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-» Examenul abnegației și capacității creative a minerilor
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și siderurgiștilor hunedoreni

Răspunsul minerilor din Lupeni
la scrisoarea deschișâ a cocsarilor hunedoreni adresată minerilor și prepa

ratorilor din Valea Jiului
a cărbuneiiiî către sectoarele de preparare. Măsurile 
sta’oilițe de noi au izvorît din dorința tie a comuniș- 
ților, a tuturor minerilor noștri de a răspunde prin 
bogate fapte de mutică sarcini lor pe care ni ie-a în- 
credi nțaț ediid ticerea d e partid și de șțaț, chemări i 
pe care dumneavoastră, metalurgiștii, ne-aft adre- 
șat-o în aceste zile.

Sîntem hotarîți să învingem dificultățile cu care 
ne-âm confruntat de la începutul anului, să folosim 
cu mai multă eficiență potențialul nostru de muncă 
și gîndire. să găsim și să valorificăm permanent noi 
resurse interne, astfel incit să contribuim tot mai 
mult la îndeplinirea sarcinilor economice trasate de 
C ongresul al XI-lea al partidului.

Pe baza sarcinilor comune pe care le avem , de în
făptuit, colaborarea noastră să fie tot mai rodnică 
iar rezultatele ne care le vom obține să dea măsură 
înaltei conștiințe muncitorești, a răspunderii și an
gajării plenare în eforturile întregului popor pentru 
înfăptuirea operei de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea României spre 
comunism.

Colectivul de muncitori, ingineri' și tehnicieni al 
minei Lupeni a pășit în anul 1977 — an hotărîtor al 
înfăptuirii actualului cincinal — animat de dorință 
fermă de a îndeplini exemplar sarcinile de plan can
titative și calitative, angajamentele asumate în în
trecerea socialistă, obiectivele ce ne revin din Pro
gramul partidului, de b traduce în viață indicațiile: 
și îndemnurile secretarului general al partidului, 
tovarăștil Nicolae Ceausescu, privind creșterea con
tinuă a producției de cărbune'și îndeosebi a celui 
cocsilicabil.

Știm cu toții că cerințele de cocs metalurgic, ■ de 
fontă șl oțel sînt tot mai șporite. Sîntem conștienți 
de faptul că îndeplinirea prevederilor de plan de 
către colectivele de metalurgiști depinde în bună 
măsură de modul în care noi, minerii, asigurăm li
vrarea cărbunelui necesar, în mod ritmic și la calita
tea cerută. Pentru aceasta, colectivul nostru, în frun
te cu comuniștii, este hotărît să depună toate efor
turile pentru înfăptuirea exemplară a măsurilor sta
bilite astăzi în adunarea reprezentanților oamenilor ■ 
muncii privind sporirea-producției de cărbune cocsi- 
ficabil și a calității acestuia/livrarea în mod ritmic

.IulittsĂHl/.^AVEL, ..
secretarul comitetului de partid

Ioan SAV, 
președintele comitetului sindical

Ing. Emil MURU, 
președintele C.O.M.
Gheorghe GOLEANU, 

secretarul comitetului U.T.C,

Expresie vie a geniului 
creator al poporului nostruPrin intermediul Comunicatului cu privire la îndeplinirea planului național Unic de dezvoltare e- conomico-șocială a patriei pe nul 1976, .dat publicității la sfîrși- list cir 10,5 li sută —

la sută, a venitn-10,5 la . sută sau
a-tul. săptămînii. trecute, oamenii muncii din întreaga țară au luat cunoștință c.u profimdă ' Satisfacție și mîndrle patriotică'* despre rezultatele remarcabile cu . care poporul nostru a încheiat primul an al cincinaluluirevoluțjei tehnico- științifice. Așa după ■ cum a apreciat Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în^ședința din, 4 februarie . a.c., sub conducerea partidului, clasa muncitoare și țărănimea, toți oamenii muncii, în. frunte cu comuniștii, animați de o în il- tă conștiință revoluționară și fierbinte patriotism, de voință și ho- țărîre. fermă de a acționa și a 'munci fără preget pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea au obținut în anul 1976 succese re-- marcabile în toate sectoarele producției materiale, în dezvoltarea impetuoasă a țării. Aceste sdecese sînt înfățișate cu o mare putere dc expresie de cifrele din comunicat. Fie că e vorba despre creșterea producției industriale cu 11,5 la sută față de anul precedent, a producției globale agricole cir 17,2 la sută, a productivității muncii în industria repti

blicană cri 8,8 lui național cu despre creșterea veniturilor bănești ale populației din sectorul socia- " " să:' ențt-';merăm doar cîteva dintre aceste cifre de rodnic bilanț - - rezult ițele prințului an al cincinalului semnifică sintetic, prin amploarea lor, înfăptuirea neabătută a politicii p irtjdului nostru. „ Infățișînd . înaltul ' dinamism al economiei,: al modernizării prodne- .' ției și' al creșterii eficienței economice,' realizările din comuni- : cat demonstrează, totodată, cu putere caracterul profund științific al politicii economice a partidului, realismul sarcinilor stabilite pentru anul ce a trecut, atestă o dată, mai mult că dezvoltarea economi- co-socială: a României,; în primul : an ăl cincinalului 1976—1980 s-aînfăptuit în : condițiile : menținerif .\.stabilității;■ prețlîrllor si a circulații bănești sănătoase, guiînd întărire i continuă a morie- dei naționale, răsnunzînd intereselor Iovi time alo oamenilor muncii de ridicare a nivelului lor de trai ceea ce constituie, pentru întregul ..nostrupop ic p ■ însvfJetîtnr si mobilizator îndemn la muncă spornică în noul ăn și în întregul cincinal, pentru asigurarea progresului multilateral al întregii noastre, societăți.

REZULTATE DE PRESTIGIU ALE 
FRUNTAȘILORBuna organizare a muncii, strădania de zi cu zi, a brigăzilor de mineri ale E.M. Luperii se materializează în prima parte a lunii* februarie prin depășirea sarcinilor planificate ■ lă extracția de cărbune. Colectivul fruntaș al minei pe luna ianuarie, cel al sectorului IV, obține „la zi" în februarie un plus de peste 1300 tone cărbune. In acest sector, brigada condusă de Constantin Popa u- tilizează cu succes un nou complex de susținere, iar cele conduse de Constantin Nîchita, Ioan Solomon și Ioan Sălăgean folosesc cp mare randament te utilaje de mecanizare.Colectivele sectoarelor II VII ale minei își depășesc, asemenea, sarcinile de plan luna februarie, pectiv 300 tone.

Avram MICA, 
corespondent

------------ --------------- —----------

al-și de în cu 1700 și; res-

PLUS DE CĂRBUNE PRIN 
MODERNIZAREA EXTRACȚIEIPrin trecerea la noul flux de transport, pe benzi și puț cu setup, la E.M. Pet’rila s-au îmbunătățit substanțial condițiile de extracție a cărbunelui din abataje și sectoarele productive. Dovadă plusurile de cărbune care se înregistrează pe, mină în primele zile ale lunii februarie. Din abatajele frontale ale sectorului, IV, de pildă, s-au extras suplimentar, în prima decadă a lunii, peste 2 000 tone cărbune. Productivitate i muncii atinsă în aceeași perioadă pe sector este superioară celei planificate cu o tonă post. în timp ce „în cărbune" s-a reali, zat o productivitate record, de- 9,4 tone/post. Se remarcă prin rezultate brigăzile minerilor Eugen Voicu și Leon Dgac. '..

-• Constantin ENE, 
corespondent

■ w

SAMuncă bine organizată, deservire 
ireproșabilă la toate fronturile de lucruIn producția de cărbune a Exploatării miniere Uricani, sectorul I deține, deocamdată, o pondere scăzută. In schimb, dezvoltarea în acest ari a sectorului prezintă o însemnătate deosebită în perspectiva întregii mine, avînd în vedere că aici, și a- cum, se nasc noi capacități de producție. se așjgură intrarea în funcțiune a viitoarelor cîmpuri de exploatare. Tocmai de aceea am încercat șă sondăm interesul acestui colectiv față de condițiile de muncă ale brigăzilor, modul în care 11 se acordă acestora sprijinul necesar pentru a-și îndeplini și depăși sarcinile, să atingă cote înalte la productivitatea muncii. A;De la început trebuie spus că în luna ianuarie: sarcinile sectorului

A'-;/ , ‘/.“ •i ' ., 'l
„Ți-ai făcut azi datoria ? Cum ?"Sînt întrebări la care cei mai mulți oameni 'ai Văii Jiului răspund cu fruntea sus, privindu-te în ochi cu cugetul împăcat al o- . riaului care s-a dăruit, muncii, care și-a făcut datoria față de el, față de semenii lui, față, de societate. Alții însă, puțini la număr, răspund cu capul plecat, privindu- . te pieziș cu sufletul împovărat, mereu în căutarea banalelor explicații „cusute cu ață albă", a justificărilor cu care se amăgesc, încercînd să-i amăgească și pe cei din jurul lor.
Ei, tei mulți, nu așteaptă să-i întrebe nimeni dacă și-au făcut datoria și cum, se întreabă singuri ; și își trec prin filtrul conștiinței filmul activității desfășurate „ieri" sau „azi" și caută ca mîine rodul datoriei împlinite să fie mai bogat.De multe ori, din păcate de prea deți că și-a făcut culcușul ? In ga-multe ori, în sînul unui colectiv Ierta de bază, pe transportor, avînd

harnic apare balastul indisciplinei ca ramurile uscate pe trunchiul viguros al copacului și împotriva căruia nu-i decît un singur remediu — îndepărtarea grabnică.Brigada lui Cosma de la abatajul cu trepte răsturnate al secto-

nu au fost realizate, așa <;’im și o parte din brigăzile din sector au rămas restante față de plan. Dar tot aici trebuie s-o spunem că în fiecare din zilele trecute din luna februarie, planul pe sector a fost îndeplinit, iar indicatorul de productivitate a muncii în abataje a fost depășit, în unele zile, cu 500 kg pe post. Aceasta în pofida faptului că, în ansamblu, nu s-au produs schimbări, să zicețn, de esență. Am cerut părerea în legătură cu acest aspect șefilor de brigadă, iată ce ne-a relatat Dumitru Bornoiu, șeful unei brigăzi de pregătire.— Explicația acestei schimbări n'i constă în nimic altceva decît Intr-o \ mai judicioasă valorificare a resurselor interne de care dispune colectivul nostru. Spre exemplu, deși în februarie brigada pe care o conduc- cuprinde un'număr de 22 muncitori care, lucrează în două frontmi de lucru, față de 11 mineri și un.singur front în luna trecută, ne-am de

pășit, zi de zi planul cu circa 1 nil Prin faptul că ne-am concentrat activitatea, că ni s-au asigurat conri; ții de lucru mai bune, munca șe desfășoară rodnic.Așadar, activitatea • col ■cfi-iil-ii este orientată acum pe un nou făgaș, mai eficient. După convins la fața locului, temelia a- cestei schimbări în bine ,ta în pn- mul rînd; în acțiunea de eliminare» a cauzelor care au stagnat munca brigăzilor, pînă în prezent, indcc- sebi a celor din abataje, Dar asemenea cauze n-au fost eliminate în întregime. Cîteva dintre ele ne-ati fost prezentate de șeful de brigadă Victor Mezambrovschl ■.— In februarie, brigada noastră a fost întărită, pentru a putea avansa rapid —. cel puțin 100 ml pe lu nă — in lucrări care condiționează îr. ceaI»

cum ne-am

A. ANTONIU j

CUM ȚI-AI FĂCUT 
AZI DATORIA?

rulai V, de la mina l’etrila, nu are. nevoie de nici o prezentare. Oamenii știu ce-i munca, știu să-și facă datoria. CU toate acestea... In 28 ianuarie, schimbul III, deși abia intrase în șut, șeful de schimb 
Vasile Isae se culcă să tragă un pui de somn în timp ce ortacii lui, în fruntea cărora trebuia să -- fie, muncesc la front. Și unde cre-

„așternut" cîteva scîndUri. Ceilalți trebuiau să muncească pentru el că doar era... șef. Ba mai mult se expune și la un eventual accident cu urmări greu de prevăzut. Era suficient ca cineva să pornească transportorul și... -Colectivul' l-a îndepărtat; de la conducerea schimbului.A'-DeȘi în șohimbiii; I, Gheorghe 
Novacovschi, lăcătuș la întreținerea bensilor de Ia sectorul III, tot mina l’etrila, părăsește mai repede locul de muncă. Reviziile de la sfîrșitul schimbului nu -s-au efectuat, s-a acumulat apă și banda s-a oprit. A fost nevoie de mai bine de o oră și jumătate pentru reluarea normală a activității. Un act 
de indisciplină săvîfșit de\un om ce trecuse pragul a 43 de ani, act care s-a răsfrînt asupra celorlalți

(Continuare în pag. a 3-a)

Dorin GHETA

(Continuare in pag. a 4-aJ

Revăzind intr-o rememorare 
diacronică def sinteză, istoria po
norului român, ai. sentimentul 
că noțiunea clasică de timp; de 
trecut, prezent și 
ea; in istorie, 
fică. Trecutul nu 
este totdeauna in 
istoria noastră 
doar ceva ca- 
care a fost, s-a incheiitt, s-a în
chis, ci, de multe ori, ceva care 
există în prezent ca idee și va 
exista ca desăvârșire in viitor. 
Dar să pornim ele la fapte.

Idealul formării unui stat u- 
nitar și independent a existat 
de veacuri. El s-a apropiat de 
împlinire'. prin marele act al u- 
nirii săvirșit de Mihai Viteazul. 
Condițiile vitrege nu i-au per
mis să dăinuie decît puțina 
vreme, mai puțin de un an, dar 
evenimentul acesta, unirea reă-

o

Timp și istorie

viitor, are in 
nuanța speci-

INȘCR1PȚII

Uzată de Mihai Viteazul, n-a 
rămas îri conștiința poporului 
roman cu uri țapi trecut, închis, 
ci a fost mereu, m decurs de 
trei secole', un ideal prezent, 
permanent, și o speranță vie de 

viitor. Această nă
zuință străveche a 
dost prin ani nă
zuință de fie

care clipă și s-a .materi
alizat intr-o sublimă și conți-r 
hui luptă pentru desăvlrsirc. 
Au venit ani grei de cumpănă 
și împilare, au fost dezbinări și 
războaie, au fost momente clnd 
unii, veniți din afară, credeau 
că această năzuință se va stin
ge, dar ea s-a păstrat și a răz
bit mereu prin Uni ca o flacără 
vie. Dovadă că marile idealuri 
ale popoarelor rămin vii, ne
stinse și ncinfrinte în timp.

Corneliu BA DULESC'U
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Cocsul —
‘ o cerință prioritarăj' Chemată să analizeze în spirit critic și auto- err.ic activitatea organului colectiv dc don- duceic depusă în anul care a trecut, să stabilească măsuri care să contribuie în continuare la creșt; rea producției de cărbune cocsifica- bil, adunarea reprezentanților oamenilor muncii de la mina Lupeni a ilustrat multiplele preocupări de care sînt animați minerii, cadrele tehnice ale exploatării, în frunte cu comuniștii, pentru a face ca anul 1977 să marcheze însemnate îmbunătățiri ale activității, în ansamblul ei.Bilanțul înfățișat adunării de către ing. E- mil Muru, președintele consiliului oamenilor

Exigențele creșterii 
rapide a producțieiDeși anul 1976 a fost încheiat cu rezultate în general bune de colectivul minei Vulcan totuși, icalizările nu s-au situat la nivelul care a conferit minei în cei doi ani precedent poziția fruntașă în întrecerea minerilor din întreaga țară. Această apreciere, exprimată iii darea de seamă prezentată de președintele Consiliului oamenilor muncii, ing. Ghcorghe Feier, precum și în cuvîntul participant lor la dezbateri a constituit' temeiul unei analize ample, competente, pătrunsă de responsabilitate, orientată spre identificarea a noi căi de sporire a eficienței de ansamblu a activității tehnico-produc-

Sentimentul 
redresăriiPr’ma concluzie desprinsă din analiza bilanțului activității minei Aninoasa pe a- nul 1976 ar putea suna astfel : a fost depășită o perioadă de dificultăți în care au fost înlocuite unele tehnologii, vizînd îndeosebi susținerea lucrărilor miniere, s-au ordonat abatajele frontale din sectorul I prin lichidarea denivelărilor, s-au adus modificări în șltuctura căilor de transport și s-au făcut pregătiri pentru extinderea exploatării mecanizate a stratului. Din încercările la care au fost supuse de dificultățile create de instabilitatea tavanului unor fronturi de lucru au ieșit învingătoare și cu zestrea de expe-

Maturitatea 
unui colectiv tînărRezultatele obținute în cele cîteva luni de cînd Livezeniul a devenit exploatare au dovedit cu prisosință că tînărul colectiv a pășit cu hotărîre pe drumul afirmării. Productivitatea realizată în abataje, peste prevederile planului, se cifrează la 9,4 kg pe post, obținîndu-se totodată însemnate economii Ia cheltuielile de producție. In ■ fruntea întrecerii socialiste, s-au situat brigăzile conduse de Aftonie Costea, Mihai Moldovan, Qheorghe Lițcan și Mihai Tira, ca să nu amintim decît cîțiva dintre fruntași.Brigadierii șl inginerii, maiștrii, au analizat cu exigență partinică, au dezvăluit

ANGAJAMENTUL
colectivului minei Lupeni

• Depășirea planului producției globale eu 
8.8 milioane lei • depășirea planului la pro
ducția de cărbune cu 5 000 de tone • pentru 
creșterea liniei de front aferentă producției 
suplimentare se vor realiza cu 10 zile ntai de
vreme lucrările miniere de investiții și se vor 
executa peste plan 100 ml lucrări de pregătire
• depășirea nivelului planificat al producti-, 
•vității muncii fizice cu 2,7 la sută și al produc
tivității valorice cu 2100 lei pe angajat și an
• obținerea unor economii la cheltuielile de 
producție de 700 mii lei și a unui volum de 
beneficii peste plan de 500 mii lei.

ANGAJAMENTUL 
colectivului minei Vulcan

• Depășirea planului la producția de căr
bune cu 51)00 tone și la producția glylTala cu 
4 milioane lei o executarea suplimentară a 
200 metri liniari de pregătiri și 120 metri li
niari de deschideri, rcalizînd planul la lu
crările de investiții în regie proprie cu 12 
zile mai devreme ® depășirea nivelului pla
nificat al productivității muncii cu 2850 lei 
pe lucrător și an • obținerea unor economii 
prin reducerea chcjtuielilor dc producție cu 
5001;00 Iei.

ANGAJAMENTUL
colectivului minei 'Aninoasa

• Depășirea producției valorice globale cu 
2 mi'ioane lei • depășirea producției de căr
bune planificate cu 1 000 de tone, iar a pro
ductivității muncii cu 0,8 Ia sută • economi
sirea a 50 000 kWh energie electrică și a 65 
tone combustibil convențional • organiza
rea! a trei brigăzi de pregătiri care vor fi 
sprijinite să realizeze viteze medii de 100 
m.luiiă • calificarea și policalificarea unui 
număr de 280 angajați.

ANGAJAMENTUL
colectivului E.M. Livezeni

• Depășirea planului la producția de căr
bune cu 1 500 tone. • Realizarea peste pre
vederi a 1,2 milioane lei la producția glo
bală industrială. • Depășirea nivelului 
planificat al productivității valorice a mun
cii cu 17 la sută. • Realizarea a 400 000 Ici 
economii la prețul de cost și a 200 000 lei 
beneficii peste plan. • Reducerea consumu
lui dc material lemnos cu 4 la sută și a 
energiei electrice cu 0,16 la sută. • Creșterea 
vitezelor medii de avansare la abataje și 
lucrări de înaintări cu 7 la sută față dc pre
vederile planului.muncii, a scos în evidență realizările unor brigăzi .și sectoare dar, mai ales, a insitat asupra rămincrilor în urmă și a cauzelor acestora, x înregistrate la sectoarele de mare capacitate aie.minei. In cuvîntul lor, participanții la dezbateri Petre Constantin, maistru minier principal la sectorul IV, Vasile Codreanu, Ion< lîvea, lor, Sălăjean, șefi de brigadă, Aurei Mitei, Miron Rebedea, șefi de sectoare, Titus< lostachc, director tehnic, Mircea Suba, președintele consiliului de control muncitoresc și alții s-au referit la necesitatea înlăturării grabnice a neajunsurilor manifestate în ac- livitalea unor sectoare și compartimente ale minei, făcînd propuneri privind îmbunătățirea lucrărilor de reparații și întreținerea utilajelor, asigurarea cadrelor de mineri la nivelul cerințelor. îmbunătățirea disciplinei, creșterea răspunderii fiecărui angajat în fața .sarcinilor de plan, folosirea cu maximum de eficiență a dotării tehnice și a fondului de-tîmp de care dispune colectivul. Animați de dorința de a și spori contribuția in realizarea sarcinilor ce le revin, șefii dc brigadă și de sectoare au dat glas hotărîrii colectivelor pe care le conduc de a susține în mod exemplar angajamentul prin care mina Lupeni a răspuns chemării la întrecere lansată de minerii de la I.M. Motru. Totodată, vorbitorii și-au exprimat hotărîrea de a face totul pentru a răspunde cerințelor exprimate de cocsarii hunedoreni, în scrisoarea deschisă adresată minerilor și preparatorilor Văii Jiului, astfel îneît să asigure în mod ritmic cărbune cocsifi- c ibil în cantități sporite și de .calitatea cerută, cu un procent de umiditate redus.In încheierea dezbaterilor adunării a luat cuvîntul tovarășul Clement Negruț, prim-secre- tar al comitetului municipal de partid. Vorbitorul a recomandat consiliului oamenilor muncii să tragă toate învățămintele din activitatea anului trecut, din. neajunsurile ivite în munca sectoarelor, să desfășoare o activitate cu adevărat colectivă, creatoare, pentru a mobiliza întregul potențial al exploatării la îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice ale acestui an și angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. (I. Ml'STAȚA) 

tive/de confirmare a adevăratului potențial al acestui colectiv fruntaș. Gel de-al doilea an al cincinalului revoluției tehnico-științi- fice prezintă și pentru colectivul minei Vulcan sarcini deosebite pe linia sporirii volumului producției extrase și a nivelului de eficiență economică. Așa cum arăta ing. loan Diaconi?, șeful sectorului IV, și brigadierul Constantin Popa, din cadrul sectorului VI[, experiența acumulată pînă acum în modernizarea tehnologiilor arată că mecanizarea constituie principala cale de creștere a producției, în condiții de eficiență sporită; O a- tenție deosebită se cere acordată și în continuare punerii în valoare a unor noi capacități de producție prin menținerea ritmului bun de excuție a lucrărilor de deschideri (ing. Iulian Filip, șeful sectorului VIII).Sporirea eficienței de ansamblu a proce- sului productiv presupune îrr același timp adoptarea și respectarea strictă a unor mânui i tehnico-orgnizatorice, între care pot ti menționate extinderea muncii în acord la peisonului auxiliar și îmbunătățirea călită-, ții reparațiilor utilajelor in atelierul mi.iei (Constantin Popescu, maistru minier, sectorul II), asigurarea stabilității conducătorilor la nivelul sectoarelor și al formațiilor de lucru (Szabo Balaș, șef de brigadă,-sector-.il VI), asigurarea unei discipline ferme la toate locurile de muncă (Ion Munteanu, tehnician sectorul V), participarea tuturor anga- jaților în acțiunea de prevenire a accidentelor de muncă (ing. Octavian Surdu. șef sector cc-raj), aprecierea fiecărei componente a procesului productiv prin prisma eficienței economice (Rudolf Botoșiu, contabil șef).Tovarășul Hie Radulescu, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., sublinia că redobîndirea de către colectivul minei Vulcan a locului fruntaș în întrecere presupune în primul rînd valorificarea in
tegrală a tuturor rezervelor de producție 
disponibile, între care pot fi menționate în
deplinirea ritmică a sarcinilor de plan de 
către fiecare brigadă și sector de producție, 
utilizarea optimă a liniei de front și a for
ței dc muncă, reducerea consumurilor spe
cifice de energie electrică și materiale. 
(Bujor BOGDAN) 

rieniă îmbogățită multe brigăzi de mineri. L i pai tea pozitivă a acestui bilanț au fost îps' risc depășirea planului anual de către sectorul IV cu 9490 tone ; reducerea consumai i’oi la lemnul de mină cu 0,7 mc, la cherestea cu 0,6 mc, la energie electrică cu 0.4 kW si de aer 'comprimat cu 4 mc pe 1 000 tone- de cărbune. Redresarea ritmului producției înregistrată către sfîrșitul anului nu a mai putut aduce totuși recuperarea res- tanțe'or maii la producție, la lucrările de pregătiri, de deschidere, a depășirilor Ia cheltuielile de producție cu 84,1 iei.— Am pășit bine în ’77 în ce privește producția - spunea N. teapă. Nu ne mulțumesc însă realizările de la pregătiri și nu am vrea să ne întîlnim peste cîteva luni pentru a vorbi rău despre sectorul IV. Intimpinăm greutăți din cauza lipsei de cadre. Am îmbrățișat susținerea prin tavan de rezistență, dar avem nevoie de grinzi. In trimestrul iii am vrea să trecem,: la folosirea benzilor, dar pentru aceasta avem nevoie de sprijin.— In luna ianuarie am pășit, cum s-ar zice, cu dreptul — releva maistrul principal la sectorul de investiții, Mihai Bănică. Am realizat planul în proporție de 105 la sută. Dacă ni se vor satisface comenzile de materiale, îndeosebi dc lemn corespunzător, ne vom depăși planul pe 1977 cu cel puțin .30 ml lucrări.Dezbaterile din adunare, exprimînd hotărîrea colectivului minei de a pune punct situației de codaș și de a păși înainte împreună eu fruntașii, a jalonat și o seamă de direcții pentru activitatea consiliului oamenilor muncii. Orientîndurși cu precădere preocupările spre perfecționarea tehnologiilor d ■ lucru și extinderea mecanizării, asigu- rind un raport țjptim intre numărul de posturi prestate în cărbune și cele de Ja alte lucrări, acționînd in permanență pe linia întăririi ordine! și disciplinei, a organizării . producției și a muncii — cum sublinia în cu- v-întul său tovarășul Iulian Costescu, secretar al C-omitetului municipal de partid în încheierea adunării —, consiliul oamenilor muncii de la mina Aninoasa va crea premisele unui bilanț pc anul 1977 care să readucă minerii din Aninoasa pe locul pe care îl merită. (T. ȚAȚARCA) 

cauzele rămîncrilor în urmă. S-a discutat mult pe tema aprovizionării cu materiale, modul nesatisfăcător în care sînt întreținute căile de transport. „Depozitul minei este plin de materiale. Le vedem stivuite la șină, dar ie simțim lipsa la locurile de muncă. Trec uneori zile întregi fără să primim materiale". (Vasile Maxim, șef de brigadă). „Materialele de care avem nevoie trebuie să ne fie aduse pînă în apropiere dacă nu chiar la locul de muncă. Nu e sarcina oamenilor din subteran să rămînă la suprafață și să încarce materiale. Ei trebuie să muncească în mină, pentru asta sînt calificați, pentru asta sînt plătiți". (Costea Aftonie, trontalist).S-a amintit și faptul că aceste deficiențe se datoresc pe de o parte și raionului de transport al minei care pentru cele cinci locomotive, cît este parcul în rjiomentul dc față, are 23 de mecanici și 7 revizori.O altă problemă viu discutată a fost calitatea reviziilor și reparațiilor, activitatea compartimentului electromecanic.— Aproape că nu e zi în care să nu avem vreo defecțiune la utilaje. Combina este foarte bună, dar întreținerea si revizia a- cestcia nu se face într-un mod corespunzător — spunea șeful de brigadă Traian Sușu.Critic, dar mai ales autocritic, inginerul Nicolae Pctruț, se referea Ia activitatea e- lectromecanică ce este desfășurată de colectivul pe care-1 conduce : „Nu întotdeauna calitatea reviziilor și .reparațiilor a fost cea dorită. Dacă programarea acestor luci ări a fost bine întocmită, nu același lucru îl putem spune și despre realizarea lor. Sînt cazuri cînd lunea sau marțea, utilajele revizuite sau reparate sîmbăta și duminica trebuie revizuite „ sau reparate din nou".Problemele discutate au fost numeroase. Nu s-au trecut cu vederea nerealizările, nici de la lucrările de investiții și pregătiri, n-a fost lăsată deoparțe nici activitatea, de protecție a muncii și aerajul minei. Toate discuțiile au vizat însă, hotărîrea de afirmare a colectivului, dorința lui de a învinge rutina și inerția, automulțumirea și toleranța.Măsurile adoptate, angajamentele pe care minerii și le-au asumat au demonstrat temeinic maturitatea unui colectiv tînâr. 
(Dorin GHEȚA)

Eficiența investițiilor în centrul preocupărilorLucrările adunării reprezentanților constructorilor și montorilor Grupului de șantiere Valea. Jiului al I.C.C.M.O., a constituit un nou prilej de angajare și mobilizare a potențialului de care dispune colectivul în scopul ridicării pe o treaptă calitativ superioară a muncii în domeniul investițiilor industriale. . S-a subliniat cu acest prilej un șpr de neîmpliniri ale anului trecut în activitatea colectivului și al consiliului oamenilor muncii al șantierului. Dar acestea, împreună cu și mai numeroasele exemple din ..experiență muncii rodnice au stat la baza unor propuneri judicioase, îndreptate spre un singur țel : adoptarea de măsuri care să asigure îndeplinirea întocmai, la cei mai înalți parametri calitativi, la toți indicato-rii specifici, a sarcinilor mult spb- . rite ale anului în curs,.■ Petru Iorga, Vasile Boboc, Bălan, Gheorghe Antonie, •Ridzi, -Dumitru Chirculescu, stantin Dincă și alti vorbitori nut să remarce rolul pe ’care lin! oamenilor muncii, consiliul de control muncitoresc,. comisiile , pe domenii,;'coi■ p>artimentele economic, teamc și de aprovizionare, mate

loan 'Carol Con- au ți- consi-

rială sînt chemate să-l aibă permanent în sprijinirea activității nemijlocite a punctelor de lucru, oferind formațiilor , cele mai bune condiții de muncă, intervenind operativ și eficient în rezolvarea problemelor stringente ale șantierelor, deter- mlnînd respectarea strictă a grafi-
ANGAJAMENTUL

Grupului de șantiere din Valea Jiului al I.C.C.M.O.

’ • Scurtarea cu 15 zile a duratei dc execuție la un număr de 6 obiec
tive. • Depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 440 
lei pc an și angajat, e Execuția supltmentară a unui volum de construc
ții-montaj in valoare de 6'10 006 Ici. • Sporirea cu 5 la sută față de plan 
a numărului angajaților ce vor lucra în acord global. • Economisirea 
a 12 tone ciment, 2 tone metal, 3 tone lemn.celor de producție, punerea în funcțiune la termen a tuturor capacităților de .producție planificate.Cu o sferă largă de interes s-au "dovedit în cadrul adunării problemele care vizează întărirea acțiunii de recrutare, stabilizare și calificare a. forței de muncă. S-a insistat pe necesitatea creării pe șantiere a noi .locuri de muncă pentru femei, mai ales prin îmbunătățirea condițiilor de, muncă, prin mecanizarea avansată a operațiilor. S-a considerat util sub acest aspect ca organul colectiv de conducere, împreună cu principalul beneficiar, in același

■timp for tutelar — C.C.P., să elaboreze în acest sens un program apro-, fundat, care să fie tradus grabnic în viață, privind posibilitatea completării; deficitului de forță de muncă din Valea Jiului din această sur- să. "S'?Dăt fiind rolul determinant al beneficiarului 'în desfășurarea activității; de inv'esțf- • ții, întărirea conlucrării cu acesta . s-a aflat mult în .’atenția constructorilor, în vederea sporirii eficienței ■'investițiilor, ătît sub aspectul realizării la timp a o- biectivelor cît și a eficienței propriu- creșțgrea producți-zise, constînd în creșțgrea productivității mimcjj și reducerea costurilor. S-au preconizat numeroase soluții și măsuri având ca scop reducerea consumurilor de materiale. în principal Ciment și fier, folosirea lor chibzuită — așa cum sublinia secretarul general al partidului - prin adoptarea de procedee de execuție . moderne și înlocuitori, combaterea fenomenelor de risipă, Nota definitorie a tuturor dezbaterilor a constituit-o continua preocupare a colectivului de constructori și mentori față de sporirea neîntreruptă a- ,efi-p. ■ciehtei investițiilor; (A. HOH-MANj.

Adunarea generală a oamenilor muncii de la C.C.S.M. Petroșani a analizat multilateral activitatea colectivului de cercetători pe anul 1976. Bilanțul raportat de Consiliul științific în darea de seamă, problemele ridicate și propunerile formulate în cadrul dezbaterilor'au vizat 
Cercetarea - materializată in creșterea 
gradului de securitate a muncii minerilor

îmbunătățirea continuă ; a activității în laboratoare, rezolvarea tuturor temelor de cercetare prevăzute în plan și suplimentar în angajamente, finalizarea lucrărilor de cercetare la un nivel științific ridicat.A fost scos în evidența faptul că, prm strădaniile, cercetătorilor, în anifi <i i trecut colectivul CCS.H vi realizat peste, prevederile’.'de plan ■ 29 teme de cercetare (față de 20 angajament), peste 900 mii lei la încasări din servicii prestate (500 mii lei angajament), iar beneficiile realizate peste plan se cjfrează ia 1,5 mi-: liotuii !<■:. M-ăsuro valorificării potențialul creator și i a r experienței colectivului o dau însă temele re- ' zb'tvate și finalizate. Pentru ridicarea permanentă a stării de securi-I tale în minele Văii Jiului, temele au ! 'vizat ; prognoza degajărilor’ce me- ■I ateu, opt imizarea proiectării aerap:- ț ilui cit mijloace moderne de calcul,

degazarea stratelor de cărbune și a spațiului exploatat, aplicarea de tehnologii perfecționate de pușcare, ridicarea gradului de securitate în folosirea energiei electrice etc. Dintre temele de cercetare o bună parte au fost finalizate prin modele experimentale, prototipuri de aparate

și instalații.. De remarcat că unele din acestea, cum estei.cutia de ra- niificație pentru circuite cu siguranță intrinsecă pentru centralele telegrizumetrice — ce se aduceau din import —.sînt confecționate în atelierul de ■ microproducție al C.C.S.M. urmînd să fie livrate încă din acest trimestru exploatărilor miniere. ': p < ..: ■, Dezbaterile adunării au scos în evidență noi posibilități pentru îmbunătățirea si creșterea eficienței ' activității; de cercetare. Extinderea acordului global la cel puțin 70 . la su?ă clin contractele,de..cercetare pe anul. 19’77, realizarea'programului de, investiții — construcții, valorificarea integrală și imediată a rezultatelor cercetării sînt doar cîteva din direcțiile in care sînt chemați să acționeze cercetătorii pentru ridicarea calității . activității lor. (I. B.iLAN)
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Uteciștii sprijină producția
• ORGANIZAȚIA U.T.C. nr.

1 de la E.M. Petrila a inițiat, pentru perioada 7—13 februarie, o „săptămână a muncii pa- triotice“ în cadrul căreia tinerii să sprijine concret activitatea de producție din sectorul 
I, In primele două zile' de desfășurare a acțiunii, uteciștii sectorului între care s-au remarcat ca deosebit de sîrguincioși Virgil Cîrta, Emil Ignat, Nico- lae Hampu, Ionel Burdea, Iudi- ta Gherman și Pavel Vladislav, au efectuat lucrări de o mare utilitate pentru producție. El au transportat în subteran 50

.șine de cale ferată îngustă necesare echipelor de la întreținerea traseelor de transport, iar pentru a veni în sprijinul minerilor din abataje au transportat și stivuit în apropierea locurilor de muncă 7 cărucioare cu bandaje și lemn de mină.Pentru - celelalte zile ale acțiunii ce o desfășoară în folosul producției, uteciștii sectorului I și-au propus să strîngă și să transporte armăturile metalice TH și tuburile de aeraj din ga- leria de-bază stratul 6 orizontul XII pentru a fi redate pro-1 ducției ; de a aproviziona cu ar-

Și tinerii ceferiști de la Remiza de locomotive Petroșani desfășoa
ră în aceste zile rodnice acțiuni patriotice de strîngere și valorificare 
a fierului vechi. Foto : I. LIC.IU

mături metalice și bandaje brigada de mineri ce efectuează lucrările de pregătire de la orizontul XIII ; să adune lemnul vechi' de la orizonturile XII și XIV, să descongestioneze galeriile de aici de materialele fără întrebuințare,, ' ■ '
• inițiativa uTeciști- 

LOR de la sectorul I a avut ecou mobilizator șl în rândurile celor din organizația U.T.C. nr; 3, preluînd-o operativ și organizând, la rândul lor. o „săptămână a muncii patriotice" pentru sprijinirea ■ activității de producție din sectorul III. Ce au întreprins ei' concret în primele zile ? îndrumați de maiștrii mineri Silvestru Oile mu și Iosif Haidu, uteciștii Augustin Gruber — secretarul organizației U.T.C. nr. 3, Sabin Su- larea. Aurel Popică. Victor Anton și Mihăi Clima au podit abatajul cameră 1 est de la orizontul XIV, Pentru executarea lucrării ei au transportat pe traseele subterane 15 cărucioare de scândură, jumătăți de lemn și plasă metalică pentru podi- re.a. abatajului. In continuarea acțiunii tinerii din sectorul. III și-ău propus să colecteze 75 tone fier vechi, de la orizontul XIV, să transporte 27 armături de fier de li abatajul cameră nr. 30 și să descongestioneze 250 metri de galerie.-de deșeuri de lemn de Ia același orizont. • '
Eugen COSMAN, secretarul comitetului U.T.C.E.M. Petrila ' *■■-

La 9 februarie a.c. a încetat din 
viață, după o scurtă și grea su
ferință tovarășul ing. Ștefan 
Almâțan, membru supleant al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, membru al Birou
lui. ți secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R., vice-

La Conferința județeană de par
tid din februarie 1968, tovarășul 
Ștefan Almâțan a fost ales mem
bru al Biroului și secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., funcție in care a fost apoi 
reales. In 1974, la Congresul al 
Xl-lea al partidului, tovarășul Ște-

în fiecare brigadă productivitate înaltă
(Urmare din pag. 1)mai mare măsură activitatea rectorului, pe trimestrele urmă'oaie A- bia azi (luni, 7 februarie — _ hm ), ne-au sosit aripat urile pentru col de-al doilea front, timp de Cinci zile livrarea lor fiind întârziată de către furnizor. I U M. Petro ,am. , ..r timp de două zile ele s-au aflat pe traseele dc transport ale' minei. Un alt aspect : azi, lăcătușii au scsi*. la frontul brigăzii noastre la ora 10,30, pe când ..nevoia; de a ne lungi, tubul de ăerăj și transportorul a .existat încă la începutul șutului. Ca urina

re, am pierdut cea de-a doua puș- cătură. Asemenea întârzieri au fost foarte dese în ianuarie și ele continuă :să ne pună piedici. Tot asrfel, materialele care ne sînt necesare la front sînt aduse până lă• 306 metri de acesta. De acolo ni le apropiem singuri avînd pe traseu și o porțiți- ne de plan înclinat în care, de săptămâni în șir „partea mec.imcă“ ne promite că va monta un troliu. Cam de mult așteptăm și înlocuirea actualelor transportoare, pe caro le folosim de doi ani, cu alteie noi. de mare capacitate. ; - : ;c; eLa sectorul I al E.M. Urieani, ca,

de altfel, în unanimitatea sectoarelor din V.ale, îndeplinirea sarcinilor de către fiecare brigadă în parte este chezășia realizării ritmice și eficiente a planului pe sectoare șl nune. Fără a neglija disciplina muncii în general, căile atingerii a- cestui deziderat se regăsesc, in primul rînd, în măsurile tehnico-orga- mzatorice menite, să asigure materiale . și funcționarea i- reprdșabilă a utilajelor, măsuri care- se ■ cer i urină rite permanent, cu maximum de interes de către toți- factorii.
moei obiectiv concret 

comuniștilorcă nu. N-am făcut-o nici noi, nici sindicatul, nici U.T.C. -ul“, spunea contabilul șef a| exploatării. .Mergând pe linia dezvăluirii responsabile, exigente a lipsurilor, delegații aii subliniat ca ele. sînt: rea- ;.ț le rezerve în activitatea;*de viitor ’ a minei. „Dacă* nu aveam atîtea .. absențe de la lucru, noi ne puteam realiza planul. Comitetul de partid trebuie să imprime o discipli- mă fermăj muncitorească în toate

Darea de seamă și discuțiile purtaii- ne -aelegațu la conferința, orga-,, nizației de partid de lă mina Bărbăteni pot fi nuțnite,; fără teama de a greși, un XȘritabil rechigito- riii- al neajunsurilor, al lipsurilor și deficiențelor , care au făcut ca activitatea? economică să nu sr ri- dice la nivblul sarcinilor. „Dacă mina nu și-a realizat sarcinile de plan, aceasta este urmarea nerea- Lizării productivității planificate, pe de o parte, iar, pe de altă partea, lipsei de efectiv" — spunea comunistul Victor Răgușițu. Nimic;’ mai adevărat. Dar nerealizarea productivității muncii este și ea o consecință. „S-o spunem deschis— remarcă uelegatul Gheorghe Baciu — avem multe abateri de la disciplină. Eu cred că, la noi, comitetul de partid va trebui șa ceară conducerii colective măsuri ferme pentru a pune capăt odată acestor abateri". Nimic mai justificat decît să ceri asemenea măsuri pentru ca pfin înlăturarea deficiențelor, să descoperim importante rezerve de creștere a productivi-' tații. „Spunea cineva aici că nu ne-am îndeplinit planul și din cauza lipsei de efectiv. Este o cauză dar noi, cei care am fost prezenți— prin noi înțeleg..întregul, colectiv — noi de ce nu ne-am realizat productivitatea ? se întreba șeful de brigadă Marten-Carol. Pentru că avem multe defecțiuni e- le.ctromecanice care ne opresc din lucru, pentru că hu sînțem bine aprovizionați cu materiale și piese de schimb, pentru câ linia ferată e sub orice critică. Trebuie să se intervină ferm pentru a termina odată cu aceste acte de ih- disciplină".efectiv e o au venit 641 re au rămas cat 626 de ocupat suficient de ei, să-i stabilizăm, să-i creștem, să-i legăm su- organizații de partid. (Dragoș CA-fletește de mina noastră 7 Eu cred LIN)

„Și apoi cu lipsa de poveste. Anul trecut de oameni, dintre ca- doar 15. De ce au ple- oameni ? Oare ne-am
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Născut la 15 fe- ! 
bruarie 1932 în i 
Țărățel — Brad, i 
dintr-o familie cu 
vechi tradiții mi- | 
nerețti, Ștefan Al- J 
mățan a imbră- | 
țițat aceeați pro- j 
fesiune, a urmat 
ți absolvit cu re- j 
zultate foarte bu- ] 
ne Școala medie ; 
tehnică minieră 
ți Institutul de mi- j 
ne, devenind în ' 
1955 inginer mi- i

. nier.
Ca tehnician ți 

apoi ca inginer
, a desfășurat o activitate rodnică șui Ștefan Almâțan a fost dis- 

și apreciată la Comitetul geolo- tins cu ordine și medalii ale Re
gie București și apoi la întreprin
derea minieră Barza, unde a de
ținut funcții de răspundere ca șef 
de mină și inginer șef pe între
prindere.

In 1963 a ■ fost promovat ca ac
tivist al Comitetului regional Hu
nedoara ai Partidului Comunist 
Român. In anul 1965 a fost nu
mit adjunct al Comisiei economice, 
iar în 1967 șef al Comisiei econo
mice a Comitetului regional de 
partid. In 1966 a absolvit Acade
mia de științe social-politice „Ște
fan Gheorghiu".

publicii Socialiste România.
Prin încetarea din viață a 

varăsului Ștefan Almășan, orga
nizația județeană de partid Hu-

td-

nedoara, Consiliul popular jude
țean, colectivele de muncă din ju
dețul nostru suferă o grea pier
dere. Voința și activitatea sa de 
activist devotat al partidului ți sta
tului nostru socialist, spiritul de 
dăruire ți abnegație în muncă, 
căldura sufletească cu care se 
apropia de oameni, i-au atras 
stima ți aprecierea tovarășilor de 
muncă, a oamenilor muncii hune- 
doreni, care ii vor păstra o vie ă- 
mintire.

COMIȚETUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN ;

CONSILIUL POPULAR 
AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

Nimic nu e mai plăcut decît o discuție cu un om adevărat, miner ca o mate experierlță în munca, din adâncuri. Șeful de echipă de electricieni Gheor- ghe Sandu de la E.M. Lanea ne vorbește cu modestie' despre una din realizările recente ale colectivului.'— E, vorba de „dispeceriza- rea electroiiîcăuă mmeicLonea", Vedeți ? Această rozetă de becuri care se -aprind succesiv a- rată combina în lucru, această linie — transportoarele, dispece-Promotorii noului rțil poate urmări funcționarea ■ culbulorului, : nivelul cărbunelui in siloz, dozatoarele, încărcarea cărbunelui în sctiip, drumul acestuia până la suprafață, chiar încărcarea trenului ce va transport i cărbune. ,.Tabloul electronic, prins intr-un joc de artificii, seamănă cU o orgă de lumini, ; \Proiectantul acestei lucrări e tovarășul subinginerȚon Kul- csar, acum conducătorul părții energetice a minei. El ne-a asigurat asistența tehnică pe ; tot parcursul lucrării, îndrumat de inginerul șef a electromecanic Vasile Ion.Lucrarea am început-o în anul trecut, deci în curând putem sărbători prima aniversa- . re. Am . realizat-o împreună cu electricianul Fenici Marin și Fantini Ferdinand și am dori să împărtășim realizarea noastră și ortacilor de la alte exploatări. Este, bineînțeles, o Instalație foarte ieftină, dar de o eficiență, măre, puțîndu-se urmări de la suprafață întregul proces de producție. ‘. Pentru viitor ne preocupă dis- pecerizarea întregii exploatări, cum ar fi și timpul de încărcare, a unul vagonet la rol; vom ști precis unde se află fiecare tren, dirijând de aici producția.
Ion Dan BĂLAN, 

Petrila

energiei ți a preociipareâ a sarcjnilor comele pe ' ~ ' a arătat că S-au depus eforturi pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale concomitent cu acelea pentru transpunerea in viață a amplului program de mecanizare a mineritului în Valea Jiului, ceea ce constituie una din caracteristi- .■ cile dominanțe'a țot,ce,ea ce se în-* ; toptiaieșie la; 1.U.M.B. Și, cpentru ța ilustra mai .elocvent ce se petrece de fapt în uzină în ultimii ani s-a venit cu irgumentul, exprimat',cu nșiiidrie, al celor 50 milioane lei obținuți prin asimilări de utilaje și piese .de schimb, reprezentînd 25 la sută din totalul producției.Evidențiind acțiunile întreprinse Ia nivelul fiecărei secții și atelier, tovarășii Viorica Păstrăveanu, Ion 
Dobre, Gavrilă Dan n-au uitat nici acele aspecte care privesc, in mod direct buna organizare a producției și disciplina de -partid.— Nu este- «uticient să muncim bine, remarca tovarășul Gavrilă Dări, ci să ducem și o viață de organizație tăm partid, 
Vulpe, 
dorescu, Dumitru Găgeanu și alți vorbitori au amintit de asemenea, importanța factorului educativ în îndeplinirea sarcinilor de producție, într-o uzină în care peste 65 la sută din lucrători sânt tineri.Multiplele aspecte dezbătute au scos în evidentă în activitatea colectivului imense rezerve de a se munci mai bine, de a se realiza utilaje și produse mai diverse, obținute prin valorificarea superioară ă fiecărui gram de metal și a folosirii raționale a timpului de lucru. . Descoperirea și aplicarea în viață a acestor resurse va conduce fără îndoială la mărirea aportului I.U.M.P. la creșterea producției de cărbune în Valea Jiului. (Nicolae ș 
LOBONȚ)

metalului, bușțibilultii, firializareConferința de dare de seamă și- alegeri a organizației, de partid de la I.U.M.P. â relevat încalc dată hotărîrea comuniștilor din această linie de investiții. Conferința-re unitate economică de a ;''se 'mobiliza plenar pentru transpunerea in viață a sarcinilor trasate de 1 Congresul al Xl-lea ai P.C.R., de Congresul educației politice și ai culturii' socialiste, -•Darea de seama prezentata cu acest prilej de secretarul com'ite-
Alegeri în organizațiile de pșrtidorganizațiile de bază. Și mai .este Încă ceva — opina secretarul organizației de bază nr. 8, Ioan Popescu. Vă trebui să intensificăm lucrările de deschideri și pregătire, pentru că știm cu toții, nu poate li extrasă tona de cărbune fără metru liniar". Lăcătușul Nico- lae Florea a cerut comitetului de. partid mai multă fermitate în a- . plicareă unor măsuri- care să uucă la economii de energie electrică, de materiale.Ceilalți participanțl da discuții î Mircea Belea, Vasile Tănase, loan Bordeianu, Aurel Drog lici, loan Cășuneanu — au relevat necesitatea întăririi' muncii de partid, a creșterii rolului organizației de partid de conducător politic al întregii activități. „Ceea ce s-a realizat bun în activitatea organizației de partid de la mina Bărbăteni trebuie dus mai departe — sublinia tovarășul Clement Negruț, primul secretar al Comitetului municipal de partid. Comitetul de partid are, datoria să aplice în întreaga sa activitate înaltul tic și autocritic care conferința organizației să ia măsuri, dar să leVorbind despre lipsurile din trecut, comuniștii -au fost tot «timpul cu gîndul la viitorul minei — o. biectivul concret de lucru a fiecărei

spirit cri- a dominat de partid, și aplice",

tului de partid, tovarășul Dumi-, 
tiu Boța, a scos în evidență preocuparea colectivului, în- frunte cu comuniștii din cele 10 organizații de bază, de a canaliză ’ întreaga muncă politică în direcția realizării în mod exemplar a sarci- ' nilor de plan. Nu se poate spunecă nuvs-au făcut eforturi în acest: sens. Dovadă sînt rezultatele deosebite din anul trecut, cînd planul a fost realizat Ia 10 decembrie, iar în perioada ce a' urmat pînă la \ încheierea anului s-a* obținut o producție globală suplimentară de. 28 milioane lei. Rezultate bune au fost obținute de acest colectiv harnic și la' producția, marfă, unde planul a fost depășit cu 7,52 la sută, la productivitatea muncii rea- . lizîndu-se peste sarcină 8 900 lei pe angajat. Vorbind despre aceste succese,, tov. Dumitru Crăciun inginerul-. șef al întreprinderii. Ni- 
colae Lazăr, președintele, comitetului sindicatului șl alți vorbitosi. au subliniat în intervențiile lor faptul că se cere totuși o mobilizare mai fermă în care scop din munca politică trebuie eliminat formalismul făcînd posibilă obținerea unor rezultate și mai bune la toții indicatorii. Organizațiile de bază, sindicatul și organizația U.T.C. să imprime în rîndurile angajaților din uzină spiritul de economisire a

ireproșabilă, să. respec- neabătut disciplina de Tovărășii Nicușor
Spirea Suditu, Mihai Teo-

se
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la el „șuf‘ este 
cind a terminat lucrul

de lîngâ
i

Faima frontaliștului Petru 
Scredeanu, a depășit de mult 
granițele sectorului II, de la mi
na Dîlja, unde lucrează de peste 
10 ani. Numele lui, legat de fap

te, de tonele de cărbune care au 
luat drumul economiei naționale, 
este de mult cunoscut tuturor mt- 
nerilor Văii noastre.

Ordinea și disciplina pe care a 
instaurat-o in brigada ce o con
duce, priceperea, temeinicia cu
noștințelor acumulate, experiență 
căpătată de-a lunguLanîlor în 
lupta cu, întunecimea jnuntelui, 
cu forțele șt capriciile acestuia 
șț-au spus cuvîntul, cuvintul greu, 
pîntăriî îh tone de cărbune ex- 

1 trase peste plan.
ț JOm destoinic, a știut să cunoas
că și să se înconjoare de oameni 
destoinici. Oameni destoinici sînt 
pe cale să devină și cei patru nou 
angajați stabilizați in brigadă a- 
nul trecut. .

In mină, brigadierul Scre- 
. dcanu, este cunoscut ca omul cu 

L „mina de fier", intolerant față de 
' qbeteri, exigent cu cei care nu-și. 
1 fac datoria dar și om de omenie 

cu cei care pun umărul, cu cei 
care sînt alături de el și la bine

SB

■
y

V____
i și la rău. 
’ — Anul f

y 
y 
y 
y 
y 
y 
y

; — Anul trecut am avut mai bi
ne de 7 luni condiții foarte bune 
dc lucru. Am putut obține pro
ductivități mari, producție bună 
cu grinzile pășitoare, ne spunea 
Petre Scredeanu. Oamenii erau 
mulțumiți. Munceau cu spor și 
câștigau bine. Dar, spre sfârșitul 

‘ anului condițiile s-au schimbat. 
, Oamenii insă nu.

— La Scredeanu "și oamenii lut 
șuttil-nu-i cu ceasul, aveam să 

j aflăm de la conducerea exploată- 
. rit. La el șutul se termină cind 
ț și-au terminat lucrările ce și le 
4 planificase pentru ziua respecți- 
? ră • Ț-: ; , ■

y
Pe la jumătatea lunii ianuarie, 

intr-o zi de repaus săptămânal,se lucra la închiderea ciclului;

Șutul se terminase. Muiți din cei 
intrați în subteran -făceau baie, 
se îndreptau spre casă. Scredeanu 
cu oqmenii lui au ieșit cu mai 
bine de două ore după toți cei
lalți, lua ziuă a spus liniștit, fi
resc „Lucrul trebuia mîntuit, că 
doar noi ne propuseserăm să-l 
terminăm". ■ d- id ■

Același lucru s-a întimplat și 
duminică, 6 februarie. Penă n-au 
gătat ce și-au planificat, oamenii 
lui Scredeanu, in frunte cu el. eu 
șeful lor, nu au ieșit afară.

Pe fața brunetă a minerului de 
statură mijlocie. cu un fizic de
loc impresionabil, ochii trădează 
siguranța omului hotărit, a omu
lui de acțiune care știe ce are de 
făcut, a celui căruia nu trebuie 
să i se spună de doua ori un lu
cru. c-,''

Munca din subteran l-a oțetit. ' 
A căpătat dîrzenia omului care zi 
de zi înfruntă neprevăzutul, se , 
luptă cu muntele căruia îi smulge 
rodul bogat al cărbunelui. A în- I 
vățat să respecte oamenii, idr 
oamenii îl respectă pentru că o- 
mul cp „mina de fier'' a știut să 
și-i apropie. Pentru el munca 
încetat să mai fie o obligație.

—■ La el ..șut" e cină a terminat 
lucrul, nu cind sună ceasul !

" Dorin GI1EȚA
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y (VOR AVEA LINIȘTE, cel puțin trei luni, locatarii blocului 6 de pe strada Venus din Petroșani, iar Nicolae Toroagă va sta și el liniștit, tot trei luni, dar... nu în bloc. Că de, uitase omul că apartamentul în care locuia nu este o anexă cu program prelungit unui restaurant. Ce-a fă- I cut apoi din. liniștea celor care | muncesc și au nevoie de odihnă I e lesne de înțeles. El se odihneatot timpul, Sihgyra lui ocupație . erau pahargle golite. Acum are . o... ocupație sigură. Numai de-arține-o minte. .

convenit lor. Cum? Să fie unul mai treaz decît ei ? Pentru că .erau doi — Ferenczi Sigismund și Lukas Atila, măcelari la l.C.S. Alimentara — și cum unde-s doi puterea crește, l-au acostat pe

■ LAȘITATE IN DOI. Nu-1 cunoșteau. nu le făcuse nimic, O- mul mergea liniștit spre casă cu Probabil asta nu le-a

muncitorul S.N. de la I.C.C.M.O. ■și... 16 zile a avut nevoie omul de îngrijiri medicale.Pentru început au fost amendați amîndoi bătăușii, restul... urmează.
| copilul.

CINE SE ASEAMANA se adu- nă și, pentru că tot erau împreu
Parazitismul - o plagă ■I.Către, Biroul de repartizare a fo: ,cior de muncă Petroșam : Vă 

facem cunoscut că tovarășul Eugen 
Manea, repartizat de dv cu adresa 
ra. 1058533 din 25 decembrie 1976 

;nu s-a prezentat pentru definiti
varea formelor de angajare nici 
pînă azi 15 ianuarie 1977. Rugăm 
a se proceda in consecință ținin l 
seama de legislația în vigoare (M.M.P.G. — C..C.P. — I.C.C.M.O. șantier Valea Jiului' Petroșani, „- dresa nr. 732 din 20 ianuarie 1977).Acestei prime adrese îi urmează 
a doua, datată 24 ianuarie 1977, eu nr. 840, eliberată de același șan- tidb, unde era scris și de această .dată, negru pe alb, că Eugen \Ia- "nea nu s-a prezentat pent i defi- ritivarea formelor de angajare nici pînă în- data dc 22 ianuarie.Erau necesare aceste piecizari pentru că...Într-una din zilele săptăniînii trecute sînt depistați de călie organele de miliție cîțiva tineri de ocupație... fără. Am ales pentru a vi-i prezenta doar pe doi dintreEugen Manea, 20 de ani, din Vulcan, se lamentează în fața ofițerului de miliție, locotenentul major Ion Arsenic : „Nu vrea nimeni să mă angajeze". Cît de hiult dorea să lucreze o spun cele

A anunțat șeful și ...s-a— Eu am anunțat șeful. N-are decît să ia măsuri...Cu alte cuvinte „eu mi-am făcut datoria (? !), de. acum este treaba lui" — și omul cu cugetul „împăcat" încearcă „să se spele pe mîini" de orice .răspundere,El a constatat defecțiu- 'nea —să zicem — a anunțat. șeful ierarhic și pentru el deficiența nu mai există —- a devenit. „problema" șefului.Firește sînt cazuri cînd intervenția șefului este necesară, fie direct,, fie prin măsurile dispuse, atunci cînd competența celui care sesizează deficiența este depășită de complexitatea faptei, ceea ce nu era cazul la Iosif Korondi, lăcătuș montor la mina P'i- roșeni.Defecțiunea de la combina de înaintări a brigăzii Mihai .Șoldea trebuia bineînțeles, anunțată șefului ierarhic, ceea ce a și făcut Korondi. Dar s-a mulțumit doar cu anun-

țatul și și-a văzut, mai departe de’ cu totul alte treburi. Ba i-a mai și replicat maistrului Care a „îndrăznit" să-1 întrebe de ................ce n-a făcut nimic la corn- Lăcătușul iese din mină pe bină : „lasă-mă dom'le in pace. Ce, eu d-aia sînt plătit ca să muncesc pen- ța).tr.u alții". După propria-i

defectul ?“, întreabămaistrul. Toate intervențiile maistrului, amenințările acestuia răsună in van sub bolțile galeriei.scările puțului de la orizontul‘425 la 630 (suprafa-— Parcurgerea celor 205
ATITUDINI

pe mîinîței, de Ia alte locuri de muncă, pentru a remedia defecțiunea.In loc să fi acționai prompt, să-și facă datoria. I. K., a părăsit locul de muncă indiferent. El a- nunțase defecțiunea și cj asta a considerat că și-a făcut datoria. I-a lăsat pe minerii grupei să se uite la combina defectă, pe oa- . menii care la începutul schimbului îl ajutaseră ăeraj din care el a „reușit". să etanșeze numai u- nul. Oamenii l-au ajutat deși nu era de datoria lor. Ei știu ce-i spiritul de e- chipă. Dar I.K. nu cunoaște acest spirit. Nu știe că cei cîțiva metri liniari de pregătire — pierduți din cauza lui — înseamnă de fapt tone dc cărbune date mai tîrziu din abatajul aflat în pregătire.El a anunțat șeful și a zis că și-a făcut datoria I l-Ialal datorie !

schimbului i.să monteze 4 tuburi m.pe verticală l-a solicitat mult mai mult decît dacă ar fi lucrat la eliminarea defecțiunii — ne spunea inginerul șef al minei, Gheorghe Marchlș.In felul acesta știe lăcătușul I. K. să aprecieze strădaniile semenilor din subteran, asta a fost atitudinea lui față de muncă,

părere, demontarea unei. șenile de la combină nu era treaba lăcătușului, ci a minerilor din brigadă.Maistrul intră sub eom-■ bină și rămîne cu mina întinsă după cheile de care avea nevoie. Dar putea îțștepta mult și bine. Lăcătușul părăsise locul de muncă. Înainte dc terminarea șutului maistrul se față de propriile obligații reîntilnește pe galeria •’ ■■‘principală cu lăcătușul care-1 întîmpină : „Să-mi dați un bon că ies afară". „Cum să ieși afară, măi omule, fără să remediezi
de serviciu. Adică, ..să facă alții, eu să fiu sănătos". De fapt a și fost nevoie de intervenția îl or doi lăcătuși, Franrnsc Doicsar și Victor Abănărj- T.T. PANAIT

Egoismul pîngărește demnitatea de miner
(Urmare din pag. 1)membri ai colectivului. Ortacii 

în loc să-și vadă de treburile au trebuit să dreagă ceea ce, vina lui, se stricase. Pentru cîteva minute de odihnă „cîștigate:1 de el, alți oameni au pierdut o oră și jumătate,.de muncă,*iar el, la familie, a dus cu 10 la sută mai puțin din reipunerație pentru că nu. și-a îndeplinit sarcinile de serviciu și i-a împiedicat și pe alții să și le. îndeplinească.Aceeași atitudine față de îndeplinirea atribuțiilor ce-i reveneau a avut-o și un alt lăcătuș, tot de la sectorul III, doar cu ceva mai- vîrstnic (47 de ani). Teodor Ciu- 
călău. Și el, grăbit să iasă afară înainte de terminarea șutului, a lăsat transportorul defect. Transportorul a fost reparat de cei din schimbul următor pentru că ci-

lui, lor, din

nă și altceva mai bun mi' aveau de făcut, după ce s-au aghesmuit bine, iu început să-și împartă... pumni. Cam așa au început „amabilitățile" între Samu Mun- . teanu, fără ocupație din Live- zeni, și Gheorghe Chelaru și Ion Ojaru. angajați ai șantierului T.L.H.S. Și pentru că tot erau puși pe împărțeală, li s-a făcut parte dreaptă fiecăruia după fapte Samu Munteanu a luat două luni, iar Gheorghe Chelaru si .Ion Olaru au dat cite T 000 de lei amendă. încă o dovadă — pentru cine nu crede — câ Decretul 153/1970 le poate veni u- nora de hac. Așa că a primit fiecare ce i se cuvenea. (Cpt. Toma FALON)

I

I

ciul trebuia încheiat (era zi de repaus săptămînal).Doi oameni nu și-au făcut datoria. La prima vedere abaterile' sînt măruntei— au părăsit locul de muncă cu cîteva. minute mai devreme — dar în fond implicațiile acestor „cîteva minute" sînt mari și se rasfrîng asupr i întregului colectiv. Ei nu și-au îndeplinit proprule sarcini șj le-au lăsat, cu indiferență, cu semnalate, în seama altora, dezorganizînd producția, împicdicîndu-i si- pe altn să-st facă, datoria. :?;L,dș.îcj
,',Mi-am făcut azi datoria?" întrebarea trebuia să și-o pună și Ef- 

l*iinic lancu, om trecut de 46 ' ani, fochist la casa cazanelor la mina Petrila. Sîntem siguri mi Și-îs pus-o. cînd împreună schimbul său (schimbul III) nu evacuat într-una din zilele lunii nuarie zgura de la cazane. Consecințele? Preparația Petrila, secția brichetai, nu a avut agent termic a 'dona zi si nici bria muncitorilor de la ; minăâe’V: Consecințele acestor ' abateri —cum este cazul unui transportor sau bandă defectă-;^ se văd, se resimt imediat. Există însă și o altă tegorie de mai rnitin simiite în iroti vate.Dezorganizatori ai procesului dc producție, absentnmnnii. nu se gîn- desc Ia consecințe. nu se gind"sc
abateri eu urmări grave dar care se timp — absentele

de de că cu au ia-

cănit fac
ne-

făcut 52 de nemo- nu-1 întrece decît
Vasile Cheptea (de la sectorul V, 
care are nici mai mult nici mai , puțin decît 58. Ambii detașîndu-se cu mult de loan. Nâgy (36), Emil 
Goja (32) său Ștefan Mărcuș (27). Pe lîngă ei Ion Vlad (16) Ștefan 
Sz.oboszJay (19), Petru Gogîță (18), 
Andrei Ârmenco (17) și Pavel Di- 
nconu (12) sînt niște bieți „începători", figuri pajide, „nevinovate". De fapt, ei sînt oameni pe care un colectiv, un ortac nu poate conta. Mereu planează incertitudinea a- supra venirii lor la sșjviciu pentru că și-au făcut un obicei din 'a ab'senta cite 3—4 zile — rar 7—8 — în fiecare lună. ș'Față de. aceste, abateri colectivul nu a râma;, indiferent. Li s-a întins o mină de ajutor la timp dar . s-au făcut că nu o văd. Au fost criticați, sancționați, chiar . îndepărtați din mijlocul colectivului. Unora li s-a întins pentru a doua oară mina de ajutor în speranța că se vor îndrepta. Dar au înșelat așteptările. Un exemplu îl constituie Ioan Nagy căruia i s-a desfăcut do două ori contractul de muncă (1972 și 1973) iar, drept răsplată. în 1976 face 36 de-nemoti- vato. cum mai aminteam.Colectivul minei Petrila este un colectiv puternic, experimentat, du oameni, devotați minei., disciplinați : doar ici" și colo mai apar, din cînd - în cînd. ei.

nare singur a tivatș în 1976

... _ .. cei puțini la număr,ortacii r.-.-o trebuie să d°a nro. < ei certați eu disciplina munci-to- „ductie si meni fu ei. la familiile! lor rească si care nu vor să se înca-Nn se pindosca în egoismul , lor'în- dreze în ritmul sănătos de muncăgust deoît la persoana lor. ... hi ortacilor de pe urma cărora pro-. In cursul anului
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Pe Ion Bertoldi de la sectorul IV
treriît dear tăau f"'’U,t( la rnîna PMrlț a nemotivate.— cîte o lună fiecare din cei 10 ab«entn-

filă, cei care vor sa trăiască din munca altora fără să dea nimic în schimb, poate doar greutăți. Tar astfel de ..uscături" Mnd nu se mai pol face nimic cu ele, trebuie îndepărtate 1
Doar pofta de lucru le lipseamuncesc?;, care au,, rostul îbr în viață, care și-au întemeiat cămine trainice și .. abandonați, pînă. nu- este prea tîrziu, și tu Eugen Manea sau Irma T„ drumul pe care in pornit 1 :f ifrdddfiifi f jA

de neprevăzut a oamenilor gata ■pricind să profite de munca celorlalți, a oamenilor care in to_ șf ■făurească un viitor demn, i-ă’ies? invaluiți in mrejele parazii ■s'mul .1 Deschideți ochii si priviți in ;m, din pensia mamei (tatăl a fost in- mtați-vă la oamenii de lingă voi care chis pentru crimă iar acum... lucrează pe undeva prin țară;. Pînă urmează să se angajeze... a refuzat trei locuri de muncă.— M-au găsit tovarășii de la miliție la barul din Aeropoit. Intrasem cu un prieten, o cunoștință mai veche, din copilărie, să' 
o cafea. Ce râu am făcut ?Ce rău a făcut ? Vă lăsăm apreciați dv., stimați, cititori, ca să vă faceți o imagine si, clară vă spunem și cît de -. vene eia prietenia cu partenerul de ia ,?afe". Dar mai bine să o spună V. A. singur: „Pe domnișoara Mariana (? 1 în acte o chema irma) o cunosc de cel mult 3—4 zile; Am cunoscut-o pe stradă, alică ne-a făcut vineva cunoștință". Suficient de clar, nu ?Nu v-am ț ____ . . .— . .dintre tinerii care în loc să pășească alături ’ de vîrsta lor, pe care-i muncind pretutindeni, se iăfăie In brațele trîndăviei. Singuri și-au ales calea în viață, calea plir.ă

torită" de la vîrsta de 15 ani, nelegitim, dar are doi copii - urui de 6 ani și altul de 4. Din decembrie, dată la care a părăs i • aminul conjugal și s-a mutat- în Pe-
două adrese citate anterior. Din ce trăiește, unde locuiește, -eu ce - se ocupă și s-a ocupat pini .acum sînt întrebări la care tînărili încearcă să dea răspunsuri cît mai . „.convingătoare" : „Mai stau cite- troșani, trăiește împreună cu copiii odată pe la părinți, cind mă primesc, mai pe la prieteni... Bani fie de la părinți fie de la..." Asupra lui nu avea decît cîțiva lei. In schimb nu-i lipseau din buzunar .cărțile de joc. Cît despre biogralie deși este scurtă este destul ae în cărcată. La 20 de ani a suferit deja două condamnări — una, fiind minor, pentru tentativă dc furt, iar a doua, major, de data aceasra, pentru tîlhărie. Cîndva a lucrat pe la C.F.R. Crlvadia. Dar numai 5 luni, după care i s-a desfăcut contractul de muncă pentru absențe nemotivate. Iar acum... ar? peste două luni de cînd nti lhcrează. De ce ? Pentru că ...nu că n-ar vrea nimeni să-l angajeze, cum se tîn- guia, ci pentru că e mai comodă viața parazitară.Irma T. din Petroșani era gata- gata să ne înduioșeze cu necazurile ce ni le povestea, ne iazuri ce se țin lanț de capul ei. tbne este de fapt Irma ? O tînără care la cei 23 de ani, cîți are, nu a lucrat niciodată. Motivul ? A fost „căsă-

și

prezentat decît doide niille de omnîni întîlnim

Tudor MUNTEANU



Manifestări• Cenaclul „Ateneul tineretului" s-a întors dintr-un turneu cu săli pline în orașele Simerip și Călan. Spectacolul „Inimi și raze de soare" a întrunit din plin sufragiile publicului gazdă. • Expunerea „Tineretul — factor activ în realizarea sarcinilor cincinalului revoluției tehnico- științifice" a fost o temă viu dezbătută de către tinerii constructori.' Dezbaterea a avut loc în ziua de 8 februarie, Ia căminul de nefamiliști al I.C.C.M.O. • Duminică, 13 februarie, de la ora 10, la Casa de cultură din Hațeg, va avea loc faza de masă a concursului f ormațiilor ar - tistice de toate genurile, aparți- riîrid așezămintelor culturale din mediul rural. • In aceeași zi, la Casa de cultură din ‘Petroșani are loc faza de masă a Festivalului național „Cîntarea Româ- niei", la montaje muzical-litera- re și dans tematic. Participă șapte formații reprezentative ale cluburilor și caselor de cultură din Valea jiului, • Comemorarea răscoalei din 1907 a prilejuit locuiturilor din satul Iscroni, audierea unei expuneri pe această temă și urmărirea unui reușit spectacol pregătit de elevi. De un binemeritat succes s-a bucurat montajul „Sîntem români",, la care si-au dat concursul elevii din clasele V-VIII, pregătiți cp multă dăruire de prof. Maria Trifă. S-au remarcat pionierii Dorina Malinescu, Nicolae Lie, Doru Băncilă și alții.
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Pe un album de Octav Băncilă
A tremurat penelul sub lacrima durerii 7 
Ori cei umbriți de foame aleargă înspre cer 7 
Ori de arșiți ascunse se scutură toți merii, 
Pățind cu rosul vieții al gliei lăicer 7 !
Ba nul Se văd, prin ceață, guri negre, nesătule, 
Muscînd cu plumbi în osul celor ce-au îngrășat, 
Cu-'a lor sudoare, burta atîtor mari pătule 
Din care, niciodată, desculții n-au gustat. 
Sălbatică-ndîrjire de mîini înfipte-n coasă,; 
Dirz.cnie călită în flăcări ce-nfloresc...
Ce uimitor mai doare-n, albumul de pe masă 
Paloarea acestor chipuri, ucise mișelesc. 
Cu degete crispate pe tomul ros de vreme 
Simt jertfa lor, nestinsă, sub orizontul pur, 
și pentru-mbelșugarea ghirlandelor din steme. 
In linistea-mi de astăzi, spre liniștea lor jur ! 
| ț Maria DINCA

Spre osia vieții
E prin tăiș de coasă trecut al nostru dor 
Și țintuit în piepturi cu plumbii și cu fierul, 
Iar flăcăia-ntreruptă, de un nedemn omor, 
Puisează-n maci, chiar dacă a încălzit jungherul; 
Căcj tocul vrerii noastre, aprins dintr-un îndemn 
Spre osia vieții, sub cerul de furtună. 
Cu tunetul răscoalei a încrustat un semn 
Pe glia năpădită de șerpi șl mătrăgună. 
Și-am răzbătut, spre piinea dorită, intr-atît 
Că ne rămase griul curat, fără neghină, 
Iar juvățui rușinii ce nc-aiîrna de git
’ -om prefăcut cenușă, sub zarea de hermină... 
Azi. sub tăiș de coasă, se culcă lanul, greu, 
Venind din ierni apuse spre iarna îmblînz.ită ; 
fu seve viguroase să ne hrănim, mereu, 
Spre osia vieții mîndria neștirbită.

Mireea GORUN

Bifc1 ■

Viața social-econorhică a României, de la sfîrșilul secolului al XIX- lea și începutul celui de al XX-lea se caracterizează printr-o accentua- tă/ascuțire a contradicțiilor sistemului agrar din țara noastră-Proprietatea moșierească asupra .pămîntu- lui, cu toate urmările ce curgeau ___ _ _ . _____ ____din aceasta, determina ca, cea mai nordul Moldovei, perioadă ce caracteristică contradicție din mediul rural, acea dintre moșieri și ' țărănime,' să capete forme din ce în Ce mai ascuțite. Lipsa de pămînt o- bliga marea masă a țărănimii, să arendeze loturj din marea proprietate moșierească,pentru care plăteau dijmă. învoielile agricole, care se incheiau în perioada de iarnă sau de secetă, erau însoțite dc obicei și de o serie de alte obligații și de îndatoriri suplimentare,Sistemul de. muncă în dijmă a pă- mîntului devenise; pe măsura trecerii timpului, tot mai apăsător, la care se adaugă, ca intermediar, a- rendașul. Această practică a aren- dășiei a adîncit tot mai mult contradicțiile dintre marea țfroprietate șj' țărănime. Impozitele directe sau indirecte, pe care țărănimea era; o- bligată să le plătească, se adaugă condițiilor grele ale învoielilor agricole. ele completînd fondul de mizerie din care, pînă la urmă nu lipseau nici bolile de tot felul, mai ales tuberculoza și pelagra. „O tră
sătură caracteristică a vieții socia
le din ultimele decenii ale Secolului 
al XIX-lea și începutul secolului al 
XX-lea — arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — o constituie mișcă
rile țărănești, care au culminat cu 
marea răscoală din primăvara anu
lui 1907".După cum s,e știe, determinată de asemenea cauză, răscoala a izbucnit la 8 februarie 1907, în satul Flă-

De pesteVictor Sylvester are în grijă20 de ani, profesorul -------. .. ..i e-Ievi mai în vîrstă, care după ce ies . din mină sau de la birou, vin la Școala populară de artă să deslușească tainele picturii sau grafi- ! cii. Aici, spre exemplu,; au ucenicit limbaj grafic lapidar, surprinzîndgraficiană de real talent Clara- .Surugiu, pictorul Ion Cîrjoi și cîți alții. In prezent, alți 26 de muncitori, funcționari și elevi se pregătesc să pătrundă în tărîmurile mirifice ale artei.— Elevii noștri, se mîndrește profesorul Sylvester, sînt prezenți la toate manifestările cultural-ar- tistlce de anvergură, pri» expoziții. de grup dedicate evenimetelor. In anul trecut au. fost prezenți la expoziții municipale, județene, republicane, ba chiar și la cea mai reprezentativă întîlnire a graficie- tem ușor _ moștenirea artistică a nilor amatori din țările socialiste, lui Grigorescu, dar pînza rămîne la Dresda. Ilustrativă în acest sens este și expoziția. „Slavă strămoșilor", găzduită de foaierul Casei de cultură din Petroșani.La vernisaj, pentru, oricare iubitor al artelor plastice a fost e- vident talentul elevilor Școlii populare de artă, dar mai cu seaT mă este pregnantă orientarea spre reflectarea modernă a . actului is- țoric, cu precădere evenimentele aniversate în acest an — Cente-

mînzi, din județul Botoșani, răspîn- dindu-se cu repeziciune din nordul ..Moldovei pînă în Oltenia, desfășurarea ei punctînd mai multe etape si forme de manifestare.întreaga lună februarie este caracterizată de numeroase frămîntări țărănești, în special în județele din ... ’ T'"‘*;'y. a constituit preludiul zilelor de puternică încleștare din martie 1907.Sfîrșitul lunii februarie și ultimele zile'din primele zece ale Iui martie, consemnează lupte deschise ale țăranilor împotriva moșierilor și a- rendașilor. Intre 5—10 martie se ă- ting limitele de maximă încordare, dar numai în cadrul județelor din nordul Moldovei, după care valul furtunos al luptei țărănești se revarsă peste întreaga provincie, ca ■ apoi centrul răscoalei să șe deplaseze în Muntenia si Oltenia. Acum răscoala se află în etapa marilor acțiuni ale luptei țărănești, cînd mișcările izbucnesc simultan în mai multe județe si în mai multe comune. Odată cu aprinderea flăcării răscoalei în județele Vlașca, Teleorman și Olt, se ridică la luptă și țăranii din județele Rîmnicul Sărat și Buzău, pentru ca apoi să cuprindă toată partea de cîmple a. Olteniei, județele amplasate în zona de deal din stînga si dreapta Oltului, precum și cele din estul Munteniei, Brăilei, și Ialomiței, Ia care se adaugă Unele părți ale Dobrogei.Căpătînd contururi tot mai precise, treptat, lupta țărănimii se concretizează în acțiuni directe, cum ar

LN IMN DE SL/IIH TRECUTELEI DE GLORII, 
VIITORUL El L 0 MIROS II PI TRIEInărui Independenței și comemorarea răscoalelor dțn 1907. Pe Petru Atudoro’aiei, miner la E.M. Li- vezeni, îl recomandă talentul, tra- tînd un subiect dificil — violența răscoalelor din 1907 — printr-un 

Ml R I F I C E
eroism. Uricani, talent artistic

emoționante momente de Colegul său de la E.M. Petrie Hofer, vădește un deosebit cînd redescoperă evenimentele războiului de independență. „înainte pentru patrie" angajează privitorul într-un atac ? al „curcanilor", în care recunoaș- 
originală, un popas fericit în dru- mul ascendent al unui artist în formare. Grija pentru detaliul istoric trebuie să-l conducă pe 116- , fer la o mai, atentă documentare, fiindcă altfel culoarea „Va prinde" anacronisme supărătoare -(apropo de echipamentul „curcanilor'' ■— cizme, baionete și arme moderne). Tem. peramentul său vulcanic își găsește

fi atacarea conacelor, de obicei reședința arendașilor și moșierilor sau sediile administrațiilor de. moșii, cu scopul de a impune condiții omenești de muncă și de a distruge unele bunuri realizate din exploatarea ță- ' rănlmii, ultimul aspect dezvăluind o puternică sete pentru pămînt. La asemenea acțiuni luau parte ' mari țrupuri de răsculați, de obicei din mai multe sate care treceau la împărțirea cerealelor din magaziile boierești și a uneltelor agricole, u- neori punînd condiții dc muncă ra-
puternică ridicare la luptă 

a țărănimii exploatate
didal diferite de cele consemnate în publicarea de manifeste către contractele de învoieli agricole. Pe lingă atacarea moșierilor și arendașilor, au, fost cazuri cînd țăranii au încercat atacarea primăriilor, unde se găseau copiile contractelor de învoieli.In scopul de a impune moșierilor și arendașilor .'fugiți noile condiții , de învoieli și a se adresa autorităților cu cererile referitoare la pămînt,. în faza de început a răscoalei se înregistrează mai multe cazuri cînd țăranii au pătruns în orașe. Astfel de acțiuni au. avut loc în majoritatea orașelor. moldovene i lași, Botoșani, Dorohoi, Bacău, Roman, Piatra Neâmț, Huși,. Galați, dar, pe măsură ce răscoala s-a întins,- organele regimului burghezo-moșieresc au luat măsuri de a stăvili asemenea acțiuni.

matcă de afirmare și în lucrările în1 tempera despre răscoale. In , acest sens, „Studiu", „Noi vrem pămînt", sînt piese memorabile prin expresivitate.Dintre expozanți, mai reține atenția grupul celor trei elevi de la Școă-

,1a generală nr. 5 Petrila ! .Sorin Blaga, Ovidiu Vințan și -Alin U- drea, partizani ai metaforei grafice, ai simbolurilor directe, frapante, ai contrastului de natură tehnică (preferința, pentru linogra- vură, mohotipie etc.). Facem referiri directe la „Răsculații", „1907", „Peneș Curcanul" etc.Mia Valeria Radu rămine o adevărată revelație prin ceramica sa pictată; artă de „graniță" a mijloacelor tehnice și reliefării artistice, Trăim emoții deosebite, cînd artista amatoare țranspune artistic anul 1877, prin simplitatea, dar și prin perenitatea simbolului, în care florile și culorile tricolorului, ingenios armonizate, elimină com-Cronica cenaclului Rhabon
Simbătă dupu-amiază, la Casa de cultură a sindicatelor din Petro

șani, a avut loc prima ședință din acest an a cenaclului Rhabon al zia
rului ,,Steagul roșu" din Petroșani. Poate și datorită unei neinspiratc 
programări, la lucrări au participat un număr mai mic (decit ne aștep
tam) de iubitori ai literaturii, membrii cenaclurilor literare din Vulcan 
și Lupeni „lipsind cu desevirșire" vorba maestrului Caragiale. In orice 
caz, invitația noastră de a fi- prezenți la manifestările cenaclului Rhabon.-, 
rămine permanentă, ■

După discuții de ordin organizatoric, a citit poezie, I. P. Vlad, nume 
deja familiar unor publicații periodice. Asupra ciclului său s-au pronun
țat 1. D, Bălan, Maria Dincă, Emilia Țacea, Ștefan Nagyf*Ion Vulpe și 
alții. Cu acest prilej, s-au subliniat calitățile reale ale poeziei lui I.P. Vlad: 
imagini de o rară frumusețe, o lirică de idei ancorată în întrebările fun
damentale ale vieții, expresia dramatică a discursului poetic, dar Și unele 
inadvertențe, ,,de manieră", o excesivă, fugă după conceptualizare cu • 
orice preț etc. 1.1' Vlad, rămine să confirme părerile bune exprimate 
despre poezia sa, (ARGUS).
Concursul și festivalul de poezie patriotică

Bălcescu“ ;„NicolaeIn cadrul manifestărilor cultural- artistice desfășurate sub genericul „Cîntarea României", sub egida Consiliului județean Vîlcea al educației politice și culturii socialiste, cu sprijinul Consiliului cultțirii și . educației socialiste, al Uniunii scriitorilor și cu colaborarea revistelor „Luceafărul", „Tribuna" și „Convorbiri literare", se va desfășura în zilele de 23 și 24 a- prilie, festivalul de poezie patriotică „Nicolae Bălcescu". La concursul In consecință, țărănimea răsculată este nevoită ca la formele de luptă să adauge altele noi, cum a fost încercarea de împresurare și dezorganizare a activității gărilor și căilor ferate, cu scopul de a împiedică dizlocarea de trupe în zonele cuprinse de răscoală. In multe cazuri țăranii au recurs la ruperea firelor telefonice etc.In sprijinul răscoalei din 1907, s-a situat mișcarea muncitorească. Acțiunile directe . de participare . la răscoală la Pașcani, Buhuși, ValeaP r a h o v e.i sînt demne de remarcat, precum și nenumăratele acte de solidarizare ale , muncitorilor la re- > vendicările fraților lor de pe ogoare, atitudinea elementelor îngintate ale mișcării muncitorești socialiste, ... ... - ----------- ță-răni și soldați, organizarea de mitinguri de protest împotriva sînge- . roaselor reprimări, ne arată că proletariatul a fost sigura clasă socială alături de răsculați. ,Pe măsura creșterii în intensitate a răscoalei, autoritățile statului burghezo-moșieresc au apelat la armată, .care avînd în fruntea sa e- lemente ieșite din sîriul moșișrimii; nu a stat prea mult pe gînduri pentru a reprima lupta țăranilor. Numeroase au fost "cazurile cînd în confruntările dintre cei răsculați și trupe, cei dintîi au fost secerați cu o cruzime de nedescris. împotriva răsculaților din mai multe sate s-a folosit artileria. După răscoală au fost arestați mii de țărani; împotriva cărora s-au desfășurat procese ; alții au foișt dați pe rriîna moșierilor

poziții artificioase, alambicate. Și exemplificările ar putea continua, dar mai bine să judecați valoarea . lucrărilor „la fața locului".Producția artistică â elevilor Școlii populare de artă este rodul unor căutări personale, dar și al discuțiilor purtate la clasă, pe marginea tematicii și a tehnicilor abordate. .Expoziția amintită nu e un eveniment singular, ceea cc a demn de menționat, talentații je-c . lovi participă efectiv la manifestările din cadrul Festivalului national „Cîntarea României". Astfel, nu de mult au debutat pregătirile pentru realizarea unei expoziții, care să reprezinte figurile de legendă ale neamului nostru, permanența Văii Jiului în viața eco- nomico-socială a patriei noastre și alte teme lirice (peisagistică, flori etc.). Fiindcă, ne mărturisea 'prof. Sylvester, această expoziție se vrea un dar adus de elevi harnicilor mineri, preparatori, constructori, forestieri etc. Și ca orice floare potopită de frumusețe, fiecare „petală" ne va spori intensitatea emoțiilor artistice. Lc dorim succes.
Ion VULPE }

de creație sînt invitați poeți care ?Ș nu șînț membri Uniunii scriitorilor (sînt admise trei poezii, ori un ciclu politic echivalent sau un poem). Cele mai reușite producții poetice vor fi publicate în. caietul de poezii? „Odă patriei" și în revistele colaboratoare. In acest sens conducerile cenaclurilor literare din Valea jiului, sînt rugate să trimită, pe a- dresâ. ziarului nostru, pînă la dala de 15 februarie, poeziile selecționate pentru concurs. . ' 'și arendașilor, pentru a fi schingiuiri sau uciși. ■ ,și de data aceasta s-a dovedit că în ciuda marelui său potențial revoluționar, țărănimea n-a putut obține succese hotărâtoare numai cînd ■ proletariatul industrial și-a contu- . rât poziția sa de cea mai înaintată „ clasă , a societății, Acum țărănimea ' cîștigă un aliat și Un conducător care a fost capabil să se situeze ferm în fruntea luptei , revoluționare a întregului popor. Comuniștii au prețuit tradițiile de luptă ale țărănimii, iăr după crearea sa Partidul Comunist ‘Român, călăuzindu-se după învățătura marxist-leninistă, în focul marilor bătălii de clasă, au întărit, alianța clasei muncitoare cu țâră- , ) nimea, sub conducerea clasei .muncitoare. Tocmai această alianță s-a dovedit a fi factorul hotărîtor în înlăturarea exploatării, în cucerirea puterii politice, în făurirea unor relații noi, în dezvoltarea rapidă a economiei și societății noastre socia- ,'•liste.. • A • ;.--■•• -Grija și preocupările partidului și statului pentru dezvoltarea și întărirea agriculturii constituie o preocupare majoră. Această grijă este îndreptată în direcția întăririi și dezvoltării bazei tehnico-inate- , riale a agriculturii, organizării producției după metode științifice.Complexul de măsuri adoptai la . ’ cel de al XI-lea Congres al P.C.R., șînt menite să asigure rapida dezvoltare a agriculturii, ea fiind socotită o ramură de-bază a economiei noastre, naționale, iar grija partidului pentru continua creștere a nivelului de trai ăl țărănimii se înscrie la loc de frunte în măsurile ’ adoptate.
Prof. I. FRAGILA 

șeful Filialei Hunedoara a 
Arhivelor stalului



VINERI, 11 FEBRUARIE 1977

RASPUNDTM

CONTROLUL OBȘTESC AJUTĂ

ANCHETA NOASTRĂ

atribut al activității decontrol obstesc
TERASĂ DECLASATĂ

- Foarte bine !
BRINZA Șl BURDUFUL

La sfîrșitul săptăminii trecute, am însoțit în misiune două echipe mentări și protestelor consumatori- partea depozitului, a conducerii să lor. Echipa de control obștesc a su- clarificăm lucrurile, gerat în concluzie trei variante de rezolvare a situației : 1) crearea de condiții ; 2) prețuri corespunzătoare clasei în care terasa poate fi încadrată, și 3) reprofilarea o i închiderea temporară. Supunerh,,aceste „variante** atenției conducerii I.C.S.A.P.
„A EXTRA" Șl NU PREA

de control obștesc. Din componența primei, echipe au făcut parte minerii Miliai Vcsa. Stelian Crisțea și fostul coleg al acestora de la mina . Dîija, minerul Nicolae Șerban, în prezent angajat la E.M. Vulcan, însoțiți și de tovarășul Aurel Popa, activist cu probleme socialo la consiliul municipal al sindicatelor, iar din cea de a doua echipă au făcut parte medicul veterinar Funii Gherman, șeful circumscripției de igienă Petroșani, Elena X alea, asistent principal igienă, Ion Mânu, tehnician ia circumscripția de igienă Petroșani. Echipele au controlat cîteva unități de alimentație putui, ă și magazine alimentare din Petroșani, precum și Fabrică de produse lactate și Secția de băuturi răcoritoare de la Livezeni a F.M.I.L. In ancheta pe care o înserăm în continuare, redăm, succint, cîteva din aspectele constatate de cele două echipe.
Asadar, popas inopinat la bodega „Zori de zi“. Bufetul, gazdă a peste 25 de preparate culinare, între carp sărmăluțe, ciolan de porc si cîrnăciorî cu fasole, chiftele prăjite și marinate, pește pane, pește ia saramură, cîrnăciori oltenești, telemea de oaie,, mici, drob de porc etc.ine produc o impresie... plăcută. Întrebăm : /■/ u'iii ;t— Ce ne puteți spune, tovarășă 

Ana Szabo, în calitate de șefă de u- nitate, despre controlul obștesc? In ce măsură servesc vizitele acestor oamenii îmbunătățirii activității u- nițăților controlate ?— Ințr-adevăr am fost ajutată, mai ales în privința rezolvării unor probleme administrative, și de educație. Personalul din unitate, știind că este -cohtrolăt — și trebuie să menționez că tovarășii din controlul obștesc vinitocmai cînd localul e a- glomerat, deci cînd e mai greu pentru noi —, se străduiește să asigure mai multă ordine, curățenie, igienă in general. Și nu e chiar ușor într-o unitate ca „Zori de zi“, care realizează vînzări medii lunare de peste 4U0 000 lei, cu mult mai mult decît alte restaurante cu renume.
ÎNDATORIRI PRINCIPALE

Misiunea echipei de control obștesc fiind intr-un astfel de magazin mult ușurată de însuși principiul autoservirii, formă de vînzare operativă care oferă cumpărătorilor un cadru optim de satisfacere a preferințelor, solicitudinea vînzătorilor mărgmmdu-se doar la rapiditatea completării gondolelor și căiturilor si încasarea valorii mărfurilor, a putut urma la rând o altă unitate. a

— Sini necăjit. Una am discutat în adunarea reprezentanților oamenilor muncii și alta se petrece în realitate. In adunare s-a spus clar, că avem marfă suficientă și de calitate. Mere măi ales. Indicațiile sînt să se scoată la vînzare marfă de calitate. Planul unității este marc, iar eu vînd de luni de zile numai cartofi de calitate inferioară. Merele care le-am primit înainte cu cîteva minute, priviți, nu sînt de calitate „A extra" cu 5,90 lei kg.Controlorii examinează o lada, două, trei. Gestionarul unității O.LF,

La Fabrica de produse lactate, misiunea. echipei de control obștesc condusă de medicul veterinar Emil 
Gherman, era, așa cum statuează legea, urmărirea, calității bunurilor de consum produse — lapte și brânză dulce, smîntînă, iaurt, brânza sărată —. aprecierea stării de igienă. Dar. surpriză. Conducerea și toți factorii eu răspunderi din fabrica erau plecați la I.C.I.L. Slmeria. E- chipa de control depistează, totuși, bidoane cu smîntînă descoperite, multe geamuri sparte, începînd cu cele de la ușa de intrare în fabrică, aspecte ținînd de normele de igienă, o mașirtă frigorifică 31-IID-4920, folosită pentru transport de material, o stație de spălare a mijloacelor auto folosite pentru transportul produselor neutilizată de mult timp, un manipulator de navete fără halat și altele, ceea ce înseamnă că nu laptele, adus cu multe cheltuieli lă Livezeni, este mereu de vină că u- nele produse ale fabricii mai ajung la consumatori în condiții de calitate ce determină reclamații, ci și mediul si modul în cate el este transformat în bunuri de consum,

PREA MULTĂ RĂCOARE

cuȘeful magazinului alimentar autoservire nr. 18, Gabriș Victor, informează controlorii obștești : - Benefic iem de o aprovizionare deosebit de bună cu tot felul de mărfuri. Principalele noastre îndatoriri sînt in aceste condiții gospodărirea și vinderea mărfurilor, evitarea oricărei pierderi. Pe luna ianuarie ne-am depășit planul cu un volum de vînzări în valoare de peste 100 000

Terasa „Minerii?*. Controlorii obștești, remarcă în discuțiile cu personalul,. iar apoi consemnează în- procesul verbal (pentru a cita oară ? j) nepotrivirea dintre prețurile de vjnzare a produselor, practicate aici, prețuri corespunzătoare unei unități de clasa I, și condițiile . pe care terasa le oferă consumatorilor, îndeosebi în privința confortului și a igienei. Impresia pe care o produce oricărui vizitator această terasă, fapt mehționat.de altfel si în condica ’ este cea muri. In zintă în parte de bombele ca efectDecretului nr. 76/1975. Terasa /„Minerul" rezistă însă acestor regie-
de sugestii s: reclamațn, a unei crâșme depevre- oriCe caz, așa cum se pre- prezent, nu este prea de- ceea ce'’'au fost multe din reprofilate ori desființate al aplicării prevederilor

nr. 1, Gheorghe Stana, avea dreptate. Merele.din cîteva lăzi erau mici de tot, nu de calitate extra. In alte lăzi mere mari. frumoâse, erau amestecate cu mere mici, de altă calitate si alt preț. „Cum să le vînd ?“, se întreba pe bună dreptate gestionarul.. V :— Dar .morcovii ? ■ /A A -s/e: .— Și morcovii, in acte sînt de calitatea extra. In realitate, după cum vedeți, aproape furajeri. Eu trebuie să-i vînd și încă cu 2, lei kilogramul. Asta — cum ni s-a spus și cum știu' și eu — cînd avem marfă destulă de calitate. Cei de la depozit care tri- mit marja la magazine poartă toată răspunderea.— Și ce faceți ?— Nu am semnat și nu voi semna actele pinii nu vine cineva din

In vecini, la secția de băuturi răcoritoare a F.M.I.L., echipa constată în primul rând multe lucrxiri bune — utilaj nou, bine îngrijit, curățenie în interior ca într-o unitatg de producție ale căror produse sînt... băute de populația Văii. Echipa, face însă și constatări negative. Prima : clădirea era lipsită complet de căldură și apă caldă folosită la spălarea sticlelor. Cum s-ar spune se produceau răcoritoare îritr-c atmosferă deosebit de rece din cauză că la tîmplărie. ■ de unde este aprovizionată cu căldură și apă caldă secA ția băuturi răcoritoare, se terminaseră cărbunii. Cum era posibil să se lucreze totuși... o știu numai femeile încadrate aici și nevoițe să umble 8 ore cu apa rece în frig. A doua observație vizează ordinea și curățenia în exterior. Nu e de crezut că cineva și-a propus să conserve gunoiul în incinta secției. Deci...Am fost, așadar, direct sau indirect, martori la un dialog concret și rodnic între mineri și lucrători din comerț, intre specialiști în igienă și conducători ai unor unități producătoare dc bunuri de consutti. Un dialog care are un sigur scop — îmbunătățirea calității muncii, întronarea Ordinii și disciplinei în 1oate compartimehtele și în rândul tuturor an- gajaților unităților supuse controlului obștesc.C I ti t o r i i a
Cumpărăm toți 

asp.raioare?Sînt aspiratoarele niște... mături iot aie, dar totuși ele nu ie înlocuiesc cu totul pe predecesoarele lor din paie. Avem, deci, pevoie de mături. De unde le putem procura, deoarece din comerț au dispărut cu desăvârșire. La piața liberă.vin foarte rar și puține și se vînd cu preț de speculă mai repede ca plinea caldă. Așa s-au petrecut lucrurile, vineri, 4 februarie, și de cîteva luni încoace. Cu ocazia controalelor făcute pe teren împreună cu membrii din e- chipele de control obștesc din care lai parte, am constatat că gestiona- A rli magazinelor cer, dar nu primesc maturi în cantitățile solicitate. Ce . facem, ne cumpărăm toți aspiratoa-% ,rc? Oii pentru a găsi suficiente maturi în magazine trebuie să fie... măturată mai întîi neglijența unor merceologi și alți responsabili de la organizațiile poaștre comerciale, (loan CIUR, corespondent).

• NICOLAE RAU, Lupeni: In- trucit la 1 ianuarie 1977, în situația încadrării dv.. nu s-a produs' nici o schimbare în sensul promovării față de anul anterior, încadrarea in clasa 24 B este corectă.• RADU C. RADU, Vulcan: Nuputeți pretinde drepturile de transfer în interesul serviciului din moment ce angajarea la E.M. Vulcan s-a făcut la cererea dv. Pentru edificare asupra condițiilor în care are loc trarisferul în interesul serviciului, vă recomandăm să consultați art. 11 al Legii nr. 1/1970 privind organizarea și disciplina muncii -în unitățile socialiste de stilt. ■/.</■<. .j-i;-::/ ///?./• SILVIU OPREA, Lupeni : Regretăm, «tar. nu Vă putem indica adresa vreunei Militați de librărie care mai dispune de almanahul „Scînteia**. Exemplarele primite de chioșcurile de difuzare a presei din municipiul nostru s-au epuizat, intr-adevăr, foarte repede.® IOAN CIUR, Petroșani : Pînă la terminarea construcției grajdului propriu, caii proprietate a I.C.S.A.P. sînt adăpostiți in grajdul cetățeanului Dumitru Girbea și îngrijiți de acesta. 1 s-a atras a- tenția să îngrijească în mod corespunzător caii încredințați, în caz contrar i se va desface" oon- li actul de. muncă.
e MIRCEA STROE, Vulcan : Valabilitatea unui abonament lunar pentru autobuz este dc 30 de zile. In lunile cu 31 de zile, o zi cămine neacoperită, iar în cazul lunii , februarie, valabilitatea ra- mine'aceeași — 30 zile. Această reglementare este dată prin H.C.M. nr. 548/1961. Nu ne-am putut da scama din cuprinsul scrisorii dacă ați avut sau nu vreun fel de neplăceri și ce reclamați de fapt.a V1LCEANU P. CONSTANTIN. 

Petroșani : Pentru a primi răspunsul la întrebările <pe care ni le adresați vă așteptăm la redacția ziarului, secția economică.• ILIE MUNTEANU, Petrila:Informații asupra posibilităților pregătire profesională pentru fete ce vor exista în municipiul nostru la sfîrșitul actualului an școlar puteți obține, de pildă, de la Liceul economic precum . și de la liceele mecanice. De asemenea, vă mai puteți orienta si urmărind anunțurile ce, vor ti publicate in presă. ■; i'i/.A/,:/: i;
• IONEL JUMARA, Petroșani : Înființarea unui chioșc pentru vînzarea presei în strațja , Aviato-or nu se justifică deoarece nu asigura retribuția minimă lu- iitorului care ar fi încadrat aici. Rețineți, totodată, că numărul de exemplare dintr-o scrie do publicații afectate orașului Petroșani este cu mult sub capacitatea de desfacere a chioșcurilor existente deja.• PAVEL CRIȘAN, Petroșani :Comunicarea scrisă, primită din partea conducerii cooperativei „Unirea** Petroșani, constituie o confirmarea celor discutate împreună la redacție. V-o putem oferi spre consultare. . >■• H. I,, (adică I. Hampu), Petrila : Sesizarea dv. nu s-a confirmat. N*h sc risipește apă de Ia nici o gură de conductă de pe strada Mesteacănului din. Petrila. Așa stînd lucrurile, întrebăm de ce piirtați oamenii pe drumuri pentru motive imaginare și pentru identificarea numelui dv. ?• EUGENIA CALIN, Vulcan : Va puteți angaja imediat ca muncitoare necalificață la șectorul dc drumuri și poduri Livezeni,. ori încheia un contract pentru lucru la domiciliu cu. cooperativa meșteșugărească „Hațegana".

. T. TATÂRCAjle.de transport în comun Aeroport — Piața Victoriei, Aeroport — Petrila și Aeroport — mina Dîija pînă la stația Aeropoțț ;IV, mai precis pînă la. blocul-26, din strada Aviatorilor.. Această prelungire este necesară pentru-că în partea cartierului despre care vorbim s-au construit în ultimii ăni numeroase blocuri, sute de apartamente, au fost deschise mal ’multe magazine și o școală, cu alte cuvinte cartierul s-a extins mult și e firesc că,și transportul în comun să. țină pasul cu noile cerințe. Prelungirea liniilor de transport în comun respectivă nu numai că este necesară, dar e pe derilin posibilă deoarece în fața blocului menționat a fost creat un spațiu de parcare mai mare decît cel din -Piața Victoriei, de pildă, care- asigură condiții pentru întoarcerea autobuzelor.crea care vite-, dine răspuns 
grup de 28, 50 și 
troșani).

■i răspund
Carpațiar

al și

ur-re-

în terenul mic al stadio- „Jiul". De asemenea, cel noul cinematograf din car- Aeroport care, daca va con- va face inaccesibilă
bîrșia nului de la fierul tinua,ția de cap a autobuzelor.Pe lingă că au asemenea mări „izvoarele," la care ne ferim, sînt în același timp, risipitoare de apă. . Nu se vede, nu se înțelege acest adevăr? Invităm factorii în drept să ne scutească de asemenea „izvoare". (T.V.)

Așteptăm un răspuns 
prin fapte’ 'Am vrea să știm și noi, locuitorii din partea sud-estict a cartierului Aeroport, cînd se vor prelungi lini-

sta-

Semne de bâtrînețe 
pe strada TineretuluiNu trebuie să dau o listă, locuitorii Petrilei. cunosc toarte bine numărul marc de străzi din oraș care au fost asfaltate, pietruite cu savura roșie, ori corespunzător întreținute în ultimii ani. Există totuși si unele excepții. Una din acestea o constituie strada Tineretului. Aspectul acestei străzi nu justifică cu nimic numele ei. In gropile mari * care au dăinuit pînă anul trecut, s-au adus cîteva mașini de balast de riu, mai mult bolovani, care îngreunează circulația. Apoi nu știm cine a depus o mașină de pămînt. blo- - cînd jumătate din stradă, exact în dreptul grădiniței de copii. Nici gunoiul din cutia de tablă și din jurul acesteia, nu se ridică decît la 2—3 luni și, pe deasupra, în momentul de față pe toată strada nu arde nici un bec. Cum s-ar spune, pe strada Tineretului, din Petrila e- xistă numeroase semne dc bătrînețe și deficiențe gospodărești. Ar fi bina venită o inițiativă de punere Ia punct la care să fie solicitați să contribuie și locuitorii străzii. O așteptăm din partea edililor orașului.
(Gheorghe SCHEFF, strada 6 Au
gust, bloc nr. 6, Petrila).

■ Sînt și sc pot și .ălte posibilități dacă cele la ne referifii noi nu-s cele potri- numai bunăvoință și solicitu- să fie. De aceea, așteptăm un de dorit prin fapte. (Un 
locuitori ai blocurilor nr.
52, strada Aviatorilor, Pe-

Ninsoare de... funingine.Știm cu toții că Valea Jiului nu stă prea bine la capitolul poluare dar oricum ceea ce se întîm- plă în cartierul Constructorul din Petroșani întrece orice măsură. , Blocul C, de pildă, este afumat zi și noapte de 3 coșuri, cel ’ centralei termice a spitalului coșul de la restaurantul „Tic I Tac". Se zice că mai poluant I fi cel din urmă, care deversează | fără întrerupere mari cantități de fum și funingine chiar în ferestrele locatarilor.Ne place nouă, celor din Petroșani ninsoarea, dar nu dc acest gen. (M.P.)
Nedumerire. Cadrele did-u- tice de la Școala generală Iscroni, elevii și părinții acestora asistă zilnic stupefiați, la zelul cu care mașini încărcate cu resturi

I
I
I
I

menajere, ale E.G.C. sînt descărcate lingă albia Jiului la apro- , x iniativ 300 m de școală. Acum este frig dar va veni primăvara. Cu ce sînt vinovați copiii să suporte consecințele nefaste pe care le poate genera acest focar de infecție ? (M.P.)
Uite apa... nu e apa. P1’ , rafrazînd un cunoscut proverb românesc, locatarii blocului 11 de pe str. Vasi|e Roaită din Petroșani sînt îndreptățiți să întrebe :— Pînă .cînd va dura jocul cu programul apei calde, ba chiar și a celei reci ? Cînd se va hotărî, în sfîrșit, respectarea lui spre satisfacția locatarilor și ."lauda furnizorului ? (M.P.)
Izvoare nedorite. Cîte a„izvoare" își mențin cu încăpâ- ținare amprenta pe fața centrului nostru municipal, deși uncie au mai fost găzduite de rubrica noastră de întrebări. Continuă, de pildă, să inunde cartierul Carpați „izvorul" care îsi are o-

Nu e desigur o noutate 
prezența șobolanilor !n sa_ la de spectacole a clubului din Vulcan. Am sesizat în cîteva rânduri existența disgrațioaselor rozătoare aici, in lăcașul artelor, dar revenim din nou la solicitarea mai multor cititori. Intr-adevăr, oricine îi poate vedea plim- bîndu-se în voie în timpul spectacolelor printre scaune, peste pi- ciorele spectatorilor speriați, pe pereți sau în chip de... actori, pe scenă. Fără îndoială că acestea nu

contribuie cu nimic la plăcerea es-^ teticâ în căutarea careta se in- , dreaptă spectatorii spre o sala de cultură, fără a'mai pune în discuție implicațiile igienice ale problemei. Să fie oare, cuiburile șobolanilor dc la clubul din Vulcan așa de bine tăinuite îneît fac inofensive tehnicile deratizării sau este vorba pur și simplu de niult mai posibila lipsă de spirit gospodăresc a celor ce de acest lăcaș ? (B.M.)
Dilemă. *Mifrcu,i ioi bu- câtăria restaurantului din Petroșani n-a funcționat din pricina unei neglijențe de nead- mis. Și astfel foarte mulți clienți au ocolit un cunoscut vad al produselor culinare și realizările restaurantului au fost „dijmuite**. Pentru a putea să fie plita caldă, măsurile să fie judecate la... rece. (I.V.)
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Iarăși despre originile și formarea 
speciei umane

Agendâ universitară

Neastâmpărul cercetărilor dă la iveală, an de an, noi și noi mărturii de viață și de muncă, dăr mai eu seamă cranii și oseminte ale Oamenilor fosile. Asaltul noilor descoperiri impune sistematizarea, clasificarea și reconsiderarea tuturor documentelor osteologice și a celor de cultură materială în scopul înțelegerii cit mai depline și cit mai aproape de adevăr a mersului vieții omenești de la începuturile formării speciei umane și pipă la desăvîgsirea înfățișării strămoșilor noștri' îndepărtați, cu ansamblul de caractere morfologice și fizionomice ale omului actual, ■ • ' ... < ■''Aceste sistematizări,, clasificări și reconsiderări se fac în mod o- bișnuit pe anumite modele conceptuale de gîndire evoluționistă, genetică, populațlonistă, filozofică, comportamentalistă etc., diferite între ele, atât în liniile cele mai generale, cit și în detaliu, de. la un cercetător la altul, uneori chiar șl atunci cînd se referă la aceeași problemă și se întemeiază pe a- celeași materiale descoperite.In lumina concepției noastre privind antropologia istorică s-au conturat cîteva elemente despre care se speră că. vor reuși să aducă mai multă lumină în problema originilor și formării speciei umane și a omului fosil de tip actual, Homo sapiens. , ,Metoda istorică este singura în măsură să explice faptele constatate cu ajutorul- altor metode de cercetare și ea impune necesitatea metodologică de a aborda în perspectivă istorică orice cercetare antropologică.

Folosirea metodei istorice implică o cercetare complexă multi și interdisciplinary : geografică, geologică, paleontologică, climatologi- că, ecologică, etnologică, într-un cuvînt, o cunoaștere antropologică.Faptele terestre, cu toate mărturiile de viață și de muncă omenească, s-au adunat straturi, straturi, deosebite de la o epocă la alta, după* măsura puterii minții, a iscusinței și a numărului oamenilor din fiecare ținut, alcătuind, în înlănțuirea lor, straturile vîrs- tei geologice a speței umane —

cuaternarul sau antropozoicul —, păstrînd în fiecare tot ce a fost mai important și bagind . în seamă omul, cu îndemînarea, îndeletnicirile și deprinderile luf de viață, dobîndite în nesupunerea sa Ia condițiile de trai, schimbătoare după locuri și după climă și deosebite . de cele din vremurile de mai înainte, ca și de cele din vremurile de mai apoi.Văzute în perspectiva . istorică a raporturilor și corelațiilor multiple și complexe — ecologice, etnologice și etologice —, aceste mărturii dau un înțeles faptelor constatate,, care numai astfel- pot să explice originea însăși a asemănărilor său deosebirilor, procesele istorice de dezvoltare, îngă- duindu-ne să ajungem la o cunoaștere antropologică. / '..

Și la cele două coordonate în care se desfășoară orice proces istoric, spațiul și timpul, metoda de gîndire antropologică adaugă istoriei cea de-a treia dimensiune a sa, fundamentală, demografia.Privind in perspectivă istorică, descoperirile făcute pînă in prezent, dar nu ‘humai resturile fosile umane, mult prea puțin numeroase față de cele cîteva milioane de unelte paleolitice și alte dovezi de viață și de .muncă, rezultă o- continuitate a unor caractere de Homo sapiens, înccpînd din etapa auștralantropilor, cînd apar abia izolate, dar destul de net conturate la unele fosile, la Homo l’.abilis, ca apoi treptat, treptat să apară mai frecvent, mai complet și mai complex asociate, pe măsură ce urcăm pe scara timpului pînă Ia paleoliticul superior, cîn.d se dcsăvîrșește înfățișarea lui Homo sapiens.Concluzia ce se poate desprinde, pc baza analizei tuturor resturilor fosile umane . cunoscute pînă în prezent, în context cu datele geologice, climatice, ecologice, etnologice și paleontologice, dar și alte date, este că Homo sapiens reprezintă o singură specie, apărută încă de. la. începutul perioadei cuaternâre," într-o zonă întinsă care cuprinde Africa, Europa și Asia, dezvoltîndu-se și evoluînd progresiv, diversifieîndu- se cu deosebire în paleoliticul superior, în procesul de radiație a- daptativă și de populare a continentelor, pînă la grupele mari rasiale, cu varietățile lor locale, în necontenit proces de modelare șl amalgamare.

In plină sesiune de examene, studenții I.M.P certifică sau nu propriile pronosticuri din perioada de presesiune. Din datele centralizate la sediul C.U.A.S.C. desprindem că anii III mine ingineri și II utilaj ingineri sînt integraliști la materiile „Organe de mașini" și respectiv „Tehnologia materialelor^ iar grupele' 1217 (anul IV M.P.), 1511 (anul V T). 2138/A .(anul IV utilaj),' 136 (anul I M subingineri), 1177 (anul IV. M), 209 (anul II utilaj subingineri) și 1511. (anul V Topografie) au raportat și ele obținerea acestui frumos titlu de integraliști în întrecerea pe ihstîtuți; Felicitări! ■
0 La închiderea ediției, sesiunea de examene raportată în cifre se prezintă astfel : 1851 studenți examene programate, 1745 studenți examene .prezenGRUPUL ȘCOLAR MINIER L U P E N I 

organizează concurs 

pentru ocuparea unui post de pedagog
Concursul va avea loc în data de 19 febru

arie 1977, ora 12, la .sediul Grupului școlar.
Se pot prezenta la concurs absolvenți ai 

liceului pedagogic și de cultură generală.'
Cîștigătorul concursului va fi angajat și re

tribuit conform prevederilor Legii nr. 12/1971 și 
Legii nr. 57/1974.

tate, 1395 studenți examene promovate, existând convingerea că pînă la șfîrșitul. sesiunii cifrele să depășească sesiunea de iarnă a anului universitar precedent;
0 Comisia organizatorică a Consiliului U.A.S.C. anunța, că, la nivelul anilor V ingineri și III subingineri, a- fost;/ finalizată acțiunea de mare însemnătate politică și patriotică de semnare a „Angajamentului solemn al membrului A.S.C.".
0 Incepînd cu semestrul II al anului universitar, studenții facultății de: miile, secția topografie, beneficiază de un modern aparat de reștituție foto- grammetrieă — ȚEHNOCART, produs al firmei Zeiss — Jenă (RDG), al treilea aparat de a- cest gen din țară, necesar activității de cercetare din institut în acest domeniu. (Stefan 

COSTEA)

Chemarea
1

naturii

Iarna în Paring.Foto : V. DENICOLO

Cetatea nu. are bariere. Am 
evadat deunăzi spre mirajul de 
basm, al împrejurimilor.

Am lăsat zidurile orașului 
singure și iată-mă cu sufletul 
parcă înaripat in Paring...

Printre trunchiurile pădurilor 
de brazi, iarna își dezvelește 
frumusețile-i albe în timp ce 
ochiul absoarbe lacom întinde
rile. î.. : < ...

Am ajuns. Paringul solitar, 
cutezător și sublim in măreția 
lui întimpină ca un bătrm uriaș 
răsăritul. Oprit să scinteie man- 
tia-i albă, soarele l-a învăluit 
într-o imensă și • strălucitoare 
ghirlandă. Soarele și Paringul 
pășeau îmbrățișați in eterna miș
care a timpului. Am sorbit în
că o dată copleșit mireasma ce
tinii căutîtțd in șuierul vîntțilui 
glasul de taină al muntelui. 
L-am auzit ehemîndu-ne pe noi 
copiii cei mari ai cetății să ne 
desfătăm inima în frumusețea 
fără de seamăn a naturii.

Vom veni... am răspuns, ve
nim', ...și glasu-mi se pierdea 
in. linștea imaculată a înălțimi
lor. (Pan ClRSTEA).

întreprinderea pentru livrarea 
produselor petroliere

aduce la cunoștința consumatorilor 
de aragaz /

că execută verificări anuale o- 
bligatorii la instalațiile de aragaz la 
domiciliul consumatorilor pentru ca
re încasează suma de 5 lei, contra 
chitanță

De asemenea, execută urmă
toarele reparații :

— desfundat și calibrat diuzea 2 lei/buc.
— reparat port furtun 2 lei/buc.
— șlefuit robinet 4 lei/buc
-’ Curățat arzătoare la cuptor

10 lei
— desfundat și calibrat arzător la
grătar 5 lei

Lucrătorii noștri vor fi recunos- 
cuți după ecuson și legitimație.

MICA PUBLICITATEVIND autoturism Moskvici 408. Vulcan, strada Aleea Viitorului nr. 25, bl. 7, sc. II, ap. 16. (69) *VÎND casă in Vulcan, strada Gării B, cu trei camere, baie etc. (62).CAUT cameră, pensiune completă, Lupeni, bloc. Adresați : Lupeni, Vîscoza, nr. 4. (64).CUMPĂR urgent ceasuri defecte.' Adresați ceasornicăria Tic-Tac (în curte) (vizavi de fostul local al miliției Petroșani), strada Republicii 17. (67) 'PIERDUT carnet de student pe numele Bah Ouorou Aboudoulaye, eliberat de I.M.P. Se declară nul. (45)PIERDUT carnet de muncă pe numele Perța Gheorghe, eliberat de E.D.M.N. Dîlja în anul 196.Ș. Se declară nul. (48) ■ \PIERDUT carnet student, pe numele Filip Mircea Oprea, eliberat de I.M.P. Se declară nul. (57).PIERDUT legitimație de serviciu; pe numele , Brebinaru Ariștica, eliberată de E.G.C. Petroșani. Se declară nulă. (61),
ANUNȚURI DE FAMILIEADUC sincere mulțumiri .tuturor celor care în momente grele m-au ajutat și au fost alături de rniije la înmormîntarea soției mele SAVETA. (Stoian Gheprghej; (65).PRIETENII și colegii din cadrul biroului administrativ de Ia I.’C.S. mărfuri alimentare Petroșani, anunță cu același profund regret împlinirea unui an de la decesul colegului LESNICAN GRAȚIAN, căruia îi vom păstra amintirea neștearsă. (66).

FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Serenadă pentru etajul XII (11—13) ; Fratele meu are un frate formidabil (14—16) ; întoarcerea panterei roz (17). Republica : Xido (11—13) ; Fuga, seriile; I—II (14—16) ; Tănase Scatiu, .seriile 1—II (17).LONEA u Cei 13 de la Barletta (11—13) ; Nebună de legat (14—16) ; Instanța• amină pronunțarea (17).PETRILA': Prietenii mei, elefanții, seriile I—II (11); Contele de Monte Cristo (13—15) ; Seara celei de-a șaptea zile (16—17).ANINOASA : Un țăran pe bicicletă (11) ; Răscumpărarea (12—13) ; Noaptea artificiilor (15—16) ; Ultimul act (17).VULCAN : Țara îndepărtată (11— 13) ; Pinocchio (14—16) ; Ultimele zile aie verii (17).LUPENI — Cultural : Întoarcerea panterei roz (11—13) ; Mica sirenă (14—16); Trei zile si trei nopți (17). Muncitoresc : Orășenii (11—12) ; Mr. Majestik (13—14) ; Familia Dulsky (15-16) ........URICANI : Fata care caută o fundă roșie (11—12) ; Contele de Monte Cristo (13-14) ; Arborele fără rădăcini (16—17).

DUMINICA, 13 FEBRUARIE8.30 Tot, înainte ! ; 9,20 Film serialpentru copii : Blîndul Ben.; 9,45 Pentru căminul dumneavoastră ; 10,00 Viața satului ; .11,45 Bucuriile muzicii ; 12,30 De strajă .patriei ; 13,00 Telex ; 13,05 Album duminical. Ora veselă. Lâ ora 14,00, ,, „Ce vrăji a-mai făcut nevasta mea“. Cîteva minute muzică și apoi în ciclul „Drumuri europene" (VI), rdțiorta- . jul„Pașii lui Dinu Lipatti" de Aris- . tide Bulîpiu, lă 14,30 Filmul „Titlu de glorie" realizat de televiziunea britanică despre turneul final al ultimului campionat mondial de fotbal (partea I), la orele 15,00. Povestea filmului muzical de C-tin Popescu, iar in încheierea emisiunii rubrica „Șah mat în... 15 minute" ; 16,50 Film serial : Din tainele mărilor. Episodul 29 — „Viața la capătul lumii" ; 17,40 Drum de glorii ; 19,00 Micul ecran pentru ceimici : 19,20 100! de seri ; 19,30 Telejurnal ; 19,50 File de istorie. Pc aicia trecut răscoala ; 20,10 Publicitate ;20,15 Film artistic. Zorro ; 22,10 Publicitate ; 22,15 Varietăți la Frie-;drichstadlpalast ; 23,15 Telejurnal.
LUNI, 14 FEBRUARIE16.30 Telex ; 16,35 Emisiune în limba, maghiară ; 19,05 Consultații juridice : 19,20 1001 de seri ; 19,30 Tele-

jurnal ; 19,50 1907—1977 — Tradiții și împliniri ; 20,00 Panoramic — ecO- no.mia și viața 20,40 Avanpremieră ; Roman foileton : Dombey și fini ; 21,40 Publicitate ; 21,45 Antologie lirică 1907, zile de revoltă ; 22.05 La izvoarele cînlccului ; 22.40 TWejurnal.
MARȚI, 15 FEBRUARIE9,00 Teleșcoală ; 16,00 Roman foileton : Cesar Birotteau ; .10,50 File de istorie. Pc aici a trecut răscoala; 1'1,10 Publicitate; 11,15 Amfiteatrul artelor; 11,50. Telex; 11,55 închiderea programului ; 16,30 Telex ; 16,35 Curs de limbă engleză ; .17,05 Teie- școală ; 17,35 Din țările socialiste ; 18,25 Handbal masculin : Dinamo — Steaua; 19,00 Imn țării mele; 19.15 Publicitate ; 19,20 10.01 de seri ; 19'.30i Telejurnal ; 19,50 Reflector ; 20,10Publicitate ; 20,15 Seară de teatru : întoarcerea Ja Micene de Evșnghe- los Averoff Tossizza; -22,10 Mai aveți o întrebare ? ; 22,50. Telejurnal.

MIERCURI, 16 FEBRUARIE16,30 Telex 16,35 Curs de limbă geripană ; 16,50 Teleșcoală ; 17,35 La volan ;■ 17,50.Atenție la... neatenție.!;

18.15 Tragerea prgnoexpres ; 18,30 întrebări și răspunsuri ; 19,00 Omagiu ceferiștilor ; 19,20 1001 de seri;19,30 Telejurnal ; 19,50 1977 — Cronica întrecerii ; 20,00 .Reportaj TV. Puterea euvîrituîui dat, 20,15 Tele- cinemateca. In ciclul Mari regizori ■— Elio Petri. Clasa muncitoare merge îh paradis; 22,10 Publicitate ; ,22.15 Cîntarea Româniej 22,50 Telejurnal. z
JOI, 17 FEBRUARIE16,30 Telex ; T6,35 Curs de limbă rusă ; 17,05 Teleșcoală ; 17.35 Pentru timpul dv. liber vă recomandăm... ; 17,55 Ateneu popular TV. ; 18,30 Publicitate ; 18,35 Mult e dulce ; 18,55. Forum cetățenesc ; 19,20 ItiOl deseri ; 19,30 Telejurnal ; 19,50 La ordinea zilei în economie ;' 20,00 Ora tineretului ; 20,55 Teatru TV. Cante- mir Bătrînul de Nicolae Iorga ; 22,10 Meridiane culturale ; 22,35 Din muzica și dansurile popoarelor ; 22,55iTelej tirnâl.

VINERI, 18 FEBRUARIE '9,00 Teleșcoală ; 10,0(1 Telecinema- teca (reluare) ; 11,55 Telex ; 12,00 închiderea programului.; 16,30 Curs de limbă franceză ; 17,00 Telex ; 17,05

j—Emisîune în limba germană ; 18,50 Tragerea loto ; 19,00 Telecronica pentru pionieri ; 19,30 Telejurnal ; . 19,50 1977 — Cronica întrecerii; 20,00 Gîndim, muncim, trăim ca într-o a- devărată familie. Reportaj filmat . la C.A.P. Comană — Constanța ;20,15 Anchetă sotială. Al șaselea I simț : bunul simț ; 20,55 Filrp artis- ’ tic. Călina roșie ; 22,30 Cadran mondial;’22,55 Telejurnal. ■ 7
SIMBATA, 19 FEBRUARIE ' 12,00 Telex ; 12,05 Teleșcoală ; z:42,35 Album coral ; 12,55 Anchetă socială (reluare) ; 13,35 Uverturi de concert; 14,00 „Eu scriu pentru dumneata, cetitorulel"; 14,25 Publicitate ; 14,30 Muzică populară ; 15,00 O viață pentru o idee : Carol Gold (1802—1871) ; 15,30 Tineri muzicieni români în mari competiții internaționale ; 16,30 Reportaj pe glob : Un singur Vietnam ; 16,55 Intermezzo liric ; 17,10 Antologia filmului pentru tineret si copii. Tarzan omul junglei ; 18,20 România pitorească ; 18,50 Săptămîna politică internă si internațională : 19,05 Film serial pentru copii : Heidi ; 19,30 Telejui'- nal ; 20,00 Teleenciclopedia ; 20.50Publicitate ; 20,55 Film serial. Un șerif la New York; 22,15 Intîlnir® cu satiră și umorul ; 23,15 Telejurnal ; 23,25 Seară de romanțe.



SCHI Primii campioni județeni ai „Daciadei“O Duminică, în Paring și pe pîrtiile dimprejurul Vulcanului, s-a disputat etapa județeană la schi (ionii șf alpin) din cadrul „Dacia- ctei", competiție națională de anvergură, care angrenează majoritatea tinerilor, Astfel, la Vulcan și-au dat întîlnire cei mai buni specialiști ■' ai probelor nordice, e- levi • între: 14 și, 19 ani. La băieți, contirmînd forma bună din ultimele concursuri, primul loc a fost cucerit de Dotei Crișu, elev al Liceului mecanic nr, 1 Petroșani. Pe podiumul de premiere au mai urcat'Petru Viate (L.M. nr. 1 Lupeni), bicolae Farcău (L.M. hr, 1 Petroșani). Și la, fete, ierarhia consacrată n-a fost infirmată, Elena Căpîinean (L.R.U. Vulcan) dominînd întrecerile. Violeta Mihăiasa (L.M. nr. 1 Petroșani) a ocupat locul secund, înaintea Luciei Rus, colegă de școală a cîștigătoarei. Cu același prijej au concurat și cei mai burii fdndiști din mediul rural (15—30 ani). Primul a trecut linia de sosire Hoția Ivan (Ghelar), urmat fiind de Adrian Tomuș; (Văța) și Vasile Joantă (Ghelar).. La fete Gabriela Măciucă (Ghelar) și-a a- sigurat participarea I-i faza superioară a competiției. , îO In probele alpine, cu o participare numeroasă, s-au afirmat mai puțin (?!) elevii din Vale, la băieți primul loc a revenit lui Adrian Marinescu (Hunedoara), urmat de doi deveni ;;4- Alexandru Vișa și Marius Ciocan. Cel măi bun timp l-a fete l-'ă realizât eleva liceului din Petrila, Gertrude Anger, secondată fiind de Mariana Ghidei (Deva) și Karin Bi|0k (L.R.U. Petroșani). In competiția tin orilor din mediul sătesc, am -avut de această dată satîsfac-
Baschet,, divizia B

Știința Petroșani — 
Voința Timișoara 

98-99 (?!)Știința a început slab turul III al seriei a Il-a a diviziei B, fiind silită să accepte scorul final în partida cu Voința. Timișoara. Vizînd în schimb calitatea jocului prestat,, se poate spune că echipa studenților a practicat un joc curat, chiar spectaculos în unele momente, în ciuda scorului care ajunsese favorabil în primele minute ale partidei timișorenilor. Perioada de urmărire a egalării rezultatului a scos în evidență acțiunile personale ale lui Buzdugan, Șipanu, Olteanu și Ghiță, prea puțin făcîn- du-se simțit însă spiritul total de e- chipă în fazele „fierbinți". In plus, prin eliminarea lui Ghiță și Minișca, pentru acumularea a cîte 5 greșeli personale, studenții au pierdut, două pițso de bază ale materializării ideii tai tied de joc. O altă cauză a acestei neașteptate înfrîng'eri poate fi ilustrată și de ratările exasperante din -repriză a Il-a a 13 aruncări libere, cu care au fost penalizați oaspeții. Cele mai multe puncte ale studenților au fost marcate de Șipanu (26) și Buzdugan (24).Conducerea tehnică a secției de baschet trebuie să pună, în această perioadă, un accent deosebit și pe pregătirea psihică a jucătorilor, pentru ca în viitoarele partide să joace o adevărată echipă în care să nu-și mai facă loc. poziții de „vedetă" și schimbul de „amabilități" nepotrivite. (Ștefan COSTE A) 
LUPTE LIBERESala de sport Constructorul din Hunedoara a găzduit, timp de două zile, etapa județeană a campionatului republican individual de lupte libere, rezervat seniorilor, competiție soldată cu participarea celor mai buni luptători de la Jiul Petrila, Școala .sportivă Petroșani și* asociația sportivă' Constructorul din Hunedoara, Comportîndu-se excelent, sportivii noștri âu reușit să cucerească patru titluri de campioni județeni prin Ion Coraci (categ. 52 kg.) și Alexandru Novac (82 kg), ambii, de la Jiul Petrila, Alexandru Căpățînă (68 kg) și Vasile Plugar (74 kg) ambii de la Școala . sportivă Petroșani, Ocu-, pînd locurile secunde la categoriile la care au concurat, pentru etapa de zonă s-au mai calificat : Marcel Rad, Mihai Asanache, Costel Mar- maliuc, Nicolae Șerban, Doru Iancu și Andrei Nyulas (Jiul Petrila), Iosif Antal si Gheorghe Iancu (Școala sportivă). I

S. BAI.OI

ții prin, comportarea lui Ion . Sîn (Aninoasa), mai bun în confruntarea sa cu adversarii, dintre care Cornel Tomuta (Zdrapți) și Do- rel Popa (Ghelar) s-au clasat pe locurile următoare.Organizatorii competiției (Comitetul județean U.T.C.) au acordat numeroase alte premii ■ pentr-u cei mai tehnici concurenți și participările cele mai bune pe garnituri de , schiori.
O In ultimele două zile ale șăp- tămînii trecute, pîrtiile masivului Paring- au găzduit etapa județeană ă campionatului republican pentru seniori. Cu acest prilej s-au întrecut sportivi de la asociațiile sportive Minerul Lupeni, Parîngul Petroșani, E.G.C. Petroșani, la care s-au alăturat și cei mai ta- lentați juniori și copii de la Școala sportivă Petroșani.După prima zi de întrecere o impresie deosebită au dovedit-o schiorii Dorina Pop de la Școala- sportivă și Victor Mihuț (Parîn- gul Petroșani), care au ocupat primele locuri atît la eoborîre, cît și la slalom uriaș. Dar iată primii trei clasați : coborire fete: Dorina Pop, Gabriela Leib, Rodica Pasca, ambele de la Asociația sportivă Parîngul ; băieți : Victor Mihuț, Gheorghe Petroșanu, Dumitru Bțrlida (toți de la Parîngul Petroșani) ; slalom uriaș, fete : Dorina POp, Ileana Vladislav (Școala sportivă), Gabriela Leib ; băieți : Victor Mihuț, Dumitru Bîrlida, Nicolae Darie (Parîngul Petroșani) ; slalom special, fete : Rozalia E- cseli (Școala sportivă), Gabriela Leib, Iudith Kacso (Școala sportivă) ; băieți : Dumitru Bîrlida, E- mil Safta, Gabriel Silvian, ambii de la Școala sportivă.'(B. STA IC U)

aMr-i..janr r aav / aaer / aav,/ AMiăer'.«.eăw> mmSCHI. „Cupa Vasile Vlădulescu". La cea de-a IlI-a ediție, 40 de schiori din întreprinderile, instituțiile și școlile municipiului nostru și-au disputat întîi,etatea pe pîrtia Troița din Paring. Pe categorii de vîrstă, clasamentul problelor de slalom special arată astfel : copii II : Cătălin Suciu, Zigfried Bota, Claudiu Zlăgnea- nu; copii: ClaudiuPopa, Dan Negruț și Răzvan Marica ; senioare : Elena Szuhanek ' (I.A.S. Petroșani), Olga Bîrlida (Parîngul Petrila); seniori : Carol Lauran (Constructorul minier Petroșani), Ioslf Zlăgneanu (Minerul Aninoasa), Eugen Ghirciș (Voința Petroșani). De remarcat că Lauran a fost laureatul ediției inaugurale. La. polii vîrstelor, pe pîrtie au alunecat sau... căzut; Paul Ionică (3 ani) și Arpad Hegediis (55).POPICE, campionatul municipal: Rezultate din prima etapă a returu-

BREVIAR SPORTIV

La start, pionierii. Duminică, 13 februarie, pe pîrtia de schi din apropierea Cabanei Rusu va fi organizată o tradițională întrecere pionierească, faza județeană a concursului de săniuțe. De astă dată competiția va fi dotată cu „Cupa Independenței". La întreceri participă 50 de pionieri, cîștigători ai fazelor comunale și orășenești din județ, precum și: 10 reprezentanți ai Văii Jiului. întrecerea în acest sport de iarnă, va fi desigur și prilej de recreere și reconfortare pentru zecile de copii ce vor împînzi duminică pîrtiile de săniuțe și schi. 
(M. PREDOȘANU) . <

Cupa IndependenteiDuminică dimineața, cîteva selecționate școlare de handbal și-au disputat „Cupa Independenței", trofeu pus în joc de Școala sportivă Petroșani. întrecerile disputate în sala, de sport a Liceului industrial nr. 2 s-au soldat cil următoarele rezultate (partide de două reprize ă 10 minute) : S.S.P. I cu L.R.U. Vulcan 28—19. cu Școala geneța'ă nr- 4 Vulcan 9—5. cu Școala generală nr. 1 Petrila 10—4 Școala generală nr. f> Petroșani cti L.R.U. Vulcan 9—6, cu S..Ș.P, Iț, 12—10. Școala generală nr. *1. Petrila — Școala generală - nr, 4 Vulcan 9 14. După adiționarea punctelor, trofeul ă revenit formației organizatoare, în clasamentul general fiind urmată de Școala generală nr. 4 Vulcan.
lui : C.F.R. Petroșani — Co : structo- njl minier Petroșani 3996 — 4433 p.d., Preparatorul Petrila — Jiul II Petrila 4692 — 4278-p.d., Minerul Vulcan — Minerul " Lupeni 4730 '—/ 4350. p.dHALTERE. In prima etapă a diviziei B, disputată *ia Brașov, halterofilii mineri din Lupeni s-âu clasat pe locul secund cu 66 de puncte, dar la o diferență de' 39 de puncte de liderul întrecerilor C.S.M. Cluj-Nas pbca. Pe categorii de greutate, .Nicolae Catrinoiu (52 kg) și Ștefan Pin- tilie (4-100), au ocupat primul loc. Ionel Bulgariu (67,5 kg) și Dorel Bogdan (60 kg) au adus puncte prețioase de pe treapta a doua a podiumului de premiere, ca și Iuliu Bogdan (52 kg), Ianoș Incze, (60 kg) și Constantin Rusu (75 kg), clasați pe locul iii.Dezbaterile prilejuite de programul de dezvoltare generală a mișcării sportive pînă în anul 1980, program aprobat de Comitetul 'Politic Executiv al C.C. al P.C.R. au prilejuit totodată stabilirea sarcinilor și, o- biecțivelor care trebuie urmărite de consiliile de conducere ale asociațiilor și cluburilor sportive, de organismele sportive orășenești și municipal. In primul rînd s-a acordat o atenție deosebită activității de educație fizică și dezvoltării sportului de masă, subliniindu-se totodată necesitatea practicării sportului de către toți, oamenii muncii, indiferent de vîrstă. In acest sens, la Lupeni,t Vulcan și Petrila se vor organiza centre de învățare a înotului, iar în tainele sporturilor hibernale, prin amenajarea unor patinoare și pîrtii de schi, se vor iniția anual pește 500 de elevi. La. acțiunile sportive și turistice vor trebui să participe anual. în cadrul amplei competiții naționale „Daeia- da“, peste 20 000 de elevi, Ia complexul „Sport și sănătate", crowil tineretului, campionatele școlare etc, angajînd practic în întrecere toți elevii și studenții. Pentru tinerii din întreprinderi și instituții, asociațiile sportive, în colaborare cu organizațiile U.T.C. vor trebui să atragă'în sălile de sport, pe terenurile de joc, în drumeții peste 18 000 de participanți anual, dintre care. .10 000 își vor trece normele complexului polisportiv ețc.In lumina programului de dezvoltare a mișcării sportive care fixea

Acest instantaneu fotbalistic reprezintă, ghiciți desigur, pe goal-keeperul divizionarei A Jiul, Stelian Homan, într-o postură spectaculoasă, dar șl salutară pentru echipa sa. Pînă în ’75 nu se prea auzise de el, chiar și acum biografia lui sportivă prezintă multe „lacune" în rîndul suporterilor din Vale. Motiv pentru care l-am interpelat abordîndu-L cu întrebarea de start : cine ești, dumneata. Lulu Homan ?
TRICOUL nr. 1— Sînț născut la 3 octombrie 1950, în Ploiești. La,fotbal am a-, junș prin „via" Petrolul : la pitici, juniori și tineret, evoluîrid apoi, împreună cu un alt ploieștean, Constantin (fostul portar de la F.C.M. Reșița) la divizionara B Metalul Drobeta Turnu Severin (1972-1973). După un scurt popas la Minerul Moldova Nouă (1973-1975), am fost chemat să a- păr buturile Jiului, debutîhd în partida cu Chimia Rm. Vîlcea. . Atunci ai primit- un gol (înscris de Gojgaru), dar deși Jiul a suferit o înfrîngere la limită. ai fost remarcat de presa sportivă. In 40 de rfnduri, coechipierii și-au pus speranțele in Homan, portar talentat, dar care în unele partide, mai ales la început, a fost dominat) de trac. ..IDat să lăsăm amintirile mai puțin plăcute. Ce ți-a oferit perioa- da Jiul ? ; VC:'— In primul rînd posibilitatea de a mă afirma în soccerul românesc. Apoi, aici lăcătușul mecanic Homan a avut posibilitatea să continue studiile liceale, să ofere o bună educație celor doi Iii ai săi—Robert și Leonard.— La ce visează, înaintea returului, portarul Homan ?— Sper intr-un loc bun pentru Jiul, ba chiar lui Mulțescu, Du- mitrache, celorlalți colegi și mie, desigur, ne-ar sta bine să ne a- Părăm șansele într-o competiție europeană. Personal aș dori să mă „vadă" selecționerii, chiar dacă am 26 de ani.— Multe împliniri și cît mal puține ocazii... de a scoate balonul clin plasă ! (I. VULPE)

ză ca obiectiv principal ridicarea nivelului general al sportului de performanță, analizîndu-șe posibilitățile de afirmare ale unităților Sportive din.Vale, s-a stabilit ca în loturile republicane să figureze anual
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIExigentele mișcării sportive de masă și performanță
18—23.,.sportivi din municipiul nostru sporindu-se totodată ramurile prioritare de performanță. Ca o concluzie firească, se impune consolidarea unităților de performanță în care se practică sporturile olimpice. Jiul Petroșani, Jiul .Petrila, Minerul Lupeni, Minerul Aninoasa, Știința Petroșani etc., și crearea unui club sportiv școlar. Concomitent cu aplicarea prevederilor sistemului de norme ale performanței,'se vor continua, cu o intensitate sporită acțiunile de selecție și pregătire a sportivilor, mizîndu-se pe activitatea a circa 10 000 de’ juniori și a peste 2 800 seniori în întrecerile republicane și județene, care au sarcina de

ULTIMA „TURNANTA" 
A PREGĂTIRILORUvertură la fierbintea primăvară fotbalistică, confruntarea de duminică a Jiului cu Poli Timișoara a pus în balanță acumulările din pregătiri. Studenții, cu un lot onîogen, au deschis seria atacurilor, neținînd cont că joacă la Petroșani, ba chiar, in min. 12, Floareș, primind o deschidere de pe dreapta, l-a învins, dintr-un unghi dificil,, pe Homan. Gazdele, stres,ate de condiția scorului, au acționat fără busolă spre poarta lui Catona, în prima repriză șocul psihic fiind acuzat mai ales de mijlocași, care s-au „încălzit" greu. Abia cînd și-a reglat mecanismul paselor, Jiul a pus stăpînire pe joc, reușind să preia conducerea, numai în 3 minute. Mai înțîi, după o lovitură de corner, executată de Deleanu, Dumitrache a reluat în plasă centrarea înapoi a lui Augustin (min. 40). Apoi, Bucurescu, după un slalom pînă în preajma careului mare, a șutat lă vinclu, golul său candidînd la un premiu de frumusețe.După pauză, cu o. condiție . fizică demnă de invidiat, elevii lui Ene II, i-au surprins prin replică și pe noii introduși în teren de către antrenorii Răduleseu, Mioc, spre exemplu, greșind de trei ori consecutiv pe aripa stingă, ultima dată decisiv : aluneeînd, a abandonat balonul în favoarea lui Dumitrache și acesta 1-a: păcălit pe Bathori, ieșit în întîmplnare. Scorul a fost pecetluit în min. 80 de Augustin care a exploatat o „bîl- bîiălă" a valorosului cuplu de fundași centrali, Păltinișan — Mehe- dințu. <;Victoria la scor, repurtată în fata unui adversar valoros, privită . nu atît prin prisma palmaresului, remarcă seriozitatea- pregătirilor, dar. mai ales atitudinea ângajantă a fotbaliștilor de' la poalele Parîn- gului. Ne face plăcere să notăm că Bucurescu, Sălăgean, Dumitrache, Stoichiță, deci înaintașii „de meserie", s-ău bătut pentru fiecare balon, atl venit la recuperare și au încercat soluții tactice surprinzătoare pentru adversari. La mijloc, Augustin dă impresia qă îl avantajează rolul de, dispecer, cu condiția ca „aventurile" lui în careul advers să fie mai incisive, chiar dacă sînt purtate de unul singur, dar neaparat soldate cu șuturi pe spațiul porții. Cît despre apărare, aproape totul bine. Excelent, Ca- vai ! Sobrietate, inspirație în deposedări mai ales din partea lui GCiupitu și Rusu, ruperi de ritm bine intuite de Deleaiiu. In consecință replierile și intercalările în atac aduc servicii jocului colectiv.

a aduce anual municipiului nbstru cel puțin 18 titluri de campioni naționali, să stabilească 4 recorduri republicane. Unele discipline, Sportive voi- fi stimulate prin concursuri pentru îndeplinirea normelor insignei „Cercurile olimpice". Se va îmbunătăți baza materială, asigurîndu-se totodată cadrele necesare de profesori, antrenori, instructori și arbitri. Și ca un corolar al mișcării noastre sportive, pentru modelarea unor sportivi exemplu pe terenul de sport, dar și în viață, se vor intensifica acțiunile politico-educative și de propagandă sportivă, unitățile sportive avînd asigurate îndrumarea Și sprijinul consiliilor populare, ale organizațiilor de partid, sindicat, U.T.C., femei, pionieri etc. Dintre realizările de viitor vom aminti construcția noului stadion din Petroșani (care va debuta în sfcest’ an), a sălii pșlivalențe de sport, terminarea lucrărilor la stadioanele Știința, Minerul Vulcan, Jiul Petrila etc.Imbunătățindu-și în permanență stilul și metodele de- muncă, consiliile de conducere ale asociațiilor și cluburilor sportive, consiliile orășenești și municipal de educație fizică și sport vor trebui să materializeze cît mai curînd obiectivele stabilite, pornind nu atît de Ia rezultatele obținute în anii trecuți, ci de la e- xigențele mișcării' sportive din Valea Jiului.
Aurel SLABII, 

prim-vicepreședințe al C.M.E.F.S.
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