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Spre noi înfăptuiri pe calea realizării 
partidsarcinilor trasate de
pescu Constantin, Maghiaru 
Gheorghe au făcut propuneri va
loroase în scopul perfecționării 
procesului de producție prin ex
tinderea mecanizării și a micii 
mecanizări, în scopul reducerii 
rebuturilor și îmbunătățirea ca
lității pieselor turnate. Printre 
altele s-au făcut propuneri pen
tru introducerea formării meca
nice, a unei mașini pentru ames
tecat nisipul pentru modele ș.a.

Muncitorii turnători de la 
U.R.U.M.P. s-au angajat să-și 
îndeplinească sarcinile pe anul 
1961 în 11 luni 
reducă cu 3 la 
și să realizeze 
75.000 lei.

și jumătate, să 
sută rebuturile 

o economie de

minerilor
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„mici” cu
cartierului Live- 
anul acesta suc- 
în munca lor. 

se pot arăta ter-

urnări supărătoare
zeni și instalația de calariier de 
la parterele blocurilor în cauză 
este astfel concepută de către 
proiectanți (și aprobată de bene
ficiar) încît pompele trebuie să 
lucreze în contrapresiune.

Rezolvarea problemei încălzi
tului parterului la cele 7 blocuri 
aflate în cauză se poate faee ori 
prin mărirea

Constructorii 
zeni au obținut 
cese însemnate 
Printre acestea 
minarea construcției și darea în 
folosință a peste 400 apartamen
te noi, executarea lucrărilor de 
tencuieli exterioare la primnl lot 
de 14 blocuri mari, predsrea a 
zeci de blocuri mici, ciad sa de 
roșu a numeroa
se noi blocuri 
mari și a unei 

școli cu 16 clase 
cît și alte lucrări 
— la care în 
bună parte și termenele de exe
cuție au fost mult reduse.

Noul cartier de locuințe al Pe- 
troșaniului dezvoltat mult pî- 
nă în prezent, se va dezvolta și 
mai mult în anul viitor, Dar, în 
cadrul acestor lucrări se mai fac 
unele greșeli, persistă încă unele 
lipsuri, care la prima vedere par 
mici, dar au urmări foarte su
părătoare pentru locatari.

Printre primele cazuri se nu
mără încălzirea centrală pentru 
toate apartamentele de la parte
rul blocurilor 18, 19, 20 și 21. 
In timp ce la etajele I, II, III ra
diatoarele încălzesc normal, a- 
partamentele de la parterul aces
tor blocuri rămîn neîncălzite. 
Bineînțeles că locatarii sînt ne
mulțumiți de această stare de lu- 
cruri.

Care este cauza ? Ea a mai 
fost tratată în ziarul nostru încă 
la 20 iulie, cînd în articolul „Mai 
multă atenție centralelor termice 
ale noilor cartiere** s-a atras a- 
tenția Direcției: de Investiții asu
pra stării centralelor termice și 
asupra consecințelor ce vor ur
ma la iarnă. Dur, -precum se 
vede, acesțe semnalări nu au fost 
luate în considerare de către con
ducerea Direcției de investiții -— 
ing. șef tov. A№u Bujor.

Centrala termică nr. 2 Live
zeni deservește un număr de 14 
blocuri avînd pentru circuitul a- 
pel numai două pompe în func
țiune și una de rezervă, în timp 
ce la centrala termică nr. 1 lu
crează 3 pompe de capacitate mai 
mare pentru numai 7 blocuri... 
Pe lingă numărul redus al pom
pelor de la centrala nr. 2 Live-

PE ȘANTIERUL 
PETROȘANI

numărului de pom
pe și de capacita
te tnai mare, ori 
prin înlocuirea 
țevilor instalației 
din apartamente
le în cauză cu 

unele de un diametru mai mare. 
Direcția de investiții trebuie să 
ia măsuri imediate fiindcă loca
tarii nu pat fi lăsați în frig.

O altă problemă este tîmplă- 
ria de la apartamentele cu bal
con ale blocurilor І.Н.—K. de pe 
acest șantier. Cercevelele geamu
rilor mari sînt în așa fel făcute 
încît se deschid în... sus. In loc 
să se deschidă lateral ca la orice 
fereastră obișnuită, aici ferestrele 
se deschid în sus, ca un capac de 
ladă. <5um vor reuși viitorii loca
tari ai acestor blocuri să deschi
dă aceste geamuri mari, cum vor 
putea gospodinele să le ștear
gă ?... Tehnicienii de la Direc
ția de investiții nu au studiat 
proiectul înainte de a-1 da în e- 
xecuție ?

Tot pe acest șantier, construc
torii de la lotul inginerului Stroie 
Vasile tărăgănează terminarea 
trotuarelor în dreptul blocurilor 
12, 14 și altele, nu curăță tere
nul din jurul incintei II, iar în
tre loturile maistrului Valdman ’ 
Mttiai de la blocurile mici și in
ginerului Constantinescu de la 
blocurile A—G sînt mari cantități 
de pămînt netransportate. Sub 
acțiunea ploilor pămîntul se 
transformă <n noroi care inundă 
străzile, trotuarele, împrejurimile 
blocurilor, îngreunînd circulația 
locatarilor. Tehnicienii șantieru
lui Petroșani tot promit că vor 
tansporta acest pămînt, dar pî- 
nă acum totul a rămas vorbă 
goală.

Sînt probleme „mici** pentru 
beneficiar și constructor dar au 
urmări foarte supărătoare pentru 
locatarii cartierului Livezeni. De 
aceea, conducerea Direcției de 
investiții și constructorii trebuie 
să ia măsuri, urgente pentru re
zolvarea lor!

In sprijinul
Minerii din Vulcan au primit 

sarcinile de plan pe anul 1961 
cu entuziasm. Ei s-au hotăifît să 
sporească productivitatea munci’ 
pe exploatare în anul care vine 
de la 1,010 tone/post cît prevede 
planul, la 1,023 tone cărbune pe 
post și să reducă prețul de cost 
cu 1.000.000 lei.

Pentru a veni în sprijinul mi
nerilor, muncitorii sectorului V 
electromecanic al minei Vulcan 
au hotărît, în adunarea recentă 
pentru dezbaterea cifrelor de plan 
pe anul 1961, să deservească în 
cele mai bune condițiuni sectoa
rele miniere, să execute repara
țiile utilajelor și instalațiilor mi
niere la timp și să dea lucrări de 
bună calitate.

Cei 28 de muncitori care au 
luat cuvîntul în adunâre, printre 
care tov. Manole Gheorghe, Csato 
Ștefan, Csiki Alexandru, Tomșa 
Aurel și alții au făcut numeroase 
propuneri pentru îmbunătățirea 
procesului de producție. S-a pro
pus, de pildă, ca sudarea armă
turilor Т.Н. să se facă cu strmă 
în loc de electrozi, să se revi
zuiască periodic transportoarele, 
să se ia măsuri pentru ridicarea 
calificării tinerilor.

Colectivul sectorului V s-a an
gajat să realizeze în cursul a- 
nului viitor 175.000 lei economii.

Avansări sporite la un preț de cost cit mai redus — iată o- 4.. ... --------- ------------------
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biectivul pe care și l-au prevăzut minerii pe anul 1961 de la 
J sectorul III investiții de la mina Uricani, cu prilejul recentei

si-au prevăzut să realize ze în anul viitor avansări medii 
І de cel puțin 40 m. 1. pe lună,

1961 cu 5 la sută.
IN CLIȘEU: Aspecte din timpul adunării pentru dezbate- ț 
sarcinilor de plan pe anul
Uricani.

In aceste zile în sectoarele mi
niere au loc entuziaste adunări ale 
oamenilor muncii, pentru dezba
terea sarcinilor de plan pe anul 
1961. Cu acest prilej muncitorii, 
inginerii și tehnicienii discută 
sarcinile ce revin brigăzilor, sec
țiilor din care fac parte, scot în 
evidență posibilitățile existente 
la locurile lor de muncă pentru 
sporirea producției, productivită
ții muncii și reducerea prețului 
de cost. Cu prilejul dezbaterii 
sarcinilor de plan pe anul 1961, 
oamenii muncii își exprimă ho- 
tărîrea de a-și intensifica efortu
rile pentru a asigura înfăptuirea 
integrală a sarcinilor puse 
partid pe anul care vine.
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să depășească sarcina de plan

1961 de la sectorul III al mi- i
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rît să îndeplinească sarcinile de 
plan pe 1961 la toți indicii, să 
sporească productivitatea muncii 
cu 20 kg. cărbune pe post și să 
realizeze economii de 34.000 lei.

de

Pentru producție 
sporită și economii man

La adunarea pentru dezbate
rea cifrelor de plan pe anul 1961 
de la sectorul I al minei Uricani 
au participat peste 350 de mi
neri și tehnicieni.

Drept dovadă că= minerii de 
aici au pus la inimă realizarea 
în întregime a sarcinilor ce le 
revin, o constituie faptul că au 
luat parte într-un mare număr la 
dezbaterea planului.

— Minerii sectorului nostru, a 
spus brigadierul fnuntșș Teodo- 
rescu Stancu, primesc cu entu
ziasm sarcinile ce le revin pe 
anul viitor. Aceste sarcini sînt pe 
deplin realizabile

Cei peste 20 de mineri care au 
luat cuvîntul au făcut numeroase 
propuneri pentru îmbunătățirea 
iluminatului fix în abataje, ex
tinderea mecanizării prin intro
ducerea perforatoarelor electrice, 
a locomotivelor cu acumulatori 
în galerii. Minerii au cerut să 
se îmbunătățească radical orga
nizarea aprovizionării brigăzilor 
cu material lemnos și vagonete 
goale, să se evite întreruperile 
procesului de producție provocate 
idin cauza aprovizionării defec- 

: tuoase. S-au mai făcut propu
neri pentru introducerea scheme
lor de pușcare pentru fiecare loc 
de muncă în scopul reducerii con
sumului de exploziv.

Printre minerii sectorului care 
s-au angajat să realizeze cele mai 
însemnate depășiri de plan pe 
1961 se numără tov. Ștefan Ni- 
colae, Demeter Augustin și Teo- 
dorescu Stancu. Brigadierul De
meter Augustin, de pildă, s-a an
gajat să realizeze o depășire de 
plan de 2000 tone de cărbune și 
să obțină o economie de 5000 lei.

Colectivul sectorului a hotă-

Cuvîntul turnătorilor
Zilele trecute s-au adunat pen

tru dezbaterea cifrelor de plan pe 
anul 1061 aproape 200 de mun
citori și maiștri din secția tur
nătorie de la U.R.U.M.P.

Adunarea a constituit o ana
liză amplă asupra posibilităților 
secției pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe a- 
nul 1961, pentru a asigura mi
nerilor Văii Jiului utilaje și pie
se de schimb de bună calitate.

Cei 21 de muncitori turnători 
care 'au discutat în adunare prin
tre care tov. Mangan Mihai, Ba
logh Ioan, Pulvere Teodor, Po-

ȘTIRI DE LA U.R. U. M. PETROȘANI
Din activitatea inovatorilor

In cadrul U.R.U.M.P. funcțio
nează un cabinet tehnic care 
desfășoară o muncă intensă..

De la începutul anului și pî- 
nă acum s-au propus un număr 
de 72 inovații din care s-au ac
ceptat 63, iar 43 au fost deja a- 
plicate aducînd economii în va
loare de 94.666 lei.

Printre inovatorii de la 
U.R.U.M.. Petroșani se numără 
tovarășii Kiss Iosif, ing. Boje- 
nescu Alexandru, Jic Jianu care 
a confecționat o presă pneuma
tică pentru matrițare, Cozma 
Ioan, care a confecționat un dis
pozitiv pentru confecționarea 
scaunelor la transportoare cu ra- 
ciete SKR-11, Cu această inova
ție se fac economii anuale in 
valoare de 69.700 lei.

Inovatorii de la U.R.U.M.P. 
au fost recompensați anul aces
ta cu premii în valoare de 
21.676 lei. Pentru îmbogățirea 
cunoștințelor inovatorilor de la 
U.R.U.M.P. cabinetul tehnic a 

organizat anul acesta schimburi 
de experiență cu colectivele de 
inovatori de ,1a Filatura Lupeni 
și Termocentrale din Paroșeni,

U.R.U.M. Petroșani. In cadrul 
universității se predă: socialism 
științific, matematică, construc
ții de mașini și astronomie.

In anul acesta trebuia să-și 
trimită cursanți 11 Întreprinderi 
din orașul Petroșani. Negativ 
este faptul că din cei 97 de 

cursanți cu cîți a fost planificată 
să-și desfășoare activitatea, uni
versitatea a fost deschisă numai 
cu un număr de 36 de cursanți, 
majoritatea fiind de la URUMP. 
In ultimul timp s-a observat 
că și din numărul cursanților 
care au luat parte la deschidere 
au Început să lipsească. Aceasta 
se datorește faptului că la data 
de 30 octombrie nu s-a prezen
tat decît un singur lector. E 
necesar ca subfiliala S.R.S.C. 
din Petroșani să asigure uni
versitatea cu lectori.

De asemenea comitetele de 
întreprindere de la 6 August, 
I.F.E.T., I.L.L., I.C.O., I.A.S., 
L. 5, 6 construcții, O.C.M.M., 
C.C.V.J. și depoul C.F.R. tre
buie să trimită la cursuri tova
rășii recrutați.

Mai multă atenție 
universității muncitorești
In orașul Petroșani funcțio

nează o universitate muncito- 
'rească care este patronată de

A 44-a ediție a gazetei 
de perete

La U.R.U.M.P. funcționează o 
gazetă de perete condusă de un 
colectiv forma* din 10 tovarăși. 
Responsabilul colectivului de re
dacție e tovarășul ȘerDan Fran- 
cisc, un tovarăș priceput care

muncește cu multă tragere de 
inimă. De remarcat este faptul 
că colectivul de conducere mun
cește organizat căutînd să atra
gă la redactarea materialelor un 
număr cit mai mare de colabo
ratori. Așa de pildă, de la în
ceputul anului și pină acum au 
fost atrași un număr de 110 co
laboratori. Deși materialele se 
schimbă periodic, cu prilejul 
unor evenimente se scot șl nu
mere festive. Ediția a 44-a pu
blică materiale axate pe proble
me legate de procesul de pro
ducție ca de exemplu articolul 
„Contribuția maistrului în buna 
desfășurare a producției“ sem
nat de unul din maiștrii princi
pali din secția turnătorie. Alt 

articol vorbește de: „Pregătirile 
de iarnă la U.R.U.M.P.** și e 
semnat de Hebedan Iosif. In 
articol se arată că au fost luate 
măsuri in vederea evitării înză- 
pezirii liniei industriale din in
cinta uzinei, s-a procurat îmbră
căminte de protecței pentru iar
nă, ca pufoaice, pislari etc.

Viu și interesant e și materia
lul „Cum putem îmbunătăți 
calitatea produselor**.

Lucruri frumoase se pot spu
ne și despre aspectul grafic al 
gazetei. Un merit în această di
recție are și tovarășul Kiss Iosif, 
responsabilul tehnic al gazeteL

R. BALȘAN 
corespondent

ST. MIHAI
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Sfat popular fruntaș
Zilele trecute Sfatului popular 

al orașului Petrii a i-a fost decer
nat drapelul de sfat popular 
fruntaș pe raion pentru succe
sele obținute în întrecerea patrio
tică pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a localității.

Anul acesta comitetul executiv 
al sfatului popular împreună cu 
deputății a desfășurat o activitate 
rodnică. Un număr de 32 de de- 
putați au ținut întîlniri și dări 
de seamă în fața alegătorilor. 
Consfătuirile cu alegătorii au 
contribuit la antrenarea cetățeni
lor în sprijinul activității sfatu
lui popular. Astfel, la lucrările 
gospodărești de înfrumusețare a 
orașului, la acțiuni patriotice au 
fost mobilizați un număr însem
nat de cetățeni. Cu ajutorul lor 
s-au transportat și așternut pie
triș pe drumurile comunale. S-au 
executat lucrări de întreținere la 
școli, s-au reparat poduri, precum 
și alte lucrări. La acțiunile de 
muncă voluntară au participat 
55.304 cetățeni prestînd 224.294 
ore. Economiile realizate prin 
contribuția cetățenilor la aceste 
acțiuni sînt în valoare de 560.736 
lei.-

Mult interes au depus în ac
tivitatea lor deputății Munteanu 
loan, Răscoleau Petru. Avram 
Ilie, Androne Luca, Matei Aron 
și alții.
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Despre opera 
lui Tolstoi știați că...

...numărul total de manuscriae, 
ce se păstrează la arhiva de ma
nuscrise a Muzeului de Stat „L. N. 
Tolstoi" depășește 170.000 pa
gini ?

...există 15 variante ale începu
tului romanului „Război și pace", 
11 — ale romanului „învierea", 
11 — ale romanului „Ana Kare
nina" ?

...descrierea aspectului exterior 
al Katiușei Maslova din romanul 
„învierea", care în textul defini
tiv ocupă 14 rînduri, a fost re
făcută de Tolstoi de 20 de ari ?

...manuscrisul romanului „în
vierea" însumează 7.000 pagini, 
autografe, precum și corecturi 
feetuate de Tolstoi ?

------O------

MICA PUBLICITATE 
din transporturi

ANUNȚ...
...Sfatul popular al comunei U- 

ricani, aduce la cunoștința celor 
interesați că stația de autobuz 
de lă Orașul nou nu se mai află 
în vechiul Ioc (lingă bufet) ci 
s-a mutat într-alt loc (lîmgă 
piață). Dar, întrucît nu toți șofe
rii au căzut de acord asupra lo
cului de staționare a mașinilor, 
călătorii sîrft rugați să fugă de 
la stația nouă la cea veche și îna
poi pentru a prinde totuși cursa

ATENȚIUNE !
...cei care doresc să fie bine 

tratați în autobuzul cu traseul 
Lupeni—Uricani, vor trebui să 
prezinte taxatoarei Axene Profila 
stime rotunde de la 4 lei. 5 lei 
etc. deși jailetiil costă 3 50. Alt
fel taxatoarea poate avea anumi
te „obiecții".

PASAGERI I...
...doriți să călătoriți bine cu 

autobuzul de la Petrila la Clm- 
pa ? Cumpărați neapărat două- 
treî lăzi de bere. Șoferul de pe 
mașina 50.464 (transformată, din 
autobuz de călători, în coletărie 
rapidă pentru lăzile de bere) vă 
primește binevoitor. Lăzile tre
buie depozitate în fața unicei uși 
a autobuzului. In felul acesta, a- 
veți avantajul unei călătorii co
mode, deoarece alți pasageri nu 
mai au pe unde urca în mașină.

SE CAUTĂ...
...de către I.C.O. Petroșani sîr- 

mă (indiferent de grosime) ne
cesară ambalării caroseriei au
tobuzului 50.221 de pe linia Pe
trila—Cimpa, pentru a nu fi pier
dută pe drum.

Poate fi adusă sfoară, șnururi, 
Șireturi pentru a lega aparatele 
de bord, geamurile, ușile care 
altfel vor fi în curînd pierdute pe 
traseu!

o m
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Știți de ce am pus model în
tre ghilimele ? Vă explicăm ime
diat. Ne aflăm în blocul nr. 6 
din cartierul Ltvezeni, pe scara 
JI-а. Este ora 22,30. Din stradă 
se aude o melodie, etalată fals 
ca de un... chefliu. Vocea devine 
din ce în ce mai puternică și 

deodată inundă casa scării amin
tite. Locatarii din cele nouă apar
tamente sînt toți în picioare. A- 
ceaata nu pentru că ar avea un 
respect deosebit pentru cîntareț 
sau o mare slăbiciune pentru me
lodia interpretată. Nu. Ci pentru 
simplu fapt că locatarilor de pe 
această scară le-a intrat în reflex 
ca de cîteva ori pe săptămînă,

„model"
la această oră, să-și întrerupă 
orice activitate și îndeosebi som
nul pentru a primi pe omul 
„model". Gine-i acesta ? șoferul 
de la I.C.O. Szilagyi Dezideriu, 
denumit șt „spaima copiilor". 
Concertul, determinat de o ma
re doză de alcool, durează în 
apartamentul nr. 6 pînă noaptea 
la oreje 1-2.

Locatarii de la această scări: 
ar dori însă să-i pună omului 
„model" o singură întrebare: 
Cînd are de gînd să înceteze cu 
asemenea „concerte" și să devină 
dacă nu un om model cel puțin 
un locatar obișnuit ?

Secție de forjă 
fără zgomot

La uzina constructoare de 
goane din Nijni Taghil (Ural) se
crează o secție de forjă fără zgo
mot.

Aici, in locul ciocanelor zgo
motoase se instalează Drese elec
trice fără zgomot, iar cuptoarele 
.greoaie cu gaze sînt înlocuite 
cu aparate compacte de încălzire 
a pieselor prin curenți de înaltă 
frecvență. Forjarea arborilor, de 
pildă, se execută pe o linie auto
mată unde instalația de încălzi
re, mașina de încovoiat, baia pen
tru călirea pieselor sînt unite 
printr-un sistem de transportoa
re. Toate aceste operații sînt diri
jate de un singur om.

In prezent, proiectanții secției 
de forjă fără zgomot lucrează la 
elaborarea proiectului de coman- 
dă-program a întregului utilaj.

fapt real din istoria Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei 
al Uniunii Sovietice. Filmul po* 
vestește despre o curajoasă fată 
sovietică — din serviciul de in
formații, care în timpul luptelor 
înverșunate pentru orașut ungar 
Szekesfehervâr a rămas în oraș 
pentru a comunica prin radio co
mandamentului sovietic informa
ții despre inamic

Rolul feminin principal va fi 
interpretat de cunoscuta actriță 
sovietică Tatiana Samoilova.

Tudosie și musafirii lui
Nu știm ce să mai facem. Am 

încercat și cu binele și cu răul 
să-1 lămurim pe tovarășul Tudo- 
sie Petre, locatar de pe scara 
noastră (blocul 12, scara III) 
că petrecerile pe care le organi
zează cu musafirii săi, dăunează 
Iiniștel celorlalți locatari, 
pectivul însă nici nu vrea să

Locatari'

Res- 
stea

de
car-Tot de la blocul nr. 6, 

tierul Livezeni, locatarii de pe 
scara nr. III ne trimit următoa
rele rînduri: „Sîntem foarte 
mulțumiți de condițiile care ne-au 
fost create pentru a locui în a-

..... — O------ --------

Higrometru 
neutronic

Un grup de ingineri din Har
kov au construit un liigrometru 
neutronic cu ajutorul căruia gra
dul de umiditate al corpurilor 
pulverulente poate fi stabilit de 
o mie de ori mai repede decît 
prin controlul obișnuit de labo
rator. Cu acest aparat portativ 
se poate măsura conținutul de u- 
miditate din concentratele de mi
nereu, din șarje și din unele ma
teriale de construcție. La două- 
itrei secunde după ce aparatul a 
venit în atingere cu materialul 
supus controlului pe scala apara
tului de măsurat se pot vedea 
indicii de umiditate în procente.

Funcționarea aparatului se ba
zează pe particularitățile de miș
care a neutronilor în funcție de 
conținutul de umiditate în ma
terialul controlat. Ca sursă de 
neutroni servește o mică cantita
te dintr-o substanță radioactivă’ 
lipită într-o fiolă specială.

de vorbă cu noi, ba dimpotrivă 
atunci cînd i se atrage atenția 
începe să cînte și să joace și mai 
tare, parcă în necazul celorlalți 
locatari. Sîntem de părere că ast- 
3el de oameni nu merită să bene
ficieze de asemenea apartamen
te deoarece nu știu să respecte 
cele mai elementare reguli de 
conviețuire în blocuri.

la etajul III
parlamente confortabile, luminoa
se, curate. Știm că datoria noas
tră este să întreținem cît mai bi
ne acest bun colectiv care a cos
tat zeci de mii de lei. Tocmai de 
aceea sîntem interesați nu nu
mai în păstrarea apartamentului 
nostru ci a tuturor apartamen- 

■ telor, ele fiind un bun colectiv.
Condamnăm însă comportarea 
locatarilor de la etajul III pen
tru următorul fapt: ori de cîte 
ori e timp mai frumos și cei de 
la parter și etajul I deschid fe
restrele pentru aerisire, locata
rele (gospodine nu pot fi numi
te) de la etajul III se găsesc să 
scuture preșurile pe fereastră sau 
sacii de făină și tărîțe. Nu înțe
legem, le este chiar atît de greu 
să coboare cîteva 
scutire medicală 
rea regulilor de conviețuire 
noile blocuri ?

Al doilea spărgător 
de gheață de producție 

ungară
La șantierul naval 

tonfiired a fost lansat 
lde-al doilea spărgător 
ide fabricație ungară, 
o lungime de 32 metri și este pre
văzut cu un motor Diesel de 
600 c.p.

Spărgătorul de gheață va fi 
folosit pe Dunăre în locurile unde 
se produc îngrămădiri de sloiuri, 
care provoacă pericol de inunda
ție.

Vasul poate înlătura gheața 
pînă la o grosime de trei metri 
și în condițiile cele mal grele 
dezvoltă o viteză de peste 2 km. 
pe oră. In lunile de vară va fi fo
losit ca remorcher.

din Bala- 
la apă cel 
de gheafă 
Vasul are

Bacteriile curăță apa
întreprinderile chimice din 

R. P. Polonă folosesc o nouă me
todă de purificare a apelor in
dustriale de resturile de fenol ca
re nu pot fi filtrate prin, metode 
obișnuite. Fenolul Intoxică apa și 
pricinuiește mari pagube 
miei piscicole.

Oamenii de știință au propus 
să fie folosite în acest scop u- 
nele bacterii care se hrănesc cu 
Ifenol. Ele. înmulțindu-se toarte 
repede, curăță în cel mai scurt 
timp apa de aceste substanțe 
dăunătoare.

etono-

trepte, sau au... 
de la respecta

ta

„Alba regia"
Jn curtnd. în Ungaria va în

cepe turnarea noului film „Alba 
regia" pe baza unui scenariu 
semnat de Gydrgy Palâsti. Acțiu
nea filmului se bazează pe un

Filmul
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Baletul sovietic 
„Lecția vieții-

Teatrul Academic de Operă și 
Balet din Odesa a prezentat în 
premieră noul balet „Lecția vie
ții" de tînărul compozitor odesit 
luri Znatokov. In noul specta

col sînt dezvăluite înaltele trăsă
turi morale ale unor tineri so
vietici, care îi ajută să biruie un 
conflict ivit în viața lor perso
nală.

După cum a declarat Nikolai 
Pokrovski, dirijorul principal al 
teatrului, în noul balet captivea
ză prospețimea și melodicitatea 
muzicii. Compozitorul a pătruns 
în sfera sentimentelor majore ale 
oamenilor și a reușit să găsească 
pentru exprimarea lor culori sin
cere, pătrunse de lirism. Chipu
rile muzicale stat individualizate 
și pline de conținut.

Metodă nouă de 
fabricare a cărămizilor

La Fabrica de cărămizi din 
Burgas s-a aplicat pentru prima 
dată în Bulgaria o nouă metodă 
rapidă de obținere și ardere a 

cărămizilor. Potrivit acestei me
tode, cărămizile se confecționea
ză dintr-un amestec de argilă, 
rumeguș de lemn și praf de căr
bune și se ard într-un cuptor cir
cular la temperatura înaltă.

Noile cărămizi sînt de calitate 
superioară și cu mult mai ușoare 
decît cele obișnuite. Ele cîntăresc 
între 1,8 și 2 kg., în loc de 3 kg. л

. . Prima stație uzinală 
de oxigen din Bulgaria

Recent, a intrat ta funcțiune 
prima stație uzinală de oxigen 
caie va alimenta Combinatul de 
celuloză și hîrtie din Bukiovți. 
Toate mașinile și utilajele au fost 
livrate de Uniunea Sovietică.

Stația produce în 24 de ore 
120 de butelii de oxigen de cîte 
6 metri cobi. Pentru necesitățile 
tehnologice ale combinatului va 
fi construită încă o stație de o- 
xigen cu o capacitate de două ori 
mai mare.

Ж

Toamna a Îmbrăcat totul în mantia ei 
fost despuiați de podoaba tor — frunzele — 
pămînt ca un covor moale, foșnitor. Soarele 
tensitatea căldurii, arundiM doar o lumină 
Pelicula fotografică a surprins tocmai un 
Toamna — pe șoseaua ce duce la Orașul nou — Uricani.

ruginie. Copacii au 
care s*au așternut pe 
și-a pierdut din in- 
bltadii, odihnitoare, 
asemenea moment:

— Măi Mitre, mă, o mai fi 
mult pînă dă „țignal“ de per
sonal ? I

— Mai este ca la o jumătate 
de ceas, Văsilică.

— iară am venit prea devre
me, dar pînă una alta ia să stăm 
pe lemnul ăla de colo șl să-i tra
gem o țigară că după се-om in
tra în șut s-o zis cu fumatul.

— Să stăm Mitre, că iaca 
vine și Ionică și Ghiță.

După ce dădură obișnuitul 
„Noroc bun“ și le strînseră mîi- 
nlle, noii venițl șezură lingă 
ceilalți.

Cum era cam frig, toți patru 
purtau eojocele de protecție îm
blănite, semn că de cînd cu vre- 
mile astea noi, minerii se bu
cură de mare grijă și prețuire. 

Spre deosebire de ceilalți, Ionică 
purta un cojocel nou-nouț.

— Da cînd te'-ai înnoit Ioni
că, puișorule — îl întrebă in 
glumă Mitruț, trăgînd cu ochiul 
spre ceilalți.

— Ieri 1-am schimbat, că cel 
vechi era cam jerpelit de semă
na cu a lui moș Șciucar din fil
mul „Pămînt desțelenit".

— Fiindcă veni vorba de co- 
jocele, ia să vă spun eu una des
pre un ortac ce a venit mai a- 
cum vreo doi ani la mine în 
brigadă — începu Mitruț.

— Dă-i drumul că acuș în

cepe transportul de personal 
răspunseră Ghiță și Vasile.

— Dacă vrei n-ai decît, zise 
și Ionică, așa cam cu Jumătate 
de gură.

— Măi acum vreo doi ani, 
cum vă spuneam, am primit un 
ortac nou In brigadă. Se vedea 
după mișcări că-i boboc în ale 
mineritului. Pe vremea aceea lu
cram la galeria de ocol la unul 
din puțurile de la Uricani. Cum 
era curent pe galerie toți am 
primit eojocele de protecție nou- 
nouțe așa cum îl a lui Ionică. 
Cînd ajungeam la locul de mun
că, agățam cojocelele de cite u 
grindă șl porneam fest la trea
bă. Noul venit nici vorbă să se 
dezbrace. Ba pe deasupra mai 
ținea și traista cu mîncare agă
țată de gît și ronțăia într-una 
parcă ar fi avut în ea semințe 
de dovleac. Trece o zi, trec două, 
el tot cu cojocul și traista. In
tr-o zi n-am mal putut răbda 
șl-i zic: „Păi bine ortace, mai 
dă-ți jos cojocul că ți-o fi cald".

— Ba — îmi răspunse — 
că era și scump la vorbă pe lin
gă că lucra domol.

— Da traista cu mîncare nu 
te încurcă ? — îl întreb.

— Nu, că-s învățat.
„No lasă că te-oi dezvăța eu 

puișorule n-ai пкі o grijă", 
îmi zic- Intr-o zi cînd să ar-

NOU-NOUT... *
mam, aleg eu o grindă groasă 
și-1 chem s-o scurtăm cu joagă 
rul. El trăgea încet de parcă ar 
fi lucrat pe melodie de romanță. 
Eu îi zic: „Ia trage mai repede 
ca la o Invîrthă"- Si prind a 
trage vîrtos. Maî vrind, mai ne- 
vrind trage și el. Traista ii să
rea cînd în față, cînd în spate. 
După prima tăietură își dădr 
jos traista și o agăță de o ar
mătură. Cînd am dat gata de 
tăiat primul stilp de susținere 
și-a dat Jos și cojocul.

Cei ce ascultau se țineau de 
burtă de rîs.

— Apă-i ăla de lucră cu co
jocul pe el și traista după cap 
nu-i miner.

— Pe vremea aia nici nu era. 
Acum însă face treabă bună. 
Numai că în scurta vreme cît a 
lucrat îmbrăcat ca un sac și-a 
cam rupt cojocul. L-a mai pur
tat omul o vreme că doar hai
nele de protecție nu se dau în 

toată luna dar odată tot l-a 
schimbat și zicînd aceste-д se uită 
cu subînțeles la ceilalți. De a- 
tuncl el umblă cu cojoc nou iar 
noi tot cu alea vechi.

Ortacii s-au pornit pe un rts 
pogan. Numai Ionică a zîmbif 

încurcat privindu-și cojocul nou- 
nouț...

D. C.
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LA ȘCOALA MINIER* DIN PETRILA PE SCURT MM BĂNIJA

Rezultate însemnate 
calificării cadrelor

La Petrila, foarte mulți din 
cei care lucrează ca mineri sau 
ajutori mineri au obținut califi
carea în școala minieră de pe 
lingă această exploatare. Din a- 
nul 1956 cîrid a luat ființă aceas
tă școală și pînă în prezent au 
absolvit cursurile de mineri a- 
proape 200 de elevi, iar cele de 
ajutori mineri un număr de 500 
elevi. Mulți dintre aceștia astăzi 
șefi de brigăzi, alții șefi de 
schimburi, sînt fruntași în pro
ducție. Lupu Dumitru, Mang loan 
și mulți alți absolvenți ai cursu
rilor de mineri conduc cu pri
cepere brigăzi de mineri, obțin 
rezultate de seamă, execută lu
crări de bună calitate, respectă 
normele de tehnică a securității. 
Productivitatea muncii pe mină a 
crescut continuu, numărul de ac
cidente a fost redus simțitor, me
todele avansate de muncă 
sînt îmbrățișate de tot mai mul
te brigăzi, experiența fruntașilor, 

. inițiativele valoroase sînt tot mai 
mult extinse. Toate acestea do
vedesc creșterea nivelului de ca
lificare al minerilor de la Petri
la, preocuparea întregului colec
tiv de a promova 
o bună calificare.

In acest an au 
rile de artificieri
20 de mineri. Datorită sprijinu
lui primit, condițiilor bune de 
învățătură și a străduinței lor, 
majoritatea din aceștia ău obți
nut calificative din cele mai bu
ne. Kuti Eugen, Zecher Năcolae, 
au absolvit cursul cu calificativul 
excepțional, Gheorghe Tănase cu 
foarte bine, Gaia Grigore și al
ții cu calificativul bine. Tot în

an, în luna decembrie ur- 
i să termine cursurile de

cadre tinere cu

absolvit cursu- 
un număr de

:Un tînăr fruntași
♦
•
44

linia LAI- ț

venit să J

In anul 1958, 
odată cu înfiin
țarea sectorului 
П, la mina Lo- 
nea a ’ 
lucreze și vago- J 
netarul Aghache 2 
Dumitru. A fost * 

brigada minerului *repartizat in H.u.,
Dorneanu Mihai. Aici lucrează 2 
șl azi. Muncind cu sîrguință șl 2 
dovedind un deosebit interes J 
pentru calificare, el a reușit j 
să-și însușească tot mai multe 2 
taine din frumoasa meserie de î 
miner. 4

Fiind pentru cerlalți munci- 2 
tori un bun exemplu în muncă, 2 
Aghache a fost primit în rindu- î 

rile membrilor organizației 4 
U.T.M. Acest lucru a const ituit-2 
în viața sa un eveniment deose- 2 
bit de însemnat și i-a însuflețit • 
și mai mult activitatea. Uneori, • 
trecînd prin lucrări vechi, ram- 2 
bleiate, membrii brigăzii lui J 
Dorneanu înttmpinau greutăți. J 

Tînărul Aghache a făcut pro- • 
puneri valoroase care au ușurat 2 
mult activitatea schimburilor. J 
Alteori, cînd unii mineri nu se ♦ 

ț achită de sarcinile de producție 4 
cum a fost cazul lui Chendere- 2 

șan Constantin, tînărul Aghache J 
2 Dumitru a luat o poziție hotă- • 
, rită împotriva lipsurilor. Nu o- 2
* dată la inițiativa sa, schimbul 2
♦ întreg rămînea după șut să exe-1 
2 cute aprovizionarea locului de 2
1 muncă cu materiale necesare sau 2
j să facă curățenie. •
* De asemenea, sarcina trasată *
2 de organizația U.T.M. fiecărui 2• -----
2 pa continuu de sporirea econo- 
2 miilor, tînărul Aghache Dumitru 
î a îndeplinit-o. întotdeauna cu 
J prilejul terminării unui abataj,
* el se află în fruntea acțiunii 
2 pentru recuperarea lemnului.
♦ Harnic, disciplinat, aplicînd 
t în practică cele învățate, utemis-
• ♦ ♦

1

2

■ ♦
I

utemist din sector de a se ocu- J
♦
♦
♦
♦ 
«

♦»
o

tul Aghache Dumitru este un 
bun exemplu pentru toți tinerii 
din sector.

LUDOVIC CISMAȘ 
corespondent

*

*
t

Prin muncă voluntară
In perioada cuprinsă între 1 

ianuarie — 31 octombrie a. c. 
locuitorii din comuna Banița, 
mobilizați de deputafi, au prestat 
13.036 ore de muncă voluntară, 
realizînd economii de peste 32.000 
iei. Printre lucrările mari exe
cutate de cetățeni pot fi enume
rate împrejmuirea saivanului pe 
un teren de circa 500 m., con
struirea unei remize pentru pom
pieri, întreținerea ulițelor sătești, 
repararea podurilor și podețelor.

Dintre locuitorii comunei care 
au adus cea mai importantă con
tribuție la executarea acestor lu
crări pot fi amintiți : Crăciunes- 
cu loan. Miclăuș Marin, Stoica 
Vasile, Leliuga Petru, Bota Vic
tor, Stoica Ignat și alții.

Valorificarea rezervelor interue — 
sarcină de seamă a organizației tl.T.M.

subteran au fost scoase, recondi
ționate și date în folosință două 
ventilatoare de capacitate mijlo
cie ce erau degradate. La iniția
tiva unor tineri din organizație 
au fost reparate mai multe trolii, 
s-a confecționat un circular pen
tru tăierea metalelor de diferite 
profile, iar recent s-a terminat 
instalarea unei securi mecanice 
pentru confecționat bandaje.

Pentru bunul mers al produc
ției, la planul V, numeroși ute- 
miști conduși de tehnicieni au e- 
xecutat munci voluntare la mon
tarea unei stații de transformare. 
Utemiști ca Roșea Gheorghe, Nlțu 
Mlron, Jencuța Gheorghe, Con- 
stantinoiu Marin, 
xandru și alții au constituit pen
tru ceilalți tineri exemplu.

In cuvîntul lor. utemiștii au 
scos în evidență faptul că în ac
tivitatea organizației și în acti
vitatea biroului au fost și lipsuri. 
De pildă, tovarășul Alboiu Ște
fan a arătat că s-a neglijat în
ființarea unui curs de minim teh
nic. Preocuparea față de ridica
rea calificării profesionale a fost 
mult timp neglijată iar posibili
tatea de a recupera diferite ma
teriale. în special prin prelucra
rea pieselor scoase din uz nu 
este folosită din plin. Tovarășul 
Capră Dan a subliniat faptul că 
tinerii strungari sînt puși uneori 
în situația de a prelucra greșit 
unele piese din cauza întocmirii 
greșite a schițelor de lucrii.

Au fost criticați tinerii Gydrfi 
Arpad și Pițigoi Matei care nu 
răspund la chemările organiza
ției și sînt indisciplinați în muncă.

Pentru tinerii de la sectorul 
V electromecanic al minei Uri- 
cani, adunarea generală a onga- 
nizației U.T.M. pentru dare de 
seamă și alegeri a constituit un 
eveniment de mare însemnătate. 
Trecînd în revistă realizările ob
ținute, darea de seamă a subli
niat entuziasmul și simțul de 
răspundere cu care tinerii din or
ganizație au muncit pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de cel 
de-al III-lea Congres al parti
dului.

In perioada scursă de la ale
gerile U.T.M. din anul trecut, 
îndrumați în permanență de or
ganizația de partid, utemiștii de 
la sectorul V și-au ridicat nive
lul politic, cultural și profesio
nal. Majoritatea dintre ei au de
venit fruntași în producție, iar 
numărul inovatorilor și raționa- 
lizatorilor a crescut simțitor. In 
acest an, utemiștii Buteică Ghe- 
orghe, Adămuț Dumitru, Stoicu- 
lescu Constantin și alții au fost 
în repetate rînduri evidențiați pen
tru realizările obținute în proce
sul de producție.

Acordînd o atenție deosebită 
sarcinii de a spori continuu eco
nomiile prin descoperirea și va
lorificarea rezervelor interne, ti
nerii muncitori, tehnicieni și in
gineri de la sectorul V au for
mat două brigăzi de muncă pa
triotică. Acest lucru a făcut 
posibilă descoperirea unor noi și 
însemnate surse de economii. 
Astfel, utemiștii au reparat cu 
mijloace proprii două mașini de 
încărcat steril, dintre care una 
electrică și una pneumatică. Din

acest . 
mează 
mineri un număr de 49 elevi, 
iar cursul de ajutori mineri a- 
proape 100 de elevi. Un progres 
însemnat îl constituie faptul că 
din cei care urmează cursurile de 
mineri, cca. 50 la sută au termi
nat anul trecut cursurile școlii 
de ajutor mineri cu note foarte 
bune, Iar în producție au obținut 
rezultate de asemenea bune. Prin
tre ei se numără Popovici Mibai, 
Ciobanu Teodor, Sevastian Vic
tor, Vlăducescu Gheorghe, Fleș- 
can Constantin, Ropotă Mihai. 
Marcau Cornel și mulți alții. A- 
ceștia au primit și recomanda
rea șefilor de sectoare și de bri
găzi pentru a urma direct cursu
rile de mineri, fără a trece prin 
perioada de stagiu în calificarea 
primită. De asemenea un alt fac
tor pozitiv este că atît conduce
rea exploatării Petrila cît și a 
școlii miniere se preocupă în

deaproape de calificarea tinerilor 
ce muncesc în subteran, media 
vîrstei elevilor care urmează 
cursurile școlii de calificare fiind 
de 24 de ani.

In școală, elevii au condiții 
bune pentru a învăța. Din iniția
tiva cabinetului tehnic și a școlii 
au fost confecționate machete cu 
metodele de exploatare ale minei 
Petrila, galerii cu diferite susți
neri, schițe și scule miniere. Bi
blioteca școlii este înzestrată cu 
peste 3000 de volume tehnice, li
terare și politice, care sînt puse 
la îndemîna elevilor. De aseme
nea, în producție el au sprijinul 
conducerii sectoarelor în care lu
crează, sînt încadrați în brigăzi 
fruntașe pentru a-și însuși cît 
mai temeinic cunoștințele prac
tice.

Mina Petrila, la fel ca și cele
lalte mine din Valea Jiului va 
cunoaște o însemnată extindere 
a tehnicii noi, a celor mai avan
sate procedee de lucru. Pentru a 
face față acestor sarcini, ce reies 
din hotărîrile celui de-al III-lea 
Congres al P.M-R., sînt necesare 
cadre de mineri bine pregătite. 
Preocuparea în această direcție 
avută de conducerea minei și a 
școlii trebuie să continue și pe 
mai departe, trebuie luate mă
suri de a ridica mereu califica
rea minărilor.

ȘT, EKART

BUNA ÎNTREȚINERE A BLOCURILOR 
A FIECĂRUI LOCATAR

Pentru micii cumpărători
Incepînd din anul școlar în 

curs, în Banița funcționează o 
școală elementară de 7 ani. Chiar 
din primele zile de școală, corpul 
didactic a avut greutăți în buna 
desfășurare a procesului de în- 
vățămînt deoarece copiii n-aveau 
caiete, creioane etc. Aceasta pen
tru că la magazinul din locali
tate nu se găsesc rechizite șco
lare. Deși magazinul nr. 37 din 
Banița este bine aprovizionat, nu 
poate satisface cererile micilor 

- cumpărători. Pentru a remedia 
această situație, spre a veni în a- 
jutorul școlarilor din Banița ar 
fi bine să se studieze posibili
tatea aprovizionării magazinului 
nr. 37 și cu rechizite școlare. Ar 

, fi de dorit ca această problemă 
să fie privită de conducerea 
<O.C.L. Produse Industriale cu 
Roată 
în cel

fie privita
Produse Industriale 

seriozitatea, și soluționată 
mai scurt timp posibil.

0 propunere
Magazinul alimentar 

din Banița este bine aprovizionat. 
Cumpărătorii găsesc acolo tot ce 
au nevoie, totuși ei au o nemul
țumire : acest magazin este de 
mill te ori închis. Vladislav Au
rei, responsabilul magazinului, 
se ocupă și de aprovizionarea cu 
alimente a lucrătorilor forestieri. 
Aceștia sînt împrăștiați la Peș
tera Boli, Jigoreasa și în alte 
puncte. Din această cauză el 
este nevoit ca în anumite ore din 
zi să lipsească din Banița. In 

asemenea cazuri (destul de dese) 
magazinul nr. 86 stă închis, iar 
cumpărătorii așteaptă pe la ușă.

Oamenii au venit cu propune
rea ca gestionarul magazinului 
să-și fixeze un orar special, vi
zibil afișat, care să reglemen
teze deocamdată această situație, 
pînă cînd conducerea O.G.L. Ali
mentara va găsi altă modalitate.

M. CHIOREANU

Lăcătuș Ale-

nr.
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DA TORIE
In toată Valea Jiului, ca de 

altfel în întreaga țară, s-au ri
dicat în anii de democrație popu
lară mii de apartamente noi, ca 
mărturie grăitoare a grijii per
manente a partidului și guver
nului pentru crearea condițiilor 
optime de trai celor ce muncesc. 
Locatarii noilor blocuri au da
toria să întrețină apartamentele 
în care locuiesc în cele mai bune 
condiții, să se îngrijească de păs
trarea ordlnei și curățeniei în 
blocuri precum și în spațiile 
verzi din jurul lor, să înfrumu
sețeze în permanență noile car
tiere.

Pentru a discuta aceste pro
bleme, locatarii blocurilor din 
cartierele Gh. Dimitrov și Live- 
zeni, mobilizați de comitetele de 
blocuri, la inițiativa comitetului 
orășenesc al femeilor, au avut 
o consfătuire deosebit de intere- 
sarftă și instructivă.

Cu acest prilej, tov. Gașpar 
Ana, președinta comitetului oră
șenesc al femeilor a prezentat un 
referat cuprinzînd un bogat ma
terial faptic privind felul în ca
re sînt întreținute blocurile din 
cele două cartiere, de către loca
tari. Referatul a constituit, prin 
aspectele multiple și concrete

prezentate, o bună bază de dis
cuții pentru cei prezenți. Din cei 
peste 200 de locatari au luat cu
vîntul aproape 20, în majoritate 
gospodine. Pe lîngă semnalările 
făcute în legătură cu unii loca
tari care nu știu să-și îndepli
nească îndatoririle, vorbitorii au 
venit cu propuneri valoroase me
nite să ducă la înfrumusețarea 
celor două cartiere. Gospodinele 
au arătat că mulți locatari lasă 
pe afară copii nesupravegheați. 
Aceștia, scăpați de sub contro
lul părinților, calcă zonele verzi, 
sparg geamurile de la boxe, etc. 
In cartierul Gh. Dimitrov, de 
pildă, deși s-au făcut solarii pen
tru copii și leagăne, părinții le 
permit totuși să se joace la lo
curile unde este depozitat gu
noiul ceea ce le periclitează să
nătatea. Alți locatari, îngreunea
ză munca celor care vor să în
trețină bine blocurile. De pildă, 
la blocurile magazin și 23 din 
cartierul Gh. Dimitrov s-au de
pozitat în pod și la boxe gu
noaie. Nimeni nu știe cine l-a 
aruncat acolo și nici nu vrea să-l 
ridice. Vorbitorii au condamnat 
de asemenea comoditatea unor 
gospodine de la etajele II și III 
care scutură preșurile pe fereas-

itră în loc să folosească barele 
montate special în acest scop în 
incinta blocurilor.

Un rol important în buna în
treținere a blocurilor îl au res
ponsabilii de scări și comitetele 
de blocuri. O parte din aceștia 
își fac datoria cu conștiinciozi
tate. mobilizînd în permanență 
locatarii la păstrarea curățeniei, 
liniște! și disciplinei. Alții însă 
uită că au această sarcină pro- 
vocînd ei înșiși unele nemulțu
miri printre locatari. Se Ivesc de 
asemenea și cazuri cînd unii lo
catari, lipsiți de simțul respon
sabilității, sfidează munca aces
tor oameni, desfășurată volun
tar, nu-i respectă și nu le as

cultă îndrumările, îngreunîndu-le 
astfel activitatea.

Pe baza propunerilor făcute în 
consfătuire s-a hotărît fixarea în 
mijlocul cartierelor a unor pa
nouri și gazete de perete în ca
re comitetele de blocuri să popu
larizeze acțiunile frumoase 
unor locatari, criticînd pe 
care contravin regulilor de 
viețuire. Odată cu primirea 
apartament, pe lîngă inventar, 
locatarul va primi și un regula
ment intern pe care e obligat 
să-l respecte pentru a nu se mai

ale 
cei 

con
tinui

invoca motivul
(datorirllor și obligațiilor unui 
locatar.

In consfătuire
semenea ca responsabilii de scări 
și comitetele de blocuri să infor
meze periodic serviciul gospodă
resc al Sfatului popular orășe
nesc Petroșani și I.L.L.-ul asu
pra felului în care îșî respectă 
obligațiile fiecare locatar. Din 
partea I.L.L, a luat cuvîntul tov. 
Cozma Alexandru care a anun
țat că pentru această iarnă s-au 
luat o serie de măsuri pentru 
punerea la punct a caselor de 
scări, a subsolurilor, a instala
țiilor electrice și de apă. Pe fie
care bloc va fi repartizată o e- 
chipă complexă care va 
de de efectuarea tuturor 
țiilor necesare.

Consfătuirea, încheiată 
tărîrea unanimă a celor 
de a antrena și pe ceilalți lo
catari la munca de întreținere a 
blocurilor, a fost deosebit de bîne 
venită prin hotărîrîle adoptate. 
Rămîne î.nsă ca atît Sfatul popu
lar orășenesc Petroșani cit și 
I.L.L.-ul și comitetele de blocuri 
să ia măsurile necesare pentru 
îndeplinirea acestor hotărîri care 
vor duce cu siguranță la o mai 
bună întreținere a fondului de 
locuințe.

s-a hotărît de a-

răspun- 
repara-

cu ho- 
prezenți

M. DUMITRESCU


