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PARTICIPANT! ACTIVI

Consiliile populare sini or
gane prin care statul nostru so
cialist își exercită importanta 
funcție economico-organizatorică 
de dirijare, pe plan local, a tu
turor proceselor sociale, de asi
gurare a dezvoltării localități
lor, de descoperire și valorifica
re judicioasă a tuturor resurse- 
I '■ si bogățiilor naturale, de 
creștere continuă a nivelului 
material și spiritual al celor ce 
muncesc. în acest scop orga
nele locale ale puterii de stat 
sînt investite cu însemnate fon
duri materiale și bănești. Fo
losirea judicioasă a mijloacelor 
bănești și materiale de care a 
dispus Consiliul popular al 
orașului Lupeni în anul 1969 
precum și deplina utilizare a 
resurselor locale a constituit 
un larg cîmp de activitate ■atit 
pentru comitetul executiv, co
misiile permanente cit și pentru 
deputati. Comitetul executiv al 
consiliului popular are în preo
cupare permanentă problemele 
majore ale dezvoltării orașului, 
de ridicarea continuă a nivelului 
de viață a populației. In aceste 
direcții, sub conducerea și în
drumarea comitetului orășenesc 
de partid, au fost orientate 
t.atc activitățile organelor noas
tre de stat, a organizațiilor de 
masă și obștești, a inlreprin- 
derilor și instituțiilor.

In anii 1966—1969, orașul 
Lupeni a cunoscut o dezvoltare 
continuă; noile construcții de 
locuințe, amplasate în micro- 
r’ionul Tudor Vladimirescu șl 
Viscoza IV se însumează pe a- 
c castă perioadă la 1 050 apar
tamente. Paralel cu aceste cons
trucții au fost executate impor
tante lucrări de sistematizare si 
d? urbanistică. Orașul nostru a 
mai primit în dotare o școală 
nouă cu 8 săli de clasă în Băr- 
băteni, un depozit de legume șl 
fructe, iar cu ocazia aniversă
rii a 40 de ani de la luptele 
greviste din august 1929 a fost 
ridicat monumentul închinat a- 
cestor evenimente.

La întreaga activitate de dez
voltare a orașului deputății 
consiliului popular cum sînt to
varășii Vasian Cornel, Friede
ns Daradics, loan Ciornei și 
alții au fost prezenți și și-au 
adus contribuția atît în conce
perea și executarea lucrărilor, 
cit și prin aportul lor mobili
zator în mijlocul colectivelor 
din care ei fac parte. Sintem 
pregătiți pentru dezvoltarea

Valoarea 
unei idei

La început, suportul me
talic pe care l-au confecțio
nat muncitorii a stîrnit ui
mirea. După ce scheletul a 
prins contur, uimirea s-a 
transformat intr-un scepti
cism total. Însuși directorul 
fabricii, trecînd pe acolo, 
i-a întrebat pe lăcătuși ce 
vor să facă, dar se pare că 
aceștia nu fineau neapărat 
să-l convingă, sau poate nu 
aveau timp pentru așa ceva. 
„Ne-ați trasat sarcina să e- 
xecutăm lucrarea, nu ? Ei 
bine, o vom executa" — răs
pundeau lăcătușii, siguri pe 
ei. Apoi, preocupafi de lucru, 
nu mai erau atenți la între
bările curioșilor.

Cu citeva luni în urmă, 
conducerea Fabricii de fire și 
iibre artificiale „Visco/.a" 
Lupeni a lansat o comandă 
către întreprinderea de indus
trie locală, pentru executarea 
unui gazometru de strictă 
necesitate pentru fabrică. De 
forma unui clopot uriaș, cu 
un diametru de șase metri, 
gazometrul folosea la elimi
narea surplusului de gaze din 
secfla sulfura de carbon. 
După ce s-a angajat să exe
cute comanda, specialiștilor 
de la 1.1.L. le-au trebuit două 
trimestre pentru a... reiiec- 
ta adine, ajungi nd la con
cluzia că._ nu o pol executa, 
in zadar au insistat iila'oril, 
toate rugămințile lor s-au 
spulberat în vini.

Greu poate fi descrisă su
părarea care s-a așternut în 
iabrică la allarea veștii. Tre
cuseră deja șase luni de cînd 
a fost lansată comanda, timp 
în care lilatorii au început 
executarea altor lucrări pre
văzute în planul de reparații, 
care depindeau in ultimă in
stanță de sosirea ga/.rmetru
lui. „Cel puțin dacă ne spu
neau din capul locului* — 
comentau muncitorii. „Ce-i de 
lacul ? se întreba. îngrijorată, 
conducerea fabricii. De ga
zometru avem lotuși ne
voie !“

In cele din urma s-a hotă- 
rit executarea piesei m fa
brică. Era o încercare cura
joasă, una din acele fapte

I, MUSTAȚA
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la dezvoltarea 
si înfrumusețarea 
orașului nostru
continuă a orașului; realizarea 
sarcinilor importante ce ne re
vin în acest sens vor sta in 
continuu în atenția comitetului 
executiv, a comisiei permanente 
precum și a depute Iilor.

Gospodărirea orașului, la care 
concură deopotrivă unitățile 
prestatoare de servicii, între
prinderile și instituțiile comer
ciale și cooperatiste, precum și 
activitatea de gospodărire a 
Consiliului popular și întreaga 
populație a orașului, a cunos
cut an de an noi realizări.

în cadrul unităților prestatoa
re există o mai bună dotare, 
fondurile materiale și indicato
rii de plan se stabilesc în con
cordanță cu cerințele mereu 
crescindc ale orașului. S-a dez
voltai mult activitatea de sa
lubrizare a localității, rețelele 
dc apă si canalizare sînt tot 
mai bine întreținute; s-a dez
voltat mult transportul în co
mun care de la dotarea cu 20 
autobuze, in 1966, a ajuns la 37 
autobuze în 1969. Sectorul de 
gospodărie locativă a executat 
în anul 1969 lucrări importante 
pentru conservarea fondului lo
cativ ca refacerea teraselor la 
un număr de 10 blocuri din car
tierul Braia I și II, lucrări de 
întreținere a imobilelor din sir. 
Mureșului, Aleea Plopilor, Aleea 
Gorunului și altele, lucrări do 
remediere a defecțiunilor din 
subsolurile termice la blocurile 
situate în cartierul Tudor Vla
dimirescu — schimbarea insta
lațiilor sanitare la blocul B 200 
și altele. îmbunătățirea întreți
nerii și reparării spațiului loca
tiv a generat necesitatea dez
voltării serviciului de prestații 
în construcții către populație, 
în așa fel ca chiriașii să se 
poată adresa pe bază de co
mandă unităților noastre in ve
derea executării do lucrări de 
întreținere și reparații de imo
bile care cad in sarcina lor.

în ultimii ani se desfășoară 
lucrări mari de modernizare a 
rețelelor electrice, care aduc 
îmbunătățiri în alimentarea cu 
curent electric pentru uz casnic 
și Iluminat public. Astfel de lu (Sontinuare în pag. a 3-a

„Verticalele" Lupeniului Fotoi V. HAȘCA

r
Schimb de 
experiență
Timp ele două zile (27—28 

ianuarie) la Casa de cultură 
din Petroșani are loc un 
schimb de experiență privind 
activitatea culturală, la care 
participă activiști culturali 
de la toate cluburile din ju
dețul Hunedoara., Astăzi vor 
viziona o gală de filme ur
mată de un spectacol fol
cloric și de muzică ușoară 
susținut de formațiile locale.

Expoziție foto 
la Lupeni

In holul clubului sindica
telor din Lupeni s-a deschis 
simbătă expoziția de fotogra
fii a inginerului Siegfried 
Fisguss. Printre exponate se 
află multe fotografii care au 
luat parte la expoziții de 
mare anvergură (in Spania, 
Franța, Brazilia, Argentina și 
alte țări). 

X_______________

crări s-au executat in străzile 
Victoria, Negoiu, Bucegi, Viito
rului și alte străzi. Au fost cons
truite noi puncte alimentare în 
cartierele Ștefan, Braia si strada 
Pădurarilor.

Sectorul de gospodărie co
munală a Consiliului popular 
finanțează anual de la buget 
lucrări de prestații și moderni
zări de străz-i in valori pinii la 
1,7 milioane lei. In anul 1969 
au fost modernizate străzile Ho- 
ria, Gh. Lazăr, Cerbului, Pădu
rarilor, I.L. Caragiale și par
țial Stadionului și Vitos Ga
vrila.

O contribuție importantă in 
gospodărirea orașului a fost a- 
dusă de întreprinderi și Institu
ții, de organizațiile de tineret, 
școli și cetățeni. Prin contribu
ția acestora în anul 1969 s-a 
creat o bază de agrement in 
zona puțului 5 sud, unde >e 
vor organiza toate festivitățile 
în aer liber și unde cetățenii 
vor avea la dispoziția lor un 
loc plăcut și rccFSativ. S-au a- 
menajat și întreținut peste 
14 000 mp baze sportive; tere
nuri de volei, baschet, handbal 
ele. De asemenea, în cadrul ac
țiunilor patriotice au fost exe
cutate lucrări privind amenaja
rea zonelor verzi, plantări de 
arbori și arbuști ornamentali, 
amenajarea scuarurilor pentru 
așternerea de savura și alte lu
crări. Valoarea acestor lucrări 
se ridică la suma de peste 3,4 
milioane lei.

Aspeclui gospodăresc al ora
șului este scos mult în evi
dentă și prin preocuparea me
reu crescîndă a întreprinderilor 
și instituțiilor privind gospodă
rirea incintelor acestora și îm
bunătățirile ce se aduc imobi
lelor. Ajutorul acordat de 
deputății consiliului popular 
în rezolvarea acestor lucrări 
gospodărești a fost deosebit de

Victor BRAȘOVEANU, 
vicepreședinte al Comitetului 

executiv al Consiliului popular 
al orașului Lupeni

CENTRU DE PRIMIRE
Cooperativa „Jiul" din Pe

troșani a deschis, in strada 
Republicii, un centru de pri
mire pentru curățătoria chi
mică a unității. Această mă
sură a conducerii cooperați-

municipală
Simpozion

Comitetul orășenesc al fe
meilor din Lupeni, organi
zează simbătă, 31 ianuarie 
ora 17, la Palatul cultural 
un simpozion pe tema : „în
datoririle părintești față de 
copii" După susținerea unei 
expuneri pe această temă, va 
avea loc vizionarea filmului 
artistic „Casa mamei noas
tre".

Singuri, pe alei... Foto : Ton LTCIU

il&cuIul I
Problema produselor lactate 

— calitatea, cantitatea, modul 
de aprovizionare a unităților, 
transportul, igiena, competența 
unor lucrători de la F.P.L. — a 
fost mult comentată în paginile 
ziarului nostru în cursul anului 
trecut. Relele au început să ia
să la suprafață și au fost în bu
nă parte înlăturate. La F.P.L, 
s-au luat măsuri radicale, înce- 
pind cu înlocuirea șefului fa
bricii. Treptat, lucrurile au fost 
aduse pe drumul cel bun. Și 
totuși mai există unele deficien
te pe această cale a laptelui. 
Ele ne-au fost reclamate de 
unii cititori ai ziarului și apoi 
le-am constatat noi intr-un ra- 
id-anchetă. însoțiți de ing. Cons
tantin Ștefan, șeful serviciului 
desfacere și, pe rînd, de tehni
ciană C.T.C. Cornelia Brînzan 
și laboranta Elena Chelărescu, 
de la Fabrica de produse lacta
te Livezeni, am vizitat cîteva 
unități de produse lactate din 
Petroșani, Vulcan și Lz; 
Constatările le vom reda,’ 
capitole, în rîndurile care 
inează.

Lupeni. 
pe 
ur-

Aprovizionarea 
mai are... aciditate

Dc Ia venirea în F.P.L. a in
ginerilor Solomon Marina, șe

vei este menită să contribuie 
la îmbunătățirea condițiilor 
de deservire a populației, a- 
sigurind. mai multă operati
vitate în primirea și elibe
rarea comenzilor.

Cerc
de Judo

Cercul de judo inițiat de comitetul sindicatelor din 
Petrila, încă din anul trecui, iși reia in curînd activitatea. 
Amatorilor li se oferă prilejul de a pătrunde în tainele a- 
cestui spori, sub îndrumarea unor pasionați cunoscători ai 
luptelor.

Produsele lactate
„se • Măsurile ferme dau la iveală rezultate bune 

® Calitatea produselor lactate cîștigă apre
cieri, dar...

• De la fabrică la consumator, o mină nevă
zută metamorfozează smîntîna

® F.P.L. și O.C.L. Alimentara — interese co
mune : mulțumirea cumpărătorului

ful fabricii și 
șeful serviciului desfacere, 
tivitatea, în general, s-a îmbu
nătățit. Bineînțeles că și apro
vizionarea cu produse lactate a 
unităților O.C.L. Alimentara s-a 
îmbunătățit. Că aprovizionarea 
este mai bună ne-au spus înșiși 
gestionarii și vînzătorii cu care 
am stat de vorbă. Unitatea ali
mentara nr. 44 Vulcan am vizi
tat-o in 8 ianuarie. In magazin 
era ca după... nuntă (era adică 
după sărbători). In mijloc aproa^ 
pe 100 de bidoane goale de smîn- 
tină, mai mult de 1 500 de sticle 
de lapte și borcane de iaurt, 
iar fabrica reclama lipsa bor
canelor de iaurt. Am adus si
tuația imediat la cunoștința to
varășului Solomon Marina și 
ambalajele au fost ridicate chiar 
in acea zi. Ca dovadă a aces
tei aglomerări de ambalaje, în 
același punct al magazinului se 
vindeau lapte, smînlînă, iaurt,

Constantin Ștefan, 
ac-

Cariera Banița 
cu planul lunar 

îndeplinit
Incepînd de ieri, colectivul 

harnic de la cariera Banița 
se prezintă cu sarcinile de 
plan îndeplinite pe luna 
în curs. Așa după cum 
ne informează Ion Marcu, 
tehnician la carieră, au fost 
livrate in primele 25 de zile 
ale acestei luni, combinate
lor de la Galați, Reșița și 
Călău, peste 13 600 tone de 
calcar metalurgic.

Se scontează ca pînă la 31 
ianuarie plusul de producție 
al carierei să ajungă, datorită 
vredniciei muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor de aici 
la peste 3 000 tone de calcar.

la Petrila 

pește (1). în absența gestionarei 
Iuliana Dănilă, am discutat cu 
Valeria Duna. Era mulțumită de 
onorarea comenzilor de către 
fabrică. Mulțumiți, in general, 
de onorarea comenzilor, s-au 
declarat șl Petru Calea, gestio
nar la alimentara cu autoser
vire nr. 58 Coroești și Dumitru 
Ștefane, gestionar la magazinul 
alimentar cu autoservire nr. 43 
tot din Coroești. Ambii au re
clamat doar neonoraroa inte
grală a comenzilor, mai ales la 
iaurt, în zilele de 6 și 7 ianua
rie. Motivul avea să ni-1 lămu
rească tovarășul inginer Ma
rina : lipsa borcanelor pentru 
iaurt. In aceeași zi însă alimen
tara nr. 46 Crividia și chioșcul 
de la mina Vulcan nu primiseră 
și nu aveau să primească pro
duse lactate. De ce ? Gestiona
ra Ana Treslian de la alimenta
ra nr. 46 ne spunea că merceo
logul Valeriu Mizntici, e bolnav 
și nu a trecut să-i ia comanda. 
Alte magazine din oraș găsiseră 
totuși căi de a înainta comenzile 
la fabrică. Tot în 8 ianuarie, 
pină la ora 14, unitățile din Pe
troșani care desfac produse lac-

Cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de la nașterea lui 
Vladimir llici Lenin, alături 
de lucrările care vor apare 
in Editura Politică se înscriu 
și alte numeroase volume pe 
care editurile bucureștene le 
pregătesc in cinstea acestui 
eveniment.

Editura „Univers" va scoa
te de sub tipar romanul 
„Se aprinde vilvătaia" de 
Koptelov și nuvela „Caietul 
albastru" de Kazakievici, o- 
pere ce cuprind aspecte din 
viața de revoluționar a lui 
Lenin. In aceeași editură va 
mai apare un volum purtind 
semnătura lui Maxim Gorki 
din care cititorii vor cunoaș
te imaginea genialului gindi- 
tor, revoluționar și om de 
stat așa cum a cunoscut-o 
scriitorul sovietic. Vor fi e- 
dilate, de asemenea, un vo
lum de eseuri intitulat „Le- 
nin și literatura" concepute 
de un colectiv de. critici ro
mâni.

Constituirea 
Consiliului 
municipal 

pentru muncă 
m rindul 
elevilor

Ieri după-amiaza a avut 
loc constituirea unui nou or
ganism consultativ al Comite
tului municipal al U.T.C. — 
Consiliul municipal pentru 
munca in rindul elevilor. La 
ședința de constituire au par
ticipat activiști U.T.C., cadre 
didactice și elevi.

Președinte al Consiliului 
municipal pentru muncă în 
rindul elevilor a fost ales 
tovarășul Vasile Văcaru, se
cretar al Comitetului muni
cipal al U.T.C

Noul organism, compus din 
41 de membri și condus de 
un birou alcătuit din 11 
membri, a fost creat in urma 
hotărîrii plenarei C.C. al 
U.T.C. din octombrie 1969 și 
are scopul dc a intensifica 
rolul educativ al organizați
ilor U.T.C. din școli.

In cadrul Consiliului mu
nicipal pentru munca în rîn- 
dul elevilor funcționează co
misii pentru școlile generale, 
licee, școlile profesionale și 
de specializare post liceală.

Consilii pentru munca in 
rindul elevilor vor fi consti
tuite și in orașele Uricani. 
Lupeni, Vulcan și Petrila.

tale, nu au fost aprovizionate, 
în chiar acea dimineață se de
fectase mașina. Și nu numai a- 
tunci. Șeful F.P.L., ing. Solomon 
Marina, recunoștea că aprovizio
narea unităților alimentare cu 
produse lactate nu-i ireproșabilă 
din cauză că li se defectează 
des mașinile, ca au strictă ne
cesitate de încă o mașină, că...

De ce nu ne 
ajunge iaurtul

Inginerul Constantin Ștefan de 
Ia F.P.L. no spunea că fabrica

Dumitru GHEONEA

♦ Continuare în pag. a 3-a

! Bătălia de la... Jiu i
1 I

Bălăliile-s irumoase 
Toți o știu de bună seamă, 
Dovedind că tot românul 
Are pieptul de... aramă. 
Dar nu orice bătălie 
E frumoasă, țineți minte 1 
Se îhtîmplă să mai iie 
Rușinoasă dinainte I 
Eu nu știu dacă vre-o dată 
La vre-un han al ăstei nații 
lăncii Jianu să se bală 
Pe degeaba cu... confrații. 
Chiar și despre daci se crede, 
După cum se vede treaba, 
Că-n războaiele romane 
Nu s-or fi bătut degeaba. 
Doar la Petroșani, se pare, 
Unii vor să demonstreze 
„Șapte vieți are românul 
Și-i prezent pe „metereze" I 
A.sllel vineri chiar Ia „Jiul" 
A ieșit o luptă cruntă 
Cu rupturi de nas, măsele 
Capete și alte cele...
Simbătă spre miezul nopții 
La „Minerul" (ce să-i iaci) 
S-au luat la bătălie 
Cu mult foc vre-o opt ortaci. 
Și-a ieșit din nou cu... nasuri 
Sîngerînde și cu... draci 
Și-a durat vre-o două ceasuri... 
Deci se pare că pe-aici

-■ Unii țipi devin viteji 
Numai dacă nu sînt treji. 
Că se bat cu... „vin de masă" 
Ori cu o Colnară ..grasă" 
Sau chiar vin de șapte lei. 
Păi atenție, flăcăi 
Să nu stați cu aste „viții" 
Prin spitale și miliții.

iarna
O ceață densă acoperă Ve

neția acum, cind iarna a în
depărtat cohortele de turiști, 
și canaletele mal sini străbă
tute doar, din cind în cind, 
de „vaporettl". Gondolele 
stau ‘îngrămădite la cheiuri, 
bătute de viaturi, aduclnd a le
bede cu aripile frinte. Cei 
ce vin iarna pe țărmul venețian 
nu pol II decit excentrici sau 
milionari, care, obosiți de plr- 
tiilc Alpllor, descind in orașul 
lui Goldoni să se odihnească 
intr-un local de lux, cu bucă
tărie Italiană si muzică de 
jazz.

O
Dar Indiferent de sezon, 

drama Veneției, se consumă 
lent și implacabil în lipsa 
unei soluții adecvate salvă
rii orașului Dogilor, măcinat 
de ape șt destin. La slirșitul 
anului care s-a încheiat re
cent, un congres internațio
nal. destinat salvării Vene
ției, n-a depușii stadiul teo
retizărilor, parllcipanții Im- 

părțindu-se in două labele. 
unii — partizani ai unei Ve- 
nefii-muzeu, alții — sprijini
tori ai ideii unei Veneții mo
derne, consolidate, retușate 
Un participant, adresîndu-se 
ironic reuniunii, a spus că 
proiectele pentru salvarea 
Veneției, elaborate timp de 
șapte uni, n-au însemnat de- 
cîl o lungă scrisoare adre
sată lui Moș Crăciun și că 
toată lumea așteaptă ca ini
mosul moș din poveste să 
coboare și ei odată pe pă- 
mînt, de preferință chiar in 
orașul-iagună.

Un sol care piere
Venefia poate fl salvată 

numai dacă se string fonduri 
suficiente care ar permite 
începerea unor lucrări de pro
tejare și consolidare a solului 
ce se afundă la zece luni cu 
cile 2 cm. Veneția pierde în 
fiecare an mai ales iarna, 
datorită umidității, 6 la sută 
din operele sale de artă, 5 
la gută din fresce, 3 la sulă 
din tablouri. Venefia nu 
moare numai de ceea ce am 
putea denumi „moarte natu
rală". Paradoxal, turismul, 
care ar trebui să contribuie 
la viafa Veneției, accelerează 
agonia orașului: promenadele 
în grup uzează pavajele, scă
rile palatelor, mozaicurile, 
„obosește" planșeele vechilor 
clădiri, iar „vaporetti" răsco
lesc apele ce se izbesc de 
„muraz.zi" — stîlpii susținători 
ai malurilor și cheiurilor. In 
cinci secole, înmulțirea puțu
rilor de apă dulce sub piețe
le publice și sub case a fă-

A. DUMITRESCU

® Continuare in pao. a 4-a.

U LISE



2 Steaqu/ roșu a MIKKCt'Rl 2S MM ARIE 1A7»

Reducerea consumului de material lemnos—
factor liniarilor in obținerea de beneficii

Lb E. V P’lja. chellui-file 

ducției au o pondere de 21 la 
sulă, ceea cv in valori abso- 

prst- 15 .nili.^m- lei pe an 

w- ’ i . greutatea specifică 
cea mar ridicată o arc mate
rialul lemnos, urmai de ele
mentele de susținere metalică 
r galeriilor si de materialele 
cu perioadă îndelungată de u- 
tilizarc. R> dăm in cele ( >r-

Lomn d- -mă ■
Cherestea 21.1"

Total material lr-mnos 37.2% 
Exphaiv. <W'.
A morse electrice 6.22.
E rmcnte de susținere 1" /'' »
Materiale diverse 19.1%

Total mm oria le TOO.O’»

lui lemnos 7 Dacă analizam re
trospectiv modul cum a evoluat 
consumul specific de material 
lemnos, constatăm variații în 
limite largi de la o lună la 
nlla. fără ca metodele de ex
ploatare sau actele de armare 
să sufere modificări esențiale. 
Or. practic aceste variații sînt 
. \ ' i-' . fapt ii atestă că din 
cauza necunoașterii stocului 
real, cit și a nemâsurărn ma
terialului lemnos intrai in mină 

cărucior). sectoarele au fost în
cărcate in mod fictiv cu mate
rial lemnos pc care de fapt nu 
l-au consumat Deși ia finele 
anului, prin inventarierea sto
rului de lemn, situația s-a re- 
gul irizat variațiile din cursul 
anului au deformat realitatea, 
lucru care reiese, în mod cert, 
din următoarele valori:

mc/1 000 tone 
I.una Lemn Cherestea

Din acest succint tabel si- 
desprinde ideva câ măsurile de 
reducere a acelor consumuri, 
care au o pondere însemnată 
in Mruciura cheltuielilor cu 
materialele si care constituie 
materiale deficitare (materia
lul lemnos și metalul), trebuie 
Fă stea in centrul preocupări
lor <lc fiecare zi al? colectivului 
de salariati de Ia mina Dilja. 
Evident. niri celelalte elemente 
«miponcntr nu trebuie negli
jate.

Care este situația consumu
lui ’a materialele deficitare și.

Mai 39.6 10.4
Iunie 56.8 18,2
Iulie 50.1 19.7
August 38.3 15.1

Astfel, consumul specific pla
nificat pc 1969 a fost depășit 
la lemnul de mină cu 1.2 
mc/1 000 lone, iar Ia cherestea 
cu 3.6 mc/1 000 tone.

Dar principala cauză a de
pășirii consumului specific la 
lemn de mină și cherestea o 
constituie pierderile exagerate 
la debitare. Datorită gabarilu-

IN VIZOR
Maiștri corigenfi

restanța 
ția de <

Luna, ianuarie este pe ter
minale și colectivul de mineri 
și cadre tehnice răspunzătoa
re de activitatea raionului 1, 
zona 1 de la E. M. Lovea, nu 
prea arc cu ce se lăuda la 
acest început de an. Nu atit 

luc-

riua
de 24 — peste 600 de tone), 
cit faptul că nici una dintre 
brigăzi nu și-a realizat pină 
acum randamentul planificat. 
In frunte (dacă se poate 
spune așa...) se situau brigă
zile conduse de Vasile Mari- 
ciuc. de la abatajul cameră 
nr. 94, și Nicolae Torac, de 
la „camera" nr. 101, cu ră- 
mineri sub ..plafon“-ul stabi
lit al productivității muncii de 
1.40 tonefpost. respectiv, 1 
tonă/posL \’ici celelalte bri
găzi, ale lui Marin Ciubăr, 
Dionisie Policiuc. Nicolae Bu
tada și Costache Bîgu, de la 

102—103.
nu

abatajele camera
121, 123, respectiv. 124. 
stau prea bine-.

Intr-adevăr, condițiile 
lucru care au survenit

de 
la 

abatajele nr. 94 și 101 (discon
tinuități .apariții de apofize, 
schimbări surprinzătoare de 
înclinări ale straiului) produc 
o serie întreagă de dificultăți 
în activitatea oamenilor de 
aici. Apoi, țoale fronturile 
active au fost afectate vădit 
de către sistemul defectuos al 
■vehiculării sterilului 
rambleu (transport 
greoi, insuficient din 
de vedere al volumului de 
piatră, care trebuie asigurat.. 
Actualmente sini perspective 
de normalizare a situației, 
adică se așteaptă, o dată cu

pentru 
auto, 
punct

f
ț
«3
3
3
5
8
3 
i 

profilu- |
•tura de 9 

P™ | 

;; au j 

săpare. Fără doar I 
piatra... se plă- “

■ timpul pierdut cu g 
■e inutilă ? |

terminarea instalării benzii de 
deversare a materialului de 
rambleiere in vagoane de 
15 tone, dublarea capacității 
de rulaj). Dar se cuvine să 
relevăm și o scrie de aspec
te, de asemenea neplăcute, pe 
care, cu un plus de străda
nie și conștiinciozitate, colec
tivul însuși le-ar fi putut evi
ta. Astfel, la abatajul cameră 
102-103. pe lingă unele lip
suri în aprovizionarea, cu 
cele trebuincioase, a frontului 4 
nu a existat tot timpul o co- 3 
relare intre mărimea profilu- | 
lui adoptat și conjunctura de 9 
strat in cauză. La trecerea ] 
„pachetele" de intercalații. 
tacii lui Marin Ciubăr n-au 
mai redus, cum era firesc, 
secțiunea de s a 
și poate, și piatra... se plă
tește. Dar tim 
o debleiere.

In altă ordine de idei, 
in cadrul raionului 1 mai sint 
maiștrii care nu-și fac dato
ria așa cum trebuie, nu con
trolează oportun și cu depli
nă responsabilitate locurile 
de muncă, mai ales in pri
vința protejării zăcământului, 
a exploatării lui 
Maistrul miner 
Gheorghe David și maistrul 
miner Nicolae Bolog sint doi 
dintre aceștia. Se impune ca 
ei să mediteze mai mult asu
pra rostului pe care-l au între 
mineri, acela de a-i suprave
ghea, a-i conduce nemijlocit 
spre realizarea sarcinilor zil
nice, de a urmări in perma
nență modul cum prind viață 
măsurile luate de conducerea 
zonei în vederea îmbunătățirii 
procesului de producție subte
ran.

raționale, 
principal

T. 51.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
8 
I
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lui limitai al puțului orb nr. 
2. materialul lemnos introdus 
pe acest puț necesită debita
rea l i 3,3 m. După calcule es
timative, aceste pierderi sint 
de 12—13 la sută din materia
lul lemnos supus debitării. Ast
fel, la blocurile III și IV, de 
unde se extrage 60 la sută din 
producția exploatării — prin 
retezarea a minimum 0,5 m din 
fiecare lemn și scindură, s-au 
pierdui in cursul anului 1969 
peste 1 000 mc lemn și 450 
mc cherestea in valoare <1? 
500 000 lei.

Deși problema era rezolva
bilă din punct dc vedere teh
nic prin amenajarea in acest 
scop a suitorului dc acraj nr. 2, 
lucrarea respectivă. încredințată 
sectorului de deschideri și 
pregătiri, a fost tărăgănată pină 
Ia finele anului. Această întîr- 
ziere a avut implicații econo
mico mult mai largi. Amintim 
doar faptul că la cele 9 aba
taje cameră din blocul III și 
IV s-a lucrat întreaga perioa
dă cu un profil de 12 mp în loc 
de 16 mp. picrzindu-.se prin a- 
ceasta 82 tone la fiecare metru 
a\ ansarc.

Stadiul actual al amenajării 
suitorului pină la orizontul 535, 
ne dă speranța terminării lui 
lntr-nn viitor apropiat- Totuși, 
termenul fixat de comitetul de 
direcție (15 decembrie 1969) a 
fost depășit cu peste o lună, 
fapt care a condus la pierderi 
de 1 600 lei pentru fiecare zi 
de întîrziere.

★

Am prezentat succint citeva 
aspecte mai deosebite privind 
consumul de material lemnos, 
fără insă a pretinde că pro
blema este epuizată.

Pentru ca situația relevată, 
deficiențele semnalate, să nu 
fie perpetuate și in 1970. con
siderăm oportun a prezenta cite
va sugestii privind măsurile posi
bile de aplicat în scopul re
ducerii consumului de material 
lemnos sub limita planificată. 
Iată-le :

@ aplicarea metodei de ex
ploatare cu abataje frontale cu 
un singur preabataj pe felie 
la stratul 3, blocul II. Susți
nerea să se facă cu stîlpi me
talici și tavan, artificial din pla
să metalică;

@ introducerea experimenta
lă, începînd din trimestrul II, 
a susținerii unor suitori, cu 
perioadă îndelungată de utili
zare. cu profile metalice;

(2) bandajarea unor galerii 
cu plasă metalică;

@ în vederea valorificării 
buștenilor care nu pot fi utili
zați la susținere și care actual
mente se degradează (sub in
fluența factorilor naturali), ser
viciul de resort din Centrala 
cărbunelui Petroșani să doteze 
mina Dilja cu un gater — fie 
prin redistribuire de la alte 
unități, fie prin achiziție;
• măsurarea exactă (și nu 

pc bază de medie) a fiecărui 
cărucior cu lemn destinat pen
tru subteran pentru a nu se 
mai conta In mod fictiv canti
tăți care nu au fost consu
mate.

Dacă măsurile preconizate vor 
fi traduse în viață, perspectiva 
reducerii consumului de mate
rial lemnos în anul 1970 la mi
na Dilja va fi certă, iar efec
tele economice se vor concre
tiza în realizarea de beneficii 
suplimentare.

O. IIOGMAN, 
șeful serviciului plan 
și analize economice 

E. M. Dilja

Spre sfii-șitul ultimei luni a 
anului trecut, la lucrările de 
extracție a calcarului din ca
riera Bănița a fost introdusă 
o metodă de pușcare cu marc 
putcie de rupere și eficiență 
economică sporită pușcarea 
masivă prin puțuri .verticale. 
Metoda constă în săparea in 
masivul de calcar a unor pu
țuri verticale eu profil redus 
(2 mp) în care se detonează 
o încărcătură mare de explo
ziv.

Puțul de pușcare se sapă in

Metodă de mare 
efect economic 

folosită la 
pușcarea masivului 

de caicar
masiv cu o adîncimc de 10 
ml. folosindu-sc pentru oxca- 
varea rocii găuri scurte (pis
toale) cu încărcătură ușoară de 
exploziv. O dată terminată să
parea puțului. în el este plasa
tă încărcătura masivă de ex
ploziv — circa 300 kg. Pentru 
inițierea exploziei se folosește 
dinamita, iar restul de mate
rial exploziv folosit pentru ex
plozia de rupere este AM 1 (a- 
zotat de amoniu tratat cu moto
rină). Din detonarea unei astfel 
de încărcături explozive rezultă 
circa 20 000 tone calcar derocat 
din masiv Folosirea acestui 
exploziv ieftin și cu aceeași pu
tere de rupere ca a dinamitei 
sau astralilei, permite reduce
rea substanțială a consumurilor 
normale și obținerea de econo
mii la prețul de cost a tonei 
de calcar extrase.

Dar folosirea metodei aduce 
cu sine și' alte avantaje. Azo
tatul * de amoniu tratat se in
troduce direct în puț, fără a 
mai necesita manoperă la 
ambalarea lui in pungi de 
nylon, ca în cazul folosirii a- 
cestui exploziv la încărcarea 
găurilor obișnuite de pușcare 
în cariere. Asigurîndu-se din- 
tr-o singură pușcare ma
sivă în puț o cantitate de 
calcar ce acoperă un timp mai 
îndelungat realizarea sarcini
lor de plan se dă posibilitatea 
ca în acest răstimp să se 
efectueze lucrări dc pregătire 
.(forări de găuri pușcări) a pro
ducției ce” se extrage în para
lel și prin metoda obișnuită. Se 
permite totodată o utilizare 
mai optimă a capacității uti
lajului de încărcare. Rezultînd 
din pușcare o masă minieră 
considerabilă, excavatorul lu
crează la încărcarea acesteia un 
timp mai îndelungat, într-un 
singur loc, ceea ce elimină 
repetarea operațiilor de mon
tare și demontare a utilajului 
respectiv, desele mutări ale lui.

Inițiativa punerii in aplicare 
a acestei productive metode de 
pușcare masivă prin puțuri 
verticale aparține șefului sec
ției miniere Bănița. ing. Va
sile Virțan. sprijinit de colec
tivul de mineri .și maiștri mi
neri din carieră.

I. B.

oerv/i.i

/'n ervam;

Procedee și măsuri de prevenire 
și combatere a acumulărilor de metan

Așa după cum a rezultat din- 
tr-un material publicat anteri
or, acumulările de metan con
stituie o problemă foarte difi
cilă in complexul de condiții 
existente in subteranul minelor. 
Acest complex de condiții (ca
racteristicile geologice ale ză- 
câmîntului, schema de deschide
re — pregătire a minei, meto
dele dc exploatare adoptate 
etc.) determină gradul de. peri
col al degajărilor și acumulă
rilor de metan in lucrările sub
terane și din aceasta deriv ind 
apliCcifea unor procedee și mă
suri de prevenire și combatere 
a acjumulărilor și degajărilor, in 
special a pînzelor de metan.

Este cunoscut că exploatarea 
straielor de cărbuni de la co- 
periș la culcuș, și realizarea 
unui acraj eficient (capacitate 
de diluție și viteză suficient de 
mare pentru turbulențe) consti
tuie metodele dc bază generale 
de prevenire și combatere, a a- 
cumulărilor de metan. Este 
suficient să amintim că numai 
menținerea ușilor de aeraj în 
poziția „deschisă" provoacă 
perturbați! mari în unele tra
see ale aerajului general, de
oarece, prin micșorarea vitezei 
aerului In acestea, pericolul de 
separare a metanului spre ta
vanul lucrărilor este iminent.

In cazul opririi accidentale a 
aerajului- general al minei pen
tru un anumit timp, restabili
rea lui va trebui făcută in 
ordinea urunătoare : punerea in 
funcție a stației de drenare 
(acolo unde există), pornirea 
ventilatoarelor de aeraj gene
ral de la suprafață .și apoi a 
celor auxiliare din subteran, 
punerea in funcție a instalați
ilor de aeraj'secundar (aceasta 
fâcîndu-se în timp și cu preci
zarea ordinei de cuplare a ven
tilatoarelor), cuplarea celorlal
te instalații electrice (cu con
trolul prealabil al metanului).

Pentru aprecierea caracteru
lui unei pinze de metan s-au 
efectuat in ultimii ani cercetări 
asidue, dintre cari' semnalăm 
pe cele ale englezilor Bakke și 
Leach care, în baza teoriei lui 
Richardson, au introdus noțiu
nea de „cifră dc acumulare*1 
ce poate fi calculată matematic 
în funcție dc viteza medie a 
curentului de aer. concentrația 
procentuală de metan în cu
rentul de aer și secțiunea lu
crării miniere în punctul de 
măsurare. Cercetătorii germani 
Flachowschy și Wbhlcr au sim
plificat lucrurile determinînd 
această , cifră de acumulare cu 
ajutorul monogramelor întoc
mite pe baza parametrilor c-

*)

nunțați mai sus. Dacă cifra de 
acumulare este mai mare de 
5 atunci are loc o amestecare 
tulburentă între aer și metan 
și deci formarea pinzei de gaz 
este exclusă.

Pentru a determina și pre
veni pcri.-olul formării pînze
lor este imperios necesar să se 
stabilească pentru oricare cu- 
) nt de aer (parțial sau gene
ral), această cifră de acumula
re și eventual locul posibil de 
localizare a pînzei de metan.

I. Prevenirea 
acumulării 
metanului

Cea mai eficientă metodă de 
prevenire a unei acumulări o 
constituie aerâjul eficace turbu
lent realizat la o viteză mai 
mare de 0,5 m/s care să împie
dice segregarea metanului sub 
formă de pinze la tavan.

Cu toate că pe ansamblul mi
nei se menține conținut pro
centual dc metan sub limitele 
admise de norme, se constată 
totuși punctele de acumulare 
a metanului în concentrație ex
plozivă Rezultă deci că acu
mulările de metan nu întotdea
una pot fi prevenite și lichi
date prin aeraj.

Cercetări recente efectuate în 
diverse țări au arătat că for
marea pînzelor poate fi condi
ționată și de metoda de ex
ploatare folosită. Astfel, me
toda exploatării în avans (spre 
limită) este mai recomandabilă 
din punctul de vedere al re
ducerii acumulărilor de metan 
față de cea in retragere care 
favorizează formarea pînzelor 
de metan in partea superioară 
a frontului de abataj (fig. 1).

Prin urmare, exploatarea în 
avans și acrajul descendent al 
locurilor de muncă contribuie 
ta prevenirea acumulărilor de 
metan în pînze.

Ing. Dumitru IONESCU 
șef secție S.C.S.M. 

Ing. Ion MATEI 
cercetător principal S.C.S.M.

Ielinică nouă 
in lume

O nouă mină ,,gigant"
in TJ.R.S.S.

La mina ..Tentekskaia — 
Vcrlicalnaia'' nr. 1/2, care va 
fi cea mai mare și cea mai 
mecanizată din bazinul Kara
ganda. lucrările dc conslruc- 
lie sini in curs de finalizare 
Mina 'a arca o capacitate 
(Jo producție de 2 7«»0 "00 (one 
de cărbune pe an si o du-
ral;î de ncti\ita(>- de 58 de
ani.. ( impui minier este des-
chi prin 4 puțuri și cuprin-
de 5 straie « xploalnbilc cu o
trro -.în».- lofalfî de 10.5 m si
Cil o înclinare de I0—20 era-
de. S au săpat in condiții
geologicc complicate 60 km 
dp lucrări miniere și au fost 
precâtite 13 abataje a căror 
lungime d< front însumează 
2.4 km. Greutatea utilaju'ui 
tehnologic montat atinge 12.2 
mii (otic iar a eonc'rueli-''- 
ni (alice — 1.2 mii tone. 
M na \a fi di-»<-rvitn de 89 
substafii electrice la supra
față ș» in subteran și de 13 
km linii de transportoare.

Toate procesele tehno’oei^? 
vor fi dirijat»- cu ajutorul sta
țiilor de dirijare cu elemente 
locice, care cuplează si decu
plează automat toate meca
nismele din fluxul tehnologic.

Cea mai mare draglină 
din Europa

La o carieră de cărbune 
(Fin Northumberland ( \nelia) 
lucrează cea mai mare dra
glină din Europa, extrăgînd 
anual circa 1 250 000 tone căr
bune (peste 4 000 t/zi). Dra- 
glina cîntăreste 3 000 t, are 
o lungime a brațului de 80 
m. înălțimea de d • <'ărcare 
di- 40 m și adincir o de ex
cavară de 45 m Cic de lu
cru al unei cupe a dragîTnoi 
durează aproximativ un mi
nut.

Dependența degajări
lor de metan de proce

deul de dirijare a 
acoperișului

Cercetătorii polonezi au 
stabilit că degajările de mo
lan în abatajele minelor de 
cărbuni Sînt influențate in 
mare măsură de procedeul de 
dirijare a acoperișului. Ast
fel s-a constatat că degajările 
de metan în abatajele in care 
spațiul exploatat se ramble- 
iază pneumatic sînt de circa 
3 ori mai reduse decît în a- 
batajele in care se recurge la 
prăbușirea rocilor din cope- 
riș.

Tunel cu înclinare ma
re săpat în granit cu 

ajutorul combinei
Cu ocazia construirii unei 

centrale hidroelectrice pen 
tru săparea unui tunel cu 
înclinare de 65 grade în gra
nițele masivului Mont Blank 
(Franța) s-a utilizat combina 
TB—11—300, lucrînd prin 
forare. Tunelul cu un dia
metru de 3 m și cu lungimea 
de l 145 m s-a săpat în mod 
ascendent cu o viteză de 0.7 
m'oră. Granițele eti un con
ținut ridicat de cuarț și cu 
o rezistență la compresiune 
de 2 400 kgf/cmp erau sfărî- 
mate la o presiune asupra 
frontului de 160 t .ceea ce în
seamnă că fiecărui cuțit tăie
tor al organului de lucru îi 
reveneau 6 t. Combina cîntă- 
rește 34 t și este deservită de 
7 muncitori.

In urma publicării anchetei 
nuosfre. „Organizarea științiii- 
că a produc(iei și a muncii pe 
trepte \alorice toi mai înalte" 
ne-au sosii iu redacție răspun
suri de la E. M. Pelrila. E. >i. 
Lupeni șj C.C.P., răspunsuri 
care compleleasă cele relatate 
in ancheta amintită.

Să fie antrenat 
întregul colectiv 

al minei
hi răspunsul minei Pelrila, 

sem-nat de iov. ing. Aurel Rusu, 
țelul serviciului tehnologic, ni 
tse lelaleas-d: „Acțiunea de or- 
gunjzare științifică a producției 

a muncii trebuie să cuprin
dă practic întregul colectiv al 
exploatării miniere, toate corn- 
parLimenlele întreprinderii.

Consideram că in esență pro
blemele principale ale acțiunii 
de organizare a producției și a 
muncii constau in :

— programarea intrării în 
producție a locurilor de muniu;

— organizarea lucrului ia
nivelul abatajelor;

— organizarea fluxului de
transport la suprafața și în
subteran.

Studiile întocmite jși dting
scopul numai in cazul in care 

urma aplicării lor in proce
sul de producție se obțin im-

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
bunălățiri substanțiale a căror 
valoare este justificată in orice 
moment prin rezultatele ce se 
obțin.

Temele de studiu abordate 
trebuie să atingă problemele 
cele mai importante din acti
vitatea minei. La prima vedere 
multe probleme par a fi sim
ple, însă nerezolvarea lor ta 
I mp atrage după sine o serie 
dc neajunsuri care influențează 
în mod negativ procesul de 
producție.

Colectivele de lucru care se 
întocmesc pentru realizarea a- 
cesior studii trebuie să lie for
mate din persoane cu compe
tentă, capabile a rezolva pro
blemele în modul cel mai efici
ent și a da cele mai bune so
luții pentru rezolvarea acesto
ra.

O mare importantă trebuie 
acojdata întocmirii planului te
matic de studii. Ace=>l plan tre
buie întocmit dt- un colectiv 
competent în măsură să apre
cieze care sini cele mai arză
toare probleme care trebuie re
zolvate și să stabilească ordinea 
în care aceste studii trebuie să 
fie încheiate.

Planul tematic de studii sta
bilit la începutul unui an nu 
iamine definitiv. El poate șuieri 
modificări pe niu'ură ce apar 
o serie de probleme care se 
cei rezolvate de urgență. __ t 

Numărul de teme care se 
includ în planul tematic de 
studii nu trebuie să fie prea ri
dicat, ci trebuie să se rezume ta 
7—8 studii pe an cu condiția 
ca aceste studii să lie bine 
alese și prin rezolvarea și apli
care lor ta practică sa se ob
țină eficienta economică scon
tată.

In ceea ce privește colective
le de lucru care se întocmesc 
pentru rezolvarea fierărui stu
diu, ele trebuie să cuprindă cei 
mai buni oameni la care se 
poate apela pentru rezolvarea 
fiecărei probleme in parte. 
Fiecare studiu trebuie să l e 
întocmit de un coleJiv. Este 
de neconcepul Înființarea unui 
singur colectiv de mganizare 
științifică înlr-o intreprinaere. 
Colectivele care se lormeazâ 
trebuie să fie compuse din ca
dre cu experiență practica ală
turi de tineri specialiști cu ni
vel teoretic mai ridicat. Astfel 
se asigură o imbinare armonioa
să a teoriei cu practica.

In ceea ce privește împărți
rea problemelor privind activi
tatea de organizare știin
țifică a producției și a 
muncii, nu considerăm utilă 
împărțirea lor in problemj ma
jore și minore, intrucil amb.-le 
categorii de probleme necesită 
o rezolvare în timp optim.

îylaj utilă ar fi împărțirea a

cestor probleme in funcție de 
urgența cu care ele trebuie re
zolvate (probleme de inie es 
imediat și de perspectivă).

Este evident că numai prin 
rezolvarea problemelor în ordi
nea urgentei lor, acțiunea de 
organizare științifică a produc
ției și a muncii se dovede/.e a 
fi eficientă.

Eficienta economică a Organi
zării științifice a producție1 și 
a muncii trebuie să se m-jkria- 
lizezc in ultimă instanță in 
conomii calculate In urma apli
cării studiilor efectuate. Tre
buie im i lional că nu toate de
pășirii». înregistrate la ini. i- 
torii planului de siat se dnto- 
resc acțiunii de organizare ști
ințifică a producției >i a muncii, 
după cum nici unele rezultate 
negative nu se datoresc activi
tății slabe de organizare a pro
ducției și a mun H.

Referitor la interacțiunea din
tre progresul tehnic și organi
zarea științifică a producției și a 
muncii, considerăm că relațiile 
intre progresul tehnic și organi
zare există evident, în sensul că 
organizarea științifică este pe de 
o parte produsul progresului 
tehnic pentru câ in condițiile de 
dezvoltare contemporană a teh
nicii nu se mai poale lucra 
decit cu o organizare superioară, 
iar pe de altă parte organiza
rea științifică csle o contase 

a dezvoltării tehnicii in conti
nuare.

In ceea ce privește mecanis
mul de cooi donare de către co
mitetul de direcție a procesului 
de alegere, elaborare, aprobare 

aplicare în practică » studi
ilor efectuate în cadrui acțiunii 
de organizai c științifică a pro
ducției și i muncii, comitetul 
de direct'.? trebuie să aleagă 
ca teme de studiu acoL proble
me care a i menirea ca după 
rezolvare să- dură la o scuirnba- 
ic in bine n situației, trebuie 
să analizeze studiile zi «bornle 
de colectivzîe respective in ve
derea avizării lor, completării 
cu ceea ce este necesar, în 
vederea aplicării lor In practi
că".

11. ini i'o .'1 de acora cu 
dv., numai că așteptăm in con
tinuare un răspuns conciel, 
care să susținu practic cele 
arătate ni răspunsul de mai 
sus. Oricum, îmbinarea teoriei 
cu practica înseunină <> cheie a 
succesului.

Discernămmt 
și competență
Conducerea E. M tnpcni este 

de părere cu „ In minerit ca 

in orice alta activitate, organi
zarea șiiințiiica a producției și 
a muncii duce la folosirea rațio
nală a forțelor de producție.

Multiplele probleme pe cart 
le oferă mineritul privind orga
nizarea științifica d producției 
și a muncii nu pot li clasificate 
unele majore și altele minore, 
deoatece indiferent de natura 
lor, in ultimă instanță, organi
zarea științifica trebuie să dtică 
la reducerea prețului de cost. 
Așa de exemplu nu putem fi- 
lirma că organizarea științifică 
a producției intr-un abataj 
este o problemă majoră față 
de organizarea științifică a lu
crărilor privind săparea unei 
galerii sau în raport cu alte 
probleme.

Avind in vedere că in proce
sul dc producție in industria 
miniera toate problemele sint 
înlănțuite, se influențează re
ciproc unele pe altele. Consi
derăm «a in minerit se poale 
vorbi de unele probleme care 
au prioritate fața de altele. De 
exemplu, degeaba am organizat 
științific procesul de producție 
intr-un abataj, dacă problema 
transportului pe galeriile ce de
servesc acest loc de muma nu 
este rezolvată.

in ceea ce privește mecanis
mul de coordonare de către co- 
înilelcle de direcție a proce
sului dc alegere, elaborarea 

aprobarea și aplicarea in prac
tică a studiilor efectuate in 
cadrul acțiunii de organizare 
științifică a producției și a 
muncii, considerăm că aceasta 
problemă trebuie să stea în 
centrul atenției și comitetelor 
dc direcție. Este de datoria aces
tora ca temele ce urmează să 
fie studiate, să fie elaborate de 
către acestea și apoi analizate 
și completate dacă este cazul 
apoi puse in aplicare.

Modul optim de abordare a 
problemelor menționate, ca: 
programarea in producție a lo
curilor de muncă, organizarea 
abatajului, organizarea depozi
telor de la suprafață, presupune 
in primul rind să cunoaștem ca
pacitatea de producție a minei 
respective, a unui sector sau 
abataj ca in funcție de aceste 
capacități să organizăm toate 
compartimentele, in așa (el, 
ca să producem la capacitatea 
locurilor de muncă.

In industria minieră, ca și 
in alte ramuri, orice problemă 
se poate rezolva în mai multe 
variante. Insă pentru a alege 
varianta cea rnai tehnică, eco
nomică și aplicabilă in 
cel mai scurt timp posi
bil, trebuie să se facă stu
dii comparate intre ele. Desigur, 
in aceste studii trebliie să se 
țină seama de toți laclorii care 

au influențat in toate aceste 
compartimente. Aceste compaiii- 
rnente fiind slrîns legate între 
ele, înseamnă că pentru <a 
sludiui să-și atingă scopul pen
tru care a fost făcut, trebuie 
să se extindd asupra tuturor 
compartimentelor.

Iii legătură cu articolul „Co
lective competente, eficientă 
maximă" considerăm că efici
enta economică a unei probleme 
studiate și pusă in aplicare, 
depinde de cunoștințele c?lor 
care au efectuat-o. Deci din a- 
cest punct de vedere cei <e 
studiază aceste probleme tre
buie să posede atit cunoștin
țe practice cit și cunoștințe te
oretice. în astfel de lu tari 
nu pot fi înlăturate nici unele 
dintre ele. Din această cauză 
aceste colective dc organizare 
științifică trebuie să fie înca
drate cu cadre de specialitate 
care să posede o bună pregă
tire practică și teoretică.

N. R. Cert este că la mina 
Lupeni s au depus eforturi sus
ținute pentru ca organizarea 
științifică a producției și a 
miuicu sd-și alle locui cu\ enit 
in rezolvarea celor mai strin
gente probleme ale procesului 
tehnologic de extracție al căr
bunelui. Se impune insă cu pio- 
blemele abordate să tie din 

ce in ce mai complexe, cunos- 
cind potențialul tehnic și uman 
al minei precum și necesitatea 
periecționârii continue a proce
sului de producție. ,
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PROGRAMUL 1 :

O Urmare din pag. 1

prea 
care, 

un 
mun-

temperatura aerului la 
Petroșani a oscilat între mi
nus 2 grade și plus 3 grade, 
iar la Paring între minus 6 
grade și plus 4 grade.

•ndarului sportiv 
al Consiliului municipal al sin
dicatelor, simbută și duminica 
a avut loc etapa municipală a 
tradiționalei competiții sportive

Lupeni. Jiul
T.C.M.M și

tehnice și
întîi:

Lupeni
T.R.T.C. 3—1;

•dotată cu «Cupa Unirii". In 
rînduriJe ce urmează redăm ci- 
teva secvențe din întrec i ile 
ce au avut loc și clasamentele 
pc discipline sportive.

învinptoare

Unirii“

situau

Cine boteaza 
smîntîna ?

fabncă la maqa
transportuliui. Ci
turile ma;sinilor

a drt
4 ea deteriorală

Hurducâ 
datorate stări 

unturilor și sta 
— poate pro 
coșurilor dc 
se transportă 

rt. Se mai a- 
?stul spirit de 

responsabilitate al dislribuitori- 
al conducătorilor auto, 

rșul inginer Solomon Ma
si aceste In
tenția condu

că solu

nai înlii in fabrică, d, 
multe unilali, din bidoai 
cutii, care au fost apoi 

laboratorul F.P.L 
dreptul, 

ibricu sH- 
Irimisă 

contul de 
nlorm STAS (25 lo 
r 26 șj 27 la sută. Le 
nr. 44 Vulcan prob 

linlr-un bidon din cc 
ea măta 22 la sută g> 
proba luată la unitatea nr 

58, tot din Vulcan, indica 24 la 
sulă giăsime. Mergind mai de
parte, situația a devenit critică. 
Proba luată de Ia magazinul a- 
limenlai nr. 90 Bărbăleni (ges
tionar llie Zaharic) a arătat un 

dc 24 la sulă qrăsi- 
n o i in a I, da că a v cn i 
că normele admit 

-minus de un procent, 
zinul de produse lactate 

lin Lupeni am luat două 
Unul dintr-un bidon In 
i rămăsese putină srnin- 
care a indicat un incre

dibil 17 la sulă și una dintr-un 
bidon sigilat, cc conținea 23 la 
sută. Se presupune că. noomo- 
uenizîndu-se bine sminlina In 
fabrică, acel bidon a fost trimis 
iu procentul dc 23 lo sută gră
sime. Dar pină la 17 la sută c 
o cale lungă. Diferența procen
tului de grăsime la sminlina 
din cele două bidoane nu putea 

in diluarea smîn- 
re lri- 
insăși 
încer- 

să nu luăm 
iul bidon, trăda niijloa- 

Irauduloase la care recur- 
O situație aproape simila- 
î înlîlnil și la Petroșani. 

Proba luată la magazinul nr. 5 
(din bidon) indica 24 la sulă, 
proba luată din cutie la ace
lași magazin, era 27 la sulă ; la 
iiiflalea nr. 131 Carpali procen
tajul de grăsime indica 20 l.a 
sută, iar la unitatea nr. 7, din 
nou neplăcută surpriză — 18 la 
suta, (probe din bidoane deschi-

Discutfnd 
dionara 

v de la unitatea nr. 7, s-au 
iqurot pc loc la fală, au 
argumente ncplauzibile. au 
al sli arunce răspunderea

de produse 
Noi n-aveni nic 
■nu dăm pe ret’ 
a. Avem lapte bun, 

prelucrat după metode șliințili- 
cc, facem probele necesare >1 
Întotdeauna dăm drumul din 
fabrică la produse do calitate 
țin speță sminlina). Distribuito
rii nu pol umbla pentru că bi
doanele sini sigilate. Dacă ges
tionarii constată calitatea slabă 
• i produselor noastre au dreptul 
<1 le reltizc. Numai că nu re
fuză, ci fac ceea ce dumnea
voastră oți constatat.

Cazimir Davidovici, di 
O.C'.L. Alimenta 
Activitatea Io1 
l-.PL. și relațiile 
s-au îmbunătățit radical, 
ce ați găsit dv. In 
noastre mă îngrijorează 
astea sînt probele, 
este așa cum aii 
cazul că gestionarii noștri au 
primit smînlîrtă do foarte slabă 
calitate, aveau dreptul și da
toria chiar să o refuze. Dacii 
au relirzal-o și au ajuns în a 
menea situații sînt absolut 
nova|i. De fapt qreulătile no 
tre silit mai multe, dar nu ră- 
niim'in pasivi în fata lor. 
luat si vom continua să 
cele mai severe măsuri 
ca lucrurile să se îndrepte. Vom 
orqaniza mai bine munca și la 
laboratorul nostru pentru a nu 
mai exista suspiciuni reciproce, 
nereguli. Iar lucrătorii, toți lu
crătorii - .de la fabrica de lap
te și de la noi — au datoria 
să depună lot interesul la lo
curile lor de munc 
mulțumirea acelora 
deservesc si a lor personala.

vtorul 
i Petroșani : 
irășilor de la 
noastre cu ei 

Cc ?a 
magazinele 

Dacă 
înseamnă că 
constalaU^ln 

noștri

comercială, elevii 
doar noțiuni despre 
și legi ale condui- 

, nu sc pregătesc 
pentru viitoarea profesie, 
pentru viață. Mulți ab- 

ai școlii comerciale a- 
spatelc tejghelei sau 

bine pregătiți din punct 
ere profesional, servind 

apoi, cu promptitudine și a- 
mabiltUitc clicnții. Există insă 
și dintre aceia care, o dată a- 
junși in producție, uită tocmai 
aceste norme de comportare ' u 
oamenii cu care vin zilnic In 
contact : cumpărătorii, consu
matorii, clicnții.

Cazuri dc indisciplină din 
partea unor lucrători din co
merț, îndeosebi tineri, au mai 
fost semnalate în coloanele zia
rului nostru. Cel pc carc-1 vom 
sublinia in rindurilu următoa
re s-a petrecut nu de mult la 
alimentara cu autoservire din 
centrul orașului Petroșani. Ce- 
tățcanca R. P. a intrat în u- 
nitntc pentru a cumpăra za
hăr. Avea in nună un umeraș 
și o tavă din material plastic 
pe care Ic cumpărase dc 
magazinul dc menaj din api 
pierea alimentarei. La casă 
fost apostrofată dc o lucrătoa
re tinără din magazin câ nu 
plătește și tava, crezind că y

fost luată d 
tr-adevăr, in magazinul 
tiv se găsesc asemenea art 
dar de care cumpărătoare 
a știut la intrare pen 
nun ța pc cineva că 
afară cu o lavă și un 
Cu toate argumentele 
răloarei, ea a fost supusă unui 
tir necruțător de invective din 
partea tinerei Rodica Guță. in- 
josindu-i demnitatea in văzul 
și auzul unei asistențe nume
roase. Nici bonul de vinzare 
adus spre documentare de 
de la magazinul de mono 
putut-o convinge 
Guță dc cinstea 
dlnca cumpărăloai' 
pot fi puse la îndoială,

E bine ca lucrătorii 
merț să fie aton ți. 
prompți in intervenții, 
Ies in unitățile unde 
rogistrat cazuri de furlur 
este și magazinul aliment; 
autoservire amintit. D; 
calități, strict necesare 
ciantului, nu trebuie 
pînă la limita obrăxnic 
cuzînd țlc neciste oainen 
gri, cu demnitate. Conducerea 
O.G.L. Alimentara Petroșani să 
aibă mai mult în atenție și as- 

iilarialilor

tei de (otbiil a României (J—0 
cu Atletico) n fost comentată 
favorabil de presa dc specia
litate din Sao Paulo și Rio de 
Janeiro. Ziariștii au relevat in 
cronicile lor că fotbaliștii ro
mâni posedă o Condiție fizică 
care le permite să joace in a- 
cclasi ritm timp de 90 de mi
nute. '-Comentatorii brazilieni 
nfbliniază că dintre jucătorii 
români, o mare impresie a lă
sat fundașul Sătmăreanu. care 
s n remarcat printr-un ev- o- 
țional plasament și un bun joc 

intercepție.

fesli- 
care se va orgdniza 

4 ianuarie—

• 1

E
<le la Helo 
HorW'tfe

HORIZONTE
Victoria sebeționa-

■CIUDAD DE MEXICO 27 (A- 
gerpres). — In cadru) turn i'ui 
hexagonal de fotbal de la ' \ 
dad de Mexico, echipa brazi
liană Botafogo a întrecut cu 
scorul de 3—0 (1—0) formația 
mexicană Guadalajara. Partide, 
desfășurată pe stadionul „Azte
ca", a fost urmărită de peste 
50tl00 dc spectatori.

participant activi 
la dezvoltarea 

și înfrumusețarea 
orașului nostru

MIERCUKI 28 IANUARIE 
Deschiderea emisiunii. 
Ex-Terra ’70. .Emisiune- 
concurs pentru pionieri 
și școlari.
Nunta la români (III). 
Obiceiuri de nuntă din 
Valea Bîrgăului. 
Telejurnalul 
Actualitatea 
mic.
Tensiune în Bucegi.
Muzică ușoară pc teme 
folclorice.
Tolecinemateca 
lektra".
Telejurnalul dc noapte. 
Salonul literar al tele
viziunii. Succese ale a- 
nului literar 1969 (I). 
Amfitrion : St. Aug. 
Doinaș.
închiderea emisiunii.

Cu prilejul „Săplâminii 
ve Mozart" 
/o Salzburg in Ire 
1 lebruarie reproducem cîleva 
pagini mai puf in cunoscute din 
via/a celui care a lost cel mai 
mare emisar al muzicii austrie-

compozițnli 
sale. La vîrsta de 13 ani, arhi
episcopul din Salzburg îl nu
mește concerlmaistru al curții. 
Intre anii 1769—177.1, tatăl și 
fiul se află mai I 1 timpul 
în Italia, patria conip> zllori- 
lor și virtuoșilor rle seamă 
din acel timp, unde Wolfgang 
își desăvirșește aria și face 
cu cinste fală celor mai difi
cile comenzi de lucrări mu
zicale.

Copilul-niinune Mozart răzvrătitul
de seară; 
în econo-

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține instabilă cu cerul mai 
mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații slabe sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Tempe
ratura aerului in ușoară 
creștere.

Wolfgang Amadeus Mozart 
s-a născut La 27 ianuarie 1756. 
Tatăl său, Leopold Mozart,

In 177'2 încetează din via
ță protectorul său, arhiepisco
pul Sigizmund, iar urmașul

din Augsburg, care abando
nase studiul dreptului, era 
pe atunci, la vîrsta de 37 
ani, capei maistru la curtea 
arhiepiscopală din Salzburg. 
El începe foarte timpuriu să 
se ocupe de educația muzica
lă a fiului său, neobișnuit de 
înzestrat, in al cărui har di
vin credea, dar pe care inten
ționa să-i introducă în rela
tiv bine remuneratul corp de 
..muzicanți" ai curții princi
are.

Mozart începe să se produ
că în public, la pian, încă de 
la vîrsta de șase ani. In 
turneele de concerte pe care 
tatăl său le întreprinde cu 
el. aproape an de an, micul 
artist stîrneșle o mare vîlvă 
— la curțile împărătesei Maria 
Tereza la Viena, principelui 
elector Max Joseph la Miin- 
chen, regelui Ludovic al 
XV-lea la Paris, regelui Geor
ge al IlI-lea la Londra — nu 
numai în rîndul snobilor dar, 
mai ales, în rindul cunoscă
torilor. Micul Mozart îșl atra
ge admirația nu numai prin 
arta pianistică, ci și prin im-

acestuia, Hieronymus Collo- 
redo, un om cu înclinații de
spotice, dezaprobă numeroase
le călătorii ale capelmaislru- 
lui său și vîlva pe care o 
stîrnea cu tînărul Wolfgang. 
Cei doi Mozart simt gustul a- 
mar al dependenței, pe care 
Wolfgang, mai ales o suportă 
cu greu. In 1775, Mozart obține 
la Munchen un frumos succes 
cu opera sa „La fin la giardi- 
nierâ". Nevoile materiale îl 
forțează însă să-și continuo 
serviciul in solda arhiepisco
pului. Jugul acestuia devine 
insuportabil pentru tînărul 
Mozart, a cărui mîndrie, al 
cărui spirit” de independen
tă, displac tot mai mult stă- 
pînului său. Mozart nu înțele
ge să cînte și să creeze la 
comandă ; nu acceptă ca mu
zica si arta ..muzicanților" să 
joace la curți rolul unui or
nament în rîndul tablourilor, 
sculpturilor sau draperiilor. 
El se simte artist, nu se poate 
împăca cu ideea de a r< 
mine un ..muzicant de curte

Utilajul a cucerit trofeul. 
La întrecerile de popice, des
fășurate pe arena Asociației 
sportive Jiul Petrila. au parti
cipat 6 echipe formate din cite 
trei seniori, o senioară, o ju
nioară și un junior. Fiecare 
concurent a lansat 100 bile mix
te. Ca și in alte competiții, 
primul loc a revenit echipei 
Utilajul Petroșani. Clasamentul 
arată astfel : 1. Utilajul Petro
șani 2 220 p.d.: 2. Viscoza Lu
peni 2126 p.d.: 3. Minerul Vul
can 1 850 pd.: 4. Preparația 
Petrila 1 666 p.d.: 5. Jiul Petrila 
1 552 p.d.; 6. T.R.l.C. Petroșani 
1 430 p.d.

Individual seniori : 1. Ștefan 
Cosma. Utilajul — 428 p.d.; 2. 
Aurel Suciu, Utilajul — 404 
p.d.; 3. Bela Schuler. Minerul 
Vulcan — 103 p.d. Individual

senioare: 1. Varvara Moldovan, 
Viscoza — 344 p.d.: 2. Ana Ma- 
kai, Utilajul — 318 p.d. Indivi
dual juniori : 1 Ghi orgie. Greu, 
Utilajul — 397 p.d.; 2. Mihal 
Preda, Jiul Petrila — 38". :,.d.; 
3. Toan Dalalău, Minerul ' ul- 
can — 354 p.d. Individual ju
nioare : 1. Mariana Mit: zi,
Viscoza — 354 p.d.; 2. Leonti na 
Pop. Preparația Petrila — 324 
p.d.; 3 Maria Silvester, 115- 
la.iul — 322 p.d.

De remarcat rezultatele fru
moase obținute de junioara 
Mariana Mitroczi, de juniorul 
Gheorghe Greu și de sen arul 
Ștefan Cosma.

Echipa Jiul Petrila, dețină
toarea trofeului pc anul ti ■ ut, 
s-a clasat doar pe locul V, ■ ier- 
zlnd pe propriuT teren a doua 
’ompetiție consecutivă.

Casa de cultură din Petro
șani a găzduit întrecerile de 
șah pe echipe și individual, 
care s-au desfășurat sistem e- 
liminatoriu. La start s-au pre
zentat 8 echipe : Minerul, Pre- 
parația și Viscoza 
Petrila, Utilajul, 
Jiul Petroșani.

Iată rezultatele 
clasamentele : Etapa
T.C.M.M. — Minerul 
I—3; Viscoza 
Jiul Petrila — Preparația Lu
peni 0—1; Jiul Petroșani — 
Utilajul 3—1. Etapa a Il-a : Mi
nerul Lupeni Preparația

prețios, astfel Iov. Vasile Ci- 
riperu deputat in M.A.N., Năs- 
lase Constantin, deputat jude
țean, lean Raczek, deputat oiă- 
țcnesc nv-au sprijinit efectiv 
în amenajarea bazei de agre
ment. To-.. Victor Ardelean, 
Plorca Tigc.anu, Iosil ^aszlo si 
Teod Sipos >-au ocupat efec
tiv de amenajarea și înfrumu- 
setarec -trendului ce u devenit 
e bază de agrement foarte 
apreciata. Depuiatii Gheorghe 
Filip si Virgil Murgu, și-au a- 
«us o contribuție electivă la 
mode; n.zaTc-a drumurilor -i ba- 
zeior sporlive din incinta gru
pului >colar minier. Același 
sprijin a fost primit și de la aili 
cepiilati in executarea lucru- 
iilor gospodăTeșL, cum sini Iov. 
N'.colae Aldica, Aurel Boia, Li
tiu Munteanu. Dimiirîe Dum- 
Vravă. < ■ nstanlin Popov ici. Du- 
jjutru A idei, loan Cotoscu, A- 
ckian Tfltolici și alții

‘ :nn din preocupările de sea
mă a comitetului executiv a 
Jost aceea dc- a-$i mobiliza toa
te mijloacele pentru a crea 
condiții lot mai bune in vede
rea satisfacerii cerințelor popu
lației și implicit ridicarea ni
velului dc trai a acesuia. In 
Bcesl scop a fost spnj.nită lăr
girea bazei leiinico-materiale a 
rețelei comerciale, de stal și 
cooperatiste, aproviziona.ea oa
menilor muncii și deservirea ci
vilizata. Noile unități ce au fost 
create, modernizarea 
acestora precum și 
unui fond de marfă 
tutor au făcut ca 
populației să lie
Marele număr dc- lucrători din 
rețeaua comerțului de siat și 
cooperatist, mobilizat de de
putat!, au asigurat prin price
perea și experiența lor o de
servire civilizata. Se poale e-

jarea

și dotarea 
asigurarea 
ooreșpun- 

solicilările 
satisfăcute.

videnția cu rezultate bune mun
ca depulalilor Nicolae Fierea, 
losif Motoc, Catalina Rad, Va
sile Abraham, Olimpiu Medrea, 
Eugen Sine, losif Negoțiu, Do
minic Biro, Margareta Cîla șl 
alții.

Și in sectoarele de sănătate, 
învatamînt și cultura, munca 
depulalilor noștri a fost îndrep
tată pentru a rezolva multiplele 
sarcini iacredințate. Deputății 
llie Vonica, Arta Rozsnay, Va
lentina Rusu, Emilian Telileanu, 
Emi] Sfura, Maria Stoicoiu, Ni
colae Mania și alții au putut 
li găsiți oricînd la nobila lor 
misiune.

Deputății consiliului popular 
și-au adus aporlul lor și prin 
ședințele dc lucru ce au fost 
organizate, In comisiile perma
nente din caro fa< parte, pri
vind studiile și controalele efec
tuate, dar de un real ajutor 
ne-a fost activitatea lor practi
ca desfășurata fn circumscrip
țiile lor cu cetățenii, unde saau 
discutat bolăririle sesiunilor 
s-au mobilizat celălenii la îj 
lăpluirea obiectivelor propuse.

Sinlem conslienli că activita
tea depulalilor noștri nu o pu
tut rezolva încă toate proble
mele pc care orașuL 
și viata le ridică zi 
aceea socotesc că e i 
ne mobilizam și mai i 
lele noastre, să ne 
maj marc măsură pe < 
maselor la ' • • ■ - 
lor ce ne

Anul 1970 va marca un nou 
eveniment însemnat în viata 
acestui revoluționar oraș a) mi
nerilor, împlinirea a 200 de ani 
de existentă a orașului Lupeni. 
In întimpinarea acestui eveni
ment să facem lotul pentru ca 
orașul nostru să fje pregătit 
din toate punctele dc vedere, 
să fie demn de trecutul lui glo
rios, de prezentul lui eferves
cent 1

pe care le faci de nevoie, de
terminat de împrejurări.

Zis și iacul. Lăcătușii Vasi- 
le Gogu, Iosif Jacab, secon
dați de sudorii loan Ionici și 
Vasile Lauran, s-au așternut 
la lucru. Nu au dat 
multe explicații celor 
știind că au comandat 
clopot, se mirau de ce
cHorii au început să confec
ționeze mai intri un suport. 
Cert e că in 12 zile piesa a 
lost gala de montare.

Ne-am interesat mai in a- 
mănunt despre această lu
crare, executată după inge
nioasa idee a celor patru 
muncitori, coordonați de mai
strul Augustin Nagy. Ingenio
zitatea lor s-a împletit cu o 
foarte bună cunoaștere a con-

dijiilor pe care trebuia să le 
Îndeplinească gazometrul și, 
bineînfeles, cu mult curaj. 
Oricum, nici unul dintre ei 
nu mai conlecfionase așa 

' ceva.
— Dacă piesa era execu

tată de l.l.L., ne-ar ii costat 
exact 81 000 lei — ne-a rela
tat ti nărui inginer Eugen 
Cosma, șeiul sectorului me
canic al fabricii. Conlecfio- 
nată de noi, costul ei s-a 
redus la jumătate. Dar ceea 
ce este> mai important constă 
în operativitatea cu care a 
fost executată și în metoda 
originală folosită. Clopotul 
avea nevoie de aproximativ 
40 000 nituri. Acestea au fost 
înlocuite prin sudarea pârti
lor componente, ceea ce a 
dus la obținerea de economii, 
la realizarea unei lucrări de 
bună calitate.

. populația 
de zi. De 

necesar să 
intens for- 
bazăm în 

contribuția 
înfăptuirea sarcini- 

■rcvîn.

Lupeni 3-1; V, Lupeni — 
Jiul Petroșani 0—4: Minerul 
Lupeni — Jiul Petroșani 1—4.

Clasamentul pc echipe : 1.
Jiu’ Petroșani; 2. Minerul Lu
peni: 3. Viscoza Lupeni; 4. Pre
parația Lupeni. Indivrdua’ pa 
primele trei locuri s-au cl isa# 
în ordine : Tosif l.azăr, Petro
șani: Gheorghe Cotorogea, Mi
nerul Luoeni: Tosif Șmida. Jiu] 
Petroșani.

Echipele și sportivii clasați 
pe primele trei locuri au pri
mit diplome și premii în ma
teriale sportive.

Aurel SI.ARtI

(28 — 30 ianuarie)
— 7 Noiembrie: 
(29 — 31 ia-

Minerul : Prințul

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Beru și comisarul San 
Antonio (28 ianuarie — 1 fe
bruarie) ; Republica : Un do
lar găurit (29 ianuarie — 1
februarie) ; PETRILA : Ulti
ma tură
LONEA
Hombre 
nuarie);
negru (29 ianuarie — 1 fc-

bruarie); ANINOASA ; 
urmele șoimului (29—30 ia
nuarie) ; VULCAN : Omul 
momentului (29 ianuarie — 
1 februarie) ; LUPENI — 
Cultural : Vă place Brahms ? 
Muncitoresc : Colivie pentru 
doi (27—28 ianuarie); PARO- 
ȘENI : O chestiune de onoa
re (28—29 ianuarie) ; URI- 
CANI : -Singurătatea in doi 
(28—29 ianuarie).

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actualități; 
9,30 Odă limbii române; 10,05 
De prin sate adunate; 10,30 
Paletă multicoloră — muzică 
ușoară; 11,05 Tablouri celebre; 
11,15 Din țările socialiste; 12,00 
Arii din opere; 12,30 Intilnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radiojur
nal: 13,22 Melodii de II. Mă- 
lineanu; 13,45 Cintece populare:

14.00 Caleidoscop muzical; 14.40 
Radio publicitate; 15,00 Ateneu 
16,00 Radiojurnal; 16,20 Or lus
tra de muzică populară din 
Arad; 17,05 Antena tinerelului;
17.30 Album folcloric: 18.03 Mu
zică ușoară; 18,10 Orizont ști
ințific; 18,30 O melodic pc a- 
dresa dv.; 19.00 Gazeta radio;
19.30 Săptămîna unui meloman; 
20.05 Tableta dc seară; 20.10 
365 de cintece; 20.20 Arghe
ziană; 20.25 Zece melodii pre
ferate; 21.00 Convorbirile de 
joi: 21.30 Moment poetic; 21.35 
Solistul scrii — Fory Eteric; 
22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 22.20 Sport: 22.30 
Romanțe; 22.50 Piese do estra
dă: 23,10 Intilnire cu compo
zitorul Radu Șerban; 0,03—5.00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

Prohsle spun adevărul
O echipă de control, 

cadrul inspecției
din 

comerciale 
de pe lingă consiliul popular 
orășenesc Lupeni, a poposit 
la fabrica de pîine din loca
litate. După o documentare 
atentă, a ajuns la concluzia 
că piinea ce urma să fie trimi
să pe rețea in ziua aceea era 
dc calitate necorespunzătoare. 
Personalul de serviciu al fa
bricii a susținut, dimpotrivă, 
că piinea e bună. Erau nece
sare probe. Echipa de control

a trimis o cantitate de pîine 
la Inspectoratul sanitar de 
stat din Petroșani pentru ana
liză. Buletinul de analiză nr. 
7—8 din 8 ianuarie a.c. preci
zează că piinea nu se înca
drează în normele admise de 
STAS (procentele de aciditate 
și porazitate fiind de 55, 
respectiv. 54,8«/o). Contraca
rați cu probe, cei de :1a fa
brică, reci in fața adevărului, 
s-au făcut foc. Deci, afirmația 
lor in fața controlului nu fu
sese bine coaptă.

Pe scara I a blocului D 1 
din "Vulcan a început în 15 
ianuarie, pe la orele 15,30, 
mai întîi, o discuție, un fel 
de „ședință" între vecinele de 
la apartamentele 22, 20,
21, 18. Treptat, discuțiile uni 
degenerat și s-.a încins 
scandal de toată... 
țea. El a pătruns

14,

un 
fruniu.se- 

adînc in

somnul acelora care se odih
neau pentru .a merge liniștiți 
la lucru în schimbul II, așa 
că oamenii au fost nevoiți să 
viseze urît. Urită încăierare 
între 5 femei care, pe deasu
pra sînt și -vecine. -Dar cînd 
cade sămînța de scandal pe 
sol fertil, în zadar încerci 
s-o înlături. Ea încolțește ex
traordinar de repede.

0 mină de ajutor
Tatăl și-a chemat copiii 

in judecată
La Consiliul popular orășe

nesc Lupeni a sosii o scrisoa
re înduioșătoare. In ea se 
spune : „Mă aflu în salonul 
nr. 6 al Spitalului Vulcan. 
Soțul meu, Iosif Bora, m-a 
maltratat intr-un asemenea 
hal incit a trebuit să fiu in
ternată urgent în spital. Nu 
știu cînd o să mă fac bine, 
dar mă chinuie in permanen
ță un gînd : unde voi merge

cînd voi ieși din 
Acasă nu mai am 
merg. Soțul mă va 
continuare 
nice. Vă 
Scrisoarea este semnată de 
Florica Bora. O femeie, supusă 
bestialității soțului, a ajuns 
la capătul speranțelor. Ea are 
nevoie de ajutor. Credem că 
organele competente din Lu
peni i-1 vor acorda.

spital ? 
curajul să 
supune in 

la chinuri groaz- 
rog ajutați-mă !"

In urma unei di..•ulii 
.aprinse cu soția și cu 
trei copii ai lor, Ioan llamz 
din Lupeni a ajuns la spital. 
Cei trei copii — Ioan, Aurel 
și Marioara — și-au unit for
țele împotriva tatălui. L-au le
gal de miini și de picioare și 
!-au bătui ca pe un sac de 
box. Ba mai mult, că au dat 
și cu picioarele. Auzind stri
găte, vecinii Ion Tudoran, Vic-

mai 
cei

■a-

(oria Rusii și Nicolae Măruță 
i-au sărit victimei in ajutor. 
L-au dezlegat pe om și I au 
transportat la spital. ( :tu 
pacitate la niște copii față de
părintele lor!... Opinia publi
că din laipeni condamnă cu 
asprime gestul necugetat al 
copiilor lui llaiuz. Iar acesta 
a fost nevoit să-și cheme co
piii în judecată. Minuni ale 
vieții cotidiene.

6.00 Program muzical de di
mineață; 7.00 Radiojurnal: 7.10 
Program muzical de dimineață 
(continuare): 8.10 Tot înainte; 
9,00 Jocuri din Muscel;’ 9,10 
Curs de limba rusă: 9.45 Ma

tineu de operă,- 10,50 Buchet 
de melodii populare; 11.10 Pa
gini din operete: 11,30 Piese 
celebre din muzica de estradă; 
12.15 Concert de prînz; 13.15 
Din eîntecelc și dansurile po
poarelor: 13.30 Cine știe cîști- 
gă: 14,03 Auzite din bătvîni 
— muzică populară 15,00 Me
lodii care străbat lumea — mu
zică ușoară: 15,40 Radio publi
citate; 16,00 ’Radiojurnal; 16.40 
Cronica muzicală; 17,00 Vedete 
ale muzicii ușoare; 17,35 Dic
ționar de literatură universală; 
18,00 Varietăți 
Arte frumoase; 
bună. copii: 
Beethoven. ‘200 
nașterea compozitorului; 
Muzică de jazz;
de aur: 
lese 
tru.

muzicale: 19.30
19,55 Noapte 

20,00 Festival 
dc ani dc la

22,15
,30 Fonoteca

,45 Pagini corale a- 
!3,05 Opera secolului nos-

BULETINE DE .ȘTIRI : Pro
gramul 1 : 5,00; 6,00; 9,00; 10 00; 
11,00; 17,00; 18,00; 20,00; 
.2,00; 4210. Programul II; 
12,00; 14,00; 23,00; 0,55.

!l,00;
6.05;


