele 
pc care nu l-a extras deși TREBUIA, deși SE ANGAJASE. Aici, în aceste 
BRIGĂZI RAMASE SUB PLAN, AVEM O ÎNSEMNATA REZERVA DE 
CĂRBUNE PE CARE TREBUIE S-O DAM ȚARII. Aici își arc, rațiunea 
chemarea „FIECARE BRIGADA CU PRODUCTIVITATE RIDICATA”.

Acțiunea pe care o inițiem își propune o largă discuție cu minerii, 
tehnicienii și inginerii din Vale pentru a găsi căile de creștere a pro
ductivității, pentru a pune în valoare această mare rezervă de cărbune 
în folosul nostru, al tuturor.

Luna ianuarie a fost încheiată 
de toate cele trei sectoare ale mi
nei Dîlja cu rezultate situate cu 
mult sub așteptări. Chiar unele, 
brigăzi socofite drept „bune“ s-au 
trezit la finele lunii cu mari râ- 
mîneri sub plan. Cauzele ? Desigur, 
sînt multe. Nu vom încerca nici 
inventarierea lor, nici catalogarea 
acestora după greutatea sau pon
derea cu care au efectuat bunul 
mers al producției.. Și nu facem 
acest lucru întrucît se pare că cele 
mai multe din cauzele invocate' 
(surpări, defecțiuni electromecani
ce, -lipsuri în aprovizionarea cu 
materiale, funcționarea defectuoa-

să a transportului pe verticală si 
orizontală), se' regăsesc într-o sin
gură, sau cel mult 
majore.

Pentru început, o 
vistâ a rezultatelor . 
Inginerul Rudolf Gurka ne oferă 
date despre sectorul I : realizarea 
planului nu s-a ridicat peste 78 
la sută ; productivitatea muncii în 
abataj a fost îndeplinită și depășită 
doar in 10 zile ale lunii, iar ace-

I. MUSTAȚA

în două cauze

trecere în re- 
pe sectoare.

(Continuare in pag. a 3-a)
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în agricultură, 
mai ales de de
pendenta țării fa-

I ță de Poarta Oto- 
" mană, care căuta .

frînezeprin oricp mijloace, sa 
dezvoltarea modernă a României, 

' împiedieînd-o să ducă o politică 
- ..„ - . de protejare, vamală « industriei

a, desființat se-vilijțiue; ■ naționale. "Apărea tot mâi evident 
faptul că progresele înregistrate 
de statul român în economie, pe 

Prin plan politic și social deveniseră 
incompatibile cu anacronismul su
zeranității turcești. In deceniul opt 
ăl secolului XIX, se maturizaseră

Prof. Dumitru BARNA 
Filiala Arhivelor statului I 
jud. Hunedoara — Deva |

(Continuare în pag, a 5-a)

pe seama depășirii productivită
ții, muncii, indicator la, care s-a 

400 lei pe 
decît sarcina

realizat un plus de 
an/angajat mai mult 
planificată.

Cu bune rezultate 
prima lună a anului 
cărui colectiv și-a depășit sarcini
le planului producției globale cu 
peste 4,4 milioane lei, ale pro-, 
ducției marfă cu 3,5 milioane lei, 
sporuri realizate pe seama depă
șirii productivității muncii cu mai 
mult de 980 lei pe angajat. Aș 
dori să evidențiez și rezultatele cu 
care a încheiat prima lună a anu
lui întreprinderea 
peni. Reușirtd să învingă greută
țile anului trecut printr-un 
comun, colectivul 
prinderi — în frunte cil comuniș
tii — și-a depășit atît sarcinile 
planului producției globale cît și 
marfă, reușind să înregistreze un 
plus de 210 lei pe angajat la pro
ductivitatea muncii.

Bune rezultate s-au obținut pe 
unele șantiere de investiții. Dem-, 
nă de evidențiat este puterea de 
mobilizare a colectivelor de la 
șantierul Valea Jiului al -I.C.C.M.O.

a încheiat 
și I.U.M.P. a

„Vîscoza" Lu-

efort
acestei între-

Interviu realizat de 
. Dragoș CALIN

(Continuare in pag. a 3-a)

Luni, 31 ianuarie a.c., a avut loc 
sesiunea a X-a a Consiliului popu
lar municipal. In prima parte a 
lucrărilor, sesiunea a rezolvat’ u- 
nele probleme organizatoricei Prin 
vot deschis, deputății au aprobat 
eliberarea tovarășului Gheorghe 
Feier din funcția de vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consi
liului popular, municipal și a to
varășului Ion Moraru din cea de 
membru al Comitetului executiv, 
în legătură cu trecerea lor în alte 
activități. Prin decizie a Comite
tului executiv al Consiliului popu
lar județean, în funcția de vice
președinte al Comitetului executiv 
al. Consiliului popular municipal 
Petroșani a fost numit și aprobat 
tovarășul Iulian Costescu, iar ca 
membru al comitetului executiv 
tovarășul Dumitru Pătrășcoiu care 
au depus apoi jurărnîntul.

In continuare tovarășul Vasile

Minerul, stăpîn pe tehnica 
orlege rodul bogat al timpurilor

pe tehnica nouă 
de că

PLENARA 
COMITETULUI JUDEȚEAN DE PARTID

Vineri, 28 ianuarie a.c., a avut 
loc plenara extraordinară a Comi
tetului județean Hunedoara al 
Partidului Comunist Român.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

In legătură cu promovarea tova
rășului Ioachim Moga, în funcția 
de prim-vicepreședinte al Consiliu
lui Organizării Economico-Sociăle 
și -membru al guvernului, plenara 
a ;hotărît eliberarea sa din func
ția' de prim-secre'taf al Comitetu
lui județean Hunedoara al PX'.R.

Pe baza recomandării Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., plenara a ales.. în funcția 
de prim-secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R. pe to
varășul Ilie Rădulescu.

Plenara a cooptat pe tovarășul 
Gheorghe Matei, șeful secției or
ganizatorice a Comitetului județean 
de partid, ca membru' al comitetu
lui și l-a ales membru în Biroul 

. Comitetului județean Hunedoara 
al P.C.R.

Plenara
partidului,
NICOLAE 
general 
Român, . ....
de partid Hunedoara va acționa cu 

. fermitate comunistă pentru a dez
volta realizările dobîndite, pentru 

• obținerea și în Viitor a unor noi și 
remarcabile succese în înfăptuirea 
obiectivelor ce revin județului nos
tru din Programul partidului de 

. făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

a asigurat conducerea 
personal pe tovarășul

CE AUȘESCU, ; secretar ., 
al Partidului Comunist 

că organizația județeană

Sesiunea Consiliului popular județean
In ziua de 28 ianuarie a.c., a avut 

loc sesiunea extraordinară a Con
siliului popular al județului Hune
doara. La-lucrările sesiunii a par
ticipat tovarășul Dumitru Ponescu, 
friembrit al Comitetului Politic E- 
xecutiv. secretar al CC al P.C.R,

Pe bază măsurilor organizatorice 
luate de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. și recoman
dărilor făcute în ședința sa din 25 
ianuarie a.c., sesiunea Consiliului, 
popular județean a hotărît :

eliberarea tovarășului Ioachim 
Moga din funcția de președinte al 
Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean, ca urinare 
a promovai n sale în fumtia de 
prim-v.icepreședinte al Consiliului 
Organizării Economico-.Sociale și 
membru gț guvernului . ,

■ alegerea tovarășului Ilie 
Rădulescu în funcția do președinte 
al Comitetului executiv al Consi
liului popular al județului Hune
doara.

Oros, vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
municipal a prezentat Raportul pri
vind preocuparea Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular muni
cipal pentru aplicarea prevederilor 
Decretului nr. 468/197,1 cu privire 
la popularizarea legislației- și. mă
surile necesare pentru îmbunătăți
rea activității în acest domeniu.

■ La dezbaterile pe marginea rapor
tului au participat tovarășii Ver-* 
deș Petru, Gheorghe Romoșari, 
Gheorghe Popa. Teofil Blag. Ga
vrila David, Emil Abalașei, David 
Maniu, Cornel Vasian, Ion Dascălii.

Deputatul Ion Mischie, secretar 
al Comitetului executiv al Consi- pnm-secreiar ai comnetu-
hului popular municipal, a prezen- de partid, presedin.
Ut Darea de seama asupra activi- tele comitetului executiv al Con

tați! comisiilor de judecată Sesiu- siliuJui , municipai.
nea a aprobat in unanimitate corn- (In-pagina a 6-a relatări din
ponența celor patru comisii de iu- , , .decată dezbaterile sesiunii).

Deputatul Traian Blaj, prim-vice- - 
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal, 
a prezentat apoi Angajamentul 
Consiliului popular al municipiului 
Petroșani pentru susținerea răs
punsului Consiliului popular al ju
dețului Hunedoara la chemarea la 
întrecere patriotică a Consiliului 
popular al județului Bacău.

Au fost aprobate programul de’ 
măsuri pentru îmbunătățirea acti
vității de popularizare a legisla
ției și Angajarfientul Consiliului 
popular al municipiului Petroșani.

In încheierea lucrărilor sesiunii 
a luat cuvîntul tovarășul Clement 
Negrul. prim-secretar al Comitetu-

— Anul acesta se îm
plinesc 10 ani de cina 
mina Paroșeni a pornit 
pe drumul mecanizării. In 
1967 s-a introdus prima 
combină intr-un abataj 
frontal de pe stratul 18. 
De atunci mina a urmat 
un drum firesc, drumul ,-----.....
mecanizării, al creșterii - bunele iese la lumina zi- 
eficienței, drumul ordinii lei intr-un șuvoi nestâvi-

” ’’ " " ■ nit dătător de energie șt
forță și încă ceva, foai- 
te important : oamenii
s-au familiarizat cu me
canizarea, au prins dra
goste de ea, dar mai a- 
les o sete, o sete nepo
tolită de nou. ,___ -................. ..

La numai 3 ani de la permanentizarea 
introducerea primei com
bine. în abataj începe să 
muște lacom din stratul 
de cărbune primul com
plex de tăiere și susți
nere mecanizată. Mine

talice, mașinilor de per
forat și artificierilor — 
combinele • de înaintări. 
Vagonetele au fost înlo
cuite cu sute de metri' 
de transportoare cu covor ținute 
de cauciuc, lopata a fost 
schimbată cu mașina de 
încărcat. Rezultatul? Cur

și disciplina. Edificatoa
re pentru întregul drum 
parcurs sînt rezultatele 
obținute anul trecut e un 
plus de 14 000 de tone de 
cărbune, 1 767 ml la pre
gătiri și o productivitate 
pe exploatare ce a de
pășit-o pe cea planificată 
cu 160 kg pe post.

Primei combine de a- 
bataj un KWB-2, i-au 
urmat, altele. Lemnului 
i-ău luat locul în abata
je. stilpii și grinzile me

rul care pină mai ieri își 
proptea pieptul în cioca
nul de abataj, mînuieșțe 
butoanele și manetele 
combinei. Succesele ob- 

(cu primul com
plex introdus fia reali
zat o productivitate de 
aproape 20 tone pe post), 
i-a determinat pe oame
nii minei să introducă 
încă trei complexe de tă
iere și susținere mecani
zată.

Dar să dăm cuvîntul 
oamenilor, celor care au 
fost autorii acestui salt 
deosebit, celor care și-au 
făcut din introduc srea 

i me
canizării un crez.

Iosif Vincze, omul care 
i-a închinat mineritului 
peste 26 de ani, ne re
lata : „Cind am intrat
prima dată în mină se

mai lucra la transport ci 
caii, cu rizna împinsă di 
om. Azi, ...clar ce, parce 
mai poți să compari mi
neritul de azi cu cei di 
atunci ? Ca să fiu ma. 
bine înțeles, Vă dau uz 
exemplu, Am acum < 
lucrare in TH 6, adică ars 
un profil de 12,5 mp j; 
am obținut o avansare de 
83 de metri. Dacă s-ar fi 
folosit același profil, a- 
tunci, abia dacă făceam 
25, hai să zic 30 metri. 
O pușcături n-ani fi 
dat-o afară in 24 de ore. 

* Acum pornesc transpor
torul și în trei ore am 
terminat cu evacuatul.

Dorin GHE ȚA
„Minerul care pînă ieri 1st proptea pieptul în ciocanul de a- 

bataj, mînuiește butoanele și manetele combinei".(Continuare in pag. a 4-a)
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ALJEGJRJ ]N OIWAN/ZAȚIILE DE PARTID
Realizarea ritmică a planului la cărbune 
presupune disciplină

Dezbaterile adunării generale de 
ulegerl a organizației de bază 
nr. 5 A de la mina Anlnoasa au 
înfățișat un tablou nesatisfăcător ; 
neiudeplinirea planului la cărbune 
pe anul 1976 de către sectorul V 
cu 10 0 041 tone, a productivității 

' muncii planificate cu 350 kg/post, 
depășirea cu 7,6 lei/tonă a cheL- 

. tuielilor de producție, înregistra
rea unor restanțe la lucrările de 
.pregătire sînt doar cîteva din in
succesele colectivului ce au fost 
criticate de darea de scamă.

Ce concluzii a desprins aduna
rea din dezbaterea cu multă in
cisivitate critică a nerealizărilor 
și neajunsurilor? In ce direcție 
trebuie să desfășoare organizația 
de partid întreaga muncă politică 
de mobilizare a colectivului, să 
îndrepte energiile comuniștilor, 
preocupările centrale ale organi
zațiilor de masă și conducerii sec
torului ? Nivelul scăzut al ordinei 
și disciplinei în sector (absențele 
nemotivate au cauzat pierderea în 
anul 1976 a peste 11000 tone de 
cărbune), nerespectarea tehnologi
ilor de lucru (s-au produs o serie 
de surpări în abataje, a fost negli
jată alegerea sterilului din cărbu
ne din care cauză sectorul a fost 
penalizat cu 5 000 de tone) sînt 
carențe de ordin disciplinar ce 
spun de la sine în ce- direcție tre
buie acționat. Multe din crițicile 
formulate de comuniști în aduna
re au vizat lipsa unei intervenții 
hotărîte a organizației de partid

■

pentru curmarea la timp a orică
ror manifestări de indisciplină, to
lerarea în rîndurile colectivului a 
unor recidiviști în lipsuri care au

> încurcat bunul mers al produc
ției și împotriva cărora nu s-a 
creat o opinie intransigentă . de 
masă. A 'fost adus în acest sens 
în discuția adunării cazul mem
brilor de partid Ștefan Antal care 
în anul trecut a făcut 41 absențe 
nemotivate de la lucru, Antonie 
Jumanca cu 30 de nemotivate și 
Cornel Bîcu care, de asemenea, a 
absentat cu ■ nemiluita. Ei au a- 
juns aici pentru că nu au 
trași la timp lâ răspundere.

Opiniile comuniștilor care
, luat cuvîntul în adunare au 

unanime că realizarea ritmică a 
planului la cărbune presupune 
disciplină fermă din partea tutu
ror oamenilor din sector, în care 
sens comuniștii să fie exemplu. 
„Biroul organizației de bază să-și 
autoimprime practica curentă de 
a chema la ordine pe cei ce în
calcă disciplina muncii, a sta cu 
ei de vorbă și a-i trage la răs. 
pundere“ (Dumitru Șetraru). 
„Problemă de disciplină este 
aceea ca fiecare la locul său 
muncă să realizeze partea 
revine din planul de producție" 
(loan Forogo). „Pentru a avea or
dine și disciplină la locurile de

- muncă, organizația de partid să a- 
sigure prezența și controlul comu
niștilor în fiecare formație. Rău 
este că organizația de bază nr. 5

fost

au. 
fost

și 
de 

ce-i 
.«

Două probleme de importanță 
majoră au polarizat dezbaterile și 
botărîrile adoptate în cadrul’ adu
nării generale de alegeri a orga- , . . , ...
nizației de partid de la Coopera- rescu, Nicolae Stingă. Miliai Po- 

kaonschi, Martin F. Muller și alții 
care, sfidînd disciplina și etica 
muncii, întîrzie de la serviciu sap 
pleacă mai devreme, obișnuiesc. 
să consume băuturi alcoolice 
timpul programului.

întărirea disciplinei șl a răspun
derii în muncă, îmbunătățirea sub 
aspect calitativ a întregii activi
tăți — au subliniat dezbaterile a- 
dunării — în secțiile cooperativei, 
în folosul populației Văii Jiului, 
trebuie să constituie jte viitor o- 
biectivul dominant al muncii po
litice, al activității organizațiilor 
de bază și a comitetului de partid 
de la cooperativă.

Tocmai pentru a-și îndeplini tot 
mai , eficient rolul de conducător 
politic 
ratori, 
sporit, 
54 de 
dintre 
generală a. cerut 
partid să-și perfecționeze stilul de 
muncă, punînd Ia baza întregii ac- ■ 
tivități principiul muncii colective, 
să sporească și mai mult numărul 
primirilor în partid, să se ocupe 
permanent . de educarea moral-po- 
litică a comuniștilor din organiza
țiile de bază, creîndu-se premisele 
ca, flecare secție și unitate a co
operativei să fie condusă și con
trolată de cei mai buni membri.de 
partid. (I. BRADEANU).

au umbrit prestigiul colectivului 
cooperativei. . Au fost criticați cu 
severitate în adunare țnembri de 
partid, ca Leluț Saturn, Ilie So-

de armare, gra- 
rcparațiilor, ca- 
(Ion Lăban, șe-

A nu a făcut nici o primire în 
partid în ultimul an pentru a-și 
întări rîndurile" (Petru Roman) 
„Opinia colectivă, a comuniștilor 
să fie mai combativă împotriva 
celor care nu respectă programul 
de lucru de 8 ore, părăsesc mai 
devreme locul de muncă, negli
jează monografia 
ticul reviziilor și 
lilatea lucrărilor* 
ful sectorului).

Adunarea generală a cerut birou
lui organizației de bază să se ocu
pe consecvent de întărirea rîndu- 
rilor sale prin primirea de noi 
membri de partid, de ridicarea ro
lului adunărilor generale în com
baterea manifestărilor de indisci
plină,' de educarea comuniștilor și 
a celorlalți oameni ai muncii din 
-sector în sprijinul ordinei și disci
plinei, al eticii muncii, al dărui
rii fără preget pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor de extracție a 
cărbunelui. (I, BALAN)

tiva „Unirea** Petroșani. In darea 
de seamă prezentată, în luările de 

.poziție ale comuniștilor au fost 
'scoase la iveală și criticate, nea
junsurile din activitatea politică 
și economică, iar, pe de altă parte, 
au fost propuse măsurile ce se 
impun pentru soluționarea proble
melor cu care șe confruntă* colec
tivul cooperatorilor meșteșugari, 
pentru ridicarea la nivelul exigen
țelor a întregii activități specifice 
de producție și prestații. La dis
cuții, comunișiii și-au manifestat 
nemulțumirea, pe bună dreptate, 
pentru rezultatele slabe ale mun
cii lor. Ca efect negativ al orga
nizării defectuoase a producției și - 
a muncii, al neajunsurilor de a- 
provizionare și dotare a secțiilor, 
al indisciplinei în muncă manifes
tată de unii lucrători ai coope
rativei, sarcina de plan pe anul 
1976 la producția marfă a fost în
deplinită în proporție de numai 
83,6 la sută, la prestări de servicii 
către populație de 62,6 lq sută, la 
producția marfă vîndută și înca
sată de 78,3 la sută,.. la beneficii
de 59,5 la sută, iar indicatorul de 
rentabilitate realizat s-a cifrat. 
doar la 0,1 procente. Faptul că 
majoritatea secțiilor nu și-au re
alizat planul, că multe dintre lu
crările executate și serviciile pres
tate au fost de slabă calitate, ne
întrunind pretențiile cetățenilor, 
sînt tot atîtca repere negative ce

în

al colectivului de coope- 
organizația de partid și-a 
în anul 1976, rîndurile cu 
noi membri de partid — 
care 32 femei. Adunarea 

comitetului de

BILANȚ 
L.I.P.S.E.P

Recenta adunare generală a Laboratorului in- 
terdisciplinar pentru probleme social-economice 
Petroșani a prilejuit o cuprinzătoare analiză a ac
tivității desfășurate de membrii Laboratorului în 
contextul sarcinilor complexe derivate din dez
voltarea economică și socială rapidă a Văii Jiului. 
In conformitate cu scopurile propuse și structura 
sa, Laboratorul a desfășurat activități constînd 
din studii și cercetări asupra principalelor proble
me social-economice ale municipiului, dezbateri 
teoretice urmărind formarea și perfecționarea 
pregătirii cadrelor proprii, precum și din legături 
cu formații similare și participări la diverse mani
festări științifice. Deși diverse, activitățile Labo
ratorului se subsumează ternei generale „Calitatea 
vieții în centrul muncitoresc al Văii Jiului", a- 
bordată încă din primii ani de la constituire. Demn 
de subliniat este faptul că dacă în primele perioa
de activitatea a constat îndeosebi din dezbateri 
teoretice, în cursul ultimului an au fost abordate 
cu prioritate o serie de teme de cercetare con
tractate cu Centrala cărbunelui Petroșani. Tema-

a activității economice a șantierelor
roase propuneri de măsuri judici-' 
oase pentru îmbunătățirea mun
cii politice (Cornel Vasian și Ilie 
Pomană), subliniindu-se că prin
cipiul muncii colective, aplicat cu 
consecvență în perioada care ur
mează, trebuie consfințit ea princi
pala cale prin care organizația de 
partid să mobilizeze cu competen
ță energia întregului colectiv spre 
înfăptuirea sarcinilor economice 
specifice trasate constructorilor de 
către conducerea de partid.

Un alt grup de propuneri (Au
gustin Prodan, Dumitru Ciobcscu) 
a vizat necesitatea adoptării unei 
poziții mai ferme a comitetului de 
partid față de mobilizarea facto
rilor responsabili din conducerea 
grupului și a șantierelor pentru 
rezolvarea problemelor — cheie ca 
recrutarea, stabilizarea și califica
rea forței de muncă. S-a cerut ca 
stilul de muncă al organizațiilor de 
partid să fie viu, izvorît din nece
sitățile concrete ale șantierelor.1 
Comitetul de partid pe grup, or
ganizațiile de bază de pe șantiere 
să acționeze cu fermitate pentru a. 
se asigura o îmbinare armonioasă) 
cu rezultate concrete, a muncii po
litice cu cea economică, îndeosebi 
la conducătorii de puncte de lucru 
și de formații, pentru afirmarea 
unei discipline riguroase, a 
unei preocupări. susținute și res
ponsabile în muncă în vederea în
deplinirii cu succes a sarcinilor 
și angajamentelor colective. (A. 
HOFFMAN)

»
Subliniind o seamă de realizări 

pozitive obținute în activitatea or. 
ganizației de partid în ultimii doi 
ani șT jumătate, lucrările Confe
rinței organizației de partid de 
la Grupul de șantiere Petroșani al 
T.C.II. s-au axat pe găsirea acelor 
căi, concrete și eficiente, care să 
înlăture neajunsurile și să condu
că la perfecționarea stilului de 
muncă al comitetului, la activiza
rea comuniștilor în vederea înfăp
tuirii neabătute a sarcinilor 
tice și economice ce stau în 
constructorilor de obiective 
cial-culturale.

In cadrul dezbaterilor ce 
aVut loc au fost formulate nume-

poli- 
fața 
so-

au

A acționa cu principialitate comunistă 
pentru ocrotirea sănătății oamenilor

stării de sănătate a oameni-

■ atenție deosebită s-a acordat 
în materialele prezentate cît 

reducerii

Ceea ce a caracterizat în primul 
rînd adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a comuniștilor 
din domeniul sănătății a fost. ana
liza exigentă, partinică, plină de 
obiectivitate a întregii activități 
desfășurate de medicii și cadrele • 
medicale din orașul. Petroșani. 
Dezbaterile au reliefat bunele re
zultate obținute pe tărîm politic 
și profesional. N-au fost ocolite 
nici neîmplinirile, și ceea .ce este 
deosebit de important, s-au căultat 
noi forme și metode pentru eli
minarea neajunsurilor semnalate, 
evidențiate în darea de seamă pre
zentată în fața comuniștilor, de 
parlicipanții la discuții.

Cum era și firesc, punctul prin
cipal dezbătut a lost îmbunătăți
rea
lor muncii din municipiul nostru.

O 
atît 
și în discuțiile purtate
numărului de zile de incapacitate, 
a morbidității cu capacitate tem
porară de muncă. A fost criticată, 
pe de o parte, tendința care este 
încă în unele cabinete de între
prindere de a dirija pacienții, chiar 
și atunci cînd . nu este cazul, că
tre medicii specialiști din policli
nici și spitale, care ajung uneori 
pînă la 80 de consultații pe zi, iar, 
pe de altă parte, ușurința cu ca
re unii medici dau foi de boală 
pentru muncitorii care nu sînt te
ritorial în raza lor de activitate.

O altă direcție spre care s-au 
călăuzit discuțiile participanților a 
fost ridicarea nivelului pregătirii 
profesionale, a activității de cer
cetare științifică, cu aplicabilitate Ia 
condițiile de muncă și viață exis
tente în Valea Jiului. In acest 
context s-a reliefat bogata parti
cipare a medicilor și cadrelor me
dicale la diferite seminarii, ședin
țe de comunicări, simpozioane, 
organizate de Uniunea Societăți
lor de Științe Medicale, lucrări a- 
preciate de specialiștii din întrea
ga țară. Din discuțiile purtate în 
cadrul dezbaterilor de tov. Eme»

tica acestor studii axate pe îmbunătățirea orga
nizării și conducerii activității de personal pentru 
reducerea fluctuației cadrelor tehnico-inginerești 
și a muncitorilor la unitățile miniere din Valea 
Jiului și organizarea activității de formare și pei- 
fecționare a cadrelor superioare și medii 
ducere în industria carboniferă ilustrează 
gător orientarea membrilor Laboratorului 
serie de aspecte prioritare ale activității 
ducție în industria minieră.-

Dezbaterile au relevat că urmărirea 
în practică a soluțiilor prepuse, colaborarea cît 
mai strînsă cu beneficiarii și îndeosebi cu Cen
trala cărbunelui în elaborarea tematicii și valori
ficarea studiilor și concluziilor dezbaterilor, men
ținerea în centrul preocupărilor a problematicii 
mineritului Văii Jiului constituie doar cîtcva e- 
lemente care vor putea contribui în viitor la creș
terea rolului acestei asociații științifică la soluțio
narea problemelor sociale și economice ale Vă? 
Jiului.

de con- 
convin- 
spre o 

de pro-

aplicării

rich Schelker, Iacob Grădinaru, 
Iosif Eșanu, Alexandru Bleotu, Au
rel Iluna, Cornel Ardeleanu, loan 
Lazăr I, Gheorghe Marcu, Emil 
Lepădatu, Mihaî Ureche, Licinius 
Cîndea, Gheorghe Dîrlea și Dra
gos Marinas s-ău desprins direcții
le spre care trebuie orientată ac
tivitatea comitetului de partid, a 
tuturor comuniștilor, a întregului 
colectiv de medici și cadre medi
cale. (Dorin GHETA)

PROBLEME FUNDAMENTALE 
ALE ACTIVITĂȚII DE PARTID 
ȘI DE STAT.

Clasa muncitoare purtătoare a 
celor mai înalte idealuri de eli
berare socială și națională ale po
porului român. Mișcarea munci
torească și socialistă din România 
în perioada 1893—1921.

a) Apariția și dezvoltarea clasei 
muncitoare din . România în sec. 
al XIX-lea, primele sale forme de 
organizare politică și profesională. 

’ ’ b) Crearea partidului politic al 
clasei' muncitoare din România 
(1893) și rolul său în dezvoltarea 
social-politică a țării. .

c) Rolul mișcării muncitorești și 
socialiste în dezvoltarea economi- 
co-socială și politică a țării, în a- 
părarea .intereselor materiale și 
politice - ale maselor muncitoare, 
în desăvîfșlrea unității naționale a 
poporului român..

Bibliografie: Programul P.C.R., 
Edi pol., Buc. 1975, pag. 27—39 ; 
Nicolae Ceaușeșcu — Cuvîntare la 
adunarea festivă consacrată ani
versării a 80 de ani de la crearea 
partidului politic al clasei mun
citoare din România, Ed. pol. 1974. 
pag. 9—22 ; Nicolae Ceaușeșcu — 
Semicentenarul glorios al P.C.R. 
Expunere la adunarea solemnă, 
din Capitală — 7 mai 1971, Ed. pol., 
Buc. 1971, pag. 5—9.

SOCIALISM ȘTIINȚIFIC SI 
PROBLEMELE DEZVOLTĂRII E- 
COXOMICO-SOCIALE A ROMA
NI EI.

Natura contradicțiilor în socia
lism și căile soluționării lor.

a) Originea și conținutul contra
dicțiilor în socialism.

b) Lupta dintre nou și vechi — 
lege generală a dezvoltării socia
le ; particularități ale luptei dintre 
nou și vechi în procesul făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.
’ c) Comunitatea intereselor "fun
damentale ale claselor și catego
riilor sociale în societatea socia
listă. Aspecte ale luptei de clasă 
în socialism.

d) Politica P.C.R. de dezvăluire

și rezolvare a contradicțiilor în 
procesul făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate în Româ
nia.

Bibliografie : K. Marx, Fr. En
gels — Opere, voi. 20, Ed. pol., 
Buc. 1964, pag. 15, 44—45, 65
V.I. Lenin — opere complete, vol. 
29, Ed. pol., 1966, pag. 296—302 ; 
Programul P.C.R., Ed. pol.. 1975," 
pag. 61—71, 106—110, 190—196 ;
Nicolae” Ceausescu — România pe 
drumul construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate, 1972, 
voi. 6, Ed. pol., Buc. 1972, pag. 
658—664 ; Nicolae Ceaușeșcu — Ra
port ia Congresul al ‘Xl-lea, Ed. . 
pol., ■ 1974, pag. 12—13,. 73—81 ;
Nicolae Ceaușeșcu — Cuvîntare la 
Consfătuirea cadrelor din .dome- 

: niul științelor sociale și învăță- 
mîntului politic. 6 octombrie 197’6.

MATERIALISM DIALECTIC ȘI 
ISTORIC.

Dezvoltarea gîndirii sociale și 
filozofice în orînduirea feudală. 
Umanismul în Tarile Române (sec. 
XVI—XVIII). Dimitrie Cantemir.

a) Platformele ideologice ale 
răscoalelor țărănești din sec. XV— 
XVI. Concepții despre om și so-

—cietate. -
b) Idei etice și concepții despre 

om în. scrierea „învățăturile lui 
Neagoe Basarab, către fiul său 
Theodosie**.

c) Umanismul în Țările Române 
în sec. XVI—XVIII.

d) Dimitrie Cantemir, principalul 
exponent al umanismului româ- . 
nesc din sec. XVI—XVIII.

Bibliografie : Programul P.C.R., 
. Ed. pol. 1975, pag. 27—39; Nicolae 
Ceausescu — Raport la Congresul 
al XÎ-lea al P.C.R., Ed. pol. 1975 ; 
Nicolae Ceaușeșcu — Expunere la 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste. 2 iunie 1976, Ed. 
pol. - 1976, pag. -16—37, 58—62 ;
Nicolae Ceaușeșcu1 — Cuvîntare la 
Consfătuirea cadrelo’r din dome
niul științelor sociale și învăță- 
mîntului politic, Ed. pol. 1976 ; is
toria filozofiei românești, vol. I, 
Ed. Academiei R.S.R. 1972. pag. 
24—102 ; Era socialistă, nr. 24/1976.

Programul cursurilor Universității politice 
și de conducere

POLITICA EXTERNA, anii 
II și IV : marți, 8 februarie, la 
—ăl„l Comitetului municipal

UNIVERSITATEA POLITICA 
ȘI DE CONDUCERE, anul I : 
luni, 7 februarie a.c., la sediul 
Comitetului municipal de partid.

POLITICA ECONOMICA, a- 
nii II și IU : luni, 7 februarie, 
la Școala generală nr. 1, Pe
troșani.

PRINCIPII ALE MUNCII DE 
I’AR TID, anii II și Iii : mani. 
8 februarie, la Școala generală 
nr. 1, Petroșani.

sediul Comitetului 
de partid.

MATERIALISM
Șl ISTORIC, anul 
februarie, la sediul 
municipal de partid.

Pentru toate secțiile, cursuri
le încep la ora 17.

DIALECTIC
II ’. joi. 10
Comitetului

membri.de
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În dezbaterea adunărilor generale ale oamenilor muncii ]
Perfectionarea conducerii colective 

să aibă ca efect ritmicitatea producției
pentru micșorarea, consumurilor- 
specifice de materiale, la lemn de 
mină, și cherestea, eliminarea pier
derilor înregistrate prin nereăli- 
zarea calității cărbunelui, soldată 
cu mari cheltuieli neproductive. 
La fiecare din aceste aspecte au 
făcut referiri mulți vorbitori prb- 
punînd îmbunătățiri organizatorice 
menite să asigure eliminarea risi
pei, folosirea chibzuită a materia
lelor.

In pofida unor greutăți organiza
torice și tehnice, colectivul mitici' 

și-a realizat în 
anul încheiat sar
cinile de plan la. 
principalii indica
tori, intre ca
re productivitatea 
muncii s-a aflat 
in jirim-planul a- 
tenției. Acest 
fapt este o dova
dă incontestabilă 
a puterii co
lectivului, a ca
pacității oameni
lor minei Petrila. 
Numeroase refe
riri s-a^ făcut Ia 
creșterea acestei 
capacități prin u- 
tilizarea raționa
lă a forței de 
muncă, la 

rir-ța stabilizării oamenilor, ia
ganizarea și întărirea brigăzilor, 
,a creșterea ponderii muncitorilor 
direct productivi în totalul anga- 
jaților și, deopotrivă, la crearea 
celor mai bune condiții de muncă 
și viață. Toate aceste propuneri ca 
și cerința întronării de relații op
time între toți angajații colectivu
lui se înscriu între căile de urmat 
pentru conducerea colectivă a mi
nei, în scopul îndeplinirii integrale 
a sarcinilor și angajamentelor în 
anul acesta.

Dezbaterile adunării generale a 
reprezentanților oamenilor muncii 
de la E.M. Petrila, prin numeroa
sele propuneri judicioase care s-au . 
făcut, au constituit,. așa cum era 
și firesc, o întregire utilă și efi
cientă a dării de seamă și a măsu
rilor preconizate. Reliefînd că re
sursele perfecționării continue a 
activității colectivului se regăsesc 
tocmai în rezervele interne neva
lorificate, vorbitorii au subliniat ro
lul deosebit pe care consiliul 
oamenilor muncii, prin îmbună’ă- 
țirea stilului și 
metodelor sale de 
muncă trebuie să-l 
aibă in mobili
zarea întregului 
colectiv. Iar a- 
ceasta în scopul 
îndeplinirii sarci
nilor economice 
care revin colecti
vului, a înfăptuirii 
neabătute a hotă
rârilor de partid 
privind dezvolta
rea mineritului
Văii Jiului, de ca
re răspund și mi
nerii din Petrila. 
Dincolo de faptele 
pozitive raporta
te în ansamblul 
activității minei, 
cei care au luat jcuvîntul au insis
tat cu precădere asupra neîmplini- 
rilor, remareînd noi căi spre înlă
turarea lor și afirmînd procedee 
simple, funcționale, menite să spo
rească substanțial calitatea muncii, 
colective pe multiplele ei direcții.

i Astfel, faptul că producția de 
cărbune nu s-a realizat ritmic și.-a 
găsit ecou în opinia a numeroși 
vorbitori. Prezentarea cauzelor; re
găsite deseori în neajunsuri de 
organizare, planificare și coordonare 

’■ a activității economice ce stau in 
mîna consiliului oamenilor muncii, 
a oferit prilejul de a găsi și căi 
necesare de întreprins pentru eli
minarea lor. Majoritatea soluțiilor 
oferite în cadrul aqestui grup de 
probleme au avut îA vedere cerința 
asigurării unor mai bune condiții 
de muncă la fronturile productive. 
Lipsa pieselor de schimb penlru 
utilaje de transport, amintită de 
inginerul Grigore Grăjdan, secto
rul V, deservirea și aprovizionarea 
defectuoasă a unor brigăzi din a- 
bataje și din lucrări de pregătire,

Analiza exigentă 
a neîmplinirilor, un prim pas 

pe calea redresării

pentru
„Vîscozei" anul unor 

confruntări. Unele defi- 
funcționarea noilor ins- 
determinat ca parame- 
poată fi atinși integral,

'Adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii de la 
I.F.A. „Vîscoza’t Lupeni a avut în 
centrul dezbaterilor probleme de 
o stringentă actualitate pentru 
această unitate economică ; atin
gerea ' parametrilor proiectați Ia 
noile instalații și realizarea inte
grală a indicatorilor de calitate.

Raportînd întreaga activitate 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
,plan la perioada anului 1974 și nu 
la 1975 cînd fabrica a fost parțial 
scoasă din fluxul, tehnologic, da
rea de seamă a evidențiat faptul 
că anul 1976, a însemnat 
colectivul 
puternice 
ciențe în 
talații au 
trii să nu

- cu repercusiuni asupra calității fi
rului. Dar comuniștii, cadrele 
tehnice din uzină. întregul colec
tiv n-a stat în expectativă. 
Astfel, în urma 
>e, producția de fire 
de la 60,4 la sută, în
I al anului 1976, Ia 86 Ia sută în 
trimestrul IV. Desigur, planul nu 
este încă integral realizat ci doar 
în proporție de 87,1 Ia sută. Așa
dar, mai sînt încă multe de făcut 
mai ales pe linia îmbunătățirii 
calității . firelor de mătase artifi
cială.

Toate aceste probleme ridicate 
de darea de scamă au fost relua
te apoi și dezbătute cu înaltă răs
pundere de comuniștii Marin Voi- 
nea, Dionisie Munteanu, Nicolae 
Prometescu, Ileana Goga, Augustin 
Ardeleanu, Augustin Nagy, Geor- 
geta Șerbari, și mulți alții care au 
relevat însă că pe lîngă greută
țile ivite din cauza neajunsurilor 
tn funcționarea mașinilor, activi-

în
măsurilor lua- 

a crescut 
trimestrul

(Urmare din pag. 1)

asa cum a fost prezentată de că
tre muncitorul Ștefan Andrei, sec
torul I, sînt doar o parte a cau
zelor nerealizării de către cea. 40 
la sută din brigăzile minei a sar
cinilor de plan. Posibilitatea înlă
turării acestor lacune stă în însăși 
respectarea neabătută a programe
lor de aprovizionare tehnico-ma- 
tcrială sau în existența, conform 
prevederilor, a stocurilor de mate
riale din subteran și a funcționării 
ireproșabile a acestor puncte de 

ANGAJAMENTUL
colectivului E.M. Petrila ca răspuns la chemarea minerilor de la

I. M. Motru
— depășirea planului la producția de cărbune cu 5 000 tone
— realizarea peste prevederi a 7.4 milioane lei la producția globală
— depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 2 650 
lei/angajât
_  realizarea suplimentară a 150 ml la pregătiri și 50 ml la deschideri
— beneficii peste
— reducerea cu 2
producție marfă
— economisirea a
bustibil

plan de 0,5 milioane Iei '
lei a cheltuielilor planificate pentru 1 000 lei

100 000 kWh energie electrică și 100 tone cum-

aprovizionare dovedite deosebit de 
utile.

Inginerii Marin Răduț, sectorul 
II, și loan Vasile, sectorul IV, 
evidențiat lipsa liniei de front 
live la sectoare, favorizată fie 
întîrzierea execuției lucrărilor 
pregătire care, urmau să pună 
exploatare noi rezerve, fie de 
pariția , focurilor de mină ce _ _ 
afectat în mare măsură capacitatea 
de producție în anumite perioade, 
existența unor asemenea aspecte 
vizînd, competența, 'operativitatea 
și fermitatea organismului colec
tiv de conducere, consiliul oame
nilor muncii.

In cadrul dezbaterilor, pe plan 
central s-au situat problemele le
gate de eficiența economică. Deși 
s-au obținut economii, anumite 
capitole de cheltuieli au fost mai 
puțin urmărite, înregistrîndu-se de
pășiri care oglindesc în ce direcții 
trebuie acționat de acum înainte 
de către organismul colectiv 
conducere, de către consiliul 
control muncitoresc și comisiile pe 
probleme subordonate. Este cazul, 
să se acționeze în primul rînci,

au 
ac-
de 
de 
in 
a- 
au .

de 
de

se
ser-

tatea productivă este îngreunată 
și de actele de indisciplină, de lip
sa de răspundere și ordine în rîn- 
dul unor angajați. Astfel, absen
țele nemotivate în 1976 au depășit 
1200 zile om, învoirile peste 300 
zile. Toate acestea, la care 
adaugă desele întîrzieri la
viciu sau încălcările normelor de 
protecție a muncii, realizează ta- 

i bloul concret al rezervelor de care 
dispune acest colectiv pentru con
tinua îmbunătățire a propriei ac
tivități.

I-Iotărîrea colectivului de a munci 
cu dăruire și inițiativă pentru 
îmbunătățirea activității fabricii 
s-a concretizat în numeroase pro
puneri și angajamente, care înfăp
tuite, concomitent . cu traducerea 
în viață a prevederilor cuprinse 
în planul de măsuri elaborat de 
adunare, vor conduce, neîndoios 
la rezultate superioare în spori
rea producției le fire.

Maria PBEDOȘANII

Materializare a concepției tehnice proprii
In sala de consiliu a C.C.S.M. Petroșani s-a deschis, o expoziție a 

realizărilor colectivului de cercetători din ultimii ani. Sint expuse ma
chete și modele ale unor prototipuri de aparate de măsură și control, 
planșe și fotografii ale unor instalații și utilaje de securitate minieră, 
grafice — toate infâțișînd rczuitatele concrete ale activității de cerce
tare in domenii ca : aeraj minier, combaterea metanului și a prafului 
din subteran, explozivi minieri, electrosecuritate, stingerea’ incendiilor, 
analize fizieo-chirnice, materiale de propagandă .de protecția muncii 
prin alișe, microafișe și broșuri. Exponatele dau o vie expresie preocu
părilor laborioase ale colectivului de cercetători pentru satisfacerea 
nevoilor industriei miniere în domeniul securității muncii, a cerințelor 
de autodotare ale C.C.S.M.. a efortului de reducere a importului. Meta- 
nometrul portabil, cutia de ramificație pentru circuite cu siguranță 
intrinsecă, aparatul penlru conți olul automat al rezistenței de izolație, 
telefonul cu siguranță Intrinsecă sînt doar cîteva din creațiile tehnice 
originale ce înlocuiesc pe cele din import.

Expoziția rămine deschisă toată luna februarie, perioadă în care 
sînt invitați să o viziteze cadrele tehnico-inginerești de la minele Văii 
Jiului, studenții I.M.P., elevii liceelor mecanice.

A. CIMPIANU

ÎNDEPLINIREA ritmica a planului
(Urmare din pagina I)

* 
care și-a realizat sarcinile perioa
dei în proporție de 100,9 la sută, 
ea și T.L.H.S, care a înregistrat o 
depășire a planului de 32 la sută.

Bilanțul primei luni ar fi fost 
mult mai bun daca alături de ex
ploatările miniere Aninoasa, Vul
can, Livezeni, Paroșeni și Lonea 
— care și-au depășit, ce-i drept cu 
puțin, sarcinile — s-ar fi aliniat 
și alte unități miniere cum sînt 
Dîlja, Bărbăteni, Lupeni, I’ctrila 
și Uricani care n-au reușit să re
cupereze restanțele din prima ju
mătate a lunii. Pe de altă parte, 
se cuvine relevat și faptul că 
Grupul de șantiere al T.C.H. a 
demarat necorespunzător ’ realizîn- 
du-și sarcinile doar în proporție 
de 77 la sută. In aceeași ordine de 
idei' trebuie subliniate restanțele, 
de peste 280 ml înregistrate la lu
crările de deschideri și aproape 900 
ml la pregătiri, cu care unitățile 
miniere din Vale au încheiat pri
ma lună. Amintesc printre acestea 
minele Lonea,. Petrila, Bărbăteni, 
Lupeni și Uricani.

Ce învățăminte se desprind 
activitatea lunii ianuarie, 
ales pentru unitățile mi-

din
mai 
niere și cele de investiții ?

— Atît producția cît și lucrările 
de investiții trebuie foarte bine 
pregătite din punct de vedere ma
terial și organizatoric. Este o ne
cesitate aslăzi, mai mult ca ori- 
cînd, urmărirea pas cu pas a cau-

vorbele „nu țin de
înde vorba de plan, de

lași indicator, pe sector, doar 5 
zile, î
nu a dus lipsă'de efectiv. Inginerul

, CWWJ CC.IUI, ȘVXUX SeUMIUlIU 11, 
nc prezintă o situație asemănătoa-

în condițiile în care sectorul 
 ....................................................... i 

■ Ion Ceaureanu, șeful sectorului 11, 
nc prezintă o situație asemănătoa
re (dar, cu ceva mai critică) : 
planul a fost realizat doar în pro
porție de 70 la sută; la producti
vitatea muncii s-au înregistrat 
pierderi de aproape 2 tone în a- 
batăj. Cel de-al treilea interlocu
tor, inginerul Petre Tudor ne pune 
în temă cu . sectorul III : .86,1 la 
suta — se înțelege realizarea pla
nului, procent care, ’nici acesta, 
nu are nevoie să fie însoțit de 
prea multe cifre ajutătoare. Pen
tru .a ducȘ totuși pînâ «la capăt o 
idee începută, amintim că nici sec
torul III nu a îndeplinit indicato
rul de productivitate, nici în a- 
bataj, nici în cărbune și nici pe 

a sector................... , ■. L".
Împreună cu cei trei interlocu

tori încercăm să reconstituim iii 
niile principale ale activității din 
luna la cave ne-am referit. Ni 
se relatează : „Nu realizăm coefi
cientul de prezență; avem dcuă 
brigăzi care au îndeplinit randa
mentele, dar din cauza absențelor 
nemotivate nu au realizat și sar
cina de plan" (S. 1.); „Avem efec
tive în cărbune, dar nu realizăm 
randamentele ; se înregistrează 
multe lipsuri în aprovizionarea cu 
lemn, seîndură, plasă .și în asigu
rarea „goalelor" ; în rest, sînt 
multe defecțiuni electromecanice, 
frecvente decuplări în alimentarea 
cu energie electrică. Cu toate că 
sectorul are linie de front, nici o 
brigadă nu s-a situat la plan. 
(S. 11); „Un abataj a fost pus în 
funcțiune cu o întîrziere de 8 zile; 
surparea petrecută la un alt aba
taj a afectat planul pe întregul 
sector ; ducem lipsă de efective 
la fronturile direct productive etc 
(S. UI). Explicăm încă o dată ci
titorilor . că nu intenționăm să 
facem vreun inventar de situații 
ale locurilor de muncă. Nu ne-ar 
ajunge, poate, nici o pagină de 
ziar. Ne-am limitat la foarte puți
ne detalii (absențe, aprovizionare, 
transport, surpări, defecțiuni) pen
tru a căuta, nu un sir de motive 
ci, una sau două cauze.

aces- 
de 
fie

zelor care impietează asupra rea
lizării sarcinilor de plan și orga
nizarea unei activități susținute, 
planificate, de înlăturare a 
tora. Factorii care răspund 
aceste activități trebuie să 
mereu prezenți în mijlocul colec
tivelor de muncă, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea la Consfătuirea de lu
cru de la C.C. al P.C.R. din 27—28 
decembrie. Urmărirea de zi cu zi, nol’ogii noi, astfel "îneft * într-un 

timp rapid să se obțină eficiența 
scontată cu ocazia introducerii a- 
cestora în subteran ; Pregătirea* 
profesională a lucrărilor și orga
nizarea muncii la aceste locuri de 
muncă, în același scop ; perfecțio
narea continuă a tehnologiilor pe 
baza observațiilor culese prin 
exploatarea utilajelor Respective ; 
eliminarea locurilor înguste spe
cifice fiecărei unități economice ' 
— și aș cita ca exemplu mina Li
vezeni unde este necesară rezol
varea urgentă "a problemei des- 
censorului elicoidal ; îmbunătățirea 
ordinei și disciplinei — și cînd 
spun acest lucru mă refer nu nu
mai la respectarea timpului de 
muncă, la absențele de la lucru, la 
realizare,-! sarcinilor la locul de 
muncă, ci și la înțelegerea și sta- ' 
bilirea relațiilor concrete între a- 
tribuții, autoritate și responsabili
tate.

Organizarea conducerii produc
ției și a muncii am . lăsat-o la ur
mă, nu pentru că este mai puțin 
importantă chiar dimpotrivă, este 
calea pe care, cu minimum dc in
vestiții, se obține eficiență mare. 
Aș enumera aprovizionarea, revi
ziile și reparațiile, normarea mun
cii, stabilirea sarcinilor de func
țiuni, raportul personal productiv- 
neproductiv etc.

Consider că aceste Imperative 
trebuie să stea în atenția tuturor 
colectivelor din Valea Jiului, în 
special în fața unităților miniere 
și de construcții, organele și orga
nizațiile de partid au datoria să 
îndrume cu și mai multă compe
tență și fermitate activitatea e- 
conomică, să mobilizeze conduce
rile colective, întreaga masă de 
angajați la realizarea ritmică a 
tuturor sarcinilor care le stau în

săptămînâ de săptămînă, a rezulta
telor și realizarea practică a mă
surilor stabilite pentru creșterea 
productivității muncii, pentru re
ducerea consumurilor specifice la 
principalele materiale, pentru în
cadrarea în cheltuielile la 1 000 de 
lei producție marfă, într-un . cu- 
vînt pentru creșterea eficienței 
întregii activități economice, sînt 
sarcini care trebuie să, stea în 
permanență în fața organelor și 
organizațiilor de partid, a condu- 

> alecerilor colective și operative 
exploatărilor miniere.

— Cifrele arată, tovarășe se
cretar, că unele unități vor «tre
bui să-și intensifice activitatea 
pentru recuperarea restanțelor. 
Care credeți că sînt principa
lele direcții de acțiune pentru 
ca în luna februarie, atît 
activitatea de producție cit 
în cea de investiții sarcinile 
se realizeze in mod ritmic ?

în
și
să

— Este adevărat că unele unități 
miniere ca Bărbăteni și Dîlja se 
detașează serios spre polul nega
tiv al ■ activității lor. Nu la ace
eași categorie aș introduce exploa
tările miniere Uricani, Petrila și 
Lupeni. Am făcut această departa
jare pentru a sublinia minusul 
mare al celor două exploatări mi
niere, minus echivalent' cu pro
ducția pe aproape 8 zile la Băr
băteni și 5 zile la Dîlja. Consider 
că este necesară o analiză atentă 
a situației în toate compartimen
tele și la toate nivelele pentru de. 
pistarea cauzelor reale care con
duc la asemenea stare de lucruri 
și luarea de măsuri energice, de 
înlăturare a acestei situații, 
exploatări cu pondere nu
mare în activitatea centralei, ana- față.

Deși 
prea

angajamente
Situația lunii Ianuarie a creat, 

la conducerea minei, reale frărnîn- 
tări. A fost organizată o discuție 
cu toți șefii de brigadă. Spusele 
lor (Constantin Crâciune, Emil 
Aionesei, Petru Scredeanu, Remus 
Miclea, Grigore Circov, Alexandru 
Fagarasz, Rafay Gyula și alții) au 
coniirmat în mare măsură relată
rile șefilor de sectoare, determi- 
nîndu-ne să mai facem o dată a- 

■ ceeași enumerare dc detalii : apro
vizionarea, transportul, funcționa- 
,rea utilajelor, prezența, surpările 
ele. Nu trecem cu vederea faptul 
atît de pozitiv, atitudinea plină de 
răspundere a brigadierilor care, 
deși înconjurați de multe neajun
suri, s-au angajat la recuperarea 
iiîmînerllor în urmă și chiar la 
depășirea planului.

Dacă privim bine, aceste neajun
suri țin de organizarea si desfășu
rarea muncii in compartimentele 
auxiliare ale producției. Am reținut 
o idee conturată chțar de către 
directorul minei, ing. Dumitru 
Opriș, la finele discuției cu briga
dierii : „Avem in abataj 300 de mi
neri direct productivi, iar cei care 

. îi deservesc pe mineri sînt de 
cinei ori mai numeroși". Știm că 
lipsurile se supun, și ele, unui 
proces dialectic : sînt’ direct pro
porționale cu efectivul, iar atunci 
cele mai multe neajunsuri nu a- 
parțin minerilor de la fronturile 
de lucru ci compartimentelor auxi- 

. liare, de deservire și — de ce nu?
— celor care organizează și con
duc aceste compartimente, celor 
care răspund de funcționarea ar
monioasă, ritmică a tuturor com
partimentelor exploatării. Astfel, 
surpările, defecțiunile, lipsurile 
de seîndură sau de „goale" si a- 
tîtea alte motive (realei) invocate 
de șefii sectoarelor, se regăsesc 

într-una sau cel mult două cauze 
majore : organizarea și conducerea 
tuturor compartimentelor și, în
deosebi, a celor auxiliare care de
servesc fronturile de lucru.

Minerii s-an angajat. Este aș
teptat și angajamentul celorlalți 
factori, destul de numeroși, a că-'' 
ror răspundere îi îndatorează să 
ia măsuri, ferme pentru eliminarea 
neajunsurilor, pentru organizarea 
și funcționarea ireproșabilă a tu
turor compartimentelor minei.

lizîndu-le sub aspectul eficienței, i 
ele consumă mult din realizările 
celorlalte unități miniere, diminu- 
înd eficiența globală a centralei. 
Iată de ce cred că trebuie acțio
nat unitar în două direcții și anu- . 
me : prin măsuri imediate privind 
o îndrumare atentă și asistență 
tehnică competentă pentru locuri
le de muncă dotate cu utilaje de, 
susținere și ’ tăiere moderne, teh.

.„ astfel îneît într-un



Cenaclul ziarului
„Steagul roșu 

își reia activitatea
După o întrerupere fortuită, ce

naclul ziarului „Steagul roșu", de 
această dată avînd pe frontispiciu 
străvechiul nume dacic al Jiului 
„Rabon" își deschide o nouă sta
giune, avînd sprijinul efectiv al 
grupului de poeți și cîntăreți folk 
„Ateneul tineretului", patronat de 
Casa de cultură din Petroșani, 
viitoarele sale ședințe de lucru și 
spectacole sînt invitați iubitorii de 
literatură și muzică folk din ce
naclurile școlare și ale cluburilor și 
caselor de cultură din municipiul 
nostru; precum și alți iubitori ai 
literaturii, artelor plastice, istoriei, 
lingvisticii sau arheologiei, ai . mu
zicii folk, populare etc. din Valea 
Jiului. ■ - :, •

Cenaclul de literatură, muzică și 
artă plastică „Rabon" al ziarului 
„Steagul roșu" din Petroșani îșî 
propune, în lumina obiectivelor lar
gii mișcări cultural-artistice desfă
șurate sub genericul Festivalului 
național „Cîntarea României", să 
promoveze afirmarea unor talente 
literare, muzicale și ale artei plas
tice, o producție literară, muzicală 
și de artă plastică care să slă- * 
vească trecutul de glorii și strălu
citele cuceriri ale socialismului în 
patria noastră, contribuind totoda
tă la sporirea gustului pentru 
nifestările cultural-artistice în 
oamenilor muncii din Valea

Prima ședință de lucru a 
naclului „Rabon" se va desfășura 
sîmbătă, 5 februarie, începînd de 
ta ora 17, in sala mică a Casei de 
cultură a sindicatelor din Petroșani.

La

ma
rin du! 
Jiului.

ce-

Festivalul „Cîntarea României" 
este o întruchipare a muncii crea
toare, o celebrare a făuritorilor 
de bunuri materiale și spirituale, 
o sărbătorire a ceea ce este și ră- ' 
mine în patrie. Sentimentul cetă
țenesc, care constituie premisa 
progresului cultural desfășurat în 
condițiile actuale ale societății 
noâstre reprezintă trăsătura omu
lui nou, revoluționar preocupat de 
rostul vieții și al promovării de 
valori în patrie. Iii acest sens ce
naclul literar, ca 
de masă, antre
nează un număr 
cît mai mare de 
oameni la făuri
rea culturii so
cialiste..

Problema acce
sibilității la lite
ratură și artă, a 
participării crea
toare la viața culturală — teme 
abordate strălucit de că*re secre
tarul general al partidului tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la primul 
Congres al educației politice și al 
culturii socialiste — impune sarci
ni deosebit de importanta . cena- 

. clului literar pentru a putea răs
punde noilor exigențe politice-so- 
ciale și cultural-estetice. Pornind 
de la rostul, șilocul lui față în 
față cu realitatea și pînă la promo
varea de valori, de la atmosfera . 
spirituală și pînă, lă integrarea și 
definitivarea unei zone culturale, 
de la lupta spiritului revoluționar 
împotriva stagnării și pînă la trans
formarea într-un „organism cul- 
tural“, cenaclul literar trebuie sa
și ordoneze și să-și amplifice acti
vi tatea. CU forțe Creatoare de pe 
o zonă mai largă, condus de un 
scriitor sau chiar de un critic li
terar, care posedă criterii estetice 
de judecare a lucrărilor literare, 

. ca prin analiza lucidă și impar
țială să poată respinge mediocri
tatea, și să favorizeze afirmarea 
autorilor talentați, cenaclul literar 
se transformă într-o. formă nece
sară a culturii de masă. Forța , re
voluționară a creațiilor sale șl a 
conștiinței critice îi măsoară tine-

■ rețea, iar schimbul liber de idei 
atmosfera de intelectualitate, fun-

Un imn de slavă patriei, trecutului 
de glorii și viitorului cutezător

estetic marxist al creațî- Nichifgr, Francisc Schneider 
alții.’

Cenaclul literar „Orfeu" cu o 
activitate de 5 ani, are în compo
nența sa atît muncitori cit și elevi 
și este condus de profesorul Geor
ge Holobîcă cu ședințe de lucru 
la două săptămîni, cu o vie pasiu
ne pentru poezie acest cenaclu 
pare să fie mai proaspăt , ș.i mai

Și

formă a culturii

damentul 
ilor îl determină activitatea . și o 
orientează spre public.

Plin amplul festival „Cîntarea 
României** se relevă aceste teme
iuri ale cenaclului literar și aici, 
în Valea Jiului,. unde activează 
cenaclurile „Ion Minulescu*1 din 
cadrul cercului de literatură de la 
Liceul real-uman din Petroșani, r——• --- —T- -----
„ Venus"1 al clubului muncitoresc tînăr. Se fac trimiteri la poezia 
Petrila, „Orfeu** de pe lingă clu
bul muncitoresc Vulcan. „Lira" 
aflat sub patronajul clubului sin-

Creația literară
formă a culturii de masă

modernă română și străină, se co
mentează la un bun nivel critic 
producțiile membrilor. Aici trebuie 

amintiți unii ti
neri care trăiesc 
cu uimire și na
ivitate 
rească 
poeziei:

întoarcere spre izvoare
Sc-ntoarce apa la izvoare) sămînța-n fruct și rodul în părinți, 
pămîntul țipă cînd nu-1 doare de trupurile preacuminți 
nu spre o patrie oricare bătută-n vînturi, ne rostim, 
avem strămoși în țărna noastră, nu din pustie-i răscolim.
Nu răscolim istorii vane de cum am fost, și-ani dres, și-am zis 
nu vrem genealogii înscrise pe fața mucegăitului zapis 
ațîtea nume, ani și lupte nu le-am iscat din vreun izvod 
cînd vrei să minți nu minți o țară, nu un destin,

Hu un norod. 
Noi șîntem și atît. Ajunge o conștiință de a fi

cînd vrei să minți

cu sine-nsine, pentru sine și pentru alții, dar a ști 
t și vor veni 

țara-n rîuri, fructu-n semințe, tații-n fii.
Oana PATRAȘCU, 

Cenaclul „Lira" — Lupeni

să fii de tine niîndru ca de toți cei ce-au fost 
cînd se întoarce ' - . .

ftugă
Faceți vă rog o 
cu ziduri solide, 
dar plină de lumină, 
cu flori 
și cu multe culori, 
cu păsări cîntînd, 
piraie murmurînd, 
cu vînt uri șoptind, 
și căprioare fugind 
si puneți în ea, 
atenți și cu grijă
pe toți poeții cu gîndire senină

Adrian GUȚAN 
cenaclul „Ion Minulescu" Petroșani

dicatelor de la Lupeni și cenaclul 
literar-dramatic „Ana Cold:»*- de 
pe lingă Teatrul de stat Valea 
Jiului din Petroșani. Există în 
toate aceste cenacluri o atmosferă 
de lucru, o efervescență șl o exi
gență firească vîrstei tinerilor 
creatori de poezie, proză, critică 
literară, teatru. Cenaclul literar 
„Ion Minulescu", condus de profe
soarele Margareta Bartha și Maria 
Marge are meritul de a ti format 
doi tineri creatori de poezie Vla
dimir Petrescu și Adrian Guțan, 
poate cei mai exigenți cu limbajul 
poetic dintre tinerii care participă 
la cenaclurile din Valea Jiului. Pe 
lingă ședințele de lucru, cenaclul 
și-a desfășurat activitatea prin re
vista școlară „Mărturisiri literare**. 
Dar, în prezent, deși există o ac
tivitate deosebită, nu înțelegem 
de ce revista și-a întrerupt acti
vitatea.

Cenaclul literar „Venus“ cu a- 
proape 9 ani de activitate, condus 
de Ștefan Nagy și Constantin Cîm- 
peanu, își desfășoară ședințele in 
fiecare duminică, începînd de la 
orele 10,■ se citește 
tează poezie, proză, 
tre tinerii Mircea
P. Vlad, Ion Dan 
Andraș, Pop Francisc,

și se comen- 
teatru de că- 

Bujorăscu, Ion 
Bălan, Mirceâ 

Dumitru

copilă- 
în fața 

Iulian
Antoce, Nicoleta 
Palade, Gabriela 
Georgeta Duca.

Cenaclul literar „Lira" . condus 
de scriitorul C. Radulescu a format 
cîțiva tineri. poeți, prozatori care 
au publicat in revistele literare, 
in culegeri județene : Marcela Pre- 
dosanu,'Ion Popa, Ion Gîf-Deac și 
Valeria Zamfir, Creațiile ultimei 
par să fie cele mai interesante, 
poeta supunîndu-se exigențelor cu- 
vintului, amplifieîndu-și sensibili
tatea în discursul liric. Despre ce
naclul literar dramatic „Ana Col- 
da“ trebuie să amintim că își des
fășoară ședințele la data de 19 ale 
fiecărei luni și că în cadrul lui se 
citesc și comentează piese de tea
tru într-un act.

Fără comoditate, fără prejude
căți și cu o anumită etică a crea
ției, participant» la aceste cena
cluri vin în întîmpinarea festiva
lului „Cîntarea României1* cu pro
ducții demne, pline de suflu tine
resc, cu creații celebrînd patria, 
munca omului nou al zilelor noas
tre, a omului creator de istorie. 
Intîlnirea lor într-o întrecere la 
nivel de municipiu, va facilita a- 
pariția unor creații artistice care 
să reflecte adecvat realitatea dina
mică a acestei puternice zone in-, 
dustriale cu un bogat tezaur de 
tradiție muncitorească, îevolpțio- 
nară, care este Valea Jiului. v

Dumitru VELEA

fcDulce et decorum est i 
pro patria mori"

Peste pămîntul românesc, bo
gat în oseminte de eroi au fost 1 
durate, de-a lungul veacurilor, 
mănăstiri, monumente, mauso- 
leuri — simboluri de piatră și * 
oțel care cinstesc biruința și 
glăsuiesc despre țară și liber
tate, despre viață și jertfe. De- 
cebal... Voroneț... Mărășești..,

Din constelația care consfin
țește bucuria desăvîrșirii uni
tății naționale face parte și 
monumentul așezat în fața ce
lei mai vechi școli din orașul 
Vulcan.

E un ostaș din bronz. Mîna 
ridicată anunță hotărît urmași
lor izbînda. . 'ț : t 1

Pe piatra soclului sînt săpate 
cuvinte simple, mari i Pasul 
Vulcan, Oboroca, Merișor, Jiu,

Acolo au fost purtate lupte.... 
Acolo, pe pămîntul redevenit ăl J 
țării, fiii ei s-au așezat Să-l î 
sărute, să-i asculte inima...

Și se mai află o placă de 
marmură care adăpostește o 
inscripție i ;

„Dulce et decorum est pro 
. patria mori !

Cinste, onoare și glorie vitejilor 
eroi români căzuți în războiul ■ 
pentru reîntregirea neamului.

1916 — 1918.
Ridicat din inițiativa unui co

mitet de români din Vulcan în 
anul 1926, luna octombrie".

Placa de marmură a devenit 
o filă din istoria vie și zbuciu
mată a neamului, scrisă cu cer
neală roșie, caldă pururea stră
lucitoare...

Nu dimensionarea monumen
tului impresionează ci semnifi
cația sa și, în aceeași măsură, 
gestul românilor ațtpnimi care 
l-au ridicat la numai cîțiva ani 
de la marea victorie, împărtă
șind contemporanilor și gene
rațiilor următoare fericirea lor.

Octombrie, ianuarie și mai 
sînt lunile cînd elevii depun 
flori pe treptele sale. E oma
giul copiilor de mineri pentru 
străbunii for din Dumbrava 
Roșie, din Călugăreni și Plevna 
și Mărășești și Oboroca și Pău- 
lîș..." '

El, în fiecare ane martorul 
nașterii a noi generații de 
pionieri, înfiorat de emoția ce
lor ce-și sfințesc copilăria. prin 
depunerea legămîntylui pionie
resc.

Pentru elevi pare un profe
sor... Un profesor care le ascul
tă pașii, le vorbește despre cu
raj, le amintește de strămoși...

Un profesor care-i întîmpină 
cu dragoste pe cei ce trec în- 
tîia oară prin poarta mare a 
școlii, și-i privește mîndru în 
ultima lor zi de elevi ai aces
tei școli cu viața și vîrsta că
reia se identifică. Un monu
ment... un profesor... o carte 
de istorie... -

Prof. Mircea MUNTEANU

Dragostea minerilor
Ca o întîmplare începută cîndva 

și nesfîrșită 
fecioara minei cutreieră 

orizonturile 
prin pudra vorbitoare 
cărbunele trebuia să nască

frumusețea
cu ochii scăldați în-jarul din sine 
Cei tineri o văd 
(și zîmbesc de căldură și' suflet) 
ca o întîmplare începută cîndva 

șiwiesfîrșită.
Ion Dan BALAN, / Copillil fluturățărmul 
Cenaclul ,,Venus" 

Petrila

Imagine în zori j 
întinderii dS apă J
și pînza albastră cade pe orizont ) 
ca o oglindă cu fața copilului . I 
sau a soarelui în mijloc; •
calm o ramură se ridică 
în aventura luminii — e un măslin 
Din frumusețea și sacrificiul, 
crescutului mai sus de ochi. 
Ga vedere — mirifică 
în rodul imaterial al 
măsurat în rotiri de 
de 
în

lumii
gradină, cheamă țara

pururi țara, precum pădurea, iară,. Mă cheamă pururi țara, precum pădurea, iară, 
Iși strigă orice frunză, ce se desprinde-n vînt, 
S-aștepte în tăcere, cum nouă primăvară 
Așteaptă, spicul ierbii, să urce din pămînt. 
Mă cheamă mereu țara, așa cum numai vara 
Așteaptă-ntotdeauna un strop rătăcitor, 
Pe caie-l urmărește cit se întinde zarea, 
Pînă se pierdem spuma de-argint a unui nor.

' Teodora POSTOLACHE, 
Cenaclul „Orfeu" - Vulcan

lumină 
extazului, 

păsări
la sud la nord 
curata lumină a Patriei !

Valentin DRAGUȘIN, 
Cenaclul „Orfeu" — Vulcan
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(Urmate din pag. 1)

toate condițiile interne pentru în
lăturarea acestei' suzeranități.

Forța socială hotărîtoare în lup
ta pentru independență au consti
tuit-o masele largi de țărani și 
muncitori animate de un înalt pa
triotism și care nădăjduim o via
tă mai bună într-o țară liberă. 
Burghezia română urmărea obține
rea independenței pentru a-și pu
tea desfășura în voie activitatea 
economică, sperînd să se instau
reze pe deplin la cîrma țârii. Atît 
masele largi cît și burghezia con
siderau că pentru poporul român 
un război victorios care să aducă; 
independența țării reprezintă o 
necesitate de ordin moral și na
țional spre a recîștiga încrederea 
în virtuțiile militare strămoșești. 
Și marea moșierime conservatoare 
dorea obținerea independenței, dar 
prin bunăvoința marilor puteri 
europene, în schimbul unor con
cesii economice. Clasa muncitoare 
aflată la începuturile ei, cercurile 
socialiste recent înființate s-au si
tuat pe poziții înaintate apreciind 
că războiul pentru independență 
este just, și îl vor sprijini prin 
toate mijloacele.

Desfășurarea luptei pentru cîș- 
tigarea ’ independenței de stat a 
României s-a petrecut în condiți
ile luptei generale de eliberare 
națională a popoarelor din Pe-

România in pragul cuceririi independenței
ninsula Balca
nică. In a doua 
jumătate a se
colului XIX, ea 
urmare a adân
cirii asupri
rii exercitate 
de ' Turcia care trecea . printr-o
gravă criză și în urma creșterii 
conștiinței naționale a popoarelor 
balcanice, acestea se ridică cu noi 
forțe pentru a se elibera de sub 
dominația străină.

In vara anului 1875, Poarta Oto
mană, ruinată financiar, .pentru a 
se redresa, a mărit simțitor impo
zitele asupra țăranilor nemusul
mani. In iulie 1875 țăranii din 
Bosnia și Herțegovina, nemaipu- 
tînd suporta asuprirea se răscoa
lă. In aprilie 1876 răscoala izbuc
nește și în Bulgaria. Numeroase 
grupuri de revoluționari bulgari, 
organizate și înarmate pe terito
riul României trec în sudul Du
nării pentru a lupta contra tur
cilor. Dar lupta era inegală și răs- 
culații sînt înfrînți de trupele *o- 
tomane. Deși înfrîntă, răscoala 
a zdruncinat grav edificiul feudal

FAl
itL

anacronic pe care-1 reprezenta Im
periul Otoman. In aceste condiții 
Serbia și Muntenegru, încurajate 
de Rusia, au declarat război Porții 
Otomane, pentru a se elibera de 
sub jugul multisecular al acesteia. 
Răscoalele din Balcani au reactu
alizat criza în care se zbatea 
Turcia. Marile puțpri europene, 
Rusia, Austro-Ungaria, Anglia, 
Germania, Franța au intervenit 
în acest conflict balcanic, fiecare 
avînd interesele sale proprii. Se 
redeșchidea astfel așa-zisa proble
mă orientală. Principala putere 
care sprijinea popoarele sud-est 
europene în lupta de eliberare 
antiotomană era Rusia care, deși 
își urmărea propriile interese în 
Balcani, a dat un sprijin activ ce
lor oprimați. Cînd au izbucnit 
răscoalele antiotomane în Balcani, 
România a adoptat oficial o po

ziție de neutra
litate, pentru a 
împiedica o e- 
ventuală ocu
pație - străină. 
Dar, practic și 
secret, Româ

nia a .sprijihit pe răsculații sîrbi 
și bulgari. Poarta Otomană o a- 
cuză că sprijină pe răsculați tri- 
mițînd armate la Vidin și vase de 
război pe Dunăre. Guvernul ro
mân reacționează prompt și tri
mite o notă diplomatică prin care 
protesta contra amenințărilor Tur
ciei, subliniind că România este 
„separată de Turcia" și nu face 
„în nici un fel parte integrantă 
din Imperiul Otoman**.

România se vede silită să se 
înarmeze pentru a se apăra, iar 
în cazul unui conflict general să 
lupte pentru toate drepturile sale 
seculare. Cu toate amenințările 
Turciei, România sprijină în con
tinuare pe răsculații sîrbi și bul
gari.

Intr-un memoriu din 16 iunie 
1876, guvernul român cerea Turciei 
recunoașterea individualității sta

tului român și a numelui istoric 
de România, inviolabilitatea teri
toriului românesc și altele. In caz 
de refuz România va părăsi sta
rea de neutralitate. Poarta Oto
mană refuză aceste cereri legitime 

ale României. Aceste acțiuni di
plomatice ale României din vara 
anului 1876, menite să ducă la ob
ținerea independenței pe cale paș
nică cu ajutorul marilor puteri, 
au fost infructuoase, izbindu-sc de 
împotrivirea Turciei. Mai mult 
insă, Turcia, sprijinită de u- 
nele puteri interesate în menține
rea integrității teritoriale a impe
riului existent, promulgă o nouă 
constituție' în ^decembrie 1876, în 
care România era considerată ca 
„o provincie privilegiată" a impe
riului care formează un tot indi
vizibil și toți supușii lui sînt o- 
tomani.

Proclamarea României ca pro
vincie a Imperiului Otoman a 
constituit o crudă ofensă pentru 
România, care se convinge încă 
o dată că singura cale pentru ob
ținerea independenței este cea a 
armelor și alianța cu Rusia care 
se pregătea de război cu Turcia.
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In dezbaterea sesiunii Consiliului popular municipal

Popularizarea și aplicarea
Elaborarea și publicarea diferitelor acte normative, vizind domenii 

aspecte de o tot mai mare diversitate ale relațiilor noastre econo

■

ȘI 
mico-socialc, constituie o premisă necesară, deosebit de importantă 
pentru continua perfecționare a mecanismului conducerii vieții noas
tre sociale, pentru afirmarea . plenară, intr-un cadru adecvat, demo
cratic. c inițiativei și puterii de creație a tuturor oamenilor muncii. 
Dar este oare suficientă numai simpla elaborare a diferitelor 
dec ■ 
acestora în fapte ? Iată, succint, întrebarea la care s-a străduit să 
clei; un răspuns 
i-etroșani.

legi,
hotâriri și alte acte normativi.- pentru garantarea traducerii

sesiunea a X-a a Consiliului popular municipal

Rapmlul prezentat în sesiune re
marca, pe bună dreptate că, con
form Decretului nr. 468,1971, toa
te organismele economice și de 
stat sini obligate s;i asigure, fie
cine ii: domeniul specific de ac
tivitate. studierea, cunoașterea și 

■ aplicai ea întocmai a regiementă- 
, rilor legale. Pentru birourile exe

cutive ale consiliilor populare este 
prevăzută expres obligația de a 
organiza și coordona, cu.sprijinul 
specialiștilor, al cadrelor cu pre
gătire politică corespunzătoare, 
acțiunile concrete și permanente 
de popularizare a legislației. Este 
nece,ai deei, ca de la i'istenta si 
posedarea diferitelor acte nom>d- 
tsee dc ealrc cetățeni, datorita ti
păririi și difuzării lor îh tiraje de 
masă, se sublinia în sesiune, să 
se treacă la stăpînirea conținutu- 

t lui acestora, la. aplicarea lor. Se 
înțelege astfel că ceea ce reflectă 
•Sp modul cel mai convingător cu
noașterea și respectarea legii sînt 
nu vorbele, nu sfaturilec pentru 
alții, ei faptele concrete ale fie- 
cărilia. c ' ș ' C CC 1; r z . /

Atît raportul cit și participanții 
la dezbateri s-au oprit pe larg a- 
supra; formelor) de popularizare a 
legislației. Colectivele de juriști, 
medici, ingineri, profesori, acti
viști <’.<• partid, de-stat;-șț obștești, 
diversele adunări și ședințe, întîl- 
nlrile, unele procese publice, „Sfa
tul omeniei", 
vorbiri, 
sulta ții 
trebări.

înv 
de

consfătuiri și con- 
conferințe, expuneri, con- 
juridice, răspunsuri la în- 

‘-'impozioane. mese rotun
de, învățământul politico-ideologic, 
seri de. tineret, discuțiile în colec
tivele de ;muncă, filrne ; de „scurt 
metraj, gazete cetățenești, iată pa
leta bogată și eficientă a acestor 
firr,.

a< -.-stea, așa cum se 
releva i-i sesiune, 'se mai săvîrșesc 
•Incăli'ăfi ale ligii sistematizării 
(Petru Verdcș), ale normelor de 
circulații’ pe drumurile publice 
(Gheorghe Romoșan, David Ma- 
niu), ncrespectări ale tratamente- 

* lor indicate de mediei, abatere

care în cursul 
tras după sine 
măre număr de foi de boală, 
un total de peste 400 
citate, la exploatările miniere (Ga
vrila David). Sînt încă acte de 
violență, dintre care multe se să- 
vîrșesc sub influența consumului 
exagerat de alcool, precum și alte 
infracțiuni. Nu dau dreptul 
toliniștire actele de 
legislației soldate 
avutului obștesc, -----
sebi, în cadrul unităților C.C.P. 
I.C.S.A.P.

Așadar, cum s-a apreciat în ca
drul dezbaterilor sesiunii, cu toa
te s că numărul infracțiunilor a 
scăzut în 1976 în municipiul' nos
tru, se impune luarea 
suri hotărîte, elaborate 
zarea unor programe 
concrete, în 
mice, în instituții, : 
grupuri de blocuri, susținerea u- 
nui dialog viu, cu cetățenii' asu
pra problemelor care-i preocupă 
și modul legal de soluționare a a- 
cestora.

Paralel cu perfecționarea cadru
lui organizatoric care să permită 
desfășurarea unor activități labo
rioase de popularizare 'a legisla
ției, de antrenare și participare 
conștientă a maselor la respecta
rea, aplicarea legilor țării, cu an
trenarea in această muncă a celor 
mai competente cadre, este nece
sar, în continuare, ca însuși acest 
cadru organizatoric să fie- popu
larizat și cunoscut — sublinia to
varășul Clement Negruț, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal, 
de partid,. . președintele 
miletului executiv al
bului popular municipal, 
informarea oamenilor în 
tură cu existența și rolul cabine
telor juridice, a ...Sfatului omeni
ei" din unele unități economice și 
localități, situarea activității de 
popularizare a legislației la |jeri- 
feria preocupărilor denotă forma
lismul care a umbrit acest dome
niu de activitate în unele cazuri.

aiiuliii' :trecuț a
refuzul .plății unui 

cil 
iile incapa-

la ati- 
încălcare a 

cu daune aduse 
.săvîrșite, îndeo- 

și

unor mă- 
și finali- 
specifice, 

toate unitățile econo- 
în cartiere, pe 

, susținerea 
cetățenii

legilor țării
Nici popularizarea legislației, nu 
rezolvă însă totul. Trebuie acțio
nat cu consecvență, urmărit în 
permanență modul concret în care 
se aplică, de pildă, Legea nr, 15 
referitoare la normele departa
mentale de protecție a muncii, 
despre care se vorbește mult, dar 
pentru a' cărei . aplicare riguroasă 
nu se face totul. Trebuie trecut 
hotărît la aplicarea recentei legi 
privind 
utilă a 
muncă, 
sie", ,. . .
cărți, a tuturor celor capabili dc 
o muncă util;’, precum si la apli
carea prevederilor Legii locuințe
lor, ale cărei prevederi nu sînt 
respectate de unde conduceri ale 
unităților economice. Pentru a pu
tea reduce Jeliomenul infracțional, 
sublinia în încheiere vorbitorul, 
trebuie cunoscut, la nivelul fie-' 
cărei localități, fenomenul fluctua
ției. Toți cei ce vin în Valea Jiu
lui, trebuie să simtă, să înțeleagă 
că nici aici și nici în altă parte a 
țării, nu se poate trăi în mod pa
razitar, că sînt datori să munceas
că.

Analiza critică. dezbaterile se
siunii au evidențiat o seamă de 
concluzii prcțioasi- pentru orienta
rea preocupărilor bironriiiii exe
cutive ale consiliilor populare și 
a celor.lalto: 
ștești în 
iegislației. 
propuneri, 
concluzii și 
în viață a 
doptat de sesiune vor 
siguranță, un moment 
al eforturilor pentru ridicarea p- 
cestei activități la nivelul exigen
telor actuale.

SJ

încadrarea într-o muncă 
persoanelor capabile de 

a „legodiiieiior de jirofe- 
.speciaii.știlor" in jocuri de

ilor birourilor 
consiliilor populare 

■ organe de stat și ob- 
v domeniul popularizării 

S-au făcut și unele 
Valorificarea acestoț 
propuneri, .traducerea 

planului de măsuri a- 
marca, cu 
important

Cititorii au c u v în t ul
ÎNCREDERE Șl PREȚUIRE

Pînâ nu de mult in cadrul po
liclinicii din Petrila a funcționat 
un singur cabinet pentru consul
tarea copiilor și a elevilor. In pre
zent, ca urmare a preocupării or
ganelor locale, copiii nu mai aș
teaptă rîndul la consultații deoa
rece s-a creat al doilea cabinet 
medical de pediatric. Ambele ca
binete sînt dotate cu aparatura 
necesară și deservite de specia
liștii Doina Iacob și Ghoorghe l;r- 
dea, mereu prezenți la datorie atît 
ia-cabinete cit și pe teren. Fie
care din cei doi medici veghează 
la ocrotirea sănătății și creșterea 
a posti; 20(i de copii care, evident, 
trebuie supravegheați. (Petre T.A- 
KAșILA. lăcătuș E.M. PctrUa).

r
DC

încadrarea într-o muncă utilă (II)
Nădăjduiesc că între primii care pste etalonul valorilor oamenilor, 

au aplaudat cu deosebită satisfac- „ 
ție legiferarea privind încadrarea le . și lasă bunuri generațiilor vi- 
într-o muncă utilă a unor persoa
ne apte de muncă sînt tocmai pă
rinții sau susținătorii care , din 
lipsă de „statură verticală" fermă, 
cedează cererilor celorlalți. In spi
ritul prevederilor Legii nr. 25/1976, 
Direcția pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale și oficiile a- 
cesteia voi ime 
evidența persoa
nelor pre\ ăzutein 
art. 3 cu sprijinul 
organelor de mili- 

și al celor- 
orgaiie lo

cale de stat. Eu 
aș îndrăzni să spun 
cetățean care cunoaște cazuri con- - 
crete la care se referă art. li, are 
obligația să sesizeze organele de 
mai sus, ’pentru ca să pornească 
cercetările legale, deoarece art. 34, 
din Constituție spune că organele 
de stat au obligația de a rezolva 
pretențiile cetățenilor privind drep
turile și interesele obștești și, fără 
nici o discuție, că problema înca
drării într-o muncă utilă societă
ții e o problemă obștească de 
prim ordin. Nu se poate concepe 
ca într-o societate socialistă unii 
să muncească și alții să paraziteze 
sfidînd oamenii muncii. Și aceas
ta cu atît mai mult cu cit. pe de 
o parte, legiuitorul oferă posibili
tăți multiple de a munci și. pe 
de altă parte. se știe că- munca

singură ea creează valori materia-

I
I
I
I
I
I

Se-ntîmplă dil1 păca’e
destul de des ca smîntina fabri
cată la Livczeni să fie dreasă nu 

acru (cu ......
cu

asta 
. ............ , cîțiva 

bulgari ivind conținut cel puțin 
suspect, care au probabil rolul 
dc a restabili minimul necesar 
de grasi-.m. Oare serviciul C.T.C. 
de la Fabrica de produse lactate 
n-are nimic de spus ? (M. P.)

„Telefon ocupat". Cincva 
strîngător din fire, avea nevoie 
de a coresponda telefonic cu 
rudele sale din județul Mehedinți. 
Isteț, nevoie marc, în loc să con
sulte cartea de telefoane în ho
lul poștei din Petroșani, a „sub
tilizat-o" și în acest fel ceilalți 
solicitanți nu mai pot afla nu
merele de telefoane din județul 
amintit. Supărați, ceilalți mehe- 
dințeni de obîr.șie, care muncesc 
In Valea Jiului, susțin că acest 
conjudețean de-al lor i-a făcut 
de rușine. Fiindcă la capitolul 
„bună creștere" orice telefon pe

numai cu lapte 
ne-aiil obișnuit) ci și

itoare.
Direcția .... x. ___

muncă și ocrotiri sociale dă o dis
poziție de repartizare în muncă, 
dispoziție ce este obligatorie, și 
să nu se spună că nu orice mun
că e potrivită oricărui cetățean 
neîncadrat în cîmpul muncii, de

oarece orice
muncă e onora
bilă și niciodată 
nu se va da un 
ordin dc reparti
zare pentru o 
muncă ce depă
șește capacita- 

T , . , tcu solicitantului.In cazul cînd cel fără ocupație re
fuza să sc prezinte la locul de 
muncă unde e repartizat, el va fi 
pus. in discuția adunării cetățenești 
din satul, comuna sau cartierul 'în 
care domiciliază si • astfel atît el 
cit și cei care participă la adu
nare pot lămuri situația, îl pot în- 
aemna și convinge pe cel în cau
za sa accepte ordinul de reparti
zare ?I să se prezinte ia lucru, ur- 
nnnd ca în viitor să se poată În
cadra unde dorește, dar să nu stea 
inactiv Și daca nici acest mod de 
influențare obștească nu dă rezul- 

n"1'-’ urmează a fi sesizată 
judecătoria, care în termen de 10 
zile dc la sesizare, dă o sentință 
definitiva și executorie.

Ioan NEAMTU
avocat

pentru probleme de

■■

că și orice alt

răspundem
AUREI, POP, Petroșani : Am 
inform;.;> de conducerea de-fost

pozitului „PECO“ Vulcan, unde am 
cu

butoaie, iar 
le ocolească 

să circule 
carosabilă a 
necesară nu

Co-
Consi-

■ N.e- 
legă-

intervenit, că ați fost servit 
butelie de aragaz plină.

• ILES BARNABAS. Vulcan :

demult.Nu

Care
căciulă,

RESTANȚIERI LA GOSPODĂRIRE

Pe strada Șt. O. Iosif, la nr. 1 
din orașul Vulcan, funcționează o 
unitate -a Oficiului de legume și 
iructe. Existența acesteia scutește 
cetățenii de drumtiri lungi pentru 
aprovizionarea cu legume și fructe, 
ceea ce e foarte bine. Aspectul 
neplăcut de rare ne legăm îl con
stituie faptul că unitatea ține 
blocat trotuarul asfaltat din par
tea ei cu vreo 40 de 
populația trebuie să 
prin zăpadă și noroi, 
incorect pe partea
străzii. Că unitatea e 
mai trebuie demonstrat, o spun
vînzărilc făcute, dar și gospodări
rea ei trebuie să țină pasul cu ce
rințele. (G. I’L'CM, str. Șt. O. Iosif,
Vulcan).

adresa lui sună... ocupat, 
te simți cu musca pe 
neică ? (1. V.).

în părăsire...
lingă autoservirea nr. 8, din Pe
troșani a fost plantat umchioșc... 
alimentar al I.C.S.A., dar de la 
un timp, datorită amplasării la... 
întîmplare și lipsei de gestionar, 
chioșcul a rămas închis. Cine 
plătește cheltuielile de amorti
zare? (S. F.).

De ce numai profitori ? 
Ați fost duminică la Paring ? 
Nu ? Noi am fost. Drept că nu
mai pînă la poalele Parîngului, 
mai exact numai pînă la tele- 
scaun, dar nc-a fost destul să a- 
flăm ultimele „inovații" de na
tură gospodărească de aici. As
pectul dezolant produs de lipsa 
zăpezii este completat de cutii 
de* conserve, pungi din plastic, 
hîrtii, sticle și geamuri sparte, 
cabluri și alte fiare vechi, de 
gunoiul aruncat — de turiști și 
alte persoane — în albia ori, di
rect în apa cristalină a Maleei, 
chiar lingă pod. De ce nu sînt 
depozitate, aceste reziduuri, 
pildă, într-o groapă anume.

Cu păcurina ajunsă printre 
pietrele și in puținul sol de la 
capătul fiinicularului I.E.F.S. e

de

T. TAȚARCA

mul greu. Neglijența cu care s-a 
manipulat acest combustibil e 
plătită scump de fauna piciului. 
De aici apa rezultată din zăpada 
topită duce în aceeași apă cris
talină acea peliculă ce reproduce 
culorile petrolului. Sus, pe vîrf 
să fie curat. De la căpătui funi- 
cularului, și alte capete, in jos 
nu mai interesează ? (T. T.).

Bai, la baia minerilor de 
ia DiljO liecl,re expioa 
tare minieră și la mina Diija 
există o baie pentru mineri, da
că i se poate spune așa. Asta 
pentru că : dușurile sînt insufi
ciente ; la fiecare duș se îngră
mădesc 5—6 oameni ; apă c.'lidă 
cînd este. cînd*nu este; oamenii 
de la boiler nu sint instruiți, pă
răsesc locul de muncă. In ves
tiare, atît la parter cit și la et iț 
domină dezordinea. De rnulți ani 
suporții pentru haine nu ;i;i m 
fost completați ori reparați, cei 
defecți sînt imprăștiați peste tot. 
deși o parte din ei s-ar mai pu
tea folosi. In situația necores- 
punzătoarc în care se află la ora 
actuală, numai de sănătate nu 
poate fi vorba la baia minerilor 
de la Dîlja. Toate acestea nu sînt 
văzute de conducerea exploată
rii, de comitetul sindicatului ?

Fără apă caldă, cu 
explicații și promisiuni se poale 
face baie sau spăla rufe ? Vă in
formăm că rnulți cetățeni din 
unele blocuri din cartierul Ae
roport Petroșani. au încercat,
dar n-au reușit. Probabil le lip
sea viziunea de ansamblu asupra 
„fenomenului" sau nu au avut 
instrucțiuni de... folosire. Păcat ! 
Ce liniștiți ar fi stat și cei de 
la E.G.C., E.G.L. și asociația de 
locatari. Dar nu-i. chip. Oamenii 
vor apă caldă. C--’ ..neînțelegă
tori" ! (D. G.î.

Să dea zăpada peste el 
si sa-I acopere ; să vină gerul 
să-l înghețe ; să-l spulbere vifo
rul ca să scăpăm odată dâ el și 
r.e pe bulevardul Republicii. si 
din Piața Victoriei și de pe toate
i.ă .i. ■ Petroșani pe un-.i.1 

iiiiimimi ,-.u. nu-i blestem, e c 
rugămi’,;pe care o înălțăm na
turii că doar ea ne mai poate 
scăpa de noroiul dc pn sirjzi. că 
E.G.C.-ul... (D. G ).

DC fMTffCfiAAC...

Prcvedcrilor Deciziei nr. 
.«■v din 1971 a Consiliului popu- 
Iar al județului Hunedoara, sînt 
scutiți de taxe de transport în co
munnumai copiii pînă la 5 ani 
însoțiți. Copiii ce depăsesc vîrsta 
de O ani plătesc taxe integrale.

• ION PORCAR U, Vulcan: Deo
camdată, nu. vă putem spune de- 
Cit să_ urmați tratamentul, folo
sind cit mai eficient condițiile de 
cazare, masă, medicamentele ofe- 
lite de spital. Apoi, după amelio
rarea stării de sănătate, puteți 
reveni și vom vedea ce e de făcut.

• ILIE MITRICA, Petrila : Ce 
puteți face?- Multe. Pensionat fi
ind, puteți, spre exemplu, solicita 
o locuință cu sobă. S-ar putea s-o 
primiți mai repede decît aragazul. 
Așa cum am mai precizat în a- 
ceastă rubrică, la Consiliul popu
lar Petrila există o ordine de pri
oritate stabilită pe baza unor cri
terii judicios gîndite și cererile de 
ai agaze se satisfac ținîndu-se sea
ma de această ordine si în raport 
cu posibilitățile.

• PARASCH1VA VASS, Petro
șani : Trebuie să inițiali o acțiu
ne pentru stabilirea pe calc juri
dică a domiciliului minorului, iar 
hotărîrea judecătorească si o ce
rere din partea dv. le prezentați 
unității la care sînteți angajată 
pentru transferarea .dreptului de 
alocație de la tatăl copilului la 
dv. Acțiunea este necesară chiar 
dacă copilul domiciliază în pre
zent la dv. Dar, de ce solicitați 
doar .alocația de stat pentru copil, 
cînd, normal, aveți dreptul și la 
pensie alimentară ?

• .CORNEL POP. Lupeni : Du
rata concediului de odihnă este în 
raport de vechimea neîntreruptă 
în muncă a angajatului, astfel : 
de la 1—5 ani vechime neîntrerup-

— 15 zile lucrătoare ; de la 5—8 
i — 16 zile ; de la 8—11 ani —■ 
zile ; de la 11—14 ani — 18 zile 

etc. Persoanele încadrate în mun
că și care lucrează în locuri cu 
condiții deosebite de muncă, bene
ficiază, în raport dc condițiile de
osebite specifice, de concediu su
plimentar de odihnă. Noii anga
jați și cei ce se reangajează la 
cerere au dreptul la primul con
cediu după 11 luni de aciivitate 
neîntreruptă, iar al doilea conce
diu «e planifică de către între
prindere cînd posibilitățile ci o 
permit. «

• MARCEL CL’RELEA, Lupeni : 
Perioada în care satisfaceți sta
giul militar nu se include în an
gajamentul de școlarizare, deoare
ce intervine încetarea raporturilor 
de muncă cu unitatea care v-a 
șco'ariza't și față dc care aveți o- 
biigația să prestați efectiv perioa
da de muncă convenită, ori să 
plătiți suma datorată pentru șco
larizare, care este proporțională 
cu timpul nelucrat, raportat la 
angajament.

• RODICA ROGOZ, Lupeni : 
Nu sc cunosc modificări ale. pre- 
s ederilor H.C.M. nr. 880/1965 cu 
privire la concediul de matcrnilate.

• ION MUNTEANU și ION VO- 
DibLAV : Sesizarea dv. în legă
tură cu întîrzierile de 10—15 mi
nute la începerea programului au
tobuzelor de pe traseul Petroșani 
— L'ricani, s-a confirmat. Condu
cătorii auto vinovați au fost sanc
ționați cu pierderea gratificației 
pe 1976. Nu se pune problema u- 
nui nou program, ci a respectării 
celui stabilit.
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I șef
la el 

de om 
crezi 

și li

ca Ion 
bun me- 
un tată

Mindria cea mai de preț a minerului 
mi-am extras „hotarul “

La mină, unitatea de măsură a 
datoriei este cărbunele, tonele de 

jV-ați făcut azi 
— l-am întrebat în ur- 

i din 
schimb, pe loan Onuț, multi ani 
brigadier prețuit la sectorul III al 
E.M. Lupeni, promovat/de curînd 
ca maistru și numit să coordone
ze activitatea unui revir ce cu
prinde abataje în care și-a câști
gat bogata experiență de miner. 
„Da! Foștii ‘ mei _ _____ '
ortaci, brigada pe 
care o conduce a- 
cum loan Budi- 
liccanu, cel mai 
bun sef de schimb 
al lui C/istian Pompei în urmă cu 
doi-trei ani, au tăiat o fî.șie „de 
la cap la cap". Au „Ieșit" 19 va
goanele de om".

„Da, mi-am făcut datoria !“. Sau 
„Da. Ne-am făcut datoria 1“ Acesta 
este răspunsul cel mai frecvent 
întîlnit la minele Văii. Acesta e 
unicul răspuns ce poate fi dat 
atunci cînd dăruirea, responsabili
tatea, conștiința muncitorească ac
ționează' în favoarea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor, înfăptui
rii programului de dezvoltare al 
mineritului. Intre „mi-am făcut 
datoria" și „ne-am făcut datoria", 
practic, nu există deosebiri, căci 
într-o activitate complexă, pre
cum e mineritul, între datoria in
dividuală și datoria colectivă es
te o legătură inseparabilă. E un 
adevăr probat zi dc zi în mină...

Stăm de vorbă cu maistrul e- - 
lectromecanic Virgil Vîlcu, secre
tarul organizației, de partid 4 C 
din sectorul cel mai mare al Văii 
Jiului, sectorul IV LupeniN^In. 
ianuarie, colectivul sectorului a 
extras 10 600 tone cărbune peste 
plan. Brigăzile conduse de Sălă- 
gean, de Nichîta și de Constantin 
Popa la abataje, ca și cele șapte 
brigăzi de pregătiri și-au depășit, 
toate sarcinile proprii. In ansam
blu, minerii, electrolăcătușii, cei 
dfr la deservire, toți oamenii din 
sector și-au făcut datoria". Cu a- 
semenea rezultate, pare, la prima 
vedere, că, a-ți îndeplini datoria, 
e ușor. Dar faptele, viața, probea
ză că, 
nește greu, 
luptînd 
deseori, 
oameni 
perfect

: u 'cu cei care greșesc, un i 
lucru semnificativ — în J 
brigadă nu sînt oameni » 
care să facă nemotivate ț 
și care să 'fi primit o 
sancțiune. Ține la oa
meni iar oamenii țin la 
el.

I-am întrebat pe cîțiva 
din membrii brigăzii !

— Dacă vi s-ar pro
pune să alegeți 
șef de brigadă 
l-ați prefera ?

Răspunsul a

dificile, mereu l-am a- 
vut lîngă noi cu un sfat, 
cu o vorbă bună.

Gheorghe Ionică, mai
stru de schimb la același 
atelier, nc spunea la rîn- 
dul său : „Organizator ca 
el mai rar. La el în bri
gadă omul știe dinainte 
dc a se apuca de o lu
crare ce are de făcut.,.“

Așa îl cunosc pe- Ion 
Gîț și așa cum îl cunosc 
mi l-au prezentat : 
inimos, cu inițiativă 
propiat

brigadă
prin prindere cu sudură.
Să nu credeți 
este numai un 
șeriaș, este și
exemplu. Acum cîteva zi
le cu lacrimi în ochi îmi 
spunea că are o fetiță 
bolnavă. Ține la copii și 
cum ține la copiii lui așa 
ține și la ucenicii care muncă, înțelegător cu

' j — Cînd teL uiți 
și-1 vezi un munte 
greu îți vine să 
că-i atît de calm
niștit. Așa a început pre
zentarea lui Ion Gîț, șef 
de brigadă-lăcătuși la â- 
telierul de construcții me
talice al I.U.M.P., mai
strul Vasile Roman. Da-,

i dar cînd îl cunoști cum 
îl cunosc eu, de cînd era 
ucenic la noi și să tot 
fie vreo 20 (je ani de a- 
tunci, îți dai seama cit 
este, de bun meseriaș. Și 
ca orice bun meseriaș se 
ocupă nu numai de pro- 

, ducție dar și de calitatea 
acesteia. De fapt, briga
da lui a lansat inițiati
va „Eu produc, eu con
trolez, eu răspund", ini
țiativă al cărei animator, 
este, cum era și firesc,
ehîaț șeful de brigadă. , ne spunea în continuare 
Acum de cînd lucrează 
la planșeul-2 al susține
rii mecanizate tip „Scut 
Petroșani", o noutate teh
nică, nu se putea să 
vină și el cu noutăți

■ ! procesul tehnologic.
conceput și realizat
dispoziții^ de asamblat

î
un alt ( 

pe cine *

cărbune extrase. „ 
datoria ?“

' mă cu două zile, la ieșirea

DORIN

venit 
prompt : „Noi tot pe Ion 
Gîț l-am alege șef de bri
gadă.

de colegii

om
a-
de

. . _ ____ , , - cei n
lucrează cu el. O parte jnțejegători si neiertător' 
din meseriașii mai ti
neri pe care-i are în bri
gadă i-au fost ucenici.
Cînd au terminat cu 
practica a venit la birou 
și a 
i-am crescut, în brigadă 
mea 
ba aia, cum îi crești așa 
ti ai". Și el și-a crescut 
bine meseriașii,

— Și cîte n-am învă
țat de la șeful nostru,"

ais : „Is ai mei, eu

să lucreze, că vor-

nu
în
A

un

Dorel Vladislav, absol
vent al Grupului , școlar 
minier Petroșani. I-am 
fost ucenic doi ani iar 
acum lucrez în brigada 
dînsului. Pornind de la 
desen și terminînd cu e- 
xecutarea unor lucrări

MINERUL, STĂPÎN PE TEHNICA NOUĂ
(Urmare din pag. 1) Constantin Babii, miner șef de 

schimb : „Abia așteptăm să trecem 
pe complexul care. acum se intro
duce in subteran. Sintem pregătiți 

j Să-i; pțeluairt; Noi: am mai lucrat 
pe complexe, nu e prima dată. Am 
lucrat și la Zaharia și la Titu Tea- 
cenco. Dacă ne place să ,ucrăm 
cu complexul 1 Abia așteptăm să-l 
pună în funcțiune.

— Mecanizarea este bună. Îmi 
dau seama de asta ca orice om care 
a lucrat 21 de ani în mină. Eu nu 
aș vrea să zic declt un lucru — 
atunci cind r se. introduc utilaje noi 
trebuie să se țină seama de toate 
condițiile de la frontul de lucru și 
oamenii să fie bine instruiți și 
mai ales disciplinați. Altfel, cind 
dau de necazuri, greu îi mai poți 
convinge că mecanizarea e bună. 
Ideea lui Gheorghe Toma I, fron- 
talist și el, este continuată de

■ maistrul principal electromecanic 
Vasile Băncilă : „Tehnica nouă 
presupune disciplină de fier, ■ dar, 
totodată, trebuie să se asigure și 
piese de schimb. Mina e mină și 
utilajele se mai pot defecta.' Dacă 
n-ai piese de schimb, stai și te 
uiți la utilaje. Un complex nu-fdai 
deoparte ca, pe o lopăta vecfye. 
Pierzi și producție și încrederea 
oamenilor in tehnică. Și nu e bine“.

. — Cină se asimilează sau se pro
iectează și se construiește tin uti
laj, cei trei factori : proiectant — 
constructor — beneficiar trebuie să 
se confrunte jos, in subteran, ne 
spune maistrul principal ci oct.ro-

■ mecanic. Constantin Velea. Grinzi
le pășltoare s-au proiectat și rea
lizat in Vale, dar nu-mi aduc a- 
mințe ca la Paroșeni să ne fi în- 
tilnit cu toți trei factorii. Și ar fi 
fost nevoie !“.
. — Avem un program de pregă
tire judicios întocmit, duce mai 
departe firul ideii inginerul șef e- 
lectromecanic al , minei, Iosif Ke- 

’ ' .. . . cu
minerii, lăcătușii, electricienii care 
vor lucra cu noul complex ce-l 
introducem acum in subterani

...l-am ascultat pe mineri,

Un alt Șef de brigadă cu vechi 
state in. minerit —- ,22 de ani — 
Gheorghe Dineu, ne spunea la rin- 
dul său : „Cu ani in urmă, evacua
rea cărbunelui la . pregătiri ne crea 
mari probleme. Avansările erau 
mici. Cind s-au introdus primele 
transportoare a început să creascțl 
și viteza de avansare cam la 50—60 
metri, iar cind am început să fo
losim și mașina de încărcat pneu
matică cu basculare laterală, am 
realizat și 160 ml în TII-5.

— Odată cu introducerea combi
nelor de înaintări la lucrările de 
pregătire, a fost eliminat timpul 
neproductiv. Omul lucrează acum 
8 din 8 ore la front. Pe ianuarie, 
in 20 de zile, am făcut o avansare 
de 180 ml, obținind o productivita
te, peste sarcina planificată, de 
2,81 mc pe post. Iar brigada orta
cului meu Mihai- Șoldea, tot cu o 
combină de înaintări, a obținut 
luna trecută o depășire a sarcinii 
cu 1,36 mc pe post. Înainte de in
troducerea combinei, nu puteam 
obține astfel de rezultate pentru că

■ se pierdea timp mult... ...Acum, a- 
peși pe buton și cărbunele începe 
să curgă. Relatarea ii aparține șe
fului de brigadă Geza Kalman, tot 
de la pregătiri.

Să-i ascultăm și pe minerii de 
la abataje.

. Gheorghe Ciobanii, frontalist pe 
stratul 13, ne spunea : „înainte de 
a veni lâ Paroșeni; am lucrat tot 
pe 13, dar cu susținere in tema. 
Cită muncă era, numai cei care au 
lucrat cu lemn știu... ca să nu mai 
zic că ne juca stratul cum vroia 
el. Dc cind folosim stilpii și grin
zile metalice, il dirijăm cum vrem 
noi, cum cere procesul tehnologic. 
Și ce risipă se făcea cu lemnul ! 
Azi economisim lemnul, care poa
te fi folosit în alte sectoare ale e- 
conomiei naționale și dăm și mai lemen. Am organizat un curs 
mult cărbune. In ianuarie, produc- ................
tivitatea obținută în abatajul nos
tru — doar cu susținere metalică, 
fără combină — a fost mai mare ...I-am ascultat pe mineri, ve 
declt cea planificată cu 200 kg pe maiștrii și inginerii Pardșeniiiliii, 
fost. ai minei „port-drapel“ în introdu-'

cerea tehnicii . noi, cum o numesc 
ei cm îndreptățită mindrie.

Răminem surprinși cînd il auzim 
pe cei care pină măi ieri vorbeau 
de lopată, pikhamer, pikon, papa- 
gaie, riznuță sau cociș, folosind azi 
termeni tehnici ca acționare hidra
ulică, complex dc tăiere și susți
nere mecanizată, combină de îna
intări și muîfi alți termeni care 
le-au devenit familiari. Dar pro
gresul tehnic a determinat schim
bări liu numai in limbajul mine
rului ci și in gindirea acestuid. 
■Oamenii cunosc avantajele tehnicii 
noi și au indrăgit-o. Dar au mai 
învățat că pentru a obține rezul'-7 
tate bune, pentru a depăși pro
ductivitatea criteriu esențial in 
măsurarea eficienței muncii, tre
buie să fie promotorii adevăratei. 
discipline muncitorești.

Victime ale alcoolului
Spectacolul dezolant oferit de 

acei cetățeni (puțini la număr, 
dar încă mai există) căzuți în pa
tima beției, a acelor oamgni ne- 
stăpîniți care nu au-limite cînd e 
vorba de consumul de alcool, con
tinuă deseori dincolo de ușile crîș- 
mei în care și-au înecat' rațiunea. 
Străzile, parcurile, apartamentele 
blocurilor devin deseori teatrul-a- 
cestui gen de Spectacol de care nu 
sînt lipsiți cetățenii pașnici, fe
meile și copiii. Din păcate, nu puți
ne sînt cazurile cînd acest specta
col este continuat în sălile spita
lului unde au fost trimiși pentru 
a li . se acorda ajutorul necesar.

Intr-una din zilele lunii decem
brie se prezintă la spital acuzînd 
crize de gastrită Vasile Covaci. De 
fapt această criză de gastrită era 
condiționată de o stare evidentă 

■ de ebrietate care-1 împinge să de
pășească limitele unei comportări 
civilizate, provocînd scandul La 
numai cîteva zile, Ștefan CTiinda, 
adus de această dată într-o stare 
de beție agresivă, scoate cuțitul și 
era gata să lovească unul din ca
drele medicale. Numai starea de 
nesiguranță șl intervenția promptă 
a șoferului de pe mașina salvării 
au înlăturat urmările unui astfel 
dc act necugetat. In 10 ianuarie a.c. 
un alt „pacient", și anume Ion Ro- 
hozneanu, (30 de ani și pensionat 
gradul III) provoacă scandal în 
spital fiind bineînțeles într-o sta-

Șuvoiul de cărbune curge 
neîntrerupt pe galeriile Păro- 
șeniului.

Cum ți-ai făcut 
azi datoria?

de fapt, datoria se împli- 
prln eforturi continue, 

cu neajunsuri, întîlnind 
între cei cu care lucrezi, 
nu totdeauna „aliniați" 

cu cei vrednici. Iar acolo

unde, în general, se muncește bi
ne, abaterea de la firesc iese cu 
atît mai mult în evidență.

„Ieri, 13 două ore și jumătate 
de la intrarea în schimbul II, un 
om de bază pentru producție, lă
cătușul Ioan Popescu și-a părăsit 
locul de muncă, ieșind afară". Cu
vintele îi aparțin de ' asemene1» 
maistrului Vîlcu, iar faptul repre
zintă evident, un eveniment pu
țin obișnuit. „Muncind bine, orta

cii din brigada 
condusă de Sălă- 
gean, de—a căror 
utilaje răspunde 
Popescu, au pre
venit că absența

sa să fie însoțită de stagnări, dar 
se putea întîmpla și altfel". „De 
ce?“ l-am întrebat împreună cu 
minerii din schimb pe Popescu 
in ziua următoare. „M-a... durut 
capul. Știți sînt operat și..." „Da, 
dar sarcina lui era aceea de a 
rămîne în apropierea brigăzii, In
tervenind la nevoie, sprijinindu-i 
cu scule sau sfaturi dacă se în
tâmpla ceva'1, a fost părerea mi
nerilor. „Pentru o durere de cap, 
pici unul din noi nu și-a părăsit . 
vreodată, locul de muncă, ne-a de
clarat șeful de schimb Gheorghe 
Cornaciu. „Să nu uităm că, în 
urmă cu trei zile, din nou a lip
sit, iar atunci minerii, din cau
za lui au întîrzi’at răpirea.,.“ :

A-ți face datoria, înseamnă, u- 
neori a face... chiar mai mult de- 
cît atît. Ni l-au confirmat, ne-au 
făcut să înțelegem acest adevăr 
aceiași mineri. „Ieri, la noi în 
abataj, Zaițuc, Leucă și , Soltea 
împreună cu ortacii din echipe 
și-au făcut „hotarul" așa cum îl 
stabilisem", ne spunea șeful de 
schimb. „Jenică Fermus cu dlta- 
cul său Grumăzescu, ca și: echipa 
Vlid — Cojocaru, au făcut mal 
ptilițn. N-au ținut seama că ne-am 
angajați cu toții, să dăm și în fe

ll brunrie peste plan, ceea ce In
se unnă „hotar'- mai marc. Iar da
că unul și-1 face, trebuie să și-l 
facă toți ceilalți. Cîștigăm la fel 
— și cîștigăm bine, peste 200 lei 
pe post — așa că trebuie să mun
cim la fel".

Asemenea „lecții" despre dato
rie au loc permanent în mină.

A. ANTONIU
>.• j»..' > •
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„Pacienți“ recalcitranți
are în 24 ianuarie 

a lui Bachus, Ion

numai cîteva exem-
ne re

re avansată de ebrietate. Aceleași 
manifestări le 
un alt adept 
Coman.

— V-am dat
ple mai reprezentative 
lata medicul specialist Petru Tub
ed. In realitate sînt mai dese, chiar 
dacă nu dc amploarea celor pre
zentate. Din păcate, astfel de „pa- 
cienți" ne răpesc destul de mult 
din timpul pe care ar trebui să-l 
acordam bolnavilor care au ne
voie de noi, conturbînd liniștea 
spitalului, iar pe lîngă acestea ne 
mai și bruschează și ne aduc in
jurii.

La secția de reanimare, medi
cul Ion Samoilă ne prezintă alte 
două cazuri, două victime de a- 
ceastă dată ale consumului abuziv 
de alcool. T. Lolls este accidentat 
în 29 ianuarie în jurul orei 21 de 
o mașină, fiind în stare de ebrie
tate. Rezultatul — traumatism 
cranian și fractură de bazin. Jlie 
Mușetescu de 42 de ani, tatăl a 
patru copii, tot în stare de ebrieta
te, cade în Jiu și se alege cu o 
fractură de coloană. Multe zile și 
nopți de muncă au trebuit să de
pună medicii pentru a-1 reda fa
miliei. Abstinența dictată de pe
rioada dc spitalizare îi provoacă 
„Delirium Tremens".

In încheierea discuțiilor purtate 
cu medicii spitalului Petroșani, di
rectorul acestuia, doctorul George 
Dîrlea, ne-a vorbit despre o vastă 
acțiune în colaborare cu Institu
tul de igienă avînd ca temă alco
olismul, dar și despre necesitatea 
unei mai bune cooperări cu orga
nele de ordine: „Nu toate cazuri
le care sosesc la. noi sau ne sînt

trimise au nevoie de ajutorul nos
tru, al medicilor. Ar trebui ca 
odată cu cei în stare de ebrietate 
sa se deplaseze și un lucrător de 
miliție și, de la caz la caz, să ’ se 
ia măsuri în consecință".

Conjugarea eforturilor depuse de 
cadrele medicale și apărătorii or-, 
dinei publice, mai buna cooperare 
dintre aceste instituții dar și ati
tudinea cetățenilor, opinia intran
sigentă în colectivele de muncă 
împotriva acestor zeloși „slujitori" 
ai lui Bachus vor conduce fără 
îndoială la reducerea considerabi
lă a numărului celor care iubesc 
prea mult paharul, al celor care 
ne oferă spectacolul degradant al 
omului în stare de ebrietate.

Tudor MUNTEANU
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Un imn de slavă patriei, trecutului 
de glorii și viitorului cutezător

Cenaclul ziarului 
„Steagul roșu“ 

își reia activitatea
După o întrerupere fortuită, ce

naclul ziarului „Steagul roșu", de 
această dată avînd pe frontispiciu 
străvechiul nume dacic al Jiului 
„Rabon" își deschide o nouă sta
giune, avînd sprijinul efectiv al 
grupului de poeți și cintăreți folk 
„Ateneul tineretului", patronat de 
Casa de cultură din Petroșani. La 
viitoarele sale ședințe de lucru și 
spectacole sînt invitați iubitorii de 
literatură și muzică folk din ce- 
nodurile școlare și ale cluburilor și 
caselor de cultură din municipiul 
nostru,' precum ' și alți iubitori ai 
literaturii, artelor plastice, istoriei, 
lingvisticii sau arheologiei, ai mu
zicii folk, populare etc. din Valea 
Jiului.

Cenaclul de literatură, muzică și 
artă plastică „Rabon" al ziarului 
„Steagul roșu" din Petroșani își 
propune, în lumina obiectivelor lar
gii mișcări cultural-artistice desfă
șurate sub genericul Festivalului 
național „Cîntarea României", să 
promoveze afirmarea unor talente 
literare, muzicale și ale artei plas
tice, o producție literară, muzicală 
și de artă plastică care să șlă- * 
vească trecutul de glorii și strălu
citele cuceriri ale socialismului în 
patria noastră, contribuind totoda
tă la sporirea gustului pentru ma
nifestările cultural-artistice în rîndul 
oamenilor muncii din Valea Jiului.

Prima ședință de lucru a ce
naclului' „Rabon" se va. desfășura 
simbâtă, 5 februarie, incepînd de 
la ora 17, in sala mică a Casei de 
cultura a sindicatelor din Petroșani.

Festivalul „Cîntarea României" 
este o întruchipare a muncii crea
toare, o celebrare a făuritorilor 
de bunuri materiale și spiriluile, 
o sărbătorire a ceea ce este și ră- 
nlîne în patrie. Sentimentul cetă- 

'. țenesc, care ' constituie premisa 
progresului cultural desfășurat în 
condițiile actuale ale societății 
noastre reprezintă trăsătura puiu
lui nou, revoluționar preocupat de 
rostul vieții și al promovării de 
valori în patrie. In acest sens ce
naclul literar, ca formă a culturii 
de masă, antre
nează un număr 
cit mai mare de 
oameni la făuri
rea culturii so
cialiste.

Problema acce
sibilității la lite
ratură și artă, a

damentul estetic marxist al creați
ilor îi determină activitatea .șl o 
orientează spre public.

Plin amplul festival „Cîntarea 
României" se relevă aceste teme
iuri ale cenaclului literar și. aici, 
în Valea Jiului, tinde activează 
cenaclurile „Ion Minulescu” din 
cadrul cercului de literatură de la 
Liceul real-uman din Petroșani, 
„Venus“ al clubului muncitoresc 
Petrila, „Orfeu" de pe lingă clu
bul muncitoresc Vulcan, „Lira" 
aflai sub patronajul clubului sin-

Creația literară
formă a culturii de masă

întoarcere
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participam crea
toare la viața culturală — teme 
abordate strălucit de cSțre secre
tarul general al partidului tova
rășul Nicolae Ceausescu, la primul 
Congres al educației politice și al 
culturii socialiste — impune sarci 
ni deosebit de importanți cena
clului literar pentru a putea răs
punde noilor exigențe politice-so- 
ciale și cultural-estetice. Pornind 
de la rostul și locul .lui față în 
față cu realitatea și pînă la promo
varea de valori, de la atmosfera 
spirituală și pînă la integrarea și 
definitivarea unei zone culturale, 
de la lupta spiritului revoluționar 
împotriva stagnării și pînă lă trans
formarea într-un „organism cul
tural", cenaclul literar trebuie sa
și oi doneze și să-și amplifice acti
vitatea. CU forțe creatoare de pe 
o zonă mai largă, condus de un 
scriitor sau chiar de un ciitie li
terar, care posedă criterii estetice 
de judecare a lucrărilor literare, 
ca prin analiza lucidă și impar
țială să poată respinge mediocri
tatea, și: să favorizeze afirmarea 
autorilor talentați, cenaclul ,’iterăr 
se transformă într-o. formă nece
sară a culturii de masă. Fo’ța re
voluționară a creațiilor «ale sl a 
conștiinței critice îi măsoară tine
rețea, iar schimbul liber de idei 
atmosfera de intelectualitate, fun-

dicatclor de la Lupeni și cenaclul 
liteiar-dramatic „Ana Colda‘ de 
pe lingă Teatrul de stat Valea 
Jiului din Petroșani. Există în 
toate aceste cenacluri o a’meșteră 
de lucru, o efervescență șl o exi
gență firească vîrstei tinerilor 
creatori de poezie, proză, critică 
literară, teatru. Oenaclul literar 
„Ion Minulcscu", condus de profe
soarele Margareta Bartha și Maria 
Marge are meritul de a Ii format 
doi tineri creatori de poezie Vla
dimir Petrescu și Adrian Guțan, 
poate cei mai exigenți cu limbajul 
poetic dintre tinerii care participă 
la cenaclurile din Valea Jiului. Pe 
lingă ședințele de lucru, cenaclul 
și-a desfășurat activitatea prin re
vista școlară „Mărturisiri literare". 
Dar, în prezent, deși există o ac
tivitate deosebită, nu înțelegem 
de ce revista și-a întrerupt acti
vitatea.

Cenaclul literar „Venus" cu a- 
proape 9 ani de activitate, condus 
de Ștefan Nagy și Constantin Cîm- 
peanu, își desfășoară ședințele în 
fiecare duminică, începînd de ța 
orele 10, se citește și se comen
tează poezie, proză, teatru de că
tre tinerii Mircea Bujorăscu,. lori 
P. V Iad, Ion Dan Bălan, Mircea 
Andraș, Pop Francisc, Dumitru

Nichifgr, Francisc Schneider și 
alții.

Cenaclul literar „Orfeu" cu o 
activitate de 5 ani, are în compo
nența sa atît muncitori cît și elevi 
și este condus de profesorul Geor
ge Ilolobîcă cu ședințe de lucru 
la două săptămîni, cu o vie pasiu
ne pentru poezie acest cenaclu 
pare să fie mai proaspăt și mai 
tînăr. Se fac trimiteri la poezia 
modernă română și străină, se co
mentează la un bun nivel critic 
producțiile membrilor. A mi trebuie 

amintiți unii ti
neri care trăiesc 
eu uimire și na
ivitate copilă
rească în fața 
poeziei : Iulian 
Antoce, Nicoleta 
Palade, Gabriela 
Georgeta Duca.

Cenaclul literar „Lira" condus 
de scriitorul C. Rădulescu a format 
cîțiva tineri. poeți, prozatori care 
au publicat în revistele literare, 
în culegeri județene : Marcela I’re- 
dosanu,' Ion Popa. Ion Gîf-Deac și 
Valeria Zamfir. Creațiile ultimei 
par să fie cele mai interesante, 
poeta supunîndu-se exigențelor cu- 
vîntului, amplifieîndu-și sensibili
tatea în discursul liric. Despre ce
naclul literar dramatic „Ana Col- 
da" trebuie să amintim că își des
fășoară ședințele lă data de 19 ale 
fiecărei luni și că în cadrul lui se 
citesc și comentează piese de tea
tru într-un act.

Fără comoditate, fără prejude
căți și cu o anumită etică a crea
ției, particîpanții la aceste cena
cluri vin în întimpinarea festiva
lului „Cîntarea României" cu pro
ducții demne, pline de suflu tine
resc, cu creații celebrînd patria, 
munca omului nou al zilelor noas
tre, a omului creator de istorie. 
Intîlnirea lor într-o întrecere la 
nivel de municipiu, va facilita a- 
păriția unor creații artistice care 
să reflecte adecvat realitatea dina
mică a acestei puternice zone in
dustriale cu un bogat tezaur de 
tradiție muncitorească, revoluțio
nară, care este Valea Jiului. X

Dumitru VELEA

„Dulce et decorum est ! 
pro patria mori"

Peste pămîntul românesc, bo
gat în oseminte de eroi au fost 
durate, de-a lungul veacurilor, 
mănăstiri, monumente, mauso- 
leuri — simboluri de piatră și ’ 
oțel care cinstesc biruința și 
glăsuiesc despre țară și liber- : 
tate, despre viață și jertfe. De- 
cebal... Voroneț... Mărășești..,

Din constelația care consfin
țește bucuria desăvlrșirii uni
tății naționale face parte și •; 
monumentul așezat In fața ce- , 
lei mai vechi școli din orașul 
Vulcan. ' ■

E un ostaș din bronz. Mina 
ridicată anunță hotărît urmași
lor izbînda.

Pe piatra soclului sînt săpate 
cuvinte simple, mari i Pasul 
Vulcan, Oboroca, Merișor, Jiu.

Acolo au fost purtate lupte... 
Acolo, pe pămîntul redevenit al 
țării, fiii ei s-au așezat să-1 j 
sărute, să-i asculte inima...

fi

spre izvoare
Sc-ntoarce apa la izvoare, săm înța-n fruct și rodul în părinți,
păinîntul țipă cînd nu-I doare de trupurile preacuminți 
nu spre o patrie oricare bătută-n vînturi, ne rostim, 
avem strămoși în (ărna noastră, nu din pustie-i răscolim. 
Nu răscolim istorii vane de cum am fost, și-am dres, și-am zis 
nu vrem genealogii înscrise pe fața mucegăitului zapis 
atîtea nume, ani și lupte nu le-am iscat din vreun izvod 
cînd vrei să minți nu minți o țară, nu un destin,

nu un norod. 
Noi sintem și atît. Ajunge o conștiință de a fi 
cu sine-n sine, ] L._ ; ;U1
să fii de tine mîndru ca de toți cei ce-au fost 
cînd se întoarce țara-n riuri, fructu-n semințe, tații-n fii.

Oana PATRAȘCU, 
Cenaclul „Lira" — LupenL

cu sine-n sine, pentru sine și pentru alții, dar a ști
și vor veni

cînd se întoarce

ftugă
Faceți vă rog o 
cu ziduri solide, 
dar plină de lumină, 
cu flori 
și cu multe culori, 
cu păsări cîntînd, 
pîraie murmurînd, 
cu vînturi .șoptind, 
și căprioare fugind 
și puneți în ea, 
atenți și cu grijă 
pe toți poeții cu gîndire senină.

Adrian GUȚAN 
cenaclul „Ion Minulescu" Petroșani

lumii
grădină,

Dragostea minerilor
Ca o întîmplare începută cîndva 

și neșfîrșită 
fecioara minei cutreieră

: ;a’ orizonturile
prin pudra vorbitoare i 
cărbunele trebuia să nască

./ frumusețea
cu ochii scăldați îm jarul din sine 
Cei tineri o văd
(și zîthbesc de căldură și'suflet) 
ca o întîmplare începută cîndva

■ și.neșfîrșită.
Ion Dan BĂLAN, 
Cenaclul ,,Venus" 

Petrila

cheamă țara
pururi țara, precum pădurea, iară,Mă cheama

Iși strigă orice frunză, ce se desprinde-n vînt, 
S-aștepte în tăcere, cum noua primăvară 
Așteaptă, spicul ierbii, să urce din pămînt.
Mă cheamă mereu țara, așa cum numai vara 
Asteaptă-ntotdeauna un strop rătăcitor, 
Pe care-l urmărește cît se întinde zarea, 
Pînă se pierde-n spuma de-argint a unui nor.

Teodora POSTOLACHE, 
Cenaclul „Orfeu" - Vulcan
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ca o oglindă cu fața copilului l
cn»i o cnurnlitt în miilnn •
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în zoriImagine
Copilul flutură țărmul 
întinderii de apă 
și pînza albastră cade pc orizont

sau a soarelui în mijloc ; 
calm o ramură se ridică 
în aventura luminii — e un măslin 
Din frumusețea și sacrificiul, 
crescutului mai sus de ochi.
Ca vedere — mirifică 
în rodul imaterial al 
măsurat în rotiri de 
de 
în

lumină 
extazului, 

păsări
la sud la nord
Curata lumină a Patriei 1

Valentin DRAGUȘIN, 
Cenaclul „Orfeu" — Vulcan

Și se mai află o placă de 
marmură care adăpostește o 
Inscripție :
„Dulce et decorum est pro 
- patria mori !

Cinste, onoare și glorie vitejilor 
eroi români căzuți în războiul 
pentru reîntregirea neamului.

1916 — 1918.
Ridicat din inițiativa unui co

mitet de români din Vulcan in 
anul 1926, luna octombrie".

Placa de marmură a devenit 
o filă din istoria vie și zbuciu
mată a neamului, scrisă cu cer
neală roșie, caldă pururea stră
lucitoare...

Nu dimensionarea monumen
tului impresionează ci semnifi
cația sa și, în aceeași măsură, 
gestul românilor anonimi care 
l-au ridicat la nurtțâi cîțiva ani 
de la marea victorie, împărtă
șind contemporanilor și gene
rațiilor următoare fericirea lor.

Octombrie, ianuarie și mai 
sînt lunile cînd elevii depun 
flori pe treptele sale. E oma
giul copiilor de mineri pentru 
străbunii lor din Dumbrava 
Roșie, din Călugăreni și Plevna 
și Mărășești și Oboroca și I’ău- 
Iiș.„ ‘

EI, în fiecare an e martorul 
nașterii a noi generații de 
pionieri, înfiorat de emoția ce
lor ce-și sfințesc copilăria prin 
depunerea legămîntylui pionie
resc.

Pentru elevi pare un profe
sor... Un profesor care le ascul
tă pașii, le vorbește despre cu
raj, le amintește de strămoși...

Un profesor care-i întîmpină 
cu dragoste pe cei ce trec în- 
tîia oară prin poarta mare a 
școlii, și-i privește mîndru în 
ultima lor zi dc elevi ai aces
tei școli cu viața și vîrsta că
reia se identifică. Un monu
ment.,, un profesor... o carte 
de istorie...

Prof. Mircea MUNTEANU

(Urmare din pag. 1)

toate condițiile interne pentru în
lăturarea acestei suzeranități.

Forța socială hotăritoare în lup
ta, pentru independență au consti
tuit-o masele largi de țărani și 
muncitori animate de un înalt pa
triotism și care nădăjduiau o via
ță mai bună într-o țară liberă. 
Burghezia română urmărea obține
rea independenței pentru a-și pu
tea desfășura în voie activitatea 
economică, sperînd să se instau
reze pe deplin la cîrma țării. Atît 
masele largi cît și burghezia con
siderau că pentru poporul român 
un război victorios care să aducă 
independența țării reprezintă o 
necesitate de ordin moral și na
țional spre a recîștiga încrederea 
în virtuțiile militare strămoșești. 
Și marea moșierime conservatoare 
dorea obținerea independenței, dar 
prin bunăvoința marilor puteri 
europene, în schimbul unor con
cesii economice. Clasa muncitoare 
aflată la începuturile ei, cercurile 
socialiste recent înființate s-au si
tuat pe poziții înaintate apreciind 
că războiul pentru independență 
este just, și îl vor sprijini prin 
toate mijloacele.

Desfășurarea luptei pentru cîș- 
tigarca ' independenței de stat a 
României s-a petrecut în condiți
ile luptei generale de eliberare 
națională a popoarelor din Pe-

România in pragul cuceririi independenței
1977 <nînsula Balca

nică. In a doua 
jumătate a se
colului XIX, ca 
urmare a adîn- 
cirii asupri
rii exercitate
de ' Turcia care trecea printr-o 
gravă criză și în urma creșterii 
conștiinței naționale a popoarelor 
balcanice, acestea se ridică cu noi 
forțe pentru a se elibera de sub 
dominația străină.

In vara anului 1875, Poarta Oto
mană, ruinată financiar, ..pentru a 
se redresa, a mărit simțitor impo
zitele asupra țăranilor nemusul-
nțam. In iulie 1875 țăranii din 
Bosnia și Herțegovina, nemaipu- 
tînd suporta asuprirea se răscoa
lă, In aprilie 1876 răscoala izbuc
nește și în Bulgaria. Numeroase 
grupuri de revoluționari bulgari, 
organizate și înarmate pe terito
riul României trec în sudul Du
nării pentru a lupta contra tur
cilor. Dar iupta era inegală și răs
culații sînt înfrînți de trupele 'o-

anacronic pe care-l reprezenta Im
periul Otoman. In aceste condiții 
Serbia și Muntenegru, încurajate 
de Rusia, au declarat război Porții 
Otomane, pentru a se elibera de 
sub jugul multisecular al acesteia. 
Răscoalele din Balcani au reactu
alizat criza în care se zbatea 
Turcia. Marile puteri europene, 
Rusia, Austro-Ungaria, Anglia, 
Germania, Franța au intervenit 
în acest conflict balcanic, fiecare 
avînd interesele sale proprii. Se 
redeschîdea astfel așa-zisa proble
mă orientală. Principala putere 
care sprijinea popoarele sud-est
europene în lupta de eliberare 
antiotornană era Rusia care, deși 
își urmărea propriile interese în 
Balcani, a dat un sprijin activ ce
lor oprimați. Cînd au izbucnit

tomane. Deși înfrîntă, răscoala 
a zdruncinat grav edificiul feudal

răscoalele antiotomane în Balcani, 
România a adoptat oficial o po-

ziție de neutra
litate, pentru a 
împiedica o e- 
ventuală ocu
pație străină. 
Dar, practic și 
secret, Româ- 
răsculații sîrbi

și bulgari. Poarta Otomană o a- 
cuză că sprijină pe răscuiați tri- 
mițînd armate la Vidin și vase de 
război pe Dunăre. Guvernul ro
mân reacționează prompt și tri
mite o notă diplomatică prin care 
protesta contra amenințărilor Tur
ciei, subliniind că România este 
„separată de Turcia" și nu face 
„în nici un fel parte integrantă 
din Imperiul Otoman".

România se vede silită să se 
înarmeze pentru a se apăra, iar 
în cazul unui conflict general să 
lupte pentru toate drepturile sale 
seculare. Cu toate amenințările 
Turciei, România sprijină în con
tinuare pe răsculații sîrbi și bul
gari.

Intr-un memoriu din 16 iunie 
1876, guvernul român cerea Turciei 
recunoașterea individualității sta

tului român și a numelui istoric 
de România, inviolabilitatea teri
toriului românesc și altele. In caz 
de refuz România va părăsi sta
rea de neutralitate. Poarta Oto
mană refuză aceste cereri legitime 

ale României. Aceste acțiuni di
plomatice ale României din vara 
anului 1876, menite să ducă la ob
ținerea independenței pe cale paș
nică cu ajutorul marilor puteri, 
au fost infructuoase, izbindu-se de 
împotrivirea Turciei. Mai mult 
însă, Turcia, sprijinită de u- 
riele puteri interesate în menține
rea integrității teritoriale a impe
riului existent, promulgă o nouă 
constituție' în ^decembrie 1876, în 
care România era considerată ca 
„o provincie privilegiată" a impe
riului care formează un tot indi
vizibil și toți supușii lui sînt o- 
tomani.

Proclamarea României ca pro
vincie a Imperiului Otoman a 
constituit o crudă ofensă pentru 
România, care se convinge încă 
o dată că singura cale pentru ob
ținerea independenței este cea a 
armelor și alianța cu Rusia care 
se pregătea de război cu Turcia.
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Wolog
In dezbaterea sesiunii Consiliului popular municipal

Popularizarea și aplicarea
Elaborarea și publicarea diferitelor acte normative, vizind domenii 

și aspecte de o tot mai mare diversitate ale relațiilor noastre eeono- 
mico-sociale, constituie o premisa necesară, deosebit de importantă 
pentru continua perfecționare a mecanismului conducerii vieții noas
tre sociale, pentru afirmarea. plenară, intr-un cadru adecvat, demo
cratic.. 3 inițiativei și puterii de creație a tuturor oamenilor muncii. 
Dar este oare suficientă numai simpla elaborare a diferitelor legi, 
decrete. , hotăfiri și alte acte normative pentru garantarea traducerii 
acestora în fapte ? Iată, succint, întrebarea la care s-a străduit să 
dea un răspuns sesiunea a X-a a Consiliului popular municipal

' petroșani/' ' / „j : :

legilor țării
încadrarea într-o muncă utilă (11)

Raportul prezentat în sesiune re
marca, pe bună dreptate că, con
form Decretului nr. 468/1971, toa
te organismele „ economice și de 
stat snn obligate să asigure, fie
care în domeniul specific de ac
tivitate. studierea, cunoașterea și 
aplicarea întocmai a reglementă
rilor legale. Pentru birourile exe
cutive ale' Consiliilor populare este 
prevăzută expres obligația de a 
organiza și coordona, cu „ sprij inul 
specialiștilor, al cadrelor cu pre
gătire politică corespunzătoare, 
acțiunile concrete și permanente 
Gr popularizare a legislației. Este 
necesar deci, ca de la existența și 
posedarea diferitelor acte norma
tive de către cetățeni, datorită ti
păririi și difuzării lor în tiraje de 
masă, se sublinia în sesiune, să 
se troaca la stăpînirisi conținutu
lui acestora, la. aplicarea lor. Se 
înțelege astfel că ceea ce reflectă 
iți modul cel mai convingător cu
noașterea și respectarea legii sînt 
nu vorbele, nu sfaturile pentru 
alții, ci faptele concrete ale fie
căruia.

Atît raportul cît și participanții 
la dezbateri s-au oprit pe larg a- 
supra formelor de popularizare a 
legislației. Colectivele de juriști, 
medici, ingineri, profesori, acti
viști de partid, de-slut și obștești, 
diversele adunări și ședințe, întîl- 
»irile, unele procese publice. „Sfa
tul omeniei", consfătuiri și con
vorbiri, conferințe, expuneri, con
sultații juridice, răspunsuri la în
trebă r: ; i - i.pozipane, 1 mese rotun
de, învuL.imîntul politico-ideologic, 
seri de. tineret, discuțiile în colec
tivele de muncă, filme de scurt, 
metraj, gazete cetățenești, iată pa
leta bogată' și eficienta a acestor 
fo-nws. . 7 :

ute acestea, așa cum se 
releva în sesiune, 'se mai săvîrșesc 
Sncăldări ale legii sistematizării 
(Petru Verdeș), aje normelor de 
circulație pe drumurile publice 
(Gheorghe Romoșan, David Ma- 
niu), ncrespectări ale tratamente
lor indicate de medici, abatere

care în cursul anului trecut a a- 
tras după sine refuzul plății unui 
măre număr de foi de boală, cu 
un total de peste 400 zile incapa
citate, Ia exploatările miniere (Ga
vrila David). Sînt încă acte de 
violență, dintre care multe se să- 
vîrșesc sub influența consumului 
exagerat de alcool, precum și alte 
infracțiuni. Nu dau dreptul ia -au- 
toliniștire ' actele de încălcare a 
legislației soldate cu daune aduse:, 
avutului obștesc, săvîrșite. îndeo
sebi, în cadrul unităților C.C.P. Si

; I.C.S.A.P. ;
Așadar, cum s-a apreciat în ca

drul dezbaterilor sesiunii, cu toa
te că numărul infracțiunilor a 
scăzut în 1976 în municipiul nos
tru, se impune luarea unor 
suri hotărite, elaborate ■.<■■* ' 
zarea unor programe 
concrete, în toate 
mice, în instituții 
grupuri de blocuri, susținerea li
nul dialog viu, cu cetățenii asu
pra problemelor care-i preocupă 
și modul legal de soluționare a a- 
cestora. ■■

Paralel cu perfecționarea cadru
lui organizatoric care .■ să permită 
desfășurarea unor activități labo- - 
rioașe de popularizare 'a legisla
ției, de antrenare și participare 
conștientă a. maselor la respecta
rea, aplicarea legilor țârii, cu an
trenarea în aceasta muncă a cel or 
mai competente cadre, este nece
sar, în continuare, ca însuși acest 
cadru organizatoric să fie popu
larizat și cunoscut. — sublinia to
varășul Clement Negruț, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal, 
de partid,;-., președintele 
miletului executiv al- 
liului popular municipal.
informarea oamenilor în 
tură cu existența și rolul cabine
telor juridice, a „Sfatului omeni
ei" din unele unități economice și 
localități, situarea activității de 
popularizare a legislației la peri
feria preocupărilor denotă forma
lismul care a umbrit acest dome
niu de activitate în unele cazuri.

■ nă
și finali- 
specifice, 

unitățile econo- 
în cartiere, pe

Nici popularizarea legislației, nu 
rezolvă însă totul. Trebuie acțio
nat cu consecvență, urmărit în 
permanență modul concret în care 
se aplică, de pildă, Legea nr. 15 
referitoare la normele departa
mentale de protecție a muncii, 
despre care se vorbește mult, dar 
pentru a cărei aplicare riguroasă 
nu sa face totul. - ■ • 
hotărît la aplicarea 
privind încadrarea 
utilă a persoanelor 
muncă,' a „logodnicilor- de - profe
sie", „specialiștilor" în jocuri de 
cărți, a tuturor celor capabili de 
o muncă utilă, precum și la apli
carea prevederilor Legii locuințe
lor, ale cărei prevederi nu sînt 
respectate de unele conduceri ale 
unităților economice. Pentru a pu
tea reduce..fenomenul infracțional, 
sublinia în încheiere . vorbitorul, 
trebuie cunoscut, la nivelul fie-' 
cărei localități, fenomenul fluctua
ției. Toți cei ce vin în Valea Jiu
lui, trebuie să simtă, să înțeleagă 
că nici aici și nici în altă parte a 
țării, nu se poate trăi în mod pa
razitar, că sînt datori să munceas
că, ■

Analiza critică. dezbaterile se
siunii nu evidențiat o seamă de 
concluzii prețioase pentru orienta
rea preocupărilor birourilor exe
cutive alo consiliilor poptțlăre și 
a celorlaiior organe de .stat și ob- 

i domeniul popularizării 
S-au făcut și unele 
Valorificarea acestoț 

’, .traducerea 
măsuri

Trebuie trecut 
recentei legi 
într-o muncă 

capabile de

ștești în 
legislației, 
propuneri.
concluzii și propuneri, 
în viață a planului de _____
doptat- do sesiune vor marcă, 
siguranță, un moment important 
al eforturilor pentru ridicarea a- 
cestei activități la nivelul exigen
țelor actuale. .

s
eu

Cititorii au cuvîntui
ÎNCREDERE Șl PREȚUIRE

Pînâ nu de mult în cadrul po
liclinicii din Petrila a funcționat 
un singur cabinet pentru consul
tarea copiilor și a elevilor. In pre
zent, ca urmare a preocupării or
ganelor locale, copiii nu mai aș
teaptă rîndul la consultații deoa
rece s-a creat al doilea cabinet 
medical dc pediatrie. Ambele ca
binete sînt dotate cu aparatura 
necesara și deservite de specia
liștii Doina lacob și Gheorghe Ur- 
dea, mereu prezenți la datorie atit 
la* cabinete cît și pe teren. Fie
care din cei doi medici veghează 
la ocrotirea sănătății și creșterea 
a peste 200 de copii care, evident, 
trebuie supravegheați. (Petre TA- 
KAȘILA, lăcătuș E.M. PetțUa).

r
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păcate
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pste etalonul valorilor oamenilor, 
singură ea
’le .și lasă 
itoare.

Direcția

creează 
bunuri

valori materia- 
genefațiilor vi-

problem^ depentru . . ...,
muncă și ocrotiri sociale dă o dis
poziție de repartizare în muncă, 
dispoziție ce este obligatorie, și 
să nu se spună că nu orice mun
că e potrivită oricărui cetățean 
neîncadrat în cîmpul muncii, de

oarece 
muncă 
bila și

ijurtclîc

Nădăjduiesc că între primii care 
au aplaudat cu deosebită satisfac
ție legiferarea privind încadrarea 
într-o muncă utilă a unor persoa
ne apte de muncă sînt tocmai pă
rinții sau susținătorii care din 
.lipsă de „statură verticală" fermă, 
cedează cererilor celorlalți. In spi
ritul prevederilor Legii nr. 25/1976, 
Direcția pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale și oficiile a- 
cesteia voi ține 
evidența persoa
nelor prevăzute în 
art. 3 cu sprijinul 
organelor de mili
ție și al celor
lalte organe lo
cale de stat. Eu
aș îndrăzni să spun că și orice alt 
cetățean care cunoaște cazuri con- • 
crete la care se referă art. 3, are 
obligația să sesizeze organele de 
mai sus, ’pentru ca să pornească 
cercetările legale, deoarece art. 34, 
din Constituție spune că organele 
dc stat au obligația de a rezolva 
pretențiile cetățenilor privind drep
turile și interesele obștești și, fără 
nici o discuție, că problema înca
drării într-o muncă utilă societă
ții e o problemă obșteasca de 
prim ordin. Nu se poate concepe: 
ca într-o societate socialistă unii 
să muncească și alții să paraziteze 
sfidînd oamenii muncii. .Și aceas
ta cu atît mai mult cu cit, "pe de 
o parte, legiuitorul oferă posibili
tăți multiple de a munci și, pe 
de altă parte, se știe că* munca

orice
e onora- 

niciodată 
nu se va da un 
ordin de reparti
zare pentru o 
muncă ce depă
șește capacita
tea solicitantului.

In cazul cînd cel fără ocupație re- 
fuza să se prezinte la locul de
muncă unde e repartizat, el va fi 
pus. in discuția adunării cetățenești 
din satul, comuna sau cartierul In 
care domiciliază si • astfel atit el 
cit și cei care participă ia adu
nare pot lămuri situația, îl pot în
demna și convinge pe cel în cau
za sa accepte ordinul de reparti- 
zarnși să se prezinte la lucru, ur- 
mmd ca în viitor să se poată În
cadra, unde dorește, dar să nu stea 
inactiv. Și dacă nici acest mod de 
influențare obștească nu dă rezul
tam bune, urmează a fi sesizată 
judecătoria, care în termen de 10 
defintX’3 ?esizare- dă o sentință' 
definitiva și executorie.

loan NEA MTU
avocat

răspundem
L°.lriy.it prevederilor Deciziei nr. 
.16(1 din 1971 a Consiliului popu
lar al județului Hunedoara, sînt 
scutiți de taxe de transport în co
mun numai copiii pînă la 5 ani 
Însoțiți. Copiii ce depășesc vîrsta 
de 5 ani plătesc taxe integrale.

• ION PORCARU, Vulcan: Deo
camdată, nu, vă putem spune de- 
c)t sa. urmați tratamentul, folo
sind cît mai eficient condițiile de 
cazare, masă, medicamentete ofe- 
lile de spital. Apoi, după amelio
rarea stării dc sănătate, puteți 
reveni și vom vedea ce e de făcut.

• ILIE MITRICA, Petrila : Ce 
puteți face?* Multe. Pensionat fi
ind, puteți, spre, exemplu, solicita

. o locuință cu sobă. S-ar putea s-o 
primiți mai repede decît aragazul. 
Așa cum am mai precizat în a- 
ceastă rubrică, la Consiliul popu
lar Petrila există o ordine de pri
oritate stabilită pc baza unor cri
terii judicios gîndite și cererile de 
at agaze se satisfac ținîndu-se sea
ma de această ordine și în raport 
eu posibilitățile.

• PARASCHIVA VAS.Ș, Petro
șani : Trebuie să inițiați o acțiu
ne pentru stabilirea pe cale juri
dică a domiciliului minorului, iar 
hotărîrea judecătorească si o ce
rere din partea dv. le prezentați 
unității la care sînteți angajată 
pentru transferarea , dreptului de 
alocație de la tatăl copilului la 
dv. Acțiunea este necesară chiar 
dacă copilul domiciliază în pre
zent la dv. Dar, de ce solicitați 
doar ^locația de stat pentru copil, 
cînd, normal, aveți dreptul si la 
pensie alimentară ?

• .CORNEL POP. I.upeni : Du
rata concediului de odihnă este în 
raport de vechimea neîntreruptă 
în .muncă a angajatului, astfel : 
de la 1—5 ani vechime neîntrerup
tă — 15 zile lucrătoare ; de la 5—8 
ani — 16 zile; de la 8—11 ani — 
17 zile; de la 11—14 ani '— 18 zile ' 
etc. Persoanele încadrate în mun
că și care lucrează în locuri cu 
condiții deosebite de muncă, bene
ficiază, în raport de condițiile de
osebite specifice, de concediu su
plimentar de odihnă. Noii anga
jați și cei ce se reangajează la 
cerere au dreptul la primul con
cediu după 11 luni de activitate 
neîntreruptă, iar al doilea conce
diu «e planifică de către între
prindere cînd posibilitățile ei o 
permit. «

• MARCEL CURELEA, Lupeni : 
Perioadă în care satisfaceți sta
giul militar nu se include în an
gajamentul de școlarizare, deoare
ce intervine încetarea raporturilor 
de muncă cu unitatea care v-a 
șcblariza't și față de care aveți o- 
biigația să prestați efectiv perioa
da de muncă convenită, ori să 
plătiți suma datorată pentru șco
larizare, care este proporțională 
cu , timpul nelucrat, raportat la 
angajament.

© RODICA ROGOZ, Lupeni : 
Nu se cunosc modificări ale pre- 
I ederilor H.C.M. nr. 880/1965 cu 
privire la concediul de maternitate.

• ION MUNTEANU și ION VO- 
DISLAV : Sesizarea dv. în legă- . 
tură cu întîrzieriie de 10—15. mi
nute la începerea programului au
tobuzelor de pe traseul Petroșani 
— Uricani, s-a confirmat. Condu
cătorii auto vinovați au fost sanc
ționați eu pierderea gratificației 
pe 1976. Nu se pune problema u- 
nui nou program, ci a respectării 
celui stabilit.

• AUREL POP, Petroșani : Am 
fost informați de conducerea de
pozitului „PECO" Vulcaii, unde am 
intervenit, că ați fost servit 
butelie de aragaz plină.

• ILES BARNABAȘ. Vulcan

cu

Co- 
Consi-

Ne- 
legă-

butoaie, iar 
le ocolească 

să circule 
carosabilă a 
necesară nu

T. ȚATÂRCA

Care 
căciulă,

RESTANȚIERI LA GOSPODĂRIRE

Pe strada Șt. O. Iosif, la nr. 1, 
din orașul Vulcan, funcționează o 
unitate -a Oficiului de legume și 
iructe. Existența acesteia scutește 
cetățenii de drumtiri lungi pentru 
aprovizionarea cu legume și fructe, 
ceea ce e foarte bine. /Xspectul 
neplăcut de care ne legăm îl con
stituie faptul că unitatea ține 
blocat trotuarul asfaltat din par
tea ei cu vreo 40 de 
populația trebuie să 
prin zăpadă și noroi, 
incorect pc partea 
străzii. Că unitatea e
mai trebuie demonstrat, o spun 
vînzările făcute, dar și gospodări
rea ei trebuie să țină pasul. cu ce
rințele. (G. PUCNI, str. Șt. O. Iosif, 
Vulcan).

adresa lui sună— ocupat, 
te simți cu musca pe 
neică ? (I. V.).

în părăsire.
lingă autoservirea nr. 8

Nu

Se-ntimplă d,n
destul de des ca smîntîna fabri
cată la Livczeni să fie dreasă nu 
numai cu lapte acru (cu asta 
ne-am obișnuit) ci și eu cîliva 
bulgări avînd conținut cel puțin 
suspect, care au probabil rolul 
dc a restabili minimul necesar 
de grăsimi. Oare serviciul C.T.C. 
de la Fabrica de produse lactate 
n-are nimic de spus? (M. P.)

„Telefon ocupat". Ci;KWi 
stringător din fire, avea nevoie 
de a coresponda telefonic cu 
rudele sale din județul Mehedinți. 
Isteț, nevoie mare, în loc să con
sulte cartea de telefoane în ho
lul poștei din Petroșani, a „sub- 
tilizat-o“ și în acest fel ceilalți 
solicitanți nu mai pot afla nu
merele de telefoane din județul 
amintit. Supărați, ceilalți mehe- 
dințeni de obîrșie, care muncesc 
în Valea Jiului, susțin că acest 
conjudețean de-al lor i-a făcut 
de rușine. Fiindcă la capitolul 
„bună creștere" orice telefon pe

demult, 
din Pe

troșani a fost plantat un-'chioșc... 
alimentar al I.C.S.A., dar de ia 
un timp, datorită amplasării la... 
întîmplare și lipsei de gestionar, 
chioșcul a rămas închis. Cine 
plătește cheltuielile de amorti
zare ? (S. !■’.). .. .

De ce numai profitori ? 
Ați fost duminică la Paring? 
Nu ? Noi am fost. Drept că nu
mai pină la poalele Parîngului, 
mai exact numai pină la tele- 
scaun, dar ne-a fost destul să a- 
l'lăm ultimele „inovații" de na
tură gospodărească de aici. As
pectul dezolant produs de lipsa 
zăpezii este completat de cutii 
de conserve, pungi din plastic, 
hîrtii, sticle și geamuri sparte, 
cabluri și alte fiare vechi, de 
gunoiul aruncat — de turiști și 
alte persoane — în albia ori, di
rect în apa cristalină a Maleei, 
chiar lingă pod. De ce nu sînt 
depozitate, aceste reziduuri, 
pildă, într-o groapă anume.

Cu păcurina ajunsă printre 
pietrele și în puținul sol de la 
capătul fimicularului I.E.F.S. e

mai greu. Neglijența cu care s-a 
manipulat acest combustibil e 
plătită scump de fauna pîrîului. 
De aici apa rczulla.tă din zăpada 
topită duce în aceeași apă cris
talină acea peliculă ce reproduce 
culorile petrolului. Sus, pe vîrf 
să fie curat. De la căpătui funi- 
cularului, și alte capete, în jos 
nu mai interesează ? (T. Ț.).

Bai, la baia minerilor de 
la Dilja ,iecare expioa
tare minieră și la mina Dilja 
există o baie pentru mineri, da
că i se poate spune așa. Asta 
pentru că : dușurile sînt insufi
ciente ; la fiecare duș se îngră
mădesc 5—6 oameni ; apă caldă 
cînd este, cînd’nu este; oamenii 
de la boiler nu sînt instruiți, pă
răsesc locul de muncă, in ves
tiare, atît la parter cît și la etaj, 
domină dezordinea. De multi 
șuporții pentru haine nu au 
fost completați ori reparați, 
dcfecți sînt împră.știați peste 
deși o parte din ei s-ar mai 
tea folosi. In situația necores
punzătoare în care se află Ia ora 
actuală, numai de sănătate nu 
poate fi vorba la baia minerilor 
de la Dilja. Toate acestea nu sînt 
văzute de conducerea exploată
rii, de comitetul sindicatului?

am 
mu
cei 
lot, 
pu

Fără apă caldă, doar cu 
explicații și promisiuni se poale 
face bare sau spăla rufe? Vă in
formăm că multi ’ . 2
unele blocuri din cartierul Ae
roport Petroșani, 
dar n-au reușit. Probabil le lip
sea viziunea de ansamblu asupra 
„fenomenului" sau nu au : avut 
instrucțiuni de... folosire. Păcat ! 
Ce liniștiți ar fi stat și cei de 
la E.G.C., E.G.L. .și asociația de 
locatari. Dar nu-i. chip. Oamenii 
vor apă caldă. ( ..neînțelegă
tori" 1 (D. G.).

Să dea zăpada peste el 
și să-l acopere ; să vină gerul 
■să-l înghețe ; să-1 spulbere vifo
rul ca să scăpăm odată de el și 
de pe bulevardul Republicii. și 
din Piața Victoriei și de pe toate 
străzile Petroșani pe unde ii 
înîîlnim. Nu, nu-i blestem, e o 
rugăminte pe care o înălțăm na
turii că doar ea ne mai poate 
scăpa de noroiul de pe străzi 
E.G.C.-ul... (D. G.l.

cetățeni din

au încercat.

I

de

f
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observa 
emoție.

Miercuri, 26 ianuarie, prima 
zi de sesiune pentru studenții 
Institutului de mine. Pe cori
doare, in sălile programate pen
tru studiu, in sala de lectură a 
bibliotecii e liniște. Se studiază. 
La tot pasul se simte atmosfera 

' de examen, se pot 
chipuri dominate de

Primul care iese din sala de 
examen la „Mecanisme și orga
ne de mașini", 
lucrări ing. Petre Albăstroiu, 
este studentul de la facultatea 
de utilaj tehnologic anul II 
subingineri, Emil Medaru, care, 
înconjurat de colegii de grupă, 
anunță fericit prima notă de 10 

SESIUNEA — proba de fond 
a anulai universitar

a sesiunii.
O altă ușă se deschide. Iese 

loan Albu de la examenul de 
„Tehnologia materialelor". Gru
pul de studenți se mută în 
jurul lui, iar curioșii află cu 
acest prilej că biletul nr. 13 atun
ci tind ai invățat , poate să-ți 
ofere și o notă foarte bună.

Pentru studenții anului I de 
la Facultatea de mine, sesiunea 
a oferit și bucurii și... surprize. 
„Ruxandra Popa — 10, Moisa Co- 
trău — 10, Ion David — 10, 
studenți foarte silitori, cu su
biecte bine și logic expuse, măi 
mare plăcerea să-i asculți", ne-a 
declarat conf. Nicolae Almășan. 
Dar examenul de geometrie 
descriptivă" a adus și o undă 
de întristare pe fața examina
torului. Studenții' Geniu Maca- 
vei, Alice Popescu preferă să 
nu-și susțină examenul și... 
„votează", adică, în termeni stu
dențești, dau biletele înapoi... 
„Grupa are și un exemplu de 
fermitate și putere de muncă 
concretizat in persoana studen
tului Ion Murgu, care in timpul 
semestrului răminea după con
sultații și dezbătea împreună cu 
colegii săi problemele practice 
ale cursului", aveam să 
de la tov. N. Almășan. ■

In laboratorul de geologie 
șeful de lucrări ing. Nicolae 
Unguredhu nu reușește nici cu 
ajutorul întrebărilor suplimen-

aflu

tare să o aducă pe „linia de 
plutire" pe Elena Buzuloiu 
(grupa 1185) chiar dacă aceasta 
are pe bilet subiecte foarte u- 
șoare. Nota .6 la proba practică 
e colac de salvare, dar cu un 
singur ochi, pentru că „slab te- 
ai prezentat la examen, iar la 
seminarii n-ai activat aproape 
de loc..."

Pentru studenții din anii mai 
condus de șef •, mari sesiunea primește alte va

lențe. Emoțiile se estompează 
odată cu intrarea in amfiteatru, 
răspunsurile sint sigure, clare, 
mai... inginerești.

Grupa 1178 din anul III' mihe- 
ingineri, termină integralistă, e-

mașini" 
Zamfir) 
de' 8, 9 
de stu- 

grupa

xamenul de „organe de 
(șef lucrări ing. Vasițe 
cu note, in majoritate, 
și 10, urmată imediat 
denții Ț.C.M.-iști din 
2138 A anul IV la „Construcții 
de utilaje".

Printre „vedetele" sesiunii se 
numără pină la ora aceasta Ia- 
cob Rațiu, Jula Dumitru, Petre 
Miriță, Vasile Ogîrlaci, Victor 
Cazacu, Moise Achim, Marin.Și- 
mon și încă mulți alții, studenți 
pentru care sesiunea aceasta, ca 
și cele trecute, pot fi calificate 
ca fiind in „echilibru stabil". 
„Fluxul sesiunii — aveam să 
aflu de la too. conf. dr. ing. 
Dumitru Fodor, prorector al 
I.M.P. —. nu a cunoscut mari 
perțurbații, fiind in general prin 
rezultatele obținute pină acum 
o sesiune bună. Indicele calita
tiv va fi cunoscut după ultima 
examinare, iar dacă pentru anii 
I acesta va fi mai scăzut, el va 
trebui să constituie un semnal 
de alarmă pentru studenți 
deoarece aceștia s-au amăgit cu 
falsa iluzie că ceea ce nu au 
aprofundat in . aproape patru 
luni de facultate se poate în
văța „in galop" în cinci zile.

La I.M.P. — atmosfera de e- 
xamene continuă, dovedind in- . 
trinsec că sesiunea studențească l 
reprezintă proba de fond, ă anu- ’ 
lui universitar.

Ștefan COSTE A j
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Limba română, arhivă inestimabilă (I!)
Istoria demonstrează convingă

tor că cel mai înfloritor și puter
nic ’ bastion al strămoșilor noștri 
daci, a fost zona munților Orăș- 
tiei, acolo unde Decebal și-a. avut 
capitala regatului său — Sarmize- 
getusa. Valea Jiului, zonă limitro
fă a centurii de cetăți dacice, chiar 
dacă este considerată de unii is
torici doar ca „hinterland" al Ha
țegului sau Gorjului de azi, a tră
it o viață prosperă în vremea da
cilor. Mărturie în acest sens stau 
cetatea Banița, urmele stînelor 
dace dinspre P-ustiosuî, dar și 
castrele de pămînt, deci de cam
panie, construite de romani în cel 
de-al doilea război cu dacii (105— 
106 e,n.) la Jigoru’ Mare, Vîrful 
lui Patru, Comărnicelul și Vîrful 

‘lui Hulpe. De altfel, un Contempo
ran Hi confruntărilor daco-roma- 
ne, istoricul Lucius Anneus Florus 
(circa 50—150 e.n.), referindu-se la 
poporul lui Decebal, susținea că 
„daci montibus inhaerent", adică 
stau „agățațl" de munți. In Valea 
Jiuîui n-au existat localități mari, 
sistemul de viață precumpănitor 
fiind cel rural, viața economică 
pendulă în jurul creșterii vitelor, 
iată de ce și puținele urme ale 
civilizației dace stau ascunse în lo
curi risipite în munți sau au pie
rit în viitoarea veacurilor. Să în
cercăm însă să probăm existența 
populației dace într-un anume loc 
din Valea Jiului, apelînd la spriji
nul toponimiei,. acest domeniu ști
ințific „de graniță", de o impor
tanță covîrșitoare . pentru cercetă
rile substratului limbii române.

Știut este că actualul cuvînt ro
mânesc mal, cu sensul de munte, 
înălțime, dar și țărm, litoral etc. 
este autohton. Ca și coresponden
tul său albanez, deci încă o pro
bă în'favoarea vechimii sale,' es-; 

Emisiune radio dedicată Lupeniului
Așa cum s-a mai anunțat, sîmbătă 5 februarie, în cadrul emisiuni

lor posturilor noastre de^radio, Bucureștiul va fi în legătură directă 
cu orașul Lupeni. •

Transmisiunea se va realiza în cadrul emisiunii „De la 1 la 3“ 
și vor putea fi urmărite evocări, reportajele „O tradiție: buchet de 
flori pentru tăticul meu“, „Laboratorul schimbului de mîine al mi
neritului", „Fldri de viață ale Lupeniului’’, „Firele Vîseozei”, „Pa
siuni la clubul muncitoresc". Va putea fi audiată, bineînțeles, muzică 
populară și ușoară transmisă la cererea ascultătorilor— tineri și 
vîrstnici — ai orașului Lupeni.

Fabrica mixtă de industrie locală
PETROȘANI

RECRUTEAZĂ TINERI INTRE 16-28 de ani, 
absolvenți a 8 clase generale cu domiciliul în 
raza municipiului Petroșani pentru calificare în 
profesiunile :

- STRUNGARI
- FREZORI
- TURNĂTORI

Cursurile sînt de gradul I cu scoatere din 
producție cu durata de 8 luni

CURSURILE VOR ÎNCEPE LA 1 MARTIE 1977
Informații suplimentare la compartimentul 

personal al F.M.I.L. Petroșani, str. Mihai Vitea
zul nr. 1, telefon 41033.

te productiv, desemnînd localități 
montane între actuala Anatolie 
(Turcia) și Peninsula Iberică, cu 
forme în limba vechilor . iliri 
(chiar Maleea), etruscă, lydiană, 
letonă șl slavă veche, care ne tri
mit la reconstituirea unui cuvînt 
(deci neatestat) din vechiul trunchi 
al limbilor indo-europene mol-no 
(contestat de unii Cercetători pen
tru română). Un anume cercetă
tor, C. Devoto susține chiar că a- 
cest cuvînt mal aparține elemen
tului. preindo-european (prehamit). 
Astfel apar atestate toponime Ad

Odinioară, Maleea...
Malum (ați Vidiri), ilir. Malontum, 
Dimalum (alb. Diiriale — Doi 
munți), Trimalia (între Ohrida și 
Dyrradium la anul 1014), în Pe- 
loponez (azi capul Malion). Apoi, 
în Italia, rîul venet Malontia, Ma- 
luentum în Messapia, Din vechea is
landeză se păstrează mol, Malea. 
este nume de insulă în dialectul 
vechi briton, în irlandeza medie 
Meii definea o colină. Exemplele 
pot continua : în vecinătatea Ma
cedoniei și în nordul Greciei : Ma- 
loea, oraș în Perrhaebia, amintit 
de/Titus Livius, Malia în Caria și 
Misia. Un învățat bulgar, — Decev, 
probează existența unui demos 11- 
cian cu numele de Malieos Și e- 
xemplele ar putea continua. Intre 
acestea, Dacia Maluensis (deci 
muntoasă) apare în latina seco
lelor II și următoarele tradus prin 
Dacia Ripensis.

Din primele timpuri ale convie
țuirii daco-romane, nu se păstrea
ză nume de localități dace, dar ia
tă că primul document scris 

despre municipiul nostru — di
ploma de înnobilare a lui Mihai, 
kendeffy (la origină neam de ro
mân, Gândea din Strei sau Rîul 
de Mori), redactat din porunca u- 
nui rege maghiar la 1493— con
ține numele unor domenii : petț.e- 
l'a (actuala Petrilă), Mâlee, Ratont, 
Moarysovar și - Nyagmezo. Ce do
vadă măi concludentă mai trebuie 
să aducem să dovedim că dealul 
și cătunul Maleei, de Ia poalele 
Parînguiili, au la bază - substanti
vul comun de substrat mai? Și ca 
un argument material, a'mintifn ' că 
împrejurul- acestei localități s-au 
găsit urme de exploatare a auru
lui din vremea romanilor.

De remarcat că numai în Valea 
Jiului se măi păstrează uh cu
vînt latinesc, care îl traduce apro
ximativ pe mal — substantivul 
bord, cu înțelesul de stîncă, pia
tră, muchie ascuțită, sens întîlnit 
și în franceză veche (bord = 
munte, țărm). In Retezat, printre 
alte mulțe toponime de origine la
tină, apar Bordul Izvorului, Borzii 
lui Vitan, Bordu* Galeșu’, La-Bor- 
duleț, Bordu’ Tomîî etc.

O altă'ipoteză tentantă, ne refe
rim tot la un cuvînt traco-dac, 
confirmată de reflexe toponimice 
în munții Retezat. Cuvîntul al
banez mellage este apropiat for
mal și semantic de cuvintele aro
mânești mălagă, mălaye, mălane, 
mălăai, care în dialectul daeo-aro- 
mân ar fi putut fi,într-o anumită 
epocă istorică, mălaie, malaie, 
malee, adică un sinonim al cuvîn- 
tului românesc mierlă. Or, lingă 
Bărbătenii de sus, sînt semnalate 
toponimele Mierleasa și Valea 
Mierlesei.

Așadar,- vorba latinului. „quod 
erat demonstradum“, adică ce am 
avut de demonstrat, .am demon
strat. Odinioară Maleea.

(Prof, Ion VULPE)

MICA PUBLICITATE
VIND casă, preț > convenabil. 

Butuza Pavel, Petrila, str. Paring 
nr. 18. (52)

VIND casă două camere, -bucătă
rie, baie. Strada Cireșilor, nr. 14, 
Petroșani. (46) ,

VIND autoturism Skoda. Lupe
ni, strada Ecaterina Varga nr. 
161. (51)

SCHIMB casă colonie eu aparta
ment două camere încălzire. Pre
fer Carpați, Aeroport I. Adresați 
Lazăr lacob, str. Radu Șapcă nr. 
36/2 Petroșani. (55)

SALVATORUL minier '«.Ionele 
Gheorghe mulțumește .medicului 
Miliar Bănaeu și celorlalte cadre 
medicale pentru grija deosebită 
manifestată în perioada spitalizării, 
(ui hhh'/v // ///''-;<.’ -

PIEP.DUT carnet student pe hu
mei Dobrescu Alexe, eliberat de 
I.M.P. Se declară nul. (38)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Balint loan, eliberată 
de Preparația Lupeni. Se declară 
nulă. . (39) ; ț

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele David Maria, eliberată 
de Preparația Coroești. Se declară 
nulă. (40)

PIERDUT carnet de student pe 
numele Matveiciuc Eugenia. Se de
clară nul. (42)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Blag Ghiceăhța, elibe
rată de F.M.I.L. Petroșani. Se de
clară nulă. (43) ' ? ;

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Rus Ștefan, eliberată 
de E.M. Lupeni. Se declară nulă. 
(44)

PIERDUT carnet student pe nu
mele loan Zaharia, eliberat de 
I.M.P. Se declară nul. (47)

C. C. P.
DE APROVIZIONARE, TRANSPORT 

Șl PRESTĂRI SERVIRII 

PE T R0 ȘA N I

A, N U N T A
scoaterea la concurs a unui post de

- ȘEF SERVICIU APROVIZIONARE

Condiții de ocupare a postului : stu- ' februarie 1977, ora 12 la sediul 
dii economice superioare, 7 ani vechi- B.A.T.P.S.
me în funcții economice, de specially Informații se pot obține zilnic, în- 

tre orele 7—î5, la sediul B.A.T.P.S., 
Concursul va avea loc sîmbătă,’ 12 Petroșani strada Mihai Eminescu nr. 22

întreprinderea minieră Rovinari
— CU SEDIUL IN COMUNA FĂRCĂȘEȘTI -

JUDEȚUL GORJ

A N G A J E A Z Ă
URMĂTORUL PERSONAL:

. — lăcătuși v

. — electricieni
— excavatoriști

’ — buldozeriști
— vulcanizatori
— muncitori necalificați

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



VINERI, 4 FEBRUARIE 1977

SCHI

pe pîrtia amenaja-

SPORTIVBREVIAR

a campionatului de juni- 
seniori, la competiție parti- 
sportlvi șl sportive de la 
sportivă, Parîngul Petro-

© 
tă la 
țuraț

Au îost desemnați campionii 
școlari ai județului

Sîmbătă,
poligonul Vulcan,; s-a desfă- 
etapa județeană a campio

natului republican rezervată șco
larilor (probe nordice) la startul 
căreia au participat 20 de concu- 
renți, toți din școlile municipiu
lui Petroșani. Iată ordinea primi
lor trei clasați : 5 km. fond, fc‘e : 
Elena Căpîlneanu, (L.R.U. Vulcan), 
Amalia Ristea (L.R.U. Vulcan), 
Violeta Mihăiasa (Liceul nr. 1 Pe
troșani) ; 10 km. fond băieți: Pe
tru Vlaic (Liceul ind, Lupeni), Ianc 
Benoni și Justin Buga (ambii de 
la Liceul ind, nr. 1 Petroșani).

© Tot pe aceeași pîrtie s-au des
fășurat și : întrecerile etapei ju
dețene 
ori și 
cipînd 
Școala 
șanl și Minerul Vulcan. Pentru e- 

■ tapa finală s-au calificat următo
rii schiori : 5 km. junioare: Ele
na Căpîlneanu (S.S. Petroșani) ; 
10 km. juniori : Dorel Crișu (S.S.

Petroșani) ; 5 km. senioare : Si
mina Asandei (Parîngul Petroșani) ; 
15 km. seniori : Viorel Țandrea 
(Parîngul Petroșani).

La proba de ștafetă 3x3 km, fe
te și 3x5 km, băieți (juniori) cîș- 
tigătorl au fost schiorii Școlii 
Sportive Petroșani.

O întrecerile pentru desemna
rea campionilor județeni la probe
le alpine s-au desfășurat în masi
vul Paring, în zilele de 

, ianuarie. Au participat 40 
curenți, reprezentanți ai 
și liceelor din orașele și 
piile județului nostru I

29 și 30 
de con- 
școlilor 
munici- 
Lupeni, 

Petrila, Petroșani și Deva. Cîști- 
gătorii probelor î slalom special bă
ieți : losif Bartoș (L.R.U. Petrila) ; 
slalom uriaș fete : Voichița Ionică 
(Școala generală nr. 1 Petroșani) ; 
băieți : losif Bartoș; Comportări 
meritorii au mal avut și tinerii 
Aristică Popescu (L. Ind. nr. 2 Pe
troșani), Râul Dubek (L.R.U. Pe
troșani) și Maria Păușescu (L. Ind. 
nr. 1 Petroșani), care ău ocupat 
în clasament locurile secunde și, 
respectiv, trei (S. BALOI)

FOTBAL

de a se asigura o pregătire corespunzătoare echipe- 
C și din campionatele județean, municipal și republi- 

Petroșani- organizează o competiție de 
i“ (sistem turneu, numai tuf). Pre

zentăm programarea celor 7 etape : etapa I, 6. II., ora 11 : Școala 
sportivă — Minerul Vulcan, Minerul Paroșeni..— Preparația Petrila, 
E.G.L. Petrila — Minerul Uricani, Știința Petroșani — Minerul Ani- 
noasa ; etapa a Il-a, 10.11, ora 15,30 : Minerul Vulcan — Știința Pe
troșani, Minerul Uricani — Minerul Aninoasa, Preparația Petrila — 
E.G.L. Petrila, Școala sportivă — Minerul Paroșeni ; etapa a IlI-a, 
13, II, ora 11 i E.G.L. Petrila — Șțoala sportivă, Minerul Aninoasa 
— Preparația Petrila, Minerul Uricani' — Știința Petroșani, Minerul 
Paroșeni — Minerul Vulcan ; etapa a IV-a, 17.11, ora 15,30 : Minerul 
Vulcan — Minerul Uricani, Preparația Petrila — Știința Petroșani, 
Școala sportivă — Minerul Aninoasa, Minerul Paroșeni — E.G.L. Pe
trila ; etapa a V-a, 20.11, ora 11: E.G.L. Petrila— Minerul Vulcan, 
Minerul Aninoasa — Minerul Paroșeni, Știința - Petroșani — Școala 
Sportivă, Minerul Uricani — Preparația Petrila; etapa a Vi-a, 24.11, 
oră 15,30: Minerul Vulcan — Preparația Petrila, Școala Sportivă — 
Minerul Uricani, Minerul Paroșeni — Știința Petroșani, E.G.L. 
Petrila — Minerul Aninoasa ; etapa a VH-a, 26.11, ora 15,30: Mine
rul Aninoasa — Minerul Vulcan, Știința Petroșani — E.G.L. Petrila, 
Minerul Uricani — Minerul Paroșeni, Preparația Petrila — Școala 
Sportivă.

In dorința 
lor de divizia 
can al juniorilor, C.M.E.F.S. I 
fotbal dotată cu „Cupa de iarnă'

POPICE. Cel de-al V-lea tur al 
campionatului municipal 
s-a soldat cu victoria, 
așteptată, a popicarilor 
nerul Vulcan, gazdele __ ____
astfel victoria cu 1487 p.dl Pe locu
rile următoare au fost înregistrate' 
lidera clasamentului general Jiul 
Petrila (1487) și Preparatorul Pe- 
trial (1411). După cinci tururi con
tinuă să conducă autoritar Jiul 
Petrila cu 21 de puncte, urmată 
fiind de Minerul Vulcan (13). Din . 
cadrul confruntărilor de la arena 
Minerul Vulcan au lipsit nejusti
ficat Constructorul minier Petro
șani și Minerul Aninoasa (?!). Per
formerul întrecerilor de duminică:

de juniori 
mai puțin 
de la Mi- 

obiinînd

- ' Atacanții Jiului au demon
strat în tur că se pot înscrii, 
goluri și în deplasare. înaintea 
returului, Mulțescu (acum afla! 
în Franță-,' cu lotul național) si. 
Dumitrache, vor să reînvie tra
diția celebrelor tandemuri In
tensive românești, în vreme ci 
Bucurescu. și Sălăgean (mal 
gînditori ca oricînd) voi să 
șteargă impresia lăsată, uneori 
de extreme... false.

Ernest Matei (Jiul Petrila 
p.d.) .

FOTBAL, Intîlniri amicale; 
Vulturii textila Lugoj. — Jiul Pe
troșani 1—0 (divizionara C se pre- 

. gătește serios!); Chimia Rm. Vîl- 
cea — Jiul Petroșani 2—4 (autorii 
golurilor, formației învingătoare 
Dumitrache (2). Augustin și Varo- 
din); Pandurii Tg. Jiu — Minerul 
Lupeni 3—0 (aU înscris : Băluță, 
Pil urcă, din 11 m și Popa); .

AGENDA COMPETIȚIONALA : 
■ La sfîrșituL- acestei săpțămîni sînt 

anunțate primele competiții de cros 
în cadrul etapelor, orășenești ale 
„Crosului 16 Februarie" și întrece
ri organizate de consiliile orășe
nești de educație fizică și. sport la 
săniuș, dotate cu „Cupa Indepen
denței" (băieți și fete sub 14 ani). 
Tot în această perioadă se reia 
campionatul municipal , de popice 
al senioarelor.

Independenței"
35 de băieți și 18 fete din Pe

troșani, Lupeni, Petrila, Orăștie, 
Hațeg, Simeria, Deva, Sălaș, Cer-, 
tej, Dobra și Băița și-au disputat 
întîietatea la săniuș pe una .. din 
pîrtiile Parângului. Competiția do
tată cu „Cupa Independenței" a 
avut darul să departajeze' și pe 
finaliștii pe țară la tradiționala 
întrecere „Săniuța de argint", ca
re se va desfășură la Miercurea 
Ciuc. După cele două manșe regu
lamentare, cel mai bun timp. Ia 
băieți, l-a realizat elevul Vasile 
Plugar (Petroșani), cunoscut ca 
foarte bun luptător la S.S.P. Pe 
locurile următoare s-au clasat Vio
rel Marc (Petroșani), Adrian Ni- 
chita (Lupeni), Costel Jflie (Lupeni), 
Octavian Iancu (Petrila) etc. Și la 
fete disputa a fost pasionantă, re
prezentantele Văii dominînd auto
ritar, dar pe primele locuri- s-au 
„strecurat" și sportive din cadrul 
școlilor din mediul rural, dar acolo 
unde condițiile naturale: favorizea
ză săniușul. Cel mai bun timp a 
fost realizat de eleva din Petrila, 
Mariana Bunzac. Neîndeplinind 
condiția de vîrstă, a fost nevoită 
să asiste la... premierea colegei 
sale Mariana Popescu, crohometre- 
ie liniilor de start și sosire indi- 
cînd-o mai bună în fața celorlalte 
partenere de întrecere : Mariana 
Năstuța (Băița) Zola Șimandi (Pe
troșani) și Mariana Țelegredean 
(Sălaș), clasate în această ordine. 
Cu prilejul festivităților de pre
miere, din partea Comitetului ju
dețean U.T.C. s-au mai i oferit : di
plome celor mai tehjyci și tineri 
con eu ren ți. ■■■■ ;

Seria meciurilor
de verificare continuă

Miercuri, la Tg. jiu divizionara tensive, chiar și apărătorii s-au 
angajat în schirnburi de locuri spec- 

\ tăculoase; extremele repliindu-se 
rapid, dar, din păcate, noroiul și 
mai ales indecizia atacanților (Bucu
rescu și Covaci întrecînd toate 
recordurile) au făcut ca scorui să 
rămînă alb. In alte situații critice, 
Papuc II a intervenit salutar. De 
Ia Jiul au jucat bine : Ciupitu, 
Bădin, Stoica, Sălăgean și, parți
al, Deleanu, Bucurescu, Augustin, 

Pînă la meciul de cupă, cu stu
denții craioveni (încă nu se știe 
dacă se va juca, la Drobeta Turnu 
Severin), elevii lui Ene II trebu
ie să-și „rememoreze" deprinderi
le, In următoarele partide de pre
gătire , și la antrenamente, îmbu- 
nătățindu-și continuu sistemul de 
joc. Apărătorii sînt încă lideri ai 
dăruirii în teren, înaintașii trebu
ie să le Urmeze pilda. (Ion VUL
PE). ‘

A din Petroșani a mai susținut o 
partidă de verificare în compania 
Pandurilor din divizia C. Pe un 
teren „arat", plin de băltoace, pe 
o ceață.,, londoneză, fără trei ti
tulari de valoare (Mulțescu, în lo
tul național, Dumitrache și Nicu- 
lescu — indisponibili) Jiul a în
fruntat și o brigadă de arbitri, 
dominată de sentimentul patrio
tismului local. Astfel, oaspeților 
li s-a refuzat un penalti clar și un 
gol perfect valabil, înscris de Va- 
rodin, dar nu scorul interesează 
în aceste amicale...
< In general, fotbaliștii din Petro
șani ău dovedit o bună condiție 
fizică, dar, spre final. „mijlocul" 
a cedat ambițioșilor gorjeni, unde 
„minusculul" Băluță a conlucrat 
bine cu Zuicu, Pisaruc sau Pițur- ■ 
că. Și așezarea în teren a oaspeți
lor a corespuns intențiilor lor o-

DUMINICA 6 FEBRUARIE
8,30 Tot înainte ! 9,20 Film serial 

pentru copii : Blîndul Ben; 
Pentru căminul dv.; 10,00 
satului;
12.30 r 
13,05
Film 
rilor.
17,20
dă; 17,40 Drum de glorii. Emisiune’- 
concurs pentru tineret. 19,00 Micul 
ecran pentru cei mici. 19,20 1001 
de seri; 19,ȘO Telejurnal; 19,50 File ■ 
de istorie : Flămînzi — 1907; 20,10 
Film artistic : La strîmtoare, Pro
ducție a studiourilor americane ;
21.30 Spectacol de varietăți; 22,30
Telejurnal. ' . ■ ; ■ ,

LUNI 7 FEBRUARIE
16,00 Teleșcoală; 16,30 Emisiune 

In limba maghiară.; 19,00 Consul
tații medicale; 19,20 1001 de seri; 
19/10 Telejurnal ; 19,50 1907 — 1977 
— Tradiții și împliniri; 20,00 Pa
noramic — economia și viața; 21,00 
Roman-foiletoni Dombey și fiul; 
21,50 Cadran mondial; 22,15 Melodii 
populare; 22,45 Telejurnal.

MARȚI 8 FEBRUARIE
10,0O Teleșcoală; 11,00 Film ar

tistic i Feriga de aur. Producție a

Blîndul Ben; 9,45 
1 dv.; 10,00 Viața 
Bucuriile muzicii ; 
patriei; 13,00 Telex;
duminical; ; 16,30 
Din tainele mă- 

îri Antarctica ;

11,45
De. strajă

Album
serial :
Viscol _  .

Imagini din Noua Zeelan-

P ROG RAMUL TV
studiourilor cehoslovace; 12,45 
Cîntec și -dans la Vaideeni. 13,20 
Telex; 16,00 Teleșcoală: ; 16,30 Curs 
de limbă engleză; 17,00 Telex; 17,05 
Din țările socialiste; 17,20 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură; 18,05 Album coral; 18,25 Noi, 
femeile; 18,50 Întrebări și răspun
suri, Emisiune în ajutorul lectori
lor, propagandiștilor și cursanți- 
lor din învâțămîntul politico-ideo
logic de partid; 19,20 1001 de seri; 
19,30 Telejurnal; 19,50 Evocare... 
Reportaj la Roșiorii de Vede, unul 
din locurile unde în 1907 s-a aprins 
torța răscoalei; 20,05 Orizont teh- 
nico-.științific; 20,40 Publicitate; 
20,45 Seară de teatru : Tranzit de 
Leonid Zorin; 22,15 Muzică us6ară 
contemporană; 22,45 Telejurnal.

MIERCURI 9 FEBRUARIE
16,00 Teleșcoală; 16,30 Curs 

limbă germană; 17,00 Telex; 17,05 
La volan; 17,20 Pagini din opere 
românești; 17,50 Tragerea prono- 
expres; 18,00 Baschet feminin ■ 
Rapid București — C.S. Toulon; 
19,20 1001 de seri; 19,30 Telejurnal;

de

19,50 Comuna Pecica — trecut, pre
zent și perspective; 20,00 Reflector; 
20,20 Telecinemațeca : Lady Hamil
ton. Producție a studiourilor en
gleze; 22,20 Publicitate; 22,25 Cîn- 
tarea României; 22,50 Telejurnal,

JOI 10 FEBRUARIE
16,00 Teleșcoală; 16,30 Curs de 

limbă rusă; 17,00 Telex; 17,05 .Pen
tru timpul dv liber... vă recoman
dăm; 17,20 Personaje din operete; 
17,45 Cabinet de perfecționare pro
fesională; 18,15 Publicitate; 18,20 
Floarea din grădină; 19,20 1001 de 
seri; 19,30 Telejurnal; 19,50 La 
ordinea zilei în economie; 20,00 
Istoria unul cîntec. Deșteaptă-te 
române 1 20,10 Ora tineretului;
21,10 Bogdan Dragoș de Mihai 
Eminescu; 22,15 Revista literar- 
artistică TV; 22,45 Telejurnal.

VINERI 11 FEBRUARIE
10,00 Teleșcoală; 11,00 Pagini mu

zicale de mare popularitate; 11,20 
O treaptă din neolitic; 16,00 Tele
școală; 16,30 Curs de limbă fran
ceză; 17,00 Telex; 17,05 Emisiune 
în limba germană; 18,50 Tragerea 
loto; 19,00 Telecronică pentru pio-

nieri; 19,20 1001 de seri; 19,30
Telejurnal; 19,50 1977 — Cronica 
întrecerii; 20,00 Anchetă socială;

' Om, oameni, omenie; 20,40 Film 
artistic: Saltul. Coproducție franco- 
portugheză; 22,00 Din muzica si ‘ 
dansurile popoarelor. 22,35 Antolo
gie lirică. 22,50 Telejurnal.

SIMBATA 12 FEBRUARIE
11,00 O viață pentru o idee. 

Aurel Vlaicu (1882—1913); 11,30 Te- 
lecinemafeca (reluare); 13,30 Colegi 
de generație. Reportaj despre con- : 
etructorii sistemului energetic 
Cerna-Motru-Tismana; 13,45 Tra
diții revoluționare, democrate și 
patriotice ale literaturii române; 
14,05 Dansuri simfonice; 14,30 Te
lex; 14,35 Bucureștiul necunoscut;
14.50 Publicitate; 14,55 România 
pitorească; 15,25 Treptele viselor... 
16,15 Reportaj pe glob. Repere 
braziliene; 16,40 Cel mai bun con
tinuă I 17,30 Antologia filmului 
pentru tineret și copii. Târzan — 
omul junglei; • 18,40 Intermezzo li
ric; 18,50 Săptămîna politică inter- ' 
nă și internațională; 19,05 Eroi în
drăgiți de copii : Heidi; 19,30 Te
lejurnal; 20,00 Teleehciclopedia;
20.50 Film serial: Columbo; 22,20 
Intîlnire cu satira și umorul; 23,20 
Telejurnal; 23,30 Seară de romanțe.

F I L M E
PETROȘANI — 7 Noiembrie 

Expresul 
(4—6) ; O 
Serenadă pentru etajul 12 (10—11). 
Republica 
general (7—9); Judo (10—11).

LONEA : Capriciile Măriei (4—6); 
întoarcerea sfîntului Luca (7—8) ; 
Circ în circ, șeriile I-II. (9—10);

PETRILA ; Sfere de foc (4) ; 
Singurătatea florilor (6—8) ; Prie
tenii mei, elefanții (9—11).

ANINOASA : Comandantul ba
teriei de coastă (4) ; J. D. Cahill - 
(5—6) ; Două bunici pentru o va
canță (8—9); Un țăran pe bicicletă 
(10-11). ‘

VULCAN: Trei zile și trei nopți. 
(4—6); Prizonierul din Manhattan 
(7—8) ; De nicăieri spre nicăieri 
(9—10) ; Țara îndepărtată (11).

LUPENI — Cultural: Tănase
Scatiul, seriile I-II (4—6); Cînd 
vine septembrie .(7—9 ; Intoarcetea 
panterei roz (10—11). Muncitoresc: 
Papillon, seriile I-II (4—5); Anche
ta poștașilor (6—7 ; Sora Agnes 
(8—9) ; Orășenii (11).

bulgărilor de zăpadă 
fereastră spre cer (7—9 ;

: Pintea (4—6) ; Țar și
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