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calității muncii în toate domenii!» 
vieții sociale, pentru mobilizaifcaJ 
plenară a energiilor creatdare al»! 
întregului popor în vederea înfăp-H 
tuirii exemplare a sarcinilor actua—i 
lului cincinal. Cuvîntarea, întreaga 
desfășurare a lucrărilor Consfătuirii* 

au jalonat cu ca
ritate si exigentă 
revoluționară di
recțiile de perfec
ționare continuă a ■ 
conducerii operei 
do cpnșțrucție so
cialistă, a partiți-'

parii conștiente a maselor de oameni 
ai muncii, în dubla lor calitate de 
proprietari și producători ai bunu
rilor noastre materiale, la edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism; * '** *■' /

★
O vie șj grăitoare expresie a rela

țiilor trainice, de colaborâre si soli
daritate militantă ce se dezvoltă în-

Viața politică a țării a fost mar
cată, joi;* 17- februarie a.c., de des
chiderea la București a lucrărilor 
Consfătuirii pe țară în domeniul 
controlului oamenilor' muncii.

Intr-o atmosferă de vibrant entu
ziasm patriotic, participanții au ur
mărit cu, viu inte
res, cuvîntara ros
tită de către se
cretarul.,. general 
al Partidului Co
munist . „ Român, 
președintele Re
publicii Socialiste 
România, pre
ședintele Frontului Unității So
cialiste, tovarășul N I C’6 L A E 
CEAUȘESCU, care. în bilanțul făcut 
cu acest prilej-a evidențiat partici
parea larg democratică, tot mai ac
tivă a întregului popor la perfecțio
narea activității economico-sociirie, 
la descoperirea și valorificarea de 
noi rezerve de bună gospodărire a 
avuției naționale. Insuflețitoarea 
expunere a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU constituie un nou și 
puternic imbold pentru creșterea

ACȚIUNE COMUNA

A ZIARELOR

Și „STEAGUL ROȘU

DRUMUL SOCIALISMULUI"

Examenul abnegației și capacității creative a minerilor
și siderurgîștilor hunedoreni
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RĂSPUNSURI
la scrisoarea deschisă a cocsarilor hunedorenl 
adresată minerilor șl preparatorilor Văii Jiului

(Continuare în pag. a 2-a)

Măreț și grăitor tablou

*4

DIN PARTEA COLECTIVULUI MINEI 
URICANI

Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni al 
minei Uricani a pășit în anul 1977, an hotărîtor în 
înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal, animat 
de dorința fermă de a confirma rezultatele bune ale 
anului trecut și de a contribui la traducerea în viață 
a indicațiilor secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, de a spori în ritm rapid 
producția de cărbune cocsificabil a Văii Jiului.

Ritmurile înalte de dezvoltare economico-socială 
ale României socialiste fac să crească corespunzător 
cerințele de cocs metalurgic, de fontă și oțel, știm 
cu toții Că metalurgiștii țării au, de asemenea, in față 
un amplu program de creștere a producției. In ace
lași timp, sintem conștienți că munca noastră, a mi
nerilor poate contribui la asigurarea viitoarelor 
succese ale siderurgîștilor, la înfăptuirea in cele mai 
bune condițiuni a sarcinilor de plan și în alte ramuri 
ale economiei naționale. Livrarea ritmică a produc
ției abatajelor, îmbunătățirea calității cărbunelui sînt 
elemente care se vor regăsi în mai bună caii

. ..... s>mn. ■-progr*tțț;Jfeii.i 
care creșterea gradului de ’ W&ctaiLtare, „ _
optimă ă forței de muncă și dotării existente, desfă
șurarea unor numeroase acțiuni 
și a căror tinafîtate o constituie intărix 
mumii, creșterea responsabilității.

Minerii UricaniuJui. una din cele niij 
derne mine ale Văii Jiului, vor 1— ..
activitate din acest an sub setai i . -- ocupărilor 
constante de a se achita exemplar <le importantele 
sarcini ce le revin în sporirea producției de c^r^urta 
cocsificabil. . '

Miluță RUGINA, 
secretarul comitetului de partid 

Ing. Carol SCHRIiTER, 
președintele consiliului oamenilor 

muncii ;
Ioan MOLDOVAN, 

președintele comitetului tândicatului 
Nicu CĂLIN, 

secretarul comitetului U.T.C.

DIN PARTEA COLECTIVULUI 
E.P.C.V.J.

Colectivele de preparatori ai Exploatării de pre
parare a cărbunelui Valea Jiului, conștiente de 
îndatoririle ce le revin din directivele Congresului 
al XI-lca al P.C.R.. privind valorificarea superioară 
a resurselor idigene de materii prime și materiale 
și ca.xăspuns la indicațiile secretarului general al 
partidului, , tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
creștere* continuă a producției de cărbune cocsifi- 
cabil, au pășit în noul an cu hotărîrea fermă de a-și 
îndeplini exemplar importantele sarcini încredințate.

îndeplinirea sarcinilor de plan de către colectivele 
de corsari liunedoreni depind în mare măsură de li
vrarea ritmică a cărbunelui special pentru cocs și de 
calitatea îmbunătățită a acestuia.

Potrivit acestor cerințe ne angajăm să asigurăm o 
funcționare optima a instalațiilor de preparare în 
scopul recepționării ritmice a cărbunelui brut pro
venit de la ex oatările miniere și obținerii unei pro- 

' ' ....

miî»â a căr- 
iicițăta cu acest prilej 

.ceferiștilor 
•rfmffirwj planurilor de

al creșterii
Tuturor ne stăruie în memorie 

cu o forță tonifiantă, dătătoare de. 
noi imbolduri în muncă, generatoa
re de noi energii creatoare consa
crate progresului societății noastre, 
imaginea mărețului și; grăitorului 
tablou al realizărilor ce au încunu
nat hărnicia poporului nostru, con
dus de partid, in opera victorioasă 
a construcției socialiste, înfățișat 
de Comunicatul cu privire la înde
plinirea planului național unic dc 
dezvoltare economico-socială a par 
triei pe anul 1976. Revenim cu noi 
aspecte pline dc semnificații ale 
luminosului bilanț.

Din ansamblul bogatelor și însu- 
flețitoarelor succese dobîndite în 
industrie, unde ritmurile producției 
și eficiența economică au atins 
cote fără precedent, din cifrele de 
rodnic bilanț al agriculturii româ
nești moderne care a înregistrat în 
primul an al cincinalului recoltele 
cele rna'i mari din istoria țării, se 
desprinde, ca rezultat direct al 
muncii noastre neprecupețite pen
tru. înlănțuirea hotârîrilor Congre
sului al XI-lea. creșterea bunăstă
rii celor peste douăzeci de milioane 
dc cetățeni ai patriei. Citeva cifre 
din Comunicat semnifică cu mare 
putere de expresie acest lucru. 
Faptul că muncind mai bine. t,răim 
mai bine — adeverindu-se încă o

bunăstării
dată temeinicia prețioaselor cuvin
te dc îndemn ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu —, este reflec
tat ăde veniturile reale ale popu
lației, care.au crescut în anul 1976 
cu 9.5 la sută fala de 1975, în con
dițiile în care, prin dezvoltarea im
petuoasă, a industriei, numărul 
persoanelor care muncesc în între
prinderia sporit cu aproape 260 000 
față de ariul precedent atingînd un 
nivel; superior celui prevăzut pe 
întregul, cincinal. Același lucru îl 
.dernphstrează și alte cifre ; faptul 
că retribuția medie nominală în 
întreprinderi și instituții a crescut 
cu 8,3 la sută față dc anul 1975 — 
în aceeași perioadă indicele prețu
rilor ău amănuntul și tarifarețpen- 
tru întreaga populație s-a. situat 
sub limitele prevăzute —, faptul că 
veniturile bănești ale țărănimii au 
înregistrat . o creștere de 11.6 la 
sută, iar fondurile socialo de con
sum o creștere de 8,4 la sută față 
de 1975. - - ti

Sînt cifre de rodnic bilanț națio
nal —- numai citeva, dâr care, ca 
toate celelalte cifre din Comunicat, 
exprimă convingător drumul bun 
pe care-1 parcurge poporul nostru 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, drumul bunăstării și al feri
cirii. *: X .

șl* umiditatea cărbunelui livrat, sintem
OMtrriy să depunem tuah eforturile pentru asiRU- 
rurea exptaatarfî corecte a instalațiilor de desecare.

De asemenea, vom lua măsuri pentru red ucerea 
conținutului de cenușă al cărbunelui livrat cu 0,1 
puncte.

Toate aceste măsuri vor contribui la îndeplinirea 
sarcinilor de sporire a producției de cocs metalurgic 
din cărbune idigen, redueînd efortul valutar al țării.

Petru RUS,
secretarul comitetului de partid 

Ing. Sabin FLOREA, 
președintele consiliului oamenilor 

muncii
Oliviu FLOREA, 

președintele comitetului sindicalului 
Emilian HIRTA, 

secretarul comitetului U.T.C.

Cărbune peste plan
Majoritatea colectivelor miniere 

din Valea Jiului încheie prima jumă
tate a lunii februarie cu însemnate 
depășiri de plan. Exploatările mi
niere Vulcan, Aninoasa și Uricani 
îșl depășesc, sarcinile la zi cu cite 
1 200 și 3 300 tone cărbune. Se remar
că în acest context ritmicitatea ex
tracției la E.M. Vulcan, nivelul deo
sebit de ridicat al productivității 
muncii la Aninoasa — cel mai înalt 
atins aici în ultimii ani — mobili-

zarea exemplară a colectivului mi
nei Uricani. Rezultate dintre cele 
mai bune obțin și colectivele exploa
tărilor miniere Lupeni și Petrila. 
Asemenea fapte de întrecere meri
torii, rod al organizării superioare a 
muncii în această lună, sînt desti
nate redresării producției la unită
țile miniere, atingerii unor parame
tri calitativi mai buni în ritmicita
tea extracției, în eficiența eco
nomică.

Veniturile bănești 
ale populației 

din sectorul socialist

Desfacerile 
de mărfuri prin 

comerțul socialist

INSCRIPȚI
j Eram grăbiți, fiecare dintre 

noi, cei zece-doisprezece. cum
părători așezați frumos la rind, 

: aveam, fiecare citeva urgențe
î pentru care ne-am abătut . prin 
■ magazinul cu pricina. La in- 
| ceput a fost unul singur, vinză- 
j toarea lipsea, a mai venit un 
i cumpărător, vînzătoarea a con- 
: tinuat să intirzie și a tot înlir-
s ziat pînâ cind ne-am adunat 
Ș o duzină. In sfirșit, a sosit. In 
: sfirșit am început să întrezărim
3 speranța că cel puțin de una 
î dintre cumpărături ne vom lua 

. ș grija in citeva minute. lată, 
insă, că după o mai veche lege 
a comerțului, speranța de-acasă. 
nu se potrivește. întotdeauna! 
cu cea din tirg.

„Ce doriți 1“ „O franzelă, vă 
rog !“ „Dați-mi douăzeci de

- \ j-, bani”, „îmi pare rău, dar nu
am“, „Offf !” Am fost lăsat să

- chibzuiesc asupra vinovăției
* mele de client și vînzătoarea a
I*x«xxxxx«xo,<xx«i.>w«ox»xixt«»i»x0xxi <»«»

! Mărunțișul
plecat să-și repare vinovăția ei, i 
de a nu-și fi pregătit din timp j 
mărunțișul. S-a înapoiat cu un 5 
săculeț. L-a deșertat^?. tejghea Ș 
și a început să numere. Cind a : 
ajuns pe la jumătate am privit î 
în urma mea. Eram, deja, vreo ; 
trei duzini de cumpărători.

Trece un minut, trec două, j 
cinci. După vreun sfert de oră J 
vînzătoarea s-a oprit brusc din j 
numărat șj a deșertat mărunți- : 
șui in sertar. învinsă de răbda- ! 
rea noastră a început, in fine • 
să servească.

Eram grăbiți. Aveam fiecare 
cite o urgență. Excepție făcea 
doar vînzătoarea, tinăra vînză- 
toare care, după ce a servit ciți- 
va clienți s-a apucat din nou să 
numere mărunțișul. Urgența din- 
sei era probabil vreuna personală: 
să ne vindece pe noi, cumpără
torii, de răbdarea de a aștepta 
un rest de douăzeci de bani.

.................

• Parcursul mediu al tre
nurilor de călători a sporit 
în acest an cu 3 la sută, iar

Mecanicul Dumitru Bălan înaintea plecării în 
cursă. ' Foto: I. Liciu

• Prin exploatarea judi
cioasă a utilajelor, în Ate
lierul de zonă al complexu
lui C.F.R. Petroșani, în pe
rioada trecută din acest an. 
s-au reparat cu 31 la sută 
mai multe vagoane decit 
numărul planificat, rod al 
depășirii • productivității 
muncii cu peste 30 la sută. 
Tmeiîi din colectiv, intre 
care Ghcorghe Tudorașcu 
și Gheorghe Stan, s-au si
tuat permanent în primele 
rînduri ale întrecerii.

sarcinile planificate . pen
tru transportul de marfă au 
fost depășite in ianuarie cu 
5 la sută, un substanțial a- 
port, revenind mecanicilor 
de locomotivă Ioan Dascft- 
lu, Aurel Marco. Constan
tin Râcman și Emilian 
Stanciu.

9 Alături de toți ceferiș
tii municipiului, realizări 
demne de laudă m întreți
nerea la parametri inalti 
de funcționare a instalați
ilor prin care se asigură 
circulația trenurilor, de 
Ziua ceferiștilor raportea
ză și colectivele diitricielor 
C.E.D., T.T.R., L.E. și LC.

• In cadrul Reviziei dc 
vagoane, la indicatorul de 
bază, ca și la productivita
tea muncii sarcinile au fost 
realizate în proporție <l< 
103 la sută. Față de preve
deri, imobilizările pentru 
revizii au fost scurtate cu 
25 la sută. între membrii 
colectivului cu _ cele mai 
rodnice rezultate aflîndu- 
se șeful de tură-loan Flo- 
rescu si l.citu.ml Gavi i i 
Andrei, - ț

La 16 februarie 1933, ceferiștii s-au ridicat împotri
va umilințelor, exploatării și nedreptății. Prin fap
tele lor de vrednicie, ceferiștii de azi, urmașii luptă
torilor de acum 44 dc ani, își închină puterea lor de 
muncă, creație șl dăruire înfloririi vieții noi, pro
gresului țării, bunăstării poporului muncitor.

71II A f FFFDICTH OD C,NSTITĂ cu PR,NOS 
L I U A t L1 L R 11*» 1 1 D V IV DE FAPTE MUNCITOREȘTI

• Colectivul Stației 
C.F.R. Petroșani a reușit să 
reducă staționarea vagoa
nelor aflate in tranzit cu 
peste 6 la sută în luna ia
nuarie și cu peste 19 la sută 
în prima jumătate a lunii 
februarie. Prin contribuția 
unor ceferiști fruntași, ca 
Aurel Grețu, Ioan Unguc și 
Constantin Majon, s-a re
dus și durata de staționare 
la încărcări-descărcări cu 
peste 50 de minute pentru 
fiecare vagon.

care.au
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UN ANGAJAMENT CARE FACE 
CINSTE COMUNIȘTILOR : 

recuperarea restanțelor, extragerea 
peste plan a unor înseninate 

cantități de cărbune cocsificabil
La scurt timp după analiza ac- organele 

tivității depuse în anul 1976 de că- tanță de 
tre colectivul minei Lupeni, prile
juită de adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii, a avut loc o a 
doua analiză, desfășurată pe pla-

< nul unei răspunderi Superioare. Am' 
numit, prin acest plan, conferința 
pentru dare de seamă și alegeri a 
organizației de partid. Dacă cea 
dințîi analiză a fost preponderent 
economică, celei de a doua i-â re
venit safdina să 
dezbată, în nota 

. de exigență pro
prie comuniștilor, 
un domeniu mult mai cuprinzător i 
munca desfășurată de comitetul de 
partid al minei, de toți comuniștii 
pentru îndeplinirea sarcinilor po- 

. îitice, economice și cultural-educa
tive ce le-au stat în față. 

Cum era și firesc, exigența 'a fost 
declanșată prin conținutul dării de 
seamă prezentată de Iuliu Gheor-

, ghe Payel, secretarul comitetului 
:<ie partid. In spirit critic și auto
critic, celor prezenți le-ă fost în-

■ fățișât un bilanț din care nu au 
lipsit referiri la multe din nea
junsurile înregistrate în activitatea 
comitetului, în munca unor comu-

/ nisti . investiți cu răspunderea/con-
■// ducerii politice sau tehnico-econo- 

mice. Pe această bază, dezbaterile 
au continuat la fel de exigent, pro-

: movînd o critică deschisă, construc- 
Tivă, pătrunsă de răspundere fa
ță de imperativele anului 1977,

In mare măsură, rămînerile în . 
urmă cu care mina Lupeni a în
cheiat anul 1976 — s-a desprins ca 
o concluzie din darea de seamă și 
din discuții — s-ău datorat unor 
cauze subiective în fața cărora co
mitetul.de partid nu a acționat cu 
destulă fermitate. Unele dintre 
sectoarele de producție s-au zbă
tut în greutăți pe care și le-ah cre- 

.; at singure. In cadrul acelorași sec
toare, unele brigăzi au obținut ran
damente mari, altele nu au înde-

, plinit prevederile acestui indicator. 
Ș-au înregistrat multe absențe ne
motivate dar și multe cazuri de i- 
rosire a timpului de lucru, de stag
nare a extracției cărbunelui da-

■ toriță: defecțiunilor electromecani-
i ce sau golurilor în aprovizionare,
:• care puteau fi preîntîmpinate. Toa

te 
în 
o 

' ’ / sâ;

VALORIFICAREA SUPERIOARA A REZERVELOR 
DE SPORIRE A EFICIENȚEI ECONOMICE 

comandament major al muncii politicei

de partid, în ultimă ins- 
către comitet, cu fermi

tatea cerută în funcție de gravi
tatea abaterii, lucrurile fiind lăsa- 
ie de multe ori în voia lor. La 
aceste aspecte, interpretate prin 
prisma muncii politice, educative 
care trebuia- să fie desfășurată de 
membrii comitetului, : ai birourilor 

- organizațiilor de bază, de comuniști, 
s-au referit în 
roși vorbitori,

E. M. LUPENI

cuvîntul lor nume- 
între care Titus 

Costache, directo
rul tehnic al mi
nei, Petre Con
stantin, maistru

minier principal în cadrul sectorului 
IV, Dumitru Leoveanu, membru ai 
biroului comitetului de partid pe . 
mină, Ion Predoșan, locțiitor al se
cretarului comitetului de partid, 
Mircea Suba, șeful sectorului trans
port, Alexe Furduî, secretarul comi
tetului de partid din.cadrul sectoru- . 
lui IV, loan Sav, președintele comite- 
tului sindicatului, Grigore Costache, 
Gheorghe Gălan, șefi de brigadă, 
Gheorghe Goleanu, secretarul co
mitetului U.T.C., Emil Muru, di
rectorul minei.

In climatul exigent al dezbate
rilor, atitudinea de răspundere co
munistă, de maturitate politică și 
înțelegere superioară a sarcinilor 
ce stau în fața colectivului a fost 
pregnant ilustrată de criticile for
mulate de vorbitori, de propuneri
le acestora. Dar, mai ales, această 
atitudine a fost ilustrată de - anga
jamentele asumate în fața confe
rinței, de către unele brigăzi și 
sectoare, privind recuperarea in. 
tegrală a restanțelor anului 1976 
și exîragerea peste plan a unor 
însemnate cantități de cărbune. 
Exprimată îhcă de 11 adunarea re
prezentanților oamenilor muticii de 
■către minerul Ion Gîrea, hotărîrea 
de a recupera restanțele anului 
trecut și de a extrage în plus can
tități însemnate de cărbune ’â fost 
susținută în cadrul conferinței de 
către maistrul minier principal 
Petre Constantin, Erou al Muncii 
Socialiste și Alexe Furdui, din 
partea celui mai mare sector ui 
minei, sectorul IV. precum si de 
către brigadierii Grigore Costache 
și Gheorghe Gălan, căpătînd tot 
mai mult trăsăturile unui angaja
ment colectiv.

Aceste angajamente, a subliniat 
în încheierea dezbaterilor tovarășul 
Clement Negruț, prim-sccretar al 
comitetului municipal de partid, 
fac cinste celor care și\ le-au a- 
sumat, ele reflectă o matură gîn- 
dire a comuniștilor, o atitudine î- 
naintată, de angajare conștientă în 
fața sarcinilor privind creșterea. 
continuă a producției de cărbune

Supunînd atenției și spre anali
za celor 237 delegați activitatea 
politică,/ munca, de influențare și 
de educație comunistă desfășurată 
în rîndurile Colectivului de mineri 
pentru mobilizarea lui la îndepli
nirea sarcinilor de producție, con
ferința pentru dare de seamă și ve de creștere a potențialului pro- 
alegeri a organizației de partid de 
la mina Petrila.. a făcut bilanțul 
unor realizări economice notabile. ' 
In acestea se înscriu așa cum , a 
evidențiat darea de seamă pre
zentată de tov. Marții Androne, 
secretarul comitetului de partid» 
ca: rezultat nemijlocit al afirmării 
crescînde a rolului de conducător 
politic al organizației de partid pe 
exploatare .— rîndurile sale s-au 
întărit cu 115 membri de partid 
nou primiți — ca și al îndrumării 
cu competență a activității econo
mice în fiecare sector de către 
organizațiile de bază, extragerea 
în anul 1975 de minerii colectivu
lui a 54 000 tone de cărbune peste 
plan, iar în anul 1976 a 2 700 : de 
.tone. Depășirea totodată a planu
lui pe anul trecut la lucrările de 
investiții cu 135 de metri, a pro
ducției globale cu 6,2 la sută, a 
productivității valorice a muncii 
cu 4.2 procente peste’ nivelul pla
nificat au fost, de aseineneă, îns
crise în bilanț ca rezultate ;ale 
îndrumării consiliului ' oamenilor 
muncii, a organizațiilor de sindi
cat și U;T:C. să se ocupe cu per
severență de problemele specifice 
minei. In stilul comitetului de 
partid pe exploatare s-a: statorni
cit practica de a supune probleme
le majore — de mecanizare, de 
modernizare a tehnologiilor de 
lucru, de pregătire a viitoarelor .

. capacități de producție, de staoi-. 
Jizare a forței d? muncă și cali
ficare a cadrelor — cu care se 
confruntă colectivul în dezbaterea 
adunărilor de parțid, a grupelor 
sindicale, a întregului colectiv.

acestea nu ar fi avut loc dacă 
sinul colectivului ar fi existat 
puternică opinie de masă care 
combată manifestările de indis

ciplină, atitudinile anacronice ca
re au frînat activitatea colectivu
lui. Acte de indisciplină sînt și ab
sențele nemotivate, s-a arătat pe 
parcursul dezbaterilor, dar și ne- 
îndeplinirea unor sarcini de servi.

• ciu. Or, în cazul neîndeplinirii 
sarcinilor nU s-a acționat de către . cocsificabil. (Ion MUSTAȚA).

: <." c ■ /' . ■ ■ i . 

Petrila și alții. Conferința n cerut 
comitetului de partid pe exploata
re, comitetelor pe sectoare, birou- 

• riîor organizațiilor de bază să-și 
sporească operativitatea interveri- 
țiilor pentru eliminarea lipsurilor, 
soluționarea promptă a probleme, 

■lor economico-sociale ce se ridi
că. In condițiile actualelor înnoiri 
tehnologice și modernizări cînd 

, producția sectoarelor se scoate a- 
fară pe flux de transport cu benzi 
și puț cu schip de mare capacitate, 
cînd Se" introduc în abataje tot 
mai multe combine și utilaje de 
mare complexitate tehnică, comu
niștii din formațiile de lucrători e- 
lșctromecanici să facă dovada unui 
înalt exemplu de coștiinciozitate 
în asigurarea, Unor revizii , și repa
rații de cea mai bună calitate. 
Munca de primire în- partid să 
fie în continuare orientată spre 
formațiile de lucru, iar masa de 
comuniști să fie în permanență an
trenată la cunoașterea hotărîrilor 
de partid și de stat, la aplicarea 
lor în viață. Să se îmbunătățească 
sistemul informațional la nivelul 
organizațiilor de bază, să se acțio- 

care a încărcat prețul neze pentru ridicarea pregătirii 
politice a membrilor de partid, în- 
tărindu-se și mai mult rolul educa
tiv al adunărilor generale, exi
gența., la învățămintal politico-i
deologic, la desfășurarea informă
rii politice. Adoptînd un stil de 

. muncă dinamic, în continuă per
fecționare, comitetul de partid să 
îndrume activitatea sindicatului 
spre acțiuni de întărire a ordine! 
și disciplinei în muncă, spre ge- 

.. neralizarea inițiativei „Brigada 
de producție și educație", spre, gă
sirea și lansarea unor noi iniția
tive muncitorești ce urmăresc re- * 
ducerea consumurilor de materia
le, sprijinirea progresului. tehnic.

In întregul ei, munca politică 
______ ______ — -U eficiență; 

sporită rolul; mobilizator în rîn
durile colectivului de mineri pen
tru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan ale celui de-al doi
lea an al cincinalului. (I. BALAN).

Ținînd seama de capacitatea or. 
ganelor și organizațiilor de partid 
de a înriuri puterea de muncă și 
de dăfuire a colectivului, de ex
periența ce o au în conducerea 
activității economice, conferința a 

. apreciat că au existat mari rezer-

ductiv, de sporire a eficienței eco- ' 
nomice care au fost insuficient va
lorificate. In‘spirit critic și auto
critic s-a arătat că 25 din totalul 
de 56 brigăzi nu și-au realizat 
planul în anul ce ■< trecut, Că din 
cauza absențelor nemotivate (pes-

E. M. PETRILA
te 10 000) s-au pierdut mai mult 
de 18 000 tone de cărbune, iar prin 
neîncadrarea în indicatorii de ca
litate ai cărbunelui pierderile se. 
cifrează la peste 39 000 de tone, 
că au fost depășite consumurile 
specifice de materiale (la lemn de 
mină cu 8,8 mc/1000 tone) ceea ce 
ia condus la cheltuirea nejustifica
tă a unei sume de peste 3,4 mili
oane lei <
de cost. Modul . concret, printr-o 

’ muncă, politică asidtiă desfășurată
în rîndul minerilor și cadrelor teh
nice, de punerea în valoare a a- 
cestor rezerve, a .fost pe larg re
liefat în luările de poziție, în opi- 

■ niile, opțiunile și propunerile 
muniștilor care au luat 
în conferință cum sînt tovarășii 
Ion Bodenlosz, Benone Costinaș, 
Ion Penu, Ștefan Andrei, Ludovic 
Niedermaîer, Eugen Cosman, secre
tarul comitetului U.T.C. pe mină, 
S‘ere Păduraru, Florea Mionici, 
Grigore Grăjdan, Rudolf Cozma,
Ioan Carpen, .Constantin Stan, Va-

/■ leriu Stanciu, directorul, minei,

co- 
cuvîntul

~ . m întregul ei, munGheorghe Cojocanu, președintele sâ.și îndeplinească CJ
sindicatului, Petru Șoșoi, secretar 
al câmitetului orășenesc de partid

politică
(Urmare din pqjj. 1)
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PRACTICA h PRODUCȚIE A ELEVILOR - LA AIVELUE EXIGENȚELOR IMPUSE WVĂTĂMÎATULUI MODERN 
: CIND EXISTĂ PASIUNE, INHERES 
I; Șl... COMENZI

In atelierul de croitorie al Liceu-
lui real-uman din Vulcan, fac prac-

..tică, zilnic, grupe de cîte 17—20 de
i eleve din anii II—IV -care confecțio-
I nează, pe lîngă obișnuitele obiecte

- i i de artizanat, garnituri de pat,: fețe
j de mese, mileuri etc. și comenzi de
îmbrăcăminte pentru populație,

— Anul trecut, ne spunea maistrul
• i instructor AniCa Mica, ne-am înde-

! plinit și depășit planul, realizînd
: produse în valoare de circa 475 lei
i (manoperă) d<? fiecare elev. Față
■ de 25 000 lei cît au avut plan în 1976,

■ j anul acesta planul a crescut la 32 000 
. lei.

In timp ce maistrul făcea aceste
! declarații, Ana Beteringhe, Elena
i Cismaș și alte colege ale lor din a-
i nul III, expuneau . la vedere „zes-
; trea“ cusută cu pricepere și migală 
Ș de fetele care "găsesc foarte util să 
I știe cît mai multe din secretele ar-
i tei noastre populare.

— Cusătura în punct’românesc,
: broderia sînt cîieva deprinderi ce
. prind bine oricărei .tinere, spunea
'' eleva Elena pismâș.

La Liceul real-uman Vulcan, nu 
se fac doar obiecte de »artizanat,

! remarca prof. ■ Gheorghe Antoce,
i directorul școlii, care ne-a făcut o
i scurtă trecere în revistă a realiză-
! rilor pe 1976. / >

— Planul a fost realizat și depă
șit: cil. 10 000 lei. In cadrul comenzi- ...

: lor industriale onorate integral, toate unitățile comerciale.
a deși ne lipsește un strung, deși mai " ’ ■ -
i- ". -.

A

avem goluri în aprovizionarea cu 
materiale, s-au confecționat mînere 
culisabiie, suporți pentru cabluri 
subterane și alte piese pentru uni
tățile. miniere șl șantierele de con-, 
strucții-montaj.

— Anul acesta, ne-a - declarat e- 
levul Constantin Udrea, pe care 
l-am găsit la bancul de lucru din 
atelierul de lâcătușerie al școlii, 
vom lucra coșuri centrifuge pentru 
preparația Coroești și, bineînțeles, 
alte piese necesare la utilajele din 
minerit.

La S.S.H., unitatea patronatoare a 
liceului, am întîlnit grupa de fete 
din anul I C, care face practica în 
atelierul de galvanizare. Margareta 
Sturza, Simona Porcișan, Cristina 
Vlăduț ne-au vorbit cu emoție des
pre activitatea lor în acest loc de 
muncă.

— Cunoștințele de la chimie, des
pre acizi, cunoștințele de fizică ne 
sînt deosebit de'folositoare, remarca, 
eleva Cristina Vlăduț, pentru care 
„săptămînă de practică în uzină în
seamnă cdntactul cu oamenii, con
tactul cu munca, prilej de a mă 
simți utilă și încrezătoare în for
țele mele".

CUM NE VĂD UCENICII î
Iată o. întrebare la care ar trebui 

să reflecteze toți cei care- îndrumă 
elevii în primii pași spre învățarea 
unor meserii. Urmărind această 
idee, am fost,- nu demult. oaspeții 
elevilor Liceului economic din Pe
troșani, pe care i-am găsit în mai

Verginica Oroviceahu, o elevă al

cărei halat alb strălucea de curățe
nie, mă îmbie cu bunăvoință în au
toservire :

— Poftiți. Doriți o conservă ? A- 
vem piure de spanac, zacusca și- 
ofertele curg punîndu-te în încurcă
tura alegerii. ■■ .vi:

Și pentru că vorbeam de ținuta 
., corectă a elevei Oroviceanu din a- 

nul I C, am întrebat-o pe colega ei 
Iuliana Szabo, ce știe despre modul 
cum trebuie să fie ținuta și com
portarea unei vînzătoare. Mi-a enu
merat foarte multe din care ar a- 
vea de învățat chiar și unele lucră
toare mai vechi din magazinele 
noastre, lucrătoare despre a căror 
ținută ar fi cîteodată mai multe de 
spus. In acest; sens am reținut și pă
rerile unei alte eleve, nemulțumită 
de faptul că unii ospătari și șefi de 
sală din restaurantele unde a fost 
în practică nu respectă toate fazele 
unei serviri corecte a clienților : 
„In primul rînd nu fac primirea a- 
cestora așa cum am învățat noi la 
restauraniul-școală. Apoi vorbesc 
urîț, unii întîrzie servirea, săvîr- 
șind greșeli pe care noi le sesizăm 
și ne ferim să le facem...'".

CINE TREBUIE SA ASIGURE 
ÎNDRUMAREA PRACTICANȚILOR

La LU.MJA, fac zilnic practică 
sute de elevi ai Liceului industrial/ 
nr. 1, Grupului școlar minier, Li
ceului real-uman și școlii uzinale, 
studenții de. la I.M.P., deci o „arma
tă" de elevi și studenți.

Tînărul cate se instruiește în u- 
zina noastră, ' ne spunea tșvârășul

Dumitru Crăciun, inginerul șef al. 
uzinei, este. îndrumat de un maistru 
care aparține fie uzinei, fie școlii 
respective (de exemplu, Liceul in
dustrial nr. 1, are maiștrii săi).

Din discuția avută cu inginerul 
șef al uzinei am reținut dorința ca 
maiștrii școlilor să fie prezenți și 
să supravegheze în uzină elevii în 
practică și că ar fi necesar ca și alte 
cadre didactice să-și însoțească e- 
levii pe perioada săptămînii de 
practică comasată. \

Prof. Nicolae Cricovan, directo
rul adjunct al Liceului • - industrial 
nr.. 1, este de părere că, dimpotrivă, 
asistența tehnică ar trebui acordată 
numai de uzină, deoarece maiștrii 
școlii au și ore la atelierele proprii. 
Oricum, deocamdată, cu toate , dis
putele, practica se desfășoară. după 
o programă Care, ciudat, la , anul II 
prevede cîte 2—3 zile de practică 
înțr-o /secție. .’.

— Intr-o săptămînă, ne de
clară elevul Ștefan Gabor, am tre
cut prin secțiile forjă, tratament 

termic și turnătorie. La freze, mi-ar 
place- parcă mai mult. Păcat, că nu 
sîntem mai mult lăsați la aceste 
mașini.

Aspectele surprinse în prezenta 
anchetă au fost scoase în evidență 
și cu ocazia recentei consfătuiri a 
cadrelor tehnice ale întreprinderi
lor patronatoare și conducerile șco- 

' Iilor, inițiată de Inspectoratul șco
lar județean. Despre rezolvarea lor 
vom relata într-o anchetă viitoare.’

M. PKEDOȘANU

tre două partide și popoare prietene 
a constituit-o recenta vizită efectua
tă în țara noastră, la invitația secre
tarului. general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, de către 
secretarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez El Assad. 
Evenimentul a marcat din nou hbtă- 
rîrea comună de a conferi noi dimen- " 
siuni conlucrării prietenești româno, 
siriene, in toate domeniile de acti
vitate, în consens cu interesele ma
jore ale cauzei păcii și înțelegerii 
între popoare, de a acționa neabătut 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice.internaționale, 
tn interesele ' tuturor popoarelor 
lumii.

In convorbirile la nivel înalt 
româno-slriene, un loc important au 
ocupat pfoblemele Orientului Mij
lociu, retragerea Israelului din teri
toriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, soluționarea pe 
cale pașnică, politică și diplomatică 
a problemei poporului palestinian, 
asigurarea independenței și suvera
nității tuturor statelor din această 
zonal In acest sens, au fost apreciate 
eforturile guvernului și poporului 
sirian, ale președintelui Hafez El 
Assad personal, în vederea instau
rării, păcii în Orientul Mijlociu pen
tru a deschide popoarelor arabe, tu
turor popoarelor din această zonă 
calea spre dezvoltare economico- 
socială, spre bunăstare: și fericire. 
Pe acest plan s-a situat și sprijinul 
activ pe care România l-a acordat 
soluționării pașnice a problemelor 
Orientului Mijlociu. \

Cu deplină satisfacție s-a consta-. 
tat că înțelegerile stabilite cu pri- 1 
lejul întilnirilor și convorbirilor an
terioare dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez' El Assad șe 
transpun cu succes în viață, că ele 
asigură amplificarea și lărgirea, con
tinuă, pe multiple planuri, a colabo
rării politice, economice, tehnico- 
științifice și culturale dintre Româ
nia și Siria, extinderea .domeniilor 
de cooperare -reciproc avantajoasă 
în folosul șj spre binele ambelor țărj- 

,.și popoare. .

comitetul.de
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“:W. în dezbaterea adunărilor generale ale oamenilor muncii

t
DEZVOLTAREA MINEI 

abordată cu responsabilitate
Dezbaterile purtate de reprezen

tanții oainenilor muncii de la mina 
Par’oșeni au pus în evidență în egală 
măsură satisfacția pentru rezulta
tele bune cu care a fosț încheiat a- 
nul; trecut, precum și responsabili
tatea cu. care acest colectiv,de mun- 
ță fruntaș caută să identifice noi 
resurse în măsură să asigure îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan 
considerabil sporite în acest an; O 
notă dominantă a dezbaterilor a 
constituit-o faptul că toți vorbitorii 
au relevat că, în cazul acestei mine 
moderne, cu un grad avansat de me
canizare a lucrărilor, creșterea ca
pacităților de producție și ă nivelu
lui de eficiență nu poate fi concepu
tă decât prin modernizarea în con
tinuare a tehnologiilor, printr-o or
ganizare judicioasă a întregului pro
ces de producție. Utilizarea optimă 
a mijloacelor fixe din dotare (ing. 
Ion Besserman, șeful sectorului I), 
îmbunătățirea calității utilajelor 
(Gbeorghe Ciobanu, miner șef de 
brigadă, sectorul li), folosirea la 
parametri superiori a instalațiilor 
din dotare (ing. Petru Voinea, șeful 
sectorului electromecanic), îmbună
tățirea activității de revizii și repa
rații (Francisc Fazekaș, mțndr șef 
de brigadă, sectorul II și Anton Șer- 
ban, maistru ia atelierul electrome
canic) constituie doar câteva din 
elementele bare vor putea face să 
crească aportul zestrei tehnice a mi
nei la creșterea nivelului de eficien
ță a producției.

O atenție deosebită va trebui a- 
cordată și problemelor legate de a- 
sigurareă unei depline securități a 
muncii. Menținerea în perfectă sta
re de funcționare a tuturor utilaje
lor și instalațiilor (ing. Cornel Ca- 
prițescu, inspector I.S.T.P.M.), uni
formizarea dotării cu echipament 
de susțirfere a abatajelor (Gheorghp 
Toma, miner șef de brigadă, .secto
rul II), -sînt măsuri care se
cer aplicate grabnic în ve
derea asigurării unui grad cores
punzător de securitate a muncii.* : :

In aceflhși timp, în atenția factorâ- 
- lor ce răspund de. bunul mers al 

’.procesului productiv va trebui să 
'sto? Îmbunătățirea organizării pro
ducției plin asigurarea unei aprovi
zionări ritmice, cu materiale cores
punzătoare sub aspect calitativ 
(Mihai Bocoș;jaftiner șef de brigadă, 
sectorul de deschideri), exploatarea 
selectivă a stratelor pentru îmbuna- : 
tățirea calității cărbunelui (loan 
Ciuru, șeful sectorului de transport),

întărirea disciplinei, îndeosebi în 
rîndul tinerilor angajați (Francisc 
Deutcher, șef de echipă lăcătuși, 
sectorul I). -Ș'

Pe lingă acestea, amplul program 
de modernizare a tehnologiilor face 
necesară pregătirea temeinică a in
troducerii în subteran a noilor uti
laje perfecționate ip vederea obți
nerii încă de la; început a unor indi
catori superiori de eficiență/

Orientarea întregii activități 
sporirea eficienței economice, 
trată îndeosebi prin reducerea 
sumurilor specifice și creșterea

spre 
ilus- 
con- 

_ _______ ___ T- - _  pro
ductivității muncii, continua îmbu
nătățire a stilului de muncă și a ro
lului consiliului oamenilor muncii, 
ca factor esențial de atragere atu-: 
turor angajaților la conducerea în
treprinderii, trebuie să constituie,; 
așa cum sublinia tovarășul Lazăr 
Filip, secretarial comitetului muni
cipal de partid, preocupări priori
tare ale acestril colectiv mineresc 
fruntaș în vederea sporirii in ritm 
rapid a producției de cărbune. (B. 
BOGDAN) j

Reflectînd preocupările dominan
te pe care le are corectivul institu
tului, dezbaterile adunării genera
le a oamenilor muncii de le 
I. C. P. M. C. Petroșani au relie
fat cu pregnanță strădaniile 
cercetătorilor și proiectanților 
dc a găsi noi și eficiente soluții pen
tru dezvoltarea și modernizarea mi
nelor și preparațiilor din Valea Jiu
lui, pentru introducerea în subteran 
a unor noi tehnologii de lucru baza
te pe mecanizarea complexă a ope
rațiunilor de exploatare, a cărbune
lui. Au fost evidențiate ca realizări 
notabile pe anul cc a trecut realiza
rea peste sarcinile de plan a 85 lu
crări de cercetare și piroiectare, de
pășirea indicatorului producției 
marfă cu două milioane lei, obține
rea peste prevederile de, plan a unor 
beneficii de peste 4 milioane lei, e- 
xecutarea și predarea în: termen a 
tuturor lucrărilor de cercetare și 
proiectare, valorificarea în produc
ție a. cercetărilor încheiate. Ca un 
exemplu de valorificare cu eficiență 
a cercetării s-a evidențiat faptul că 
înlocuirea abatajelor cameră cu me
toda abatajelor cu front scurt cu un 
preabataj a avut drept rezultat o re
ducere a consumului de material 
lemnos cu mai mult de 6000 rac pe an 
și a cheltuielilor de producție cu

MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR 
dominanta cercetării și proiectării
peste două milioane lei.

In spiritul înaltelor exigențe 
puse de conducerea partidului 
în fața lucrătorilor din do
meniul s cercetării științifice și 
proiectării, dezbaterile adună
rii și intervențiile participan- 
ților la discuții, ca tovarășii Macarie 
Costinaș, Alexandru Scrofcan, Lucia 
Mihăilescu, Doina Perini, Anton 
Bacu, Teodor Jilivea și alții,.au su
bliniat că posibilitățile colectivului 
de a ridica la cote superioare cerce
tarea și activ.tutca de proiectare 
pentru modernizarea în ritm rapid 
a tehnologiilor, sînt mult mai mari. 
Darea de seamă a arătat că au fost 
cazuri cind s-au elaborat totuși cu 
întârziere unele studii și proiecte 
tehnologice față de cerințele dezvoi-' 
tării producției de cărbune, .cînd 
soluțiile date în studii și proiecte nu 
au reflectat întotdeauna cele mai 
noi cuceriri ale științei si tehnicii 
în domeniul mineritului, cînd nu s-a 
obținut la timp avizarea studiilor și 
proiectelor,- cînd asistența tehnică 
acordată la unități de către cerceta

I
I

I i
I 
I
I

I
I 
I
I 
I
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ALTE COLECTIVE
E. M. PAROȘENI

• Depășirea producției globale ihdustriale cu 5 
milioane lei; • extragerea peste prevederi a 6 000 
tone de cărbune ; • depășirea productivității mun
cii cu 2 777 lei pe angajat ; • reducerea cheltuie
lilor la 1 000 lei producție marfă cu 4 lei; « obține 
rea de beneficii peste plan în valoare de 1,083 
milioane lei ; • obținerea’ unor economii de 120 
MWh energie electrică și 195 mc material lemnos 
față de consumurile normate ; • extinderea . largă 
a tehnologiilor moderne în abatajele frontale.

E.M. DÎLJA
• Depășirea planului producției globale cu 6 200 000 

lei și la producția de cărbune cu 500 tone ; • e- 
xecutarea suplimentară a 100 metri liniari de pre
gătiri și a 75 metri liniari de deschideri ; • depă
șirea nivelului planificat al productivității muncii cu 
3600 lei pe lucrător și an ; • obținerea unor eco
nomii la cheltuielile de producție de 500 000 lei și 
unor. beneficii suplimentare diț 400 000 lei ; • rea
lizarea unor economii față de consumul normat de 
510 mc material lemnos, 500 000 kWh energie elec 
trică și 25 tone de combustibil convențional.

E. M. BAR8ATENI
•' Depășirea pianului producției globale industri

ale cu 2 milioane lei; ,* depășirea planului la pro? 
ducția de cărbune cu '4000 tone

SE ANGAJEAZĂ lN MAREA ÎNTRECERE

fori și proiectanți în fazele de exo- ■ 
cutie a prototipurilor și a construc
țiilor industriale, în fazele de expe
rimentare, nu a fost sUlicient ce 
promptă. Pentru îndeplinirea sarc:- 

■ nilor sporite din cel de-al doilea an 
al cincinalului revoluției tehnice- 
științifice s-a cerut consiliului ști
ințific să creeze condiții tihnico- 
materiale propice unei munci labo- 
riase de nivel calitativ înalt. Să se 
pună accentul pe îmbunătățirea do
tării laboratoarelor cu aparatură de 
măsură și control, cr tehnică 
de caicul, pe extinderea acor
dului global. Efortul de crea
ție al colectivului să fie în
dreptat ; spire r acele teme de ’ 

’cercetare care au 6 bază practică de 
aplicare, spre soluții de utilizare a 
înlocuitorilor, extinderea element-- 
lor mari de prefabricate din beton 
la zidirea galeriilor, .spre acele so
luții care permit reducerea consu
murilor de metal, lemn și ciment, . 
spre realizarea tuturor studiilor și 
proiectelor în termene mai scurte, 
organizarea activității de mică pro
ducție în ateliere proprii (unde să 
presteze si studenții I.M.P. practica).
(I. BRADEANU)

; • depășirea ni-

velului planificat al productivității valorice a mun
cii cu 1 314 lei/angajat ; • realizarea a 400 000 lei 
economii la cheltuielile de producție.

E.M. LONEA
• Depășirea planului producției globale cu 2,4 

milioane lei ; • depășirea planului la producția 
brută cu 3000 tone cărbune ; • depășirea nivelului 
planificat al productivității muncii fizice cu 3,55 la 
sută ; • realizarea unei economii totale de 0,4 mi
lioane iei ; • beneficii suplimentare: de 0,3 mili
oane lei ; • creșterea vitezelor de avansare cu 0,1 
metri pe zi la abataje frontale față de realizările 
anului 1976 ; • calificarea și perfecționarea pro
fesională a 650 de muncitori ; • îmbunătățirea in
dicatorilor de calitate cu 0,1 la sută.

E.P.C.V.J.
• Depășirea producției globale cu'4,6 milioane 

lei, din care la cărbuni 2,7 milioane, ia piese de 
schimb 0,8 milioane, iar la întreținerea curentă și 
alte servicii 1,1 milioane lei; • depășirea planului pro
ducției nete cu 10 000 tone; • depășirea productivită
ții muheii planificate cu 1600 lei pe lucrător ; • re
alizarea de economii prin reducerea cheltuielilor de 
producție de 0,4 milioane lei ; • realizarea de 
beneficii peste plan de 0,3 milioane lei ; • obține
rea.de economii de energie electrică de 150 mii kWh. I

RĂSPUNDERE MUNCITOREASCA 
îață de calitatea producției

Darea de seamă prezentată de 
ing. Sabin Florea, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de la 
E.P.C.V.J. a scos in evidență, 
situația la zi a îndeplinirii sar
cinilor de plan la principalii 
indicatori economici. Ea s-a oprit, 
cum era firesc, și asupra cauze
lor care au condus la unele:. : nea
junsuri. Acestea țin îndeosebi de slă
birea siguranței în fafneționare prin- 
tr-un număr mare de defecțiuni înre
gistrate la decantoarele și elevatoa
rele de brut și de respălare de 
la secția Petrila, de insuficienta 
preocupare pentru creșterea co
respunzătoare a extracției la căr
bunele spălat normal în perioade
le impuse la cărbunele special de 
la secția ('oro-, ști și nerealizarea 
recuperărilor planificate la secția 
Lupeni unde în lunile mai și iulie. 
1976, s-au înregistrat minusuri de 
3,4 și 3,1 procente.

Expunînd motivele lipsurilor , și. 
neajunsurilor înregistrate, tovară
șii Victor Chiaburu, Francisc Ap
pel și Victor Corpade a, șefij ce
lor trei secții ale E.P.C.V.J.,: au 
remarcat necesitatea unei mai efi
ciente urmăriri a deciziilor, urgen
tarea aprovizionării cu materiale 
și, piese de schimb, suplimentarea 
parcului de vagoane după necesi
tăți, respectarea strictă a graficu
lui de revizii și reparații.

Faptul că există greutăți în a- 
prov izionarca cu piese de schimb, 
că B.A.T.P.S. și I.U.MP, nu res
pectă graficele de livrare a pie
selor trimițînd uneori în locul u- 
tilajelor solicitate „lămpi radio și 
centuri de siguranță" au fost as
pecte subliniate în luările de cu-, 
vînt ale tovarășilor Gh. Enciu, 
Constantin Popescu, Iosif Lascu, 
Ion Rădescu și Petru Rus.

Ceea 'ce n-a fost subliniat 
deajuns de vorbitori — privind

îmbunătățirea calității producției 
și atingerea indicatorului specific 
de preparare — a fost rolul fac
torului om, îmbunătățirea calității 
reparațiilor, asigurarea unei bune 
funcționări i utilajelor, valorifi
carea optimă a timpului de lucru 
sînt cerințe ce impun o grijă deo
sebită pentru educarea permanentă 
a colectivelor de muncitori în spi- 
ritul exigenței și răspunderii față 
de muncă. Că acest lucru este po
sibil și la E.P.C.V.J. este demons
trat de colectivul secției Coroești, 
care,, pe baza rezultatelor bune ob
ținute, a fbst declarat fruntaș ... în 
întrecerea socialistă pe 1976.

Faptele demonstrează că rezulta
tele bune nu întîrzie .atunci cînd 
terenul pentru obținerea lor este 
pregătit cu responsabilitate, cînd 
stilul de muncă al consiliului oa
menilor muncii' 
totul cerințelor 
ale organizării 
ducției si a 
PKEDOȘANU)

corespunde întru- 
mereu , crescînde 
superioare a pro- 

muncii. (Maria

în-

Adunarea reprezentanților oame
nilor muncii de la E.M. Lonea a de
monstrat încă o dată un adevăr pe 
care minerii ■ de aici îl trăiesc cu 
prisosință de cîțiva ani : faptul că 
succesele și insuccesele colectivului, 
ritmurile producției de cărbune se 
află în strînsâ și nemijlocită depen
dență cu tehnica nouă.

Dincolo de reușitele economice 
incontestabile cu care și-a încheiat 
mina bilanțul pe anul trecut — pla
nul producției globale depășit cu 
1,5 la sută, cel al productivității 
muncii pe exploatare cu 2 la sut’ă, 
30G 000 Iei economii la cheltuielile 
de producție — în 1976 minerii și ca
drele tehnice ale minei au făcut me
rituoși pași înainte pe linia moder
nizării tehnologiei de extracție.

Dar, precum au exprimat cu pri
sosință dezbaterile din ațiunaxa cue-

MOBILIZAREA COLECTIVĂ 
condiția depășirii greutăților

Analizînd bilanțul activității mi
nei Dîlja, șeful de brigadă Petru 
Scredeanii, de la sectorul II, re-

■ marca :
— Numai în luna decembrie a 

anului trecut, datorită absențelor 
nemotivate, nerespectării mono
grafiilor de armare, neaprovizio- 
nării ritmice cu materiale, colecti
vul- nostru a pierdut o producție de 
1000 tonejde cărbune.' Și ceilalți or
taci ai lui Scrgdeanu, între care 
îi amintim pe șefii de brigadă 
Constantin .Crăciun?, Constantin 
Șcuiaru, maiștrii Petre Marcu și 
Ion Dăneț, inginerii Rudolf Gur.ca 
și Petru Tudor au stăruit asupra 
lipsurilor manifestate, propunînd 
măsuri eficiente pentru ca indica
torii de plan ai anului >1977 să 
fie realizați și depășiți. Măsuri 
care vizează mecanizarea tăierii 
în unele abataje frontale, extinde
rea susținerii cu grinzi pășitoare, 
săparea suitoarelor cu foreza, in
troducerea unei combine de înain
tare, îmbunătățirea condițiilor de

transport și aeraj etc. Dar, în 
celași timp, s-a ceru: consiliului 
oamenilor muncit mai multă fer-. 
mitate în asigurarea disciplinai la 
locul de muncă. Edificator în a- 
cest sens a fost cuvîntul șefului de 
brigadă Mihai Cozma :
. — Sancțiunea pentru o nemoti
vată este prea blîndă, nu întotdea
una se iau măsuri pentru a se dis
cuta cazuri de acest fel în brigăzi.

Discuțiile purtate au evidențiat 
hotărârea reprezentanților oame
nilor muncii de la E.M.. Dîlja, ca 
și a tuturor ortacilor lor ai căror 
purtători de cuvînt sînt, de a de
păși greutățille întîmpinate pînă 
in prezent, de a readuce acest co
lectiv în rîndul celor fruntașe. 
Rezultatele din primele două luni, 
in multe dintre sectoarele de mun
că, certifică prin fapte: că minerii 
Dîliei își vor spori considerabil e- 
forturile pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan, și a an
gajamentelor asumate: in întrece
rea socialistă (Ion VULPE).

a-

TEHNICA NOUA 
certitudine și experiență

dernizarea producției, extinderea 
Utilajelor moderne e un proces de 
mare complexitate, ridicînd exigen
țe deosebite. Or, în fața acestor exi
gențe „ne aflăm.abia în clasa întîi" 
— preciza, metaforic vorbind secre
tarul de. partid pe mină, Andrei 
Colda. Precizarea, chiar dacă cineva 
va spune că e oarecum exagerată, 
reflectă — dincolo de adevărul că 
la Lonea s-a acumulat o experiență 
prețioasă care certifică întrutotul 
certitudinea că tehnica nouă repre
zintă soluția fundamentală de în
făptuire a sarcinilor minei — o rea
litate la care s-au referit mai toți 
participanții la discuții i deficien-

tele în activitatea diferitelor com
partimente ale minei în ceea ce pri
vește asimilarea si extinderea noi
lor tehnologii. Chiar dacă au existat 
programe precise de mecanizare, 
iar C.O.M. a stabilit soluții eficien
te, organul colectiv de conducere, 
comisiile pe domenii nu au urmărit 
'cu suficientă perseverență și finali
zarea acestora, nu s-a intervenit cu 
promptitudine pentru eliminarea 
„punctelor slabe'* în funcționarea 
utilajelor (exemplul sectorului III) 
tn dirijarea liniei de front, neajun- 

• suri care s-au soldat cu avarii și 
stagnări ceea ce a afectat realizarea 
planului de producție, mai ales pe

mai
cu

Disciplina
premisă a redresării
O rămânere sub plan cu 

mult de 45 000 tone cărbune,
peste 1 800 metri la lucrările de 
deschideri și pregătiri, îndeplini
rea productivității muncii planifi
cate în proporție de numai 91,4.14 : 
sută, pierderea a 16 000 tone din 
producție prin penalizări .pentru 
neîncadrarea cărbunelui extras în 
norma, de cenușă, depășirea chel-

; tuielilorila 1000 lei producție mar-, 
fă cu 48,9 iei:'etc. Sînt cîteva dțn? ; ’ 
tre cifrele unui bilanț nfsatisfă- 
cător pe multiple piănuri ale act:-

■ vității economice din anul 1976, ne- 
realizări ale căror cauze au ‘fost 
analizate cu multă exigență7 și 
responsabilitate de adunarea re
prezentanților oamenilor muncii de 
la mina Bărbăteni.. j : :

Alături de o serie de deficiențe 
ce au existat în‘organizarea pro
ducției și a muncii, în întreținerea 
lucrărilor miniere, în efectuarea 
reviziilor și reparațiilor de utila
je, în aprovizionarea locurilor de 

’ 'muncă și acordarea asistenței 
tehnice brigăzilor de mineri, rămâ? 
nerile sub plan au fost cauzate, în 
mare măsură, de indisciplină (nu
mărul absențelor nemotivate s-a 
ridicat la peste 6 400 în anul tre
cut), de utilizarea nerațională a 
timpului de lucru și a mașinilor 
— toate ducând la randamente sla
be (în abataje productivitatea muți- . 
Cii realizată a fost cu 1,3 tone pe 
post inferioară celei planificate), la 
neritmicitate și pierderi de pro
ducție. Redresarea minei Bărbă
teni și înscrierea ei la cotele sar
cinilor și a angajamentelor pe a- 
nul 1977 — au subliniat în conclu
zie dezbaterile adunării — cer din 
partea consiliului oamenilor mun
cii, a întregului colectiv să pună 
un accent deosebit pe întărirea 
disciplinei șl a răspunderii in 
muncă. Completarea efectivelor și 
stabilizarea forței de muncă, asl-; j 
gurarea condițiilor ca toate, bri
găzile să-șl realizeze planul, îm
bunătățirea calității cărbunelui, 
asigurarea capacităților viitoare 
de prod > îcție sînt, de asemenea, ce4:: 
rințe hotărâtoare ale redresării 
pentru a căror satisfacere trebuie 
făcut toiul. (B. SACAKLMBEANU)

ultimele două luni ale anului, cau- 
zmd răminerea sub, plan a minei pe... 
1976 cu peste 16 ȘOO tone cărbune. 
Șefi de brigăzi și șefi de sectoare 
între care tov. Iosif Bucur, Ioan Co- 
jocaru, inginerii Ștefan Robu și Vir
gil Lupulescu, s-au referit la necesi 
tatea eliminării neajunsurilor în 
ceea ce privește revizia, întreținerea 
și exploatarea utilajelor de către 
sectoarele de deservire, îmbunătă
țirii aprovizionării cu materiale și 
piese de schimb a locurilor de mun
că dotate cu utilaje noi. Brigadierul 
Gherasim Fiito și inginerul Petru 
Bălănescu s-au referit iu neajunsu
rile privind modernizarea tehnolo
giilor de lucru și aprovizionarea 
brigăzilor sectorului de investiții 
— neajunsuri care s-au soldai cu ră- 
m’nerea în urmă a lucrărilor de 
deschidere șl pregătire a viitoarelor 
eimpuri miniere. (L~DUBEK) 1
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0 mare răspundere 
j apasă pe i i

'V umerii lui
In cei 14 ani de muncă 

desfășurată in rindurile ce- 
i feriștilor, Viorel Svichiu a 
’ indeplinit mai multe func

ții de mare răspundere. A 
fost la începutul activității 
impiegat de mișcare,. apoi 
a trecut la cabina turn din 
stația Petroșani, pentru ca 
in ultimii b ani să fie ope
rator R.C. (regulator circu
lație).

Fire cțîrză, minte ageră,, lor întocmai duce la eveni
mente de cale ferată ale 
căror urmări... dar mai 
bine să nu vorbim despre 
ele.

— Despre operativitatea 
lui Viorel Svichiu se pot 
spune multe. Dar, ca să în
țelegeți și mai bine vă dau 
un exemplu. Cu cîteva zile 
în urmă a avut loc un eve
niment de cale ferată, ne 
relata secretarul comitetu
lui de partid al complexului '^nui dintre cei mai buni o- 
C.F.R., Dumitru Simiones- 

'cu. S-a închis linia Criva- 
dia— Merișor. Se rupsese 
un tren de marfă. Șef de 
tură in noaptea aceea era 
Svichiu. întreruperea cir
culației putea să dureze și 
peste 3 ore, dar practic, in 
urma măsurilor luate de o- 
perator, linia a fost redată 
circulației normale după 2 
ore. Totul s-a terminat cu 
bine fără să aibă loc dere
glări în circulație. Totodată

î 
V

j
j i' V „y—_
y;gaia întotdeauna să ia mă- 
I surite cele mai eficiente în 
1 situații dificile, Victor Șvi- 
1 chiu, și-a clștigat un renu- 
', me pe care faptele de zi cu 

zi îl întăresc continuu.
— Munca pe care o des- 

r fășoară Viorel Svichiu, o 
să vi se pară poate exage
rată comparația, se asea
mănă cu a unui medic, cu 

' a unui chirurg—ne spunea 
șeful R.C.M. (regulator cir- 
culație-mișcare) inginerul 

1 Victor Roții. In momeiiitil 
in care i se anunță un eve
niment de cale ferată tre
buie să ia urgent decizia 
optimă, să ia imediat mă
suri de înlăturare a aces
tuia pentru a nu se ivi alte 

i complicații. Trebuie să ac
ționeze prompt în funcție 
de situația creată. Și Svi
chiu are o . mare putere de 
pătrundere, de analiză o- 
perativă, fulgerătoare dacă 
se poate spune astfel și,I

mai ales, discernămînt 
alegerea variantei optime 
pentru înlăturarea 
meniului. De fapt, munca
unui operator. R.C. este o 
muncă de mare răspundere, 
o muncă complexă. Dispo
zițiile pe care la transmite 
trebuie să fie clare și pre
cise fără posibilitatea de a 
li se da o altă interpretare 
pentru că nerespectarea

eveni~

de lîngâ

W >

IR

trebuie să vă spun că Vio
rel Svichiu nu este numai

părători R.C. ci și un comu
nist de nădejde. Stimat și 
prețuit de comuniști a fost 
ales secretar de partid la 
organizația R.C.M.

O muncă de mare răspun
dere apasă pe umerii ope
ratorului : dirijarea între
gii activități de circulație 
intre Lupeni și Subcetate ; 
informări intre cele două

I

Multiplele sarcini ce i-au 1
fost încredințate pe linie

rilor de plan ai stațiilor — 
tone expediate, încărcătură 
statică, ru'ajul Vagoanelor, 
tonarea trenurilor și multe, 
multe altele.

poli’.ică și profesională i-au . 
călit sufletul și l-au apro- 
pint de oameni, iar oamenii 
au acordat stima și prețui- 
rea lor, încrederea în voin- • 
ța și priceperea omului e- 
nergic și hotăr t — comu- / 

secții vecine Craiova și Si- nistul VIOREL SVICHIU. ' 
meria ; realizarea, indicato- (G. DORIN)

J

întrebări care nu trebuiau puse
Relatările omului (Gheorghe B. 

din Petroșani) aflat în dilemă . și 
care,ne solicită sprijinul ne-au pus 
pe gînduri și ne-au ridicat o sea. 
mă de întrebări, Conținutul scri
sorii este de. natură să-ți umple 
sufletul de amărăciune. Vă redăm 
textul : „Vă rog să-mi răspundeți 
ia două în'rebări. Sînt pensionar 
de limită de vîrstă și stau împre
ună cu soția. De la o vreme avem 
numai ceartă în familie. îmi cere 
șă-i dau jumătate din pensie s-o 
cheltuiască cum vrea. Vă rugăm 
să ne răspundeți : la cît are dînsa 
dreptul din pensia mea dacă 
i*răim împreună ? Cine trebuie să 
suporte cheltuielile blocului pen
tru că dînsa nu e angajată și nici 
pensionară ? Avem doar un singur 
copil, dar e căsătorit și are ser-

stați și în 
■am înțeles

rit, i-ați fost exemplu pînă acum, 
dar în continuare ce exemplu 
oferiți ?

Să muncești și pentru alții 
așa cum muncești pentru tine“

Mina Aninoasa. însoțiți de șeful 
sectorului V, inginerul loan Li
ban, ne îndreptăm spre abatajul 
frontalistului Petru Roman. Ne o- 
prim o clipă să privim cum șu
voiul negru al cărbunelui, adus 
de transportoare din abataj, se 
revarsă în. vagonete.

— Carambol ! se aude un stri
găt și, retezat, șuvoiul cărbunelui 
se oprește. Un vagonet a sărit cu . 
două roți de pe linie. Alături de 
semnalist pun umărul artificierul 
Nicolae Cătălina și șeful sectoru
lui. Deodată, ca din senin se iscă 
o „furtună". Nu se deslușesc decît 
cuvinte răzlețe.

unde-i maistrul..;
nar... '.mecanic 
de locomotivă..." 
Ne uităm nedu
meriți spre cel ca. 
re stîrnise furtu
na — o mînă de 
Om care abia se zărea de . după 
vagonete, pierdut în salopeta prea 
mare și ascuns sub cască — era 
minerul Petru Roman. După cîte- 
va minute, carambolul este ridicat, 
iar trenul cu toate vagonetele în
cărcate pornește spre ziuă.

Abia îl putem urma pe 'aprigul 
șef de brigadă. La intrarea în a- 
bataj se opreștș o clipă scrîșnind 
— „nu aici e locul ei"— și mută 
9 mașină de perforat de pe supor
tul cu furt', ine pe un alt suport 
lîngâ celelalte mașini.

In abataj fiecare om era cu ros
tul Iui. /

—Fiecare dintre noi știe ce are 
de. făcut. Cînd aveam abataj ca
meră omul intra la front cil ma
terialele necesare. Nu am renun
țat la obicei nici acum cînd avem 
frontal. Cum ajungem la front lu
crăm, nu așteptăm nici materiale, 
nici să ne îndemne cineva. ■

Urcăm pe abataj, iar oamenii nu 
ne învrednicesc decît cu răspun
surile la salut. Muncesc. f 

. — Poditura trebuie făcută te
meinic. Priviți ! Petru Roman se 
apleacă, ne arată cablurile întinse,, 
prinse între ele. Trage de plasa 
de sîrmă ca să ne demonstreze cît 
de bine este prinsă.

— Felia următoare tot noi o ex
ploatăm. ' Dacă acuma hu facem 
treabă bună cine altul are de 
suferit decît noi ? Și dacă ar ex
ploata-o alții, noi tot așa am lu
cra. Trebiiie să muncești, și: pentru 
alții asa cum muncești pentru ți
ne. : .m • '

Ieșim din abataj și-l lăsăm pe. 
Petru Roman cu ortacii lui să

„carambol...
plan... prelimi-

Etică și echitate 
în abataje

evacueze cărbunele ce mai rămă
sese pe fîșie. Cu o zi înainte, îm
preună cu șase oameni, Petru Ro
man a scos într-un singur schimb 
350 de vagonete.

La numai cîteva sute de metri 
pătrundem într-un alt abataj. La 
front, oamenii lui Eugen Bodnar 
împreună cu maistrul loan ■ Farago 
purtau discuții aprinse cu privi
re la susținere, Cînd au dat cu 
ochii de șeful sectorului au înce
put să-și verse năduful pe cele
lalte schimburi.

— Trebuie să suplimentăm ar
marea la coperiș, noi, în schimbul 
I deși ar fi putut să o facă schim
burile II și III de ieri. I-am și 

_ spus maistrului 
Petru Giargiu — 
la front trebuie 
să mai tragem un 
șteamp și el, în 
schimb, ne-a zis

că are preliminar de făcut. Dar 
noi n-avem preliminar ? Și nici 
cărbunele nu l-au evacuat tot, își . 
striga aproape năduful șeful de

. schimb Stan Rotaru.
— Șapte oameni n-au fost în 

. stare să evacueze într-un schimb 
180 de vagonete — continuă mais
trul Farago. //■
' Șeful sectorului îi calmează, îi 

■■îmbărbătează și le. dă indicațiile 
necesare. Oamenii se apucă cu 
rîvnă de lucru.

Brigada iui Bodnaf nu est? o 
brigadă slabă, oamenii sînt munci
tori. .Buni sînt și ceilalți șefi de 
schimb — Vasile Motrică șl Ion 
Jur co. Dar, abia formată de cîte
va luni, oamenii brigăzii încă mai 
gîndesc -- „preliminarul meu", 
„schimbul meu" etc. Coeziunea nil 

, 6-a format, încă nu sînt un tot u- 
nitar, o familie bine închegată. Și 
condițiile de zăcămînt sînt mai di
ficile. Dar tinerețea^și dîrzenia lor 
va trece peste aceste greutăți.

In ceea ce privește disciplina 
și respectarea normelor de pro-’ 
tecție a muncii subinginerul loan 
Sichitiu, șeful compartimentului 
respectiv, ne spunea:

Brigada lui Roman demons
trează elocvent că numai acolo un
de se respectă cu strictețe norme
le și tehnologia de lucru 
tele sînt foarte bune.

Pe prima decadă. Petru 
cu brigada iui a depășit 
tivita’, a planificată cu 2 
post. Pentru că oamenii 
vor, ce trebuie să facă 
ce muncesc.

ani de zile, vreți să 
continuare, după cum 
din scrisoare și tocmai acum pu
neți problema cît îi revine soției 
din pensie ? Cine suportă cheltuie
lile blocului ? Cum de v-a venit 
această idee năstrușnică Ta vîrsta ■ „ .-------

•răspundem? Toți sîntem 
' . neri; decît .dumneavoastră.

Nu sîntem în măsură să 
bilim cît din pensie e dreptul so
ției sau cine suportă cheltuielile 
blocului. O idee, însă, vă putem 
sugera. Dreptatea o poate face jus
tiția. Dar zicem noi că-i păcat 
după atâția ani de conviețuire să 
ajungeți prin sălile tribunalului 
(T. T. PANAIT)

Pe marginea 
unei perișori

pe care o aveți ? O viață întrea
gă ați fost unul lingă altul și la 
bine și la rău. Cit ați lucrat nu
v-ați pus problema cit revine u- 
nuia sau altuia din remunerare. 
De ce vă puneți aceste probleme 

’acum, cînd trebuie să vă bucurați 
de tihna anilor de pensie, . tihnă 

Viciu". ' meritată după anii munciți în
Oameni buni, ați stat împreună subteran ? Aveți un copil căsăto-

(NEGLIJENTA 
TRAGICE. Las;
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plut două valize cu' fot ce a găsit 
mai la îndemînă și le-a aruncat pe 
fereastră. Cînd se îndrepta să le 
ridice i-a ieșit în cale portarul că
ruia i-a administrat „o corecție" 
pentru că îndrăznise să-i spună să 
ducă la loc ce furase. Și cum por-

CU ■ URMĂRI
____—___ Lăsată fără suprave- 
cii'TC. pe cuptorul sobei — să se 
încălzească (! ?) — o fetiță de 11 
luni, fiica tinerei Elena, M.-, s-a 
rostogolit și a căzut pe mașina de 
gătit, răsturnînd si o cratiță. cu . . . -
apă clocotită. Arsurile au acoperit tarul avea și ceas, iar el-tiu, i i-a 
peste 40 la sută din suprafața 
corpului: Cu toată intervenția me
dicilor, fetița nu a mai pulul fi 
salvată. Atenție părinți 1

! PENTRU PATRU ZILE — 21 DE
I UNI. Pe foaia de boală. Păun Me- 
tehoiu, de la E.M. Lupeni, a- 
vea doar 2 zile pentru 
grijirea sănătății 
și... a mai adăugat 
Șingur încă 4 ca 
să fife, că' mai 
avea 4 absențe pe care nu le pu
tea justifica. . Un nou „consuli" 
făcut de această dată de oamenii 
legii, i-au pus un nou „diagnos
tic" -și i-au stabilit și .;c6ncediul“ . 
7 Iuții pentru fals,' 4 luni pentru 
prezentarea actului fals și 10 luni 
pentru înșelăciune în dauna avu
tului obștesc — total 21 de luni, la 
«•■ie el ini a mai adăugat nimic.

PIN A SA-I ARDA, s-a aks. 
Icachim Panțiru din Petrila, ochi
re doi arbori în pădure. Și cum 
i-a ochit, i-a tăiat, i-a luat acasă 
și.. a dat 1 000 de lei amendă, plus 
contravaloarea arborilor, 560 lei. 
S o fi gîndit să-i ardă... dar s-a 
ars O fi ea pădure, dar nu furi 
ca-n. codru.

CEAS II MAI LIPSEA. După un 
chef la „Minerul" . cu colegii de 
cameră, Ton Popescu, angajat al 
minei Livezeni, s-a gîndit să-și 
scape partenerii de pahar de „gri- 

| ja“ hainelor. Zis și făcut. A um-
I

luat si... a mai luat 3 ani. .2
PATRU CONTRA UNU. Motive 

nu aveau, erau patru Ion Szat- 
mari, angajat la E.M. Livezeni, 
Ion Birtan, Alexandru Balint, de 
la I.U.M.P. și Mihai Tocaci, șofer 
la I.T.A. — iar-el, Mihai P., mun
citor la I.C.C.M.O., nu le făcuse 

nimic, dar era sin
gur. Astea nu e- 
rau motive temei
nice pentru cei 

patru „mușchetari ai paharului-1 
să nu-1 acosteze. ...60 de zile de 
îngrijire medicală a avut nevoie 
Mihâi P. Smeriți, cei patru bătăuși 
așteaptă acum și se întreabă — cît? 
O să le răspundă oamenii legii.

PUNCTE COMUNE. Deși nu se 
cunosc, au multe puncte comune 
în biografia lor. Și Aurel Nicoară 
stă în Petroșani, strada Aviatori- 
]oi 22/66 și Ion Zilay, strada Inde
pendenței nr. 7/3; ambii sînt ti
neri și nu lucrează ; amîndoi au 
fost sancționați conform legilor 
în vigoare... Doar, sub un singur 
aspect Z. I. nu-1 poate egala pe 
A. N. — nu face chefuri și nu tul- ,, 
bură noaptea tîrziu liniștea loca- 
îarilor.

Dacă nu se vor încadra cît de 
curînd în cîmpul muncii, riscă să 
mai aibă un punct comun și poate 
chiar să se întîlnească la... Bănuiți 
unde I

. — —— —— —— — . '■

îi

In loc să vă creșteți nepoții, da- 
așteptați 

suportă' 
să vă 
mai ti-

că-i aveți, sau să-i 
bucurie, vă întrebați cine 
cheltuielile blocului ? Ce ,

cu

vă sța- rezulta-

Roman 
produc- 
tone pe 

știu ce
și pentru

GHEȚADorin

Hei, care mai 
ment ?! E proaspăt scos din si 
lozul șantierului !!,

Ziua, in amiaza mare, ca în tîrgul lui Cremene
celor care au văzut, dar au închis 
ochii, lăsînd să se scurgă pe căile 

.necinstei bunurile obștei.
Faptele sînt cu atît mai grave 

cu cît azi, mai mult că oricînd, se 
pune problema economisirii mate
rialelor și a materiilor prime pe 
șantierele de construcții. Pe de o 
parte se caută metode și tehnologii 
noi' pentru reducerea consumului 
de material, dar pe de altă parte 
proasta gospodărire, indiferența 
față de avutul obștesc lașă deschi
se drumurile risipei, creînd posi
bilitatea sustragerii materialelor 
de construcții, în plină zi, de către 
oricine dorește.

Cu alte cuvinte, stimați cons
tructori, ce luați pe mere, dați pe 
pere.

CARE MAI DOREȘTE, CARE MAI 
POFTEȘTE...

Cel de-al doilea caz s-a petrecut 
la depozitul lotului Lupeni, al 
I.C.C.M.O. și are un iz de umor 
trist.

Mircea Daraban, muncitor la 
I.C.C.M.O. l-a. întîlnit prin Lupeni 
pe loan Bența, tractorist la S.U.T. 
Livezeni și-i propune „o afacere". 
I.B. cade în plasa recidivistului și 
.accepta. ?■. ;

Merg împreună în depozit și —

Vom prezenta în rîndurile care 
urmează două cazuri de furt din 
avutul obștesc, amîndouq petrecute 
în depozitele a două șantiere de 
construcții — T.C.H. și I.C.C.M.O., 
furturi petrecute ziua în amiaza 
mare, în văzul tuturor.

,DACĂ TREBUIE SÂ PLĂTESC, 
ATUNCI... AM VĂZUT"

Dumitru L'ăceantt, tractorist la 
lotul Livezeni al Grupului de șan
tiere al T.C.H., autorul primului 
caz pe care yi-1 relatăm, nu era 
la, prima .infracțiune. In 19Ț5 sus- ■ 
trage scîhduri de pe șantier, dar 
valoarea fiind sub 500 de lei, este 
sancționat de comisia de judecată 
a unității. După cîtevâ luni, tot în ■ 
1975, comite un alt furt. De această 
dată era vorba de un cablu în va
loare de peste 600 de lei. Deferit 
organelor de justiție este amendat 
cu 1000 lei. Nu trece un ăn si corni- 
te cel de-al treilea furt. In plina țj.ebe mWtar unde-1 duc. Pe stră- 

zil(e Lupemului mcearca sa ga- : 
sească cumpărători dar... i-au gă
sit organele de miliție care, la se
sizările cetățenilor, le-au ieșit în 
cale. Ce a urmat e lesne de înțeles. 
Judecați, cei doi au fost condam
nați : Mir,cea Dărăban la un an și 
jumătate, iar loan Bența, la uri an. 
Cum au fost posibile aceste fur
turi? Răspunsul îl primim de la 
procurorul: Cornel CiuCean.

— Amîndouă furturile au avut 
loc în plină zi, în timpul progra
mului de lucru, sub, ochii și în vă
zul tuturor. Au fosț posibiîe, pe de 
o parte, datorită dezorganizării 
celor două depozite — materiale 
împrăștiate, fără a fi protejate sau 
asigurate. Iar, pe de altă parte, 
lipsei de vigilență din; partea, celor 
puși să gospodărească materialele, 
atitudinii de gură cască din partea

w1

Mărturii din instanță

de necrezut — trag tractorul sub 
recipienții cu ciment, încarcă re
morca — ziua în amiaza mare — 
și părăsesc incinta fără ca cineva 
să le ceară vreun act, sau să-i în-

Tudor MUNTEAN U

zi, intră cu tractorul în depozit, 
pătrunde pe o fereastră în magazie 
și fură roți, anvelope și camere de 
la cărucioarele de transportat bu
telii de oxigen. A fost pentru a 
doua oară deferit organelor de 
justiție care îl condamnă de aceas
tă dată la un an închisoare.

Oare să nu fi văzut nimeni ? Ba 
■ da. doi martori — Glieorghe Gri- 
' gore și Elena Prună — au fost de 
față, dar au rămas indiferenți la 
cele petrecute. Și-au reamintit de 
autorul furtului abia cînd șeful 
i-a amenințat că vor suporta ei 
paguba, fiind singurii care au lu
crat în zona respectivă. Pînă atunci 
au tăcut. Ce, fura de la ei ? Fura 
doar din avutul obștesc I Iar ei.se 
considerau în afara obștei. Ciu
dată optică!



„O atenție deosebită este necesar să se acorde 
activității caselor de cultură ți cluburilor din în
treprinderi Și instituții, care trebuie să se manifes
te ca adevărate focare de educație ți cultură, de 
formare a conștiinței oamenilor muncii".

NICOLAE CEAUȘESCU
Am fost duminică, martori, la o 

nouă confruntare a artiștilor ama
tori din municipiu. De această dată, 
pe scena Casei de cultură din Pe
troșani, au evoluat formațiile de 
montaj literar-muzical și dans te
matic, dar, încă de la început, am 
rămas neplăcut surprinși de lipsa 
de interes manifestată la nivelul 
unor foruri culturale și ale sindi
catelor din unele localități ale Văți, 
care, pur șf simplu, au ignorat des
fășurarea acestei faze. Altfel, nu ne 
putem explica fap
tul că din concurs 
au lipsit nemotivat 
formațiile artisti
ce din Lupeni, Pe- 
trila și Aninoasa, 
deși coordonatele 
de desfășurare și 
Regulamentul -ca
dru al Festivalului 
național „Cîntarea 
P.omâniei" impunP.omâniei" impun un dialog scenic 
permanent cu iubitorii manifestări
lor artistice.

" Referindu-ne concret la desfășu
rarea fazei municipale, remarcăm, 
ca și în alte dăți, spectacolul reali
zat de artiștii clubului sindicatelor 
din Vulcan (director Nicolae Bîldea^ 
text și regie Marin C. Duică). Ințe- 
legînd montajul literar-muzical ca 
gen manifest, eu o mare încărcătu
ră emoțională, realizatorii spectaco
lului „.Românie, drum de glorii“ i-ău 
conferit noi valențe de expresie, av 
pelîr.d la mijloace tehnice inedite . 
c'■ '
corului, fondul muzical de esență 
folclorică, structura dramatică de 

. derulare a montajului, exploatarea 
unor modalități consacrate audio
vizuale (diapozitive, banda de mag
netofon, costumația etc). In acest fel, 
printr-o bună distribuție — notabile 
sînt „vocile de rezistență" ale sta
tornicilor artiști — ansamblul mon
ta jistic amintit a realizat monumen
talitatea istoriei noastre, punctînd

# : ’ ———— ■' II I .

Armata română

fericit, prin textul original, contri
buția minerilor din Vulcan la edi
ficarea României socialiste.

lin.spectacol bine articulat au pre-. lipsesc instructorii coregrafici com- 
zentat și artiștii Casei de cultură din 
Petroșani (director George Negra- 
ru), maniera regizorală abordată 
demonstrând virtuțile montajului ca 
gen de interferențe, de evoluție di
namică. Am stărui îndeosebi asupra 
metaforei scenice, simbolurile și 
eroismul evenimentelor evocate fiind 
marcate prin mijloace de expresie

Lipsesc scenariile, muzica adecvată, 
pașii care să valorifice tradiția dan
sului popular sau clasic și mai ales

petenți...
O ultimă observație care surprinde 

aspecte ale stilului si metodelor de 
muncă practicate de unii activiști 
culturali ai cluburilor si caselor de 
cultură din municipiul nostru. Intr-o 
fază municipală dedicată artiștilor 
amatori din întreprinderi și institu
ții, în scenă s-au perindat cam prea 

• Din 
așa

u

convingătoare : umbre chinezești, 
scheme de dans tematic („Asaltul 
redutei", îngemănarea tricolorului ■ 
cu drapelul roșu, apariția torțelor, 
etc). Au mai evoluat formațiile de 
montaj ale Casei de cultură din U- 
•ricani și clubului muncitoresc Lonea, 
dar registrul împlinirilor artistice 
a fost mai scăzut, fiindcă s-a apelat, 
îndeobște la improvizații. Actorii au 
recitat mai eu seamă leit-motivuri- 
le poetice, în rest s-a recurs la ban
da de magnetofon sau microfonul 
din culise, „încremenirea" persona- 

,__  __ __ «clor grevînd asupra dinamismului
și în acest sens amintim prezența textului, implicit asupra mesajului 

.................... ... . - propus.
Cit privește dansul tematic, cele 

două formații din Uricani și Lonea 
(doar atît ?), deși au avut ca temă de 
inspirație un motiv mineresc, de
monstrează convingător că acest gen 
nu este abordat cum se cuvine de 
instituțiile culturale din Vale. Cu 
improvizații de genul compilării pa
sului de step cu mișcările gimnas
ticii ritmice nu ajungem la artă,

_________________ mulți elevi, 
comoditate,

IJ j» s-a procedat Ia U-
.1 ricani, Lonea și

***** chiar Petroșani. Se
știe doar că elevii 

■ (I&iimaIi se întrec în com-UllUrall P etniile
dedicate lor. Or,

-------------------------- într-o asemenea 
manifestare culturală de mare 
anvergură, precum festivalul na
țional, 'este de . dorit să fie 
prezenți în scenă cit mai 
mulți oameni ai muncii, fruntași 
in muncă, fiindcă nu numai elevii, 
activiștii culturali și intelectualii 
așigură ampla mișcare cultural-ar- 
tistică, ci, așa cum. sublinia secreta
rul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ex
punerea ia Congresul educației po
litice și al culturii socialiste, masele 
largi ale celor ce muncesc. (Ion 
vulpi)----------- .

PREMDLE FAZEI MUNICIPALE 
A FESTIVALULUI NAȚIONAL 
„CÎNTAREA ROMÂNIEI"

• MONTAJE LITERAR-MUZICA- 
LE : Case de cultură : 1) Petroșani, 
2) Uricani ; cluburi : 1) Vulcan, 2) 
Lonea

• DANS TEMATIC : 3) Formația 
clubului muncitoresc Lonea, men
țiune —Casa de cultură Uricani;

artistice

în războiul de
Cucerirea independenței a re

prezentat pe magistrala istoriei 
noastre, unul din momentele de 
creație colectivă a maselor popu
lare, de manifestare a virtuților, 
idealurilor și intereselor plenare 
ale poporului român. Momentul 
neatârnării a fost pregătit de vea
curi, prin lupte necurmate îm
potriva asupritorilor străini prin 
afirmarea idealurilor de libertate 
națională, și socială. După Unirea 
principatelor, la 185!), au fost în
treprinse o serie de acțiuni care 
urmăreau să obțină independența 
pe calo pașnică. . încercările au 
rămas însă infructuoase. S-a con
turat convingerea 
că marele dezi- 
derat național nu 
putea fi dobîn- 
dit decît pe calea armelor. In 
perspectiva obținerii prin mijloa
ce militare a independenței, încă 
în perioada premergătoare războiu
lui se luaseră unele măsuri pentru 
întărirea armatei. 
I. Cuza unificase 
două principate și 
de buna pregătire

rural
f
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,cBanița, Ciinpa, 
duminică,

Artiștii amatori din mediul 
. . s-au întrecut la Hațeg

Artiștii amatori ai așezămintelor culturale din
Iscroni, Dealul Babii și Cîrnpu lui Neag au fost prezenți, 
pe scena Casei de cultură din Hațeg, participînd la faza județeană in. 
tercooperatistă a Festivalului național „Cîntarea României", alături de 

fluierașii 
ar
ul- 
in-

Gr iv ița 1933

tercooperatistă a Festivalului național „Cîntarea României" 
colegii lor din zona Hațegului. O bună impresie au lăsat 
din Dealul Babii, dansatorii din Banița și formațiile de brigadă 
tistică și montaj literar-muzical din Cîrnpu lui Neag. Deliberările 
terioare ale juriilor vor stabili formațiile calificate pentru etapa 
terjudețeană.

Ți-aud încă

i

„Pentru țara minunata, 
Vremi de aur vom dura“

))
i

Etapa județeană a Festivalului 
național „Cîntarea României" a re
unit sîmbătă, 12 februarie, pe scena 
Casei de cultură din Petroșani, pes
te 850 pionieri și 22 de formații eîș- 
tigătoare ale fazei municipale, pre
cum și 4 formații pionierești din 
străvechea Țară a Hațegului. :

Corul „Doina" al Școlii generale 
nr. 5 Petrila, dirijat de profesorul 
pensionar Vladimir Ureche, a inau
gurat această' etapă cu o suită de 
piese corale, interpretate cu căldu
ră, simțire și dăruire, impresionînd 
spectatorii. Clipe de înaltă trăire 
artistică au oferit și micii interpret! 
ai basmului muzical „Fetița cea cu
minte", prezentat de Școala gene
rală nr. 3 Lupeni. Realizatorii re
vistei „Pionierie în România" de la 

-Școala generală nr. 1 Aninoasa, au 
prezentat un spectacol dinamic, plin 
de grație cu o montare scenică de 
amploare, cu melodii bine alese, oi- 
glindind prin cântec și joc, aspecte 
semnificative din viața pionierilor. 
Tot un număr de excepție a oferit 
și revista satirică „Trăistuța ferme
cată" a Școlii generale nr. 2 Lupeni, 
în care răsfățatjl chiulangiu, în
fofolitul și alte personaje din lumea 
copiilor au fost satirizate cu talent 
de interpreți. ' ' ' '

Montajele „Crisalide" — Școala 
generală nr. 3, Lupeni, „Columnele 
de aur ale țării" — Școala generală

nr. 5 Petroșani. „Glorie ție, popor" 
— Școala generală nr. 5 Petrila, au 
adus un plus de frumusețe și spec
taculozitate întrecerii, prin admira
bile jocuri de lumini, pe un fond 
muzical ce reprezenta iureșul mun
cii în abataje, munca filatoarelor și 
a constructorilor; Prin grația și si
guranța mișcărilor, printr-o monta
re scenică de ținută, tabloul revu
istic „Valea Jiului e-a mea“ — Școa
la generală nr. 6 Petroșani, a întru
nit sufragiile spectatorilor. Nu tre
buie uitați, desigur, nici dansatorii 

• liceului din Petrila și Uricani, cei 
ai Școlilor generale nr. 4 și 5 Petro
șani, obiceiul folcloric maghiar al 
punții, și corul claselor II—IV din 
Vulcan.

O evoluție frumoasă au avut, for
mațiile de gimnastică artistică ale 
Școlii generale din Hațeg și cea a 
Școlii generale nr. 1 Petrila. Dintre 
recitatori și soliști s-au remarcat 
pionierii Sorin Vîrtop, de la Școala 
generală nr. 4 Petroșani și solista 
Angelica Petru de la Școala gene
rală nr. 6 Petroșani. Prezențe apar
te în spectacol au constituit grupu
rile folk aparținînd Școlilor gene
rale nr. 6 Petrila și nr. 2 Petroșani, 
orchestrele pionierilor din Petrila și 
Hațeg, precum și recitalurile instru
mentale prezentate de elevii Școlii 
de muzică și arte plastice din Petro
șani. (Maria PREDOȘANU).

După urmărirea fazei județene a Festivalului național „Cîntarea 
României", desfășurată sîmbătă și duminică la Petroșani și Hunedoara; 
juriul a decis pentru formațiile Văii Jiului, următoarele locuri ;

Cor (clasele II—IV) t locul I — Școala generală nr. 4 Vulcan ; (V— 
VIII): mențiune — corul „Doina" — Școala generală nr. 5 Petrila. Dan
suri populare : locul III — liceul Petrilp, mențiune — Școala generală 
nr. 4 Petroșani. Montaje : Tocul I — Școala generală nr. 5 Petroșani, 
locul II — Școala generală nr. 3 Lupeni. Reviste : loctil II — Școala ge
nerală nr. 6 Petroșani, locul III — Școala generală nr. 1 Aninoasa. Gru
puri vocale : mențiune — Școala generală nr. 6 Petrila. Basme : locul II 

, — Școala generală nr. 3 Lupeni, locul III — Școala generală nr, 2 Lupeni. 
Gimnastică artistică : locul III — Școala generală nri 1 Petrila. Grup 
folcloric : locul III — Școala generală nr. 4 Vulcan. Dans tematic : men
țiune — liceul Uricani. Grup folk : mențiune — Școala generală nr. 6 
Petrila. Orchestre : locul II — Școala generală nr. 6 Petrila. Recitări : 
locul Ill — Vîrtop Sorin, Școala generală nr. 4 Petroșani.
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ecoul, incendiat pe 
zare, 

în miezuri ascunsa 
dăruire, 

sîmburi de lăcrămi 
și sudoare, 

verticala crescută 
din simțire.

Pe urmele acestea, rostindu-mă 
- pe nume, 

Culeg, din fără, moarte, mari 
păsări de lumină, 

Simbolizînd aripa deschisă peste 
; ■ ■b " v . . ■; lume,

Spre Soarele ce-mi ară cu flăcări 
retină.

Keverberînd

Cu inima în

Răsfrîntă-n

ce-mi 
artere,

* in
Și copleșit de-albastrul 

trece prin
Din largul vremii tale, rămîn ca 

o săgeată, 
să-mi fac, 
precădere, 
un reazim 
de durată.

Cutezător- și vrednic 
cu 

Din verticale crezuri

Mircea GORUN

Domnitorul A. 
armata celor 
se preocupase 

și dotarea ci, 
de încadrarea cu ofițeri avînd cu
noștințe militare solide. Ulterior, 
creditele militare au fost sporite 
și s-a trecut la înlocuirea arma
mentului vechi, cu arme noi, co- 
respunzînd cerințelor de luptă ale 
vreniii. m - ■

Pregătirile pentru a face față 
unui conflict armat cu Turcia s-au 
întețit în a doua jumătate a anu
lui 1876. In timpul ostilităților tur- 
co-sîrbe din acel an de la Gruia, 
în dreptul gurii Timocului, s-a 
constituit un grup de observație 
condus de colonelul Cerchez, care 
urmărea să dovedească2 voința ță
rii de a nu admite încălcarea te
ritoriului său. In toamna lui 1876 
armata română a fost concentrată 

‘ pentru manevre șl a primit ordin 
să se pregătească și șă; fie ghta 
de luptă pentru orice situație. La 
aceste manevre au fost chemate și 
contingentele din rezervă, urmă-

independență 
rindu-se verificarea întregului 
potențial militar al țării. Pentru 
a preveni un atac prin surprindere 
dinspre Vidin, s-au executat lu
crări genistice la Calafat și Băr
boși, importante puncte strategice. 
De asemenea, s-au luat măsuri 
pentru apărarea Olteniei.

Mobilizarea, efectuată intr-un 
timp record a adus sub steaguri 
100 000 de oameni, din care trupe
le operative numărau 58 700 mili
tari. Acestora li s-au adăugat vo
luntarii din Transilvania, cit și cei 
din Principatele Unite. Toate a- 
ces'.oa se petreceau în aprilie 1877. 
Pentru asigurarea nevoilor tehni- 

co-materialc ale 
*3 armatei un pre-

țios ajutor s-a pri- • 
mit din partea 

populației. Numai din subscripții 
s-au strîns sume suficiente pentru 
achiziționarea de 35 000 arme. I n 
sprijin deosebit s-a primit din 
partea transilvănenilor. Donațiile 
individuale sau colective, inclusiv 
cele din Transilvania și din străi
nătate, s-au ridicat la cifra de 
9 247 055 lei, ceea ce dovedește 
sprijinul și simpatia de care se 
bucura tînăra armată română, atît 
în țară cît și în întreaga lume, 

încrederea nu a fost dezmințită 
de bravii soldați români. Pe pă- 
mînturile Bulgariei, prin vitejia șl 
curajul lor, soidații români au cu
cerit independența, visul măreț al 
atîtor generații. Care altă aprecie
re poate fi mai de valoare decît 
aprecierea inamicului ? „Capitulez 
cu armata mea, predîndu-mă în 
mîinile junei și bravei armate ro- 
mâifl?". spunea Osman Pașa colo
nelului Cerchez, iar generalul rus 
Todleben, cel care a condus Jrlo- 
cada de la Plevna, aprecia arma
ta română „a cărei comportare, 
indiferent de grad de la general: 
pînă la soldat, a fost mai presus 

orice lăudă".

c
Vasile IONAS, 

Mihai CERGHEDEAN 
Arhivele statului Deva

La Institutul de mine, sesiunea 
de examene a luat sfîrșit. Că 
s-au adeverit sau nu toate „pro
nosticurile" de la începutul sesiu
nii nu am putea spune cu- certi
tudine. O parte din răspunsuri, 
le la această întrebare le-au dat . 
studenții în examene, altele le-am 
aflat de Ia tovarășul conf. univ 
dr. ing. Dumi'ru 
Fodor, prorector 
al I.M.P., care 
ne-a declarat ur
mătoarele i

' — Anul universitar 1976—1977 a 
marcat în cadrul institutului nos
tru etapa de adîncire a procesu
lui de integrare a învățămîntului 
minier cu cercetarea și produc
ția. Ș-iu luat în acest sens o se
rie de măsuri vizînd ridicarea 
calitativă a procesului instructiv- 
educativ șl asigurarea unor con-

‘ diții optime de viață și de mun- 
că : dezbateri operative în anii de 
studii referitoare la studiul indi
vidual, folosirea intensivă a o- 
relor de consultații, analiza pe
riodică a frecvenței și atenționa- 

^reasțudenților care au manifes-

tat dezinteres în pregătirea pro
fesională.

— Ce reprezintă pentru insti
tut sesiunea de curînd încheiată?

— Fără îndoială, un moment ai 
adevărului. Din totalul de ' 1353 
studenți, 98,8 la sută s-au prezen
tat la toate examenele planifica
te. Dintre aceștia, rezultate bu-

fie,, care prezintă cel mai mic 
procent de studenți promovați pe 
întregul institut, la cursurile de 
zi, 35,2 la sută, respectiv, 30,1 la 
sută. Această stare de lucruri se 
explică prin lipsa unui stil de 
muncă universitar, o slabă frec
ventare la orele de curs și con
sultație și, de ce să nu recunoaș

tem, prin lipsa 
cursului de geo
logie pentru sub
ingineri.

— Se spune că 
și cea din 
chiar din 

a semestrului, 
un alt adevăr 

acest 
I.M.P.,

I I

ne au obținut studenții secțiilor sesiunea, deci 
de ingineri, în proporție de 55,39 vară, începe 

prima oră de curs
— Este, desigur, 

studențesc. In consens cu 
adevăr, noi, conducerea 
decanatele și Consiliul U.A.S.C., 
îndrumați îndeaproape de orga
nizațiile de partid și avînd ca 
punct de plecare rezultatele în- 
registrate de studenții noștri în 
sesiunea de iarnă, vom lua în 
perioada imediat următoare mă
suri, diferențiate pe ani de stu
dii, care să asigure promovarea 
integrală a examenelor restan
te, precum și pregătirea din 
timp a sesiunii din vară.

Ștefan COSTEA

la sută integraliști,- sau 80 la sută 
cu note peste 7. La secția de 
subingineri, ctftsuri de zi avem, 
de asemenea, un procent bun a- 
dică 73 la sută al notelor peste 7. 
Dar...

— Există și un „dar"?
— Da, și mă gîndesc îndeosebi 

la situația de loc îmbucurătoare 
a anilor I utilaj ingineri (71,2 la 
sută integraliști), II ingineri mine 
(42,2 la sută integraliști), sau la 

.situația deosebită de la anii II 
mine subingineri și I topogra-
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COMKHflĂ, OPtRATIVlTME, IMjlATIW 
în acțiunile echipelor de contrei obștesc

Evenimentul major care polarizează în aceste zile atenția 
generală a opiniei publice din țara noastră — Consfătuirea pe 
țară a controlului obștesc — ne oferă prilejul unei treceri în 
revistă a activității și rezultatelor echipelor de control obștesc 
din municipiu. O imagine de ansamblu asupra preocupărilor din 
acest dornSSniu ne-am făcut cu sprijinul:, tovarășului Aurel Popa, 
activist al consiliului municipal al sindicatelor, care ne-a re
latat S . . ■ .

— In anul 1976 activitatea e- 
chipelor de control obștesc a cu
noscut o reală îmbunătățire fa
ță de anii anteriori. Această 
îmbunătățire a fost mai 'mult 
accentuată în urma indicațiilor 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul.Nicolae CeaușeScu, 
formulate la finele anului tre
cut, cînd a jalonat noile exi
gențe ce stau în fața controlu
lui obștesc. Intr-un cu.vînt, în 
municipiu activează peste 150 
de echipe, cuprinzînd 700 de 
membrii care în anul trecut au 
efectuat aproape 7000 de con
troale.

— In ce domenii ?
— In comerț, cooperație, preș, 

țări de servicii, transport, asis
tență sanitară, școli, cămine, 
cantine, instituții de cultură. 
Toate aceste domenii însumea
ză 634 de unități.

— Rezulta o proporție de 
peste 1 la 10, adică fiecare u- 
nitate a fost vizitată, în medi- 
e. de 10 ori pe an. Cu ce efi
ciență ? Ș *
— Se poate vorbi despre o e- 

ficiență sporită. Aceasta nu este 
asigurată, însă, numai de creș
te: ea cantitativă a activității 
controlului obștesc ci mai ales 
de creșterile calitative. Am> în 
vedere faptul că echipele de 
control obștesc, au dovedit mai 
multă competență, iar membrii 
acestora au manifestat probita
te, operativitate și Chiar iniția
tivă.

— Ne relatați un exemplu ?
— Aflate în f iț-Y unor defi

ciențe. despre care și-au dat 
seama că pot fi înlăturate, e» 
chipele nu au ezitat să ia pe loc

Pe urmele 
semnalelor critice

1 ASISTENTA SANITARA NU VA 
MAI SUFERI

In „Ancheta săptăm nii“ publi
cată în 14 ianuarie a.c., sub titlul 
„Cînd asistența sanitară suferă", 
se criticau unele neajunsuri din a- 
cest important domeniu de activi
tate. Răspunzând ziarului, conduce
rea Spitalului municipal Petroșani 
arată că s-au luat măsuri de repara
re a aparatului de ultrasunete din 
dotarea dispensarului de la E.M. 
Dîlja. dispensarul fiind dotat cu încă 
un asemenea aparat. In vederea fo
losirii cu eficiență maximă a celor 
două aparate, personalul a fost in
struit temeinic privind efectuarea 
luc-ări or de terapie, Pentru edu
cația sanitară a angăjaților minei 
Dîlja s-au ținut expuneri cu privire 
la primul ajutor în caz de accidente, 
tehnica modernă de reanimare, tran
sportul accidenfaților etc.

Pereții au, totuși urechi.

I Din surse demne de încredere, a- 
flăm că, de la o vreme la căminul 
de nefamiliști al minei Petrila,

I cițiva tineri locatari își petrec o- 
rele libere intr-un mod ce sfidea-

Iză colectivitatea, contravine eticii, 
legii. Cu o pasiune demnă de o 
cauză mai bună, cei cîțiva vajnici 
cartofori, adepți ai cîștigului fără 
muncă, joacă septică pe bani..., 
joacă hârbul..., joacă discret, pre
caut, cu... planton pe coridor (pus 
de ei tot cu bani 1) pentru a „ve- 

Ighea" liniștea jocului și a-i alerta
dacă se apropie cineva. Dar, după 
cum se vede, cu toate precauțiile 

I luate de cei în cauză, pereții cămi
nului au, totuși urechi.' întrebarea. 

I ce se pune este i de ce nu ajung și 
■ la urechile celor ce administrează 
I căminul, a celor ce se ocupă de 
’ organizarea timpului liber al tirie- 
I rilor și de educarea lor, faptele 
| reprobabile ce fac obiectul rîndu- 
l rilor de față ? (I. B.). 

legătura cu conducerile de în
treprinderi, socotind că sarcina 
lor nu se limitează la înscrie
rea unei sesizări în registrul de 
control. Revenind la eficiență, 
amintesc că în anul trecut au 
fost făcute 12n8 de propuneri 
care au condus la--îmbunătățiri 
în aprovizionarea, depozitarea, 
conservarea și desfacerea măr
furilor, în gospodărirea fondu
lui de marfă, creșterea solici
tudinii și respectului față: de 
client, diversificarea și îmbună
tățirea calitativă a prestărilor de 
servicii, dotarea unor unități, fo
losirea judicioasă a unor spa
ții, îmbunătățiri în domeniul a- 
sistențe.i sanitare și numeroase 
altele. Geie mai multe sesizări 
și propuneri au fost rezolvate 
pe ioc, în fața echipelor, care 
au dus astfel acțiunea de con
trol pînă la capăt. Eficiența ac
tivității controlului obștesc a 
crescut niai ales prin acțiunile 
dirijate, desfășurate simultan pe 
domenii și localități, prin atra
gerea comisiilor de femei în a- 
eește acțiuni, prin, schimburile 
de experiență organizate cu par
ticiparea echipelor din resortpi 
respectiv, prin i:.st uirile te
meinice care s-au făcut trimes, 
trial, sau în preajma acțiunilor 
mai deosebite. Tot în direcția 
creșterii eficienței a acționat 
faptul că mai mult decît pînă 
acum, membrii echipelor ău ra
portat periodic, în fața .colec
tivelor care lb-aii1. .. încredințat 
mandatul, despre activitatea 
desfășurată.

Convorbire consemnată 
de

Ion MUSTAȚA

Ne scriu corespondenții
GAROAFELE PREȚUIRII

Printre cei care în primii ani de 
după eliberare puneau cu nădejde 
umârjl la construirea liniei ferite 
Bumbești — Livezeni se număra și 
Aron Popescu. Apoi, din anul 1954, 
a muncit ca lăcătuș și forjor la Uzi
na electrică Paroșeni. in tot uc.-.-l 

■răstimp a dovedit abnegație și o înal
tă responsabilitate profesională.

Acum cîteva zile, cu prilejul ieși
rii la pensie, to arășii de muncă i-au 
făcut o plăcută surpriză.

Ir.tr-o ședință festivă organizată 
ad-hoc, a fost felicițat călduros, in- 
minîndu-i-se un buchpt dc garoafe 
roșii și tradiționalul baston de pen
sionar.’ Sînt garoafele prețuirii ce
lui care prin hărnicie și corectitu
dine a, con tiiuit un exemplu pentru 
tovarășii săi de muncă,

Să ne trăiești sănătos ani mulți și

De ce unul după altul? 
întrebarea și-au pus-o zecile da 
călători care marți, 15 februarie, 
ora 10,15 așteptau în lapoviță și 
ploaie autobuzul pentru cartie
rul Aeroport. După o jumătate 
de oră de așteptare, timp în 
care stațiile erau deja aglomera
te apar în- șir trei autobuze, e- 
vident insuficiente pentru numă
rul mare de călători. De , ce au
tobuzele vin unul după altul și 
nu ritmic așa cum ar trebui ? 
Iată o întrebare la care așteaptă 
răspuns sutele de călători obli
gați să stea timp îndelungat în 
stațiile de pe traseul Piața Vic
toriei — Aeroport. (M. P.)

Construcția s-a terminat, 
pămîntul și molozul — ră- 
mîn Aceasta este constatarea 
pe care o fac numeroși cetățeni ce 
vin la halele Petroșaniului, pri
vind trotuarul din porțiunea stră
zii Vasile Roaită, cuprins între 
podul Maleii și intersecția cu stra
da Nicolae Bălcescu, pp care pă
mîntul rezultat din excavațîi îl

PE TRASEELE TRANSPORTULUI ÎN COMUN
Printr-o scrisoare semnată de 11 

șoferi de pe autobuzele E.G.C., ni se 
solicită sprijinul într-o chestiune 
delicată, pe care ne grăbim să v-o 
facem cunoscută și dumneavoastră, 
iubiți cititori. loan Rus, Nicolae Ba
dea. Sotirache Mititelu. Mihai Sfrau- 
binger si ceilalți conducători auto 
condamnă cu vehemență, și pe bună 
dreptate, pe acei călători care' ape- 
iează la mijloacele de transport în 
comun și sînt cu
prinși de... amne
zie, ' „iiitînd" să 
cumpere bilet de 
călătorie. Sîjit 
mulți asemenea
călători frauduloși ? — ne-am pus 
noi întrebarea, gîndindurne că, 
zilnic, pe traseele municipiului nos
tru se află în cursă circa 100 de au
tobuze de capacități diferite.

— Din păcate da, ne lămurește, 
din startul convorbirii, Aurelia Pre
peliță, contabilă șefă a secției Auto. 
Și cînd ne gîndim că cei 14 contro
lori în exercițiu nu-i surprind pe 
toti contra ven ionții...

Dar cine sînt cei care nesocotesc 
munca lucrătorilor-de la E1G.C., în
șeală statul cu sume mici, care adu
nate provoacă adevărate prejudicii? 
REMEMORAREA IDENTITĂȚII LA...

MILIȚIE
In luna ianuarie, circumscripția 

și secțiile financiare din municipiul 
nostru au confirmat 22 de procese 
verbale de contravenție pe autobu
zele E.G.C. Pînă la 10 februarie s-au 
înregistrat alte 16 cazuri, mai ales 
pe traseele din ostul municipiului. 
Spic exemplu, Tudor Chilicaru, de 
la E.M. Dîlja, surprins fără bilete

fe icîți nea Popescu 1 (Ion MOȘMO- 
LEA, U.E. Paroșeni)

APROVIZIONARE ABUNDENTĂ
Unitatea nr. 25 -de desfacere a le

gumelor și fructelor-, precum și cea 
de produse . agroalimentare sînt 
mult apreciate de gospodinele / din 
orașul Petrila. Motivul? Aici se gă
sesc produse de bună calitate și de 
sortimente variate. Pe lingă preocu
parea ce o manifestă pentru buna 
aprovizionare,. gestionarii Ana Vla- 
riiss.x și Coste!' Călugăriță .sigură 
o servi--e . promptă și civilizată a 
cumpărătorilor, iar mărfurile, cu 
toată lipsa de spațiu, sînt păstrate 
în condiții de igienă. (Petre TARA- 
SILA, Petrila)

NUMAI DACĂ AVEȚI LAMA...
Avem la noi 'în cartierul Aeroport 

o secție de coafură? Avem. Și asta

face inutilizabil pentru > circtilație. 
Aceasta e situația, întrebarea care 
se pune constructorilor este : cît 
va mai dura pînă se va face cură
țenie pe trotuar? (B, M.).

„Mama" comerțului
Motelul Gambrinns,reclama.

' obiectiv impozant și, mai ales,/u- 
tilitar, așa cum s-a dorit atunci 
cînd a fost construit, nu se poate 
lăuda că este suprasolicitat zi de 
zi. Una din multele cauze ne-o re
latează șoferul Mircea Sărățeahu, 
din Brașov • „Nevoiți fiind, cu un 

i grup de turiști, să căutăm găzduire 
în Valea Jiului, din centrul ma
sului am fost îndrumați spre 
„Gambrinus". Ne-a trebuit o oră 
și jumătate ca să ăjuhgem acolo 
cu mașina, deoarece pe șosea nu 
se găsesc semne de circulație, in
dicatoare care să arate calea spre 
motel. Am găsit în acest caz o si
tuație cu totul inversată față de 
alte locuri din țară, unde hoteluri, 
moteluri și cabane de mai mică 
însemnătate și cu condiții de găz
duire mai puțin bune îi cheamă pe 
turiști prin fel de fel de panouri 
de reclamă șl alte semne suplimen
tare de atracție. Că gospodarii ca
re patronează motelul nu-s inte

[călătorea cu soția), se supăra, ocă- 
răște. pe cele două controloare, le 
lovește și ajunge la... miliția orașu
lui Petrila, pentru a i se aduce a- 
mînte cum îl cheamă. Se întîrzie pe 
traseu, ceilalți călători se impacieM- 
tează și doar... atît. Astfel, pentru 
1 leî, T. C. se face de rîs și este silit 
să plătească o amendă de 150 lei.

Pe același traseu, pe care Elena 
Oțelea din Petrila călătorea cu Un a- 
oouanient expirat, ion Lupu, vago

' ■ - • / . ——— ■ . V-.. : Ț
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De 50 de bani... cinste
netar la E..M. Lonea și-a prețuit 
cir.stea pentru... 1,50 lei.

PARADA CONTRAVENȚIILOR
CONTINUA...

Printre contravenienți mai figu
rează numele lui Ludovic Pacziez 
din Petroșani, ale soților Dănășel 
din' Petrila, care s-au arătat, foarte 
„indignați" pe. faptul că lucrătorii 
de la E.G.C. le-au impus să scoată 
bilete de-50 de bani, în vreme ce 
Gh Rotund voia să Călătorească pe 
o distanță mai lungă decît cea le
gala. Și parada celor care ignoră 
legile statului, dar și normele bu
nului simț ar putea contifiua. Ii a- 
mințim doar pe Raveca Gubea (ală
turi de mamă), tînărul Ion Moldo
van de la E.M, Lupeni, precum și, 
pe călătorul fraudulos de „cursă’ 
lungă" Emil Filip, ceferist din Pe
troșani, căruia, i s-a adus aminte la 
miliția Uricani că documentele . de 
călătorie sînt obligatorii nu numai 
la C.F.R. Suita abaterilor este ilus
trată mai departe de Mihai Bud, e-

e bine, ne bucură. Ne bucură însă, 
mai puțin modul în care ești servită, 
aici. Mal deunăzi m-am dus la sec
ția respectivă cu _ intenția să-mi 
scurtez nițel, părul. Cînd am spus 
ce doresc, coafeza m-a privit gla
cial, zicîndn-mi :

— Tuns?
—Da, așa precum ați auzit.
— Se poate, dai' numai dacă aveți 

lamă, zise... tăios.
Vrînd nevrind m-am întors acasă 

tot cv.m am plecat cu izul amar al 
lipsei de solicitudine manifestat de 
coafeză. Oare nu se poate și altfel ? 
Adevărul e că in unitățile noastre 
de coafură ni se răspunde deseori 
că nu avem vopsea de păr, fixativ, 
ojă etc. Deci, lipsește ori una.ori 
alta. Eu cred că lipsește mai ales in
teresul pentru aprovizionarea uni
tăților cu cele necesare. (Ira EMI- 
NOVICI, Petroșani)

resați să-1 folosească cu etic 
e, poate, treaba lor. Dar lipsa e- 
lementară a indicatoarelor este 
nemaiîntîlnită". ș.

Așteptăm ca faptele să schimbe 
impresia, nu tocmai plăcută, ă că
lătorilor veniti pe meleagurile 
Văii. (A. H.). ăi'/L. -'

Peisajul chiar nu con
tează? Nu s”ar Putea sPUĂe 
că bine dotatul hotel Rusii, dispu
ne în imediata vecinătate, de o 
zonă deosebit de pitorească, dată 
fiind puținătatea vegetației dealu
lui pe care este amplasat, fată în- 
«ă ca în ultimele zile zgomotul' 
fierăstraîelor mecanice ne anunță 
că în curînd vor dispărea și Cei 
cîțiva zeci'de fagi bătrîni, singurii 
țâre vara însuflețesc peisajul în 
această’ zoriă. Criterii economice ? 
Mai știi ? 1 Dar oare în calculele 
Ocolului silvic Petroșani, nu își 
găsește nici un loc valoarea pei
sagistică pe care aceste mici zone I 
de pădure o au în apropierea o- | 
biectivelor turistice ? (M. B.). .

nc /ât yi? ea a jțg...

lev al unei școli de maiștri, Mihal . 
Sccianu din Petrila și alții, care 
și-au demonstrat cu aceste ocazii 
și... grosimea obrazului, în drum 
spre organele de miliție.
GALANTON PE MUNCA ALTORA
:Din noianul de abateri descope- / 

rite de. controlori spicuim, de ase
menea, comportarea unor indivizi, 
respectabili chiar, care solicită bi
lete abia după cîteva stații de la ur
care. Iri stațiile Aninoasei unii elevi 
încearcă să înșele, vigilența taxa

toarelor, iar cînd 
sînt descopeiiți le 
sar în ajutor cetă
țeni maturi, din 
păcate, chiar mi
neri, prea „bine

voitori" cu munca altora. Ce s-ar în- 
tîmpla dacă și producția lor de cărbu
ne, cu alte cuvinte, munca lor, ar 
fi dijmuită de alții ? In altă ordine 
de idei, unii angajați ai minei Lo
nea călătoresc fără bilete sau pe dis
tanțe „prescurtate", și cînd „dau 
nas" cu controloarele le admones
tează în fel și chip. Cu soțiile dv., tot 
așa vă purtați acasă, tovarăși de la 
E.M. Lonea?
ÎNCOTRO SE ÎNDREAPTĂ OPINIA « 

PUBLICA ?
Am semnalat, aceste abateri cu 

■scopul de a mobiliza opinia publică 
să ajute la curmarea lor. Fiindcă ■ 
altfel sînt afectate rezultatele mun
citorilor de la secția Auto a E.G.C., 
este păgubit statul, se pierde timp 
pre țios, este perturbat traficul trans.-, 
portului în comun. Ne gîndim, in 
primul rînd, la ceilalți călători din 
autobuze, care trebuie să-și mani
feste ferm atitudinea, la colectivele 
de muncă din care fac parte cei 
care-și prețuiesc cinstea contra unor 
sume de ordinul banilor. Cît despre 
noi. ne angajăm să facem publice: . / 
numele celor care mai încearcă să 
dijmuiască avutul statului și încre- > 
derea noastră, a tuturor.

E., ce ziceți, stimați cititori. Ie 
dăm o mină de ajutor șoferilor de 
la E.G.C. ? Cinstea și omenia, etica 
cetățenească ne obligă s-o facem și 

. încă cu toată fermitatea.
Ion VULPE

RĂSPUNDEM
• VASILE UNGUREANU, Petro

șani : Dacă înainte de încorporare 
ați avut calitatea de angajat, iar 
după satisfacerea stagiului militar, 
v-ați continuat activitatea pe baza 
aceluiași contract de muncă, pe du
rată nedeterminată, perioada sta
giului militar se consideră ca 
vechime neîntreruptă în aceeași u- 
nitate și se ia în calculul sporului 
de vechime.

• PETRU ROGOJAN. Vulcan : 
Condițiile în care membrii caselor 
de ajutor reciproc ale pensionarilor 
se pot transfera dintr-o localitate în 
alta sînt reglementate în Legea nr.

' 13.1972. Pentru lămurirea situației 
dv. concrete, este recomandabil să 
vă prezentați, cu carnetul de mem
bru, la casa de ajutor reciproc a 
pensionarilor din Petroșani.

• DORINA BOLOSIN, Lupeni : 
Vor fi necesare, evident, eforturi, 
timp și bani, dar calea determinării 
fostului dv. concubin la plata pen
siei pentru copil și stabilirii primi
torului alocației de stat este cea a 
judecătoriei, unde va trebui să-1 
acționați pe concubin.

• AUREL ATEȘIU, Vulcan : S-a 
constatat, în urma cercetărilor în
treprinse, că reclamația dv., a pre
zentat exagerat situația — vecinii, 
nu au recunoscut că factorița le lasă 
abonamentul dv. Dacă ați avea cu
tia dv. pentru scrisori și ziare poa
te nu ar mai fi nici o bănuială.

• MARGARETA M1COVSCIII, 
Petroșani : Nu avem de adăugat ni
mic la răspunsul pe care, după cum 
am fost informați, vi l-a dat Direc
ția sanitară din cadrul Consiliului 
popular al județului Hunedoara, 
unde am intervenit pentru elucida
rea situației dv.

« ILIE FLOROIU, Petroșani : Da
că revenirea la F.M.I.L. s-a făcut 
prin încheierea unui nou contract de 
muncă, și sigur așa s-a procedat, 
sînteți considerat cu o vechime ne
întreruptă în muncă de pînă la 2 
ani și ajutorul pentru incapacitate 
temporară de muncă pentru această 
categorie de angajați este de 50 la 
sută din retribuția tarifară.

• CONSTANTIN CANTIȘ — Lu
peni : Pentru bagajul voluminos 
(televizor), erați obligat, în confor
mitate cu prevederile art. 45, al IIo- 
tărîrii nr. 8/1976, a C.P.J.H. Deva, ț 
să scoateți bilet. Pentru reținerea 
abonamentului, act considerat ca o 
încălcare a dispoziției pe care o cu
noștea, controloarea respectivă a 
fost retrogradată definitiv în func
ția de taxatoare.

• PETRU GUȘE, Vulcan : Chiria 
Vi s-a recalculat în baza adresei nr. 
4020/28 februarie 1976, a Corpului 
de pază militarizată al județului 
Hunedoara, în conformitate cu pre
vederile art. 35 al Legii nr. 5/1973. 
Cuantumul chiriei este stabilit în 
raport cu retribuția de care benefi- 
ciați, starea apartamentului și nu
mărul celor ce-1 ocupă.
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Condiții primordiale ale rodniciei și siguranței activității din subteran:

RESPONSABILITATE ■ ORDINE ® BlSCIPLINĂ
SUSȚINEREA METALICA A ABATAJELOR - 

în strictă conformitate 
cu monografiile de armare

Una din
se execută
asigurării

pricipalele lucrări ce 
în subteran, în vederea 
deplinei securități a 

muncii, o constituie susținerea lu
crărilor și construcțiilor miniere. 
Această operație se realizează în 
strictă conformitate cu prevederi
le monografiilor de armare.

Date fiind anAnite particulari
tăți și cerințe specifice, o atenție 
deosebită se cere acordată la lu
crările de susținere' în cazul aba
tajelor frontale. Dotate cu echipa
ment modern de susținere hidrau
lică, aceste mari capacități asigu
ră un grad superior de concentra
re a producției. De aceea este ne
cesară adoptarea tuturor măsurilor 

: care să permită evitarea produce
rii avariilor. ' ;x

La mina Vulcan ne-au fost 
levate cîteva aspecte legate 
preocupările vizînd utilizarea co
rectă a echipamentului metalic de 
susținere a abatajelor.

Utilizarea corectă a 
metalice prezintă o

limp 
ceea 
pro-

mc-

Expoziția realizărilor C. C. S. M.
V y

re
de

susținerii
____ importanță 

deosebită pentru mina noastră în 
condițiile în- care ponderea" pro
ducției realizată din abataje dota
te cu acest echipament modern a 
crescut în numai cîțiva ani pînă 
ta 40 la sută, și urinează să se ci
freze ta 80 Ia sută în anul 1980, 
apreciază ing. Octavian Surdu, șe
fulsectorul n de aeraj și protec
ția muncii. Fără îndoială că, prin 
elasticitatea și rezistența sa su
perioară susținerea metalică asi
gura toate condițiile de reducere 
a numărului de accidente, însă e 
necesar ca aceste instalații com
plexe să fie utilizate în strictă 
conformitate cu prevederile nor
melor tehnice de exploatare.

Intr-adevăr, susținerea metalică 
a marilor abataje frontale nu per
mite lucrul „la inspirație", execu
tarea ci trebuie să se facă după 
criterii precise privind succesiu
nea și densitatea de armare. E- 
fecțele nerespectării tehnologiei de 
montare a susținerii metalice sînt 
ilustrate de .exemplu, de surparea 
produsă recent în abatajul frontal 
din .stratul 18, sectorul VII, în' 
care lucrează brigada condusă

loan Popa, a cărei consecință a 
constituit-o imobilizarea pe 
de o săptămînă a abatajului, 
ce a condus la o pierdere de 
ducțic de peste 1 000 tone.

Dimpotrivă, cînd susținerea
talieă este utilizată corect, rezul
tatele sînt dintre cele mai bune. 
Un exemplu. Pregătirea temeinică 
a introducerii noii tehnologii de 
lucru cu complex mecanizat;;, de 
susținere de abataj, corelată - cil 
spiritul de disciplină și buna pre
gătire profesională a componenți- 
lor tinerei brigăzi de mineri con
dusă de Constantin Popa, tot din 
cadrul sectorului VII, au făcut ca 
încă de la început noul echipa
ment să fie utilizat în condiții co
respunzătoare, în scurt timp de la 
introducerea sa în subteran obți
nîndu-se productivități ridicate, de 
peste 15 tone pe post.

Folosirea în condiții de deplină 
securitate a muncii a echipamen
tul ii metalic de susținere a aba
tajelor face necesară respectarea 
strictă a normelor tehnice de lu
cru, îndeosebi la susținerea tava
nului după executarea lucrărilor 
de pușcare sau excavarea prin 
tăiere cu combina și la dirijarea 
coperișului, cînd este necesar să 
se asigure; stîlpil de manevră pen
tru a se evita descompletarea. sus
ținem la alte cadre.

Deschisă Ia începutul acestei luni, expoziția realizărilor din ultimii 
ani ale colectivului de cercetători al C.C.S.M. Petroșani, oferă cu ge
nerozitate vizitatorilor, prin intermediul standuril.or cu exponate din 
sala dc consiliu, imaginea grijii pentru securitatea deplină a muncii 
minerilor. In legătură cu semnificațiile expoziției în acest context, to
varășul ing. Pavel Bitir, șef dc laborator la C.C.S.M., ne-a relatat ur
mătoarele :
— Organizată la indicația foruri

lor superioare, expoziția exprimă 
pe viu stadiul actual al creației in
ginerești din laboratoarele noastre 
consacrată ridicării gradului de se
curitate a muncii în minerit. Mache
tele, prototipurile, modelele experi
mentale de aparate de măsură și 
control, de instalații și dispozitive 
de protecție, planșele și fotografiile ' 
acestora, graficele, înfățișează tot 
ce s-a creat mai nou în acest dome
niu în. ultimii ani. O parte dintre 
exponate ău fost propuse pentru ex
poziția pe ramură, iar ațtele pen
tru expoziția generală organizată 
la nivel republican în domeniul 
cercetării științifice.

— Ce domenii ale cercetării 
sînt reprezentate de exponate ?

— Majoritatea. Aș menționa între 
acestea cercetările in domeniile e- 
lectrosecurității, aerajului minier, 
combaterii metanului și a prafului 
exploziv, explozivilor minieri de 
siguranță, stingerii incendiilor sub
terane,- combaterii prafului silico- 
gen, analizelor fizico-chimice, ma
terialelor de propagandă de pro
tecție a muncii prin afișe, .broșuri;

— Remarcînd concepția pro
prie a tuturor exponatelor, v-am ’ 
ruga să nominalizați cîteva din 
realizări.

— M-aș referi, dintre cele omolo
gate și introduse în subteran, sau a- 
flate în curs de omologare, la me- 
tanometrul portabil tip M.P.-3, ex
plozivul de siguranță A.G.O., cutia de 
ramificație pentru circuite cu sigu-

ranță intrinsecă ale centralelor te- 
legrizumetrice, dispozitiv pentru 
comutarea automată a ventilatoare
lor electropneumatice, telefonul cu 
siguranță intrinsecă, 
de aer, aparatul peun u con
trolul automat al rezistenței de 
izolație, instalația de desprăfu-J 
ire uscată pentru combinele de 
înaintare etc. Făcînd mențiunea 
că o serie dintre acestea per
mit reducerea importului, yș mai 
releva faptul că multe dintre proto
tipurile de aparate și dispozitive de 
protecție sînt confecționate în ate
lierele proprii de microproducție, 
cum este cazul cutiei de ramificație 
pentru circuite cu siguranță intrin- 

' secă — care va fi livrată unităților 
miniere în acest trimestru —• 
aparatul de pușcare de la rețea, a- 
paratul de măsurare a prafului res
pirabil pe durata unui schimb ș.a.

— Ajunse în mîinile benefi
ciarilor — minerii — cum tre
buie utilizate aceste noutăți?

— Un singur lucru se cerc : toate 
trebuie utilizate corect, la parame
tri pentru care sînt construite. Ast
fel, explozivul A.G.O., telefonul cu 
siguranță intrinsecă, dispozitivul de 
comutare automată a ventilatoare
lor electropneumatice, aparatele 
pentru controlul izolației — ca să 
dau doar cîteva exemple — vor da 
rezultatele și eficiența scontate nu
mai în măsura în care sînt utilizate 
corespunzător la locul de muncă.

I. BAI. AN J
i.

, ejectoarele’ 
pentru con-ț

desprăfu-t-

B. BOGDAN

INTERDICȚII

• Șeful ce schimb care efec- . 
tuează împingerea secțiilor de 
susținere trebuie să stea sub 
scutul secției, alăturat celei care 
se împinge.

• Este interzis oricărui mun
citor să staționeze sub secția ca
re sc află în curs de mutare

• Nu este permisă mutarea 
mai multor secții deodată

o La capetele abatajelor fron
tale armate cu cadre de susține
re, respectiv, în zona galeriilor 
colectoare și de refugiu, presiu
nea se dirijează conform mono
grafiei de susținere, întocmită de 
conducerea sectorului.

Nici un rabat la obligația 
privind controlul metanului 

front,Date fiind consecințele apariției 
metanului în lucrările miniere, mă
surile pentru combaterea concen
trațiilor de CI14 se cer respectate 
cu toată rigoarea. In general, în 
subteran se acordă interes sporit, 
la toate nivelele de răspundere, 
controlului, evidenței și măsurilor 
de combatere a metanului. Ținînd 
seama de pericolele ce le implică, 
nu trebuie trecute cu vederea nici 
cele mai mici abateri privind con
trolul și evidența metanului. Iată 
cîteva cazuri, de la mai multe ex
ploatări miniere, constatate 
către factori de control, în 
normele de protecția m incit 
fost privite fără răspundere 
către persoane angrenate în
cesul de extracție, proces ce cu
prinde și obligația, pentru fiecare, 
de a respecta cu strictețe prevede
rile de protecție a muncii alături 
de cele de plan. Recent, doi șefi 
de brigadă de la lucrările de pre
gătiri ale • E.M. Paroșeni, Iosif

de 
care 

au 
de 

pro-

gătiri ale • E.M.
Vincze și Gheorghe Dineu, la trei 
ore de la începerea lucrului la

pentru minele gnzutoase
Noul exploziv, rodul strădaniilor 

unui grup de cercetători de la 
C.C.S.M. condus de chimistul Ele
na Hîndoreanu, șeful laboratorului 
de specialitate, obținut tn colabo
rare cu Combinatul chimic Făgă
raș, se situează la nivelul explozi
vilor de acest tip folosiți pe plan 
mondial.

Omologat și generalizat la mine
le din Valea Jiului, explozivul A.G;O 
( antlgrizutos cu oxalat) verificat 
în lucrările de împușcare de la 
fronturile de lucru productive, pre
zintă avantaje net superioare față 
de explozivul folosit, anterior, A.G.C. 
Astfel, capacitatea de lucru, ran
damentul la rupere este cu 33 la 
sulă mai mare — raportările le fa
cem la explozivul A.G.C. folosit pî-

nă acum, — obținîndu-se o redu
cere a consumului specific de ex
ploziv pe 
cj 18—20 
parametri 
redus, se
1977, o economie la prețul de cost 
al cărbunelui extras din Valea Ji
ului de 3 500 000 lei. Totodată, pe 
lînga avantajele economice, utili
zarea noul ri exploziv asigură în 
efectuarea lucrărilor de împușcare 
în minele grizutoase o securitate 
mărită la detonația în mediul ex
ploziv de metan-aer și praf de 
cărbune, ditorită compoziției chi
mice, deosebită de a A.G.C.-ului.

Randamentele superioare, obținu
te, consumul specific scăz.tt pe to
na de cărbune extras, prețul de li
vrare redus, condițiile de securita
te mărită sînt caracteristici car"

tona de cărbune extrasă 
la sută. Datorită 'acestor 
și a prețului de livrare 
estimează, pentru anul

situează noul exploziv în fruntea 
celor folosiți pînă acum, iar satis
facția cercetătorilor care au obținut 
acest produs este îndreptățită, mai 
ales că noul exploziv este apreci
at de beneficiarii de drept — mi
nerii Văii Jiului.

Și ce satisfacție poate fi mai ma- 
re pentru un cercetător decît să 
vadă că oamenii se bucură, apre
ciază rodul muncii .sale, că acesta 
își găsește, aplicabilitatea în prac
tică și că participă efectiv la îmbu
nătățirea condițiilor de muncă, la 
creșterea productivității muncii se
menilor săi, minerii, in condiții de 
securitate a muncii ?

front, nu consemnaseră pe tabela 
de evidență primul control ui con
centrației de metan. E limpede că 
într-o asemenea situație a fost ne
glijată îndatorirea elementară a 
unui șef de formație dintr-un front 

; - de lucru subteran : aceea care 
prevede că activitatea sa și a or
tacilor săi sc poate desfășura la 
front abia după cunoașterea con
dițiilor de microclimat. Aceeași 
abatere de la normele de protec
ție a muncii au săvîrșit-o alți 
doi șefi de schimb de la E.M. Băr- 
băteni, Ștefan Năstase și Adolf 
Flaman, care timp de un schimb 
întreg nu au consemnat concentra
ția de metan pe tăblița de eviden
ță, chiar în condițiile cînd abataj J1 
în care-și desfășoară activitatea 
punea probleme de aeraj.

Și într-un caz și în altul aba
terile au fost constatate abia de 
către echipele de control pentru 
protecția . muncii, fiind. neglijate 

■, :' de; măsurătorii de gaze și maiștrii 
mineri, care pe lîngă sarcina ce 
o au de a controla, de două ori 
pe schimb, fiecare front de lucru, 
de a măsura ei înșiși concentrația 
de' mătan, dar și pe aceea de a 
verifica și lua măsuri de respecta
re a normelor de către persona
lul subordonat. Sînt sarcini pe ca- 
re, cum se vede, le-au privit cu 
indiferență, nu le-au dis la înde
plinire, cu toate consecințele ce 
le-ar fi putut avea. Sînt abateri 
ce se cer eliminate, permanent, de 

■ Îl fiecare front de lucru. A(A.
CIMPIANU)

IN VIZOR
MACAZUL CU BUCLUC. De 

întreținerea și funcționarea în 
condiții optime a utilajelor mi
niere din subteran, inclusiv a căi
lor de transport, se ocupă, după 
cum bine se știe, muncitorii, teh
nicienii și inginerii de la partea 
mecanică. Cînd se ocupa ! Cînd 
nu se ocupă cum se cuvine, apar 
constatări ca cea făcută de orga
nele de control pe liaie de pro
tecție a muncii la mina Bărbă- 
teni, unde au fost depistate ma- 
caze neîntreținute și frîne defec
te care puteau să cauzeze acci
dente. Atît de gravă a fost situa
ția la care ne referim îneît or- 
gaiielele menționate au- conside-

' rat că trebuie să-1... protejeze 
pentru aceasta cu o amendă de 
300-de lei chiar pe inginerul cu 
problemele mecanice al minei, 
Ion Gavrilă. Și bine au făcut.

BOALA INCURABILA? Ne-am 
mai ocupat, chiar în această ru
brică, de abaterea de la N.D.P.M., 
constînd în repurtarea măștii de 
autosalvare de către unii minerj 
și alți lucrători din subteranul 
minei Uricani. Am relatat și li
nele din măsurile luate pentru 
curmarea abaterii. Totuși, recent, 
minerii Ion .Strat și Ion l’era, 
muncitorul necălificat Ion Ilîrșan 
de la sectorul I și minerul Iosif 
Tencs de la sectorul de aeraj. au 
fost găsiți circulînd pe galerii fără 
masca de autosalvare. Sigur că 
și de data asta s-au iuat măsuri 
de sancționare. Dar, ne întrebăm, 
sîntem oare, în fața unei ,,boli“ 
pe cale de a deveni incurabilă la 
mina Uricani?

2,5 METRI PERICULOȘI. Nu
mai o atitudine de tolerare a a- 
baterilor de la monografia de ar
mare din partea maistrului minier 
Petru Bușe de la mina Paroșeni, 
au favorizat ajungerea Ia o por
țiune nesusținută de 2,5 metri, în 

"Zona intersecției abatajului fron
tal din panoul 6 cu galeria de 
cap, stratul XIII, blocul 5. Peri
colul de accidentare era prea a- 
proape. (Aceasta a fost conclu
zia organelor de protecție a mun
cii prezentă în 21 ianuarie a.c., 
la Paroșeni). Și, pentru a-1 în
depărta, maistrului care n-a ve
gheat la respectarea monografiei 
de susținere Ia frontul de lucru 
respectiv i-a fost aplicată o a- 
niendă de 300 de lei. Să sperăm, 
că a învățat ceva. (T. V.).

Dorin GHEȚA

Pagină realizată la cererea 
Centralei cărbunelui Petroșani

I

INVITAȚIE LA PRUDENȚĂ
Potrivit înțelepciunii proverbelor binecunoscute, se spune că fie

care cum iși așterne așa doarme, că o măsură luată la timp valorează 
o avere (bineînțeles, pentru preîntîmpinarea. jmui rău). Dar, atunci 
ne întrebam nu este cu atît mai oportună luarea tuturor măsurilor 
de precauție în subteran, să zicem pentru prevenirea incendiilor ?

Oricine își poate imagina consecințele necfo'rîțe ale izbucnirii 
unui incendiu într-un sector minier ce extrage zilnic sute de tone de 
^arbune. Cu toate acestea la sectorul I al minei Paroșeni, organele 
de control au depistat; deunăzi grave abateri de la normele de 
prevenire a incendiilor. La nișele ce adăpostesc întrerupătoarele in
stalațiilor electrice lipseau stingă toarele, nu s-au găsit lăzi cu nisip, 
nu erau luate măsuri pentru combaterea prafului exploziv de căr
bune. Rîndurile acestei însemnări se vor o invitație la prudență, adre
sată factorilor de conducere ai sectorului ce răspund de procesul de 
producție, de a nu se .juca... cu focul, mai ales în subteran ! (I. B.).
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Noi organisme sportive

obiec-

desfă-
anali-

CupaNoi organisme sportive
Tn lumina prevederilor programu

lui de dezvoltare generală a rpiș- 
cării sportive, la nivelul unor lo
calități din Valea Jiului a avut loc 
constituirea mor noi consilii de e- 
ducație fizică și sport,

tid, . prina-vicepreședinte, prof. Vio
rel Frenț) și a consiliului comunal 
Aninoasa (președinte, Todor Buleă, 
secretar, prof. Teodor Trifa). 

In această perioadă s-au
, care vor șurat lucrările plenarelor de.

contribui desigur la afirmarea spor- 2ă a activității desfășurate în a- 
tului de masă și performanță din 
municipiul nostru. Salutăm astfel,
cu satisfacție, constituirea consili- că și sport la nivelul consiliilor o- 
ilor orășenești Petrila (președinte 
Ioan Orza, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid, prina-vicepre
ședinte, prof. Dan Cocor), Uricani
(președinte, Petre Făgaș, secretar Minerul Aninoasa, Preparația Coro- 
al Comitetului orășenesc de par- ești, C.F.R. Petroșani, Minerul Lu- 
---------- ---------------------------------------- - peni și Jiul Petrila.

nul trecut și de aprobare i 
tivelor activității de educație fizi-

rășenești Petrila,' Vulcan, Lupeni, 
Ci tbuiui Știinta Petroșani si al a- 
sociațiilor sportive Constructorul 
minier Petroșani, Minerul Livezeni,

Partidă internațională

Independenței
In Paring s-au disputat dumini. 

că întrecerile de serie din cadrul 
fazei județene a Cupei Independen
ței. Competiția. rezervată pionerilor 
și școlarilor în vîrstă de 10—14 ani, 
a ■ i'e.iuit bucurie în rîndul spor
tivilor din Valea Ji îlui, cl isați pe
primele două Iocuii, atît ia fete cît » 
și la băieți. Dar iată numele celor 
prezenți pe podiurriul de premie
re : fete : Corneli;; Măneață (LRU 
Vulcan), Mariana Bunzac (Sc. gen. 
Nr. 1 Petrila) și Marinela Bușilă 
(Liceul nr. 1 Hunedoara) ; băieți : 
Toader Doroftei (Șc. gen. nr. 4 
Vulcan), Nicolae Verdeț (Șc. gen. 
nr. 1 Petrila) și Marcel Braica (Șc, 
nr. 1 Brad).

Schi fond
Pe pîrtia de la Fundata' s-au dis

putat, sîmbătă și duminică, între
cerile de schi fond, din cadrul 
concursului școlilor sportive. Evolu- 
tnd sub posibilități (datorită îm- 

■ bolnăvirii), reprezentanții Școlii 
. sportive din Petroșani au realizat 
un palmares modest : Lucia Șcurtu
— locul Iii. Melania Czimbalmoș
— VT, Ion Crișu — XIII și Dorel 
Crișj XV. .

Meciuri amicale
Continuă seria meciurilor de ve

rificare în vederea reluării returu
lui campionatului de fotbal. Din
tre ultimele rezultate amintim : Mi
nerul Vulcan — Victoria Călah 3—1, 
Unirea Alexandria — Jiul Petro
șani 2—2, Chimia Turnu Măgurele
— Jiul 0—0, Metalul Plopeni — Jiul 
1- -2, Unirea Alba I alia — Minerul 
Lupeni 1—1, Știința Petroșani — 
Minerul Lupeni 3—2. Minerul Url- 
cani — Minerul Lupeni 2—2, Ra
pid București — Jiul Petroșani 1—1. 
In ..Cupa de iarnă", competiție în 
care își dispută trofeul echipele 
din eșaloanele inferioare și liderul 
seriei a Xll-a a diviziei C, Știința 
Petroșani, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate i Minerul Vulcan
— știința 0—2, Mindrul Uricani — 
Minerul Aninoasa 3—0, Preparato
rul Petrila — E.G L. Petrila 9—2, 
S.S.P. — Minerul Paroșeni 4—1. 
E.G.L. — S.S.P. 1—9, Minerul 
Aninoasa — Preparatorul Petrila

JIUL - ELORE SPARTACUS 
BEKESCSABA

Revenind după un lung turneu 
prin țară, divizionari A de fotbal 
Jiul Petroșani întîlnește duminică 
(ora 11), pe teren propriu, cunoscu
tul team fotbalistic din. Ungaria, 
Elbre Spartacuș BekeșcsBba. Oas
peții, care se bucură de o bană a- 
preciere în soccerul maghiar, au 
mai susținut două partide amicale 
în compania Corvlnului Hunedoara 

. și Aurului Brad, fiind învinsă la 
același scor 1—2. Să sperăm Că re- 
tntîlnirea cu fotbaliștii maghiari va 
prilejui o întrecere sportivă, spec
taculoasă.

O In sfîrșit o duminică sportiva 
cu întreceri oficiale, pentru mai 
multe discipline. Sîmbătă intră în 
concurs, în prima partidă a noului 
sezon al diviziei A,. popicarii de 
la Jiul Petrila, care îsl vor dispu
ta șansele la .Metalul Hunedoara. 
Cine își va adjudeca derbyul Hu- 
nedorean? © Se dă startul și în 
campionatele municipale de tenis 
de masă și șah. Q Sîmbătă și du
minică, sala de sport a Liceului in-

dustrial nr. 2 din Petroșani găzdu
iește etapa finală a campionatului 
republican școlar de lupte libere 
și greco-romane. La saltea se vor 
întrece peste 150 de urmași ai lui 
Hercule din Baia Mare, Tîrgoviște, 
Filipeștii de Pădure, Bălan, Mo- 
tru, Teleajen și reprezentanții Văii 
Jiului, luptătorii de la G.S.M. Lu
peni, G.S.M. Petroșani și Liceul in
dustrial nr, 2. Debutul întrecerilor 
va avea Ioc sîmbâtă la ora 10.

BREVIAR SPORTIV
’ POPICE, campionatul municipal 
(seniori) : Minerul Lupeni — Pa- 
ringul Lonea 4 415—4 531 p.d., Jiul 
II Petrila — Constructorul minier 
I’etroșarfi 4 852—4 687 (așad ir, .lide
rul a capotat în arenă petrileană), 
CFR Petroșani — Minerul Vulcan 
0—4 900 (gazdele au pierdut, pentru 
că n-au prezentat ridicătorii), Mi
nerul Aninoasa — Preparatorul Pe- 
t ■ 4 1562. ;

HANDBAL „Cupa Trivale". La 
Pitești, în cadrul tradiționalei com
petiții „Cupa Trivale", divizionara 
B. Știința Petroșani reălizat ur
mătoarele rezultate : 21—20 cu Con
structorul Pitești, 21—23 eu Timișul 
Lugoj, 18—21 cu C.S.U. Suceava, 
19—20 bu „U" Craiova și 23—23 (du
pă executarea loviturilor de la 7 
m : 26—27) cu Metalul Hunedoara.

LUPTE LIBERE. Jiul Petrila va 
avea încă un -antrenor de lupte li
bere în- persoana cunoscutului per
former constănțean Ismail Kenan.

BOX. Duminică, la Vulcan, în 
cadrul „Cupei primăverii", s-'a dis
putat triunghiularul garniturilor de 
box din Vale, soldat cu cîteva par
tide spectac tloase. In final, victoria 
■a revenit pugiliștilor de la Minerul 
Vulcan (19 puncte), care i-au sur
clasat pe colegii lor de la Minerul 
Lupeni (3) și Jiul Petrila (3). (Tu
dor MUCLIȚA, corespondent).

*

întreprinderea pentru livrarea 
produselor petroliere

a'duce la cunoștința consumatorilor de aragaz
că execută verificări anuale obligatorii la 

instalațiile de aragaz la domiciliul consuma
torilor pentru care încaseaza suma de 5 lei, con
tra chitanță

De asemenea, execută următoarele re
parații :

desfundat și calibrat diuze 
reparat port furtun 
șlefuit robinet

- curățat arzătoare la 
desfundat și calibrat 
la grătar

Lucrătorii noștri vor fi
ecuson și legitimație

2
2
4

cuptor 10 
arzător

5
recunoscuți după

lei zbu 
lei/buc. 
lei/buc. 
lei

lei

Exploatarea minieră Bărbăteni
ANGAJEAZĂ PRIN TRANSFER SAU CONCURS 

- TEHNICIENI NORMATORI
ȘEF FORMAȚIE P.C.I

Concursul va avea loc la sediul exploatării 
în data de 21 februarie 1977.
Condițiile de încadrare și retribuție conform 
legii 12/1971 și 57^1974

MICA
VTND Wartburg lux 312. Strada 

Mureșului, nr. 3, Lupeni. (81).
VÎND Dacia 1300, nouă. Petroșani, 

strada Păcii, bloc 2, apartament 29. 
(83).

PIERDUT doi porci, în greutate de 
70—80 kg, negri cu alb. Adresați Bă- 
ran Nicolae, Slâtinioara, 14, Petro
șani. Găsitorului recompensă. (82).

PIERDUT căciuliță blană maro, 
sîmbătă, 12 februarie a.c.. la Casa 
de cultură Petroșani. Aducătorului 
recompensă. Informații după amia
za, Ia telefon 4 11 38. (78).

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Căuneac Nicolae, elibe
rata de E.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. (50)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe nutnele Milculcscu Adrian, eli
berată de E.M. Aninoasa. Se de
clară, nulă. (53)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele șerban Fiorea, eliberată 
de E.G.C. Petroșani. Se declară 
nulă. (54) '

PIERDUT foaie matricolă de 8 
clase, eliberată de Școala generală 
nr. 5, Petroșani, în anul 1969, pe nu
mele Kiss Constanța. Se declară nu
lă. (56).

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Lupșa loan, eliberată 
de preparația Petrila. Se declară 
nulă. (49)

PIERDUT legitimație de serviciu, 
pe numele Chiru Alexandru, elibe
rată de E.M. Lupeni. Se declară nu
lă. (58).

PIERDUT legitimație dc serviciu, 
pe numele Sotos Gabril, eliberată 
de E.M. Paroșeni. Se declară nulă. 
(60).

DUMINICA 20 FEBRUARIE
8,30 Tot înainte ! 9,20 Film seria] 

pentru copii; Blindul Ben; 9,4a 
Pentru căminul dumneavoastră; 
10.00 Viața satului; 11.45 Bucuriile 
muzicii; 12,30 De strajă patriei; 13,00 
Telex; 13,05 Album duminical : 13,05 
Ora veselă. O intîlnire cu satira și 
umorul în care reputați actori de 
comedie vor interpreta schițe, sche
ciuri, monologuri,. cuplete semnate 
de maestri pi genului — clasici și 
contemporani. Serialul emisiunii 
„Noi aventuri în epoca de piatră" 
(ora 14,00). După un moment mu
zical, la ora 14,35 în ciclul de repor
taje „Drumuri europene" — semnate 
de Aristide Buhoiu, șizi. episodul 
„Izvoare nesecate". La ora 1.5.00 
„Titlu de glorie" — partea a Il-a a 
filmului despre turneul final al Cam
pionatului mondial de fotbal. In con
tinuare realizatorii emisiunii vă o-, 
feră muzică ușoară, melodii popu
lare, muzică corală. Povestea filmu
lui muzical și rubrica „Șah-mat în 
15 minute"; 16,50 
tainele mărilor.
Drum de glorii; 
pentru cei mici; 
19,30 Telejurnal; 19,50 File de istorie. 
Primăvara revoltei; 20,10 Film , ar
tistic, Andrei Rubliov; 22,15 Varie
tăți de duminică; 23,15 Telejurnal, 
i» Sport.

Film serial. Din 
Episodul 30; 17,40 
19,00 Micul ecran 
19,20 1001 de seri;

LUNI 21 FEBRUARIE
16,30 Telex; 16,35 Emisiune în lim

ba maghiară; 19,05 Consultații medi
cale; 19,20 1001 de seri; 19,30 Tele
jurnal; 19,50 1907—1977, tradiții și 
împliniri; 20,00 Panoramic; 20,40' 
Roman-foileton : Dombey și fiul. 
Episodul 4; 21,30 Avanpremieră;
21,40 Antologie lirică : Țară de dor; 
22,05 Publicitate; 22,10 Documentar 
TV. Cum va fi vremea ? 22,40 Tele
jurnal.

MARȚI 22 FEBRUARIE
9,00 Teleșcoală; 10,00 Roman-foile- 

toni Dombey și fiul. Episodul 1 (re
luare); 10,50 Publicitate; 10,55 Cena
clul „Ateneul tineretului" (reluare); 
11,35 Documentar TV:" Cibinium — 
Sibiu ; 16,30 Telex ; 16,35 Curs 
de limbă engleză ; 17,05 Tele
școală; 17,35 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură; 18,20 Bistrlța- 
Năsăud — străveche vatră cu viitor 
de aur; 18,50 Noi, femeile; 19,20 1001 
de seri; 19,30 Telejurnal; 19,50 La 
ordinea zilei. Prim plan: Vasile 
Berbecel președintele C.A.P. Smir
na din județul Ialomița ; 20.25
Seară de teatru’: Antoniu și Cleopa
tra de W. Shakespeare; 22,15 Ori
zont tehnico-științific; 22,50 Tele
jurnal.

Emisiune în limba germană; 18,50 
Tragerea loto; 19,00 Telecronică pen
tru pionieri; 19,20 1001 de seri; 19,30 
Telejurnal; 19,50. La ordinea zilei; 
20,00 Anchetă TV. Dosarul 814; 20,20 
Publicitate; 20,25 Film artistici 
Cursa; 21,55 Cadran mondial; 22,20 
Vedete internaționale; 22,50 Telejur
nal.

SIMBATA 26 FEBRUARIE
12,00 Telex; 12,05 Teleșcoală : Dic

ționar școlar; 12,35 Matematica și 
arta numărului de aur; 13,00 Con
cert de prînz; 13,40 Puterea cuvin- 
tului dat; 13,55 O viață pentru o 
idee : Gheorghe K. Constantinescu 
(1888—1950); 14,25 Telex; 14,30 Cine- 
amatorii șl filmul de ficțiune; 15,05 
Cupa mondială lâ schi alpin. Proba 
masculină de coborîre de la Morzine 
Avoariz (Franța); 15,25 România pi
torească;. 15,55 Steaua fără hume; 
16,45 Reportaj pe glob: Berlin — 
Halle — Dresda; 17,10 Antologia fil
mului pentru tineret și copii. Tarzan 
— omul junglei; 18,30 Intermezzo 
muzical-coregrafic; 18,50 Februarie 
1977 — cronica evenimentelor poli- 

■i ... tice interne și internaționale; 19,05 
Eroi îndrăgiți de copii i Heidi; 19,30 
Telejurnal; 20,00 Teleenciclopedia; 
20,50 Film serial. Un șerif la New 
York; 22,10 Intîlnire cu Satira și u- 
morul; 23,10 Telejurnal • Săptămîna j 

da Isanos; 12,30 Telex; 16,30 Curs ăe sportiva; 23,35 Seara de romanțe ; li
limbă franceză; 17,00 Telex; 17,05 23,55 închiderea programului. ■ |

MIERCURI 23 FEBRUARIE
16,30 Telex. 16,35 Curs de limbă 

germană; 17,05 Teleșcoală; 17,35 Din 
țările socialiste; 17,45 La volan; 18,00 
Cabinet de perfecționare profesio
nală; 18,20 Tragerea pronoexpres; 
18,30 Un cîntec de demult; 18,50 în
trebări și răspunsuri; 19,20 1001 de 
seri; 19,30 Telejurnal; 19,50 Autori 
— - colectivul; 20,10 Telecinemateea: 
Ciclul „Mari ecranizări". Adio arme; 
22,20 Cîntarea României — festiva
lul creației și hărniciei; 22,50 Tele
jurnal.

JOI 24 FEBRUARIE
16,30 Telex; 16,35 Curs de limbă 

rusă; 17,05 Teleșcoală; 17,35 Kuweit. 
Film documentar; 17,50 Pentru tim
pul dv. liber vă recomandăm... 18,10 
Vîrstele peliculei; 18,55 Zăpezile 
fierbinți; 19,20 1001 de seri; 19,30 Te
lejurnal ; 19,50 T4000 la iVoivoda ;
20,05 Ora tineretului; 20,55 Teatru 
TV. Uitarea; 21,55 Revista literar- 
artistică TV. 22,30 Din muzica și 
dansurile popoarelor; 22,50 Tele jur» 
nai. ■

VINERI 25 FEBRUARIE
9,00 Teleșcoală; 10,00 Telecinema- 

teca (reluare); 12,10 Poeme de Mag-
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PUBLICITATE
PIERDUT legitimație de serviciu; 

pe numele Ștefănică Gheorghc, eli- . 
berată de E.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. (63).

PIERDUT carnet de student, pe 
numele Blaga Defies, eliberat de 
I.M.P. Se declară nul. (68).

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Banc Iuliu, eliberată de 
E.M. Lupeni. Se declară nulă (70)

PIERDUT legitimație de serviciu, 
pe numele Ilinca Valeria, eliberată 
de E.M. Livezeni. Se declară nulă. 
(71).

PIERDUT legitimație de serviciu, 
pe numele Budag Rudolf, eliberată 
de I.U.M.P. Se declară nulă. (72).

PIERDUT legitimație de serviciu, 
pe humele Ciubotari: Petru, elibe
rată dc E.M. Aninoasa. Se declară 
nulă. (73).

PIERDUT legitimație de serviciu, 
pe numele Budag Carol, eliberată de 
E.M. Petrila. Se declară nulă. (74).

PIERDUT legitimație de serviciu, 
pe numele Rusu Valeriu, eliberată 
de E.M. Lupeni. Se declară nulă. 
(75).

PIERDUT legitimație de serviciu, 
Pe numele Prisăcaru Constantin, e- 
liberătă de E.G.C. Petroșani. Se de
clară nulă. (76).

PIERDUT legitimație de serviciu, 
pe numele Cîndea Alexandru, eli
berată de B.A.T.P.S. Petroșani. Se 

_ declară nulă. (77).
PIERDUT legitimație de serviciu, 

pe numele Safaloi Vladislav, elibe
rată de F.M.I.L. Petroșani. Se de
clară nulă. (79).

PIERDUT legitimație de serviciu, 
pe numele Cenușe Mariâ, eliberată 
de Oficiul Farmaceutic Deva. Se de
clară nulă. (59).

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie : în

toarcerea panterei roz (18—20) ; 
Dacă tace cîntărețul (21—23) ; Roș
covanul (24). Republica î Tănase 
Scatiu, seriile I—II (18—20) ; Cel alb, 
cel galben, ccl negru (21—23) ; Doi 
oameni în oraș (24).

LONEA i Instanța amînâ pronun
țarea (18-—20) ; Familiile patrioțiior 
căzuți (21/—22) : De nicăieri spre 
nicăieri (24).

PETRILA : Seara celei de-a 7-a 
zile (18) ; Mere roșii (20—22) ; Texas 
dincolo de rîu (23—24).
' ANINOASA : Ultimul act (18) ; 
Toamna bobocilor (19—20) ; Splen
doarea pulberii (22—23) ; Misiune 
primejdioasă (24).

VULCAN : Ultimele zile ale verii 
(18—20) ; Fratele meu are un frate 
formidabil (21—22) ; Cînd( vine sep
tembrie (23—24).

LUPENI — Cultural: Trei zile și 
trei nopți (18—20) ; Dosarul Garica- 
rov (21—23) ; Expresul bulgărilor de 
zăpadă (24). Muncitoresc : Judo (18— 
19) ; Pintea (20—21); Petrecere la 
vilă (22—23).

URICANI : Luptătorul din New 
Orleans (18—19) ; Cum să-l înecăm 
pe- dr. Mracek (20—21) ; Hotel Paci
fic (23—24). «i
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