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Majoritatea elevilor de Io 

Grupul școlar profesional Pe
troșani sint pregătiți pentru u- 
nitățile care aparțin de Centra
la cărbunelui Petroșani, respec
tiv pentru exploatările miniere 
si U.U.M.P. Anul acesta, au ab
solvit cursurile școlii profesio
nale oproope 300 de elevi : 35 
electricieni de mină, 50 lăcă
tuși de mină, 30 strungari, 14 
sudori, 15 modelori, 51 tehni
cieni electromecanici, de ma
șini și utilaje etc., toți fiind 
repartizați unităților din cadrul 
C.C.P. și Combinatului carboni
fer Tg. Jiu.

O dală intrat in producție, 
tinărul absolvent ol școlii pro
fesionale, pină ccum elev, pă-

La examenul 
exigent 

al activității 
de producție,

CEI
MAI TINERI 
MUNCITORI
Al UZINEI

RĂSPUND CU

șeșle in rindurile muncitorimii, 
io contact direct cu munca și 
meseria pe care și-a ales-o. 
Neîndoios, el trebuie să facă 
față unor probleme și situații 
noi, trebuie să se încadreze ce
rințelor și normelor de produc
ție, disciplinei muncii..

Au trecut trei luni de cînd 
Uzina de utilaj minier Petroșani 
a primit un nou contingent de 
muncitori, tineri absolvenți ai 
școlii profesionale. Deși este o 
perioadă relativ scurtă, socotim 
justificată întrebarea : in ce 
măsură ou reușit acești tineri 
să facă față cerințelor pe care 
le ridică uzina ? Despre natu
ra acestor cerințe ne-a răspuns 
inginerul șef, Alexandru Tol- 
vay : „Pentru a face față ce
rințelor producției, tinărul >re-* 
buie să fie capabil să execute 
lucrări corespunzătoare gradului 
lui de calificare, să stăpinească 
meseria, să dovedească preocu
pare pentru ridicarea califică
rii profesionale, disciplină și 
conștiinciozitate in munca sa, 
să se integreze in prescripțiile

Flavia DUMITRAȘ

(Continuare in pag a 3-a)

I ncru la... înă'țime. pe șantierul poligonului de panouri 
mari de la Livezenî.

Pledoarie 
PENTRU 

MECANIZARE
Referindu-ne la mecanizarea 

operațiunilor din subteran și 
de la suprafața minei, la apli
carea de procedee tehnologice 
noi, eficiente, la condițiile de 
lucru asigurate la locurile de 
muncă, se poate afirma cu 
certitudine că in anii cincina
lului care se încheie s-a re
alizat un progres calitativ re
marcabil in toate compartimen
tele de activitate ale unităților 
miniere ale Văii Jiului

In stratul 3 — cu ponderea 
cea mai mare in producția de 
cărbune — s-a extins, îndeo
sebi in ultimul timp, metoda 
de exploatare cu frontale cu 
un preabataj unic pe felie, 
chiar in zonele slab dezvolta
te. Producția se concentrează, 
modernizarea procesului teh
nologic are cîmp larg — la 
propriu și Ia figurat — de 
manifestare... Fazele extracției 
de „aur negru" — tăierea, sus
ținerea. transportul — cîștigă 
virtuți aparte. Dacă la înce
putul cincinalului actual în 
dotarea unităților existau doar 
două combine de abataj (din
tre care doar una singură func
ționa sporadic intr-un frontal 
din stratul 18. E. M. Vulcan) 
in prezent se întilnesc 22 uti
laje de tăiere-încărcare...

Evoluția indicatorilor tehni-

(Continuare în pag. a 3-a)

In casă 
nouă

i Un nou bloc, care a ob
ținut la recepție calificati
vul „foarte bine", a fost pre
dat joi, locatarilor. Este vor
ba de blocul D 3 cu 30 apar
tamente, situat în cartierul 
Viscoza IV din Lupeni.

EXCURSIE
| Consiliul Uniunii Asociați- 
! ei studențești. in colaborare
I cu filiala din Petroșani a
1 O.N.T. organizează pentru
I studenții Institutului de mt-
I ne Petroșani, în zilele de
I 27, 28 și 29 noiembrie, o
I excursie la București. Obiec-
Itivele principale ale excursi

ei le constitui- pe lingă vi
zitarea muzeelor din Bucu
rești și vizionarea meciului 
de rugbi România — Franța.
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II IN
In sprijinul 

bunei gospodăriri 
și înfrumusețări 
a municipiului — 

CONTRIBUȚIA 
VOLUNTARĂ 

A CETĂȚENILOR

Fabrica de stîlpi hidraulici Vulcan. După orele de lucru, 
Claudia Rimboi iși verifică, atentă, strungul...

PIAȚA MODERNA
Ca un răspuns dat cerin

țelor mereu crescînde ale lo
cuitorilor din Lupeni, în ,.a- 
nul 1971 se va construi, în 
acest oraș, o modernă piață 
pentru desfacerea de către 
întreprinderile agricole de 
stat, cooperatori, producători 
particulari a produselor agro-

Ședință de analiză
Școala profesională comer

cială organizează, astăzi, la 
ora 9, la Casa de cultură 
din Petroșani, o analiză a 
activității la care vor par
ticipa cadrele didactice, pă

A

Cerințele edilitare mereu spo
rite impuse de ■ dezvoltarea e- 
conomică a localităților sînt a- 
coperite în cea mai marc par
te prin fondurile alocate de la 
buget. La efortul statului se a- 
lătură, însă, și eforturile ma
selor largi de cetățeni.

In cadrul emulației cetățe
nești pentru ridicarea nivelu
lui urbanistic al orașelor noas
tre, pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a municipiu
lui se înscriu și strădaniile lo
cuitorilor așezărilor noastre ru
rale pentru executarea unor 
lucrări de interes obștesc prin 
contribuție voluntară bănească 
și prin muncă.

Ca și-n alți ani, lucrările e- 
fectuate prin contribuție volun
tară a cetățenilor au contribuit 
și-n 1970 la înfrumusețarea și 
buna gospodărire a localități
lor municipiului. Cetățenii au 
extras materiale din albiile 
rîurilor, au reparat drumuri 
comunale pe o distanță de 78,6 
km. au executat numeroase lu
crări menite să elimine urmă
rile inundațiilor precum și alte 
lucrări de interes local. Din 
totalul de 7 634 zile/muncă cu 
brațele, preconizate a se reali
za de către cetățeni pe acest 

alimentare. Piața va fi am
plasată în imediata apropie
re- a stației C.F.R., asigurin-- 
du-se astfel condiții optime 
de transport a produselor.

Lucrarea va fi executată 
de Grupul de șantiere nr. 2 
al T.C.H.

rinții elevilor și reprezen
tanții organizațiilor comer
ciale unde elevii școlii își 
desfășoară practica dc pro
ducție.

an, s-au raportat, deja, pînă 
în prezent 6 911 zile iar cu 
atelajele au fost realizate 931 
zile muncă față de cele 1 086 
propuse.

In ceea ce privește contribu
ția bănească s-a votat pe acest 
an o contribuție de 37 930 lei 
și s-au încasat pînă acum peste 
33 000 lei. Au început lucrările 
dc extindere a căminului cul
tural din satul Iscroni, au fost 
turnate fundațiile de beton ale 
clădirii urmînd ca pînă la fi
nele anului să fie executate 
conform contractului încheiat cu 
I.G.L. lucrări în valoare de în
că 85 000 lei. Tot în această co
mună, la Aninoasa au fost ter
minate lucrările de construc
ție a trotuarului pe o distan
ță de peste 100 ml. In locali
tatea Răscoala, aparținînd ora
șului Petrila, au început lucră
rile dc împrejmuire a școlii ge
nerale iar în localitatea Tirici 
s-a construit un pod care a și 
fost dat în funcțiune.

S-au făcut mari progrese în 
acest an și în privința extin
derii electrificării localităților 
noastre rurale. Cu participarea

I. D.

(Continuare în pag. a 3-a)

OHEGAIIA 0! PARTID Șl GUVfRNAMfNIAlA,
CONDUSA DI TOTARAțH NICOIAE CEAUSESCU, 

ȘI-A IHIÂI tizii# IN 4. P. BULGARIA
Trimisul special Agerpres, 

I. Ionescu, transmite; mii 
dc locuitori ai Sofiei au 
venit, sîmbătă dimineața, la 
aeroportul din capitala Bulga
riei pentru a saluta la plecare 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialis
te România condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, care a făcut o 
vizită oficială în Republica 
Populară Bulgaria.

Clădirea aerogării era împo
dobită cu mari drapele româ
nești și bulgare. Portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu 
era încadrat de portretele to
varășilor Todor Jivkov și 
Gheorghi Traikov.

Pentru a-și lua rămas bun de

Sîmbătă după-amiază s-a 
înapoiat în Capitală delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, care a făcut o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Populară Bulgaria.

Din delegație au făcut par
te tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
d-C. al P.C.R., prim-vicepreșe- 
efinte al Consiliului de Min’ș-

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației 

a Republicii Socialiste România
de partid și guvernamentale 
în Republica Populară Bulgaria

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar. Prezidiului Adunării 
Populare și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Populare 
Bulgaria, o delegație dc partid 
și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România, condu
să de tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
tăcut ■ o vizită oficială în Re
publica Populară Bulgaria, in
tre 18 și 21 noiembrie 1970.

In timpul vizitei a fost sem
nat noul Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Bulgaria.

Delegația a vizitat orașele 
Botevgrad și Vrața, Combina
tul chimic Vrața, s-a întîlnit 
cu numeroși oameni ai muncii 
și cu reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, 
luînd cunoștință de realizările

Vizita tovarășului
NICOLAECEAUȘESCU

in județul Olt
Avionul cu care a călătorit 

de la Sofia spre patrie dele
gația dc partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a făcut 
o vizită oficială în țara ve
cină și prietenă, a făcut o es
cală, datorită condițiilor at
mosferice nefavorabile din Bu
curești, pe aeroportul din Cra
iova.

In întîmpinarea conducătoru
lui partidului și statului nos
tru, a tovarășilor Ilie Verdeț, 
Leonte Răutu, Vasile Pa
tilineț, Corneliu Mănescu, 
Vasile Vlad, membri ai dele
gației, au venit tovarășul Con
stantin Băbălău, prim-secretar 
al Comitetului județean Dolj al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului popular 
județean, reprezentanți ai or
ganelor locale de-partid și de 
stat. Numeroși cetățeni ai Cra- 
iovei, aflînd vestea sosirii în 
orașul lor a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au ținut să fie pre

la oaspeții români, la aeroport 
au venit tovarășii Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politie al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului dc 
Miniștri, Todor Pavlov, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Ivan Popov, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, preșe
dintele Comitetului de Stat 
pentru Știință și Progres Teh
nic, Stanko Todorov, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, An- 
ghel Țanev, membru supleant 
al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Bulgar, Venelin ICoțev. 
secretar al Comitetului Central

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
tri, Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Va- 
sile Patilineț, membru suple
ant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Cor
nel iu Mânescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Nicolae Blejan, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Sofia.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. delegația a fost salutată 

poporului bulgar in construirea 
socialismului, de preocupările 
Partidului Comunist Bulgar pri
vind dezvoltarea în continuare 
a economiei, științei și cultu
rii, ridicarea nivelului de viață 
al poporului, pentru asigurarea 
progresului multilateral al so
cietății socialiste.

Inalților oaspeți li s-a rezer
vat pretutindeni o primire cor
dială, expresie a prieteniei 
frățești tradiționale dintre po
poarele român și bulgar.

Intre delegațiile de partid și 
guvernamentale ale celor două 
țări au avut loc convorbiri, la 
care au participat:

Din partea română : Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-viceprcședinte al 
Consiliului de Miniștri, Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 

zent i Pe aeroport pentru a-1 
saluta cu deosebită căldură și 
dragoste, pentru a-și exprima 
și cu acest prilej, profundul 
atașament față de politica in
ternă și externă a partidului 
și statului, pusă în slujba in
tereselor fundamentale ale po
porului român, a cauzei socia
lismului și păcii.

★

De la aeroport, tovarășul 
Ceaușescu, ceilalți membri ai 
delegației, se îndreaptă spre o- 
rașul Balș, unde a fost con
struită una din cele mai ti
nere unități industriale ale ță
rii, Fabrica de osii și boghiuri.

Directorul uzinei, inginerul 
Teodor Iercan, informează pe 
oaspeți că în prima etapă u- 
zina va produce osii și roți 
monolit pentru vagoane, iar în 
etapa a doua și boghiuri. In 
această lună urmează să fie 
pusă in funcțiune linia de pre
lucrare la cald a osiilor. De 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Petar Tancev, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vladi
mir Bonev, Roza Koritarovi, 
Gheorghi Bokov, membri ai 
Secretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, Sava Ganovski, preșe
dintele Biroului Adunării 
Populare, Dancio Dimitrov, 
prim-viceprcședinte al Prezi
diului Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria, 
Gheorghi Kulișev, vicepreșe
dinte al Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, 
Mincio Mincev, secretar al 
Prezidiului Adunării Populare, 
Anghel Todorov, prim-secretnr 
al Comitetului orășenesc Sofia 
al Partidului Comunist Bul
gar» Gheorghi Stoilov, preșe
dintele Comitetului Executiv 

de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană, Maxim Berghiunu, 
Janos Fazekas, Manea Mănes- 
cu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Stoica, Va
sile Vîlcu, Ștefan Voitec. Iosif 
Banc, Petre Blajovici. Miron 
Constantinescu, Ion Stănescu. 
de membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului. conducători ai instituții
lor centrale și organizațiilor 
obștești, generali, ziariști.

Au fost de față Borislav 
Konstantinov, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Ambasa
dei R. P. Bulgaria la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Vasile Patilineț, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe. Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șeful secției Relații 
Externe a C.C. al P.C.R., Ni
colae Blejan. ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
la Sofia.

Din partea bulgară : Todor 
Jivkov, priin-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria. 
Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare, 
Boris Velcev, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, Lîcezar Avra
mov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Con

altfel, în perioada probelor teh
nologice au și fost livrate be
neficiarilor peste 2 000 de osii 
simple.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează halele unde se 
află linia de forjare a o- 
siilor. Se parcurge, pe flu
xul de producție, drumul pe 
care îl face lingou! de oțel, 
cu diametrul de aproape ju
mătate de metru, pînă la pro
dusul finit — roata. Procesul 
tehnologic este complet meca
nizat .și automatizat, fâcînd să 
dispară din nomenclatorul dc 
profesii tradiționala activitate 
a forjorului manual, a omului 
care manipula barele incandes
cente dc metal cu eforturi uria
șe. De la panourile de comandă. 
„forjorii11 conduc acum toate o- 
perațiunile. Multe din utilaje
le moderne cu care este do
tată uzina poartă marca de 
fabrică a unor unități indus
triale românești. Astfel, 
F.M.U.A.B. a furnizat strungu
rile Carusel, U.M. Timișoara 

al Sfatului popular orășeneso 
Sofia, membri ai Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, ai Prezidiului ,\- 
dunării Populare și ai guver
nului, conducători de institu
ții centrale și organizații ob
ștești, oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști bulgari și 
străini.

De la reședința guvernamen
tală Vrania. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și membrii delega
ției române au fost conduși de 
tovarășii Todor Jivkov. prim- 
secretar al Comitetului Cental 
al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Gheorghi Traikov, președin' 'o 
Prezidiului Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria. Boris Vel- 
cev, membru al Biroului Poli-

(Continuare in pag. a 4 a)

Numeroși cetățeni ai Capita
lei au venit la aeroport pen
tru a adresa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urarea de 
bun venit. Ei aplaudau, ovațio
nau, scandau îndelung 
„Ceaușescu—P.C.R !.", expri- 
mîndu-.și sentimentele de dra-* 
goste și stimă față de conducă
torul partidului și statului 
nostru, deplina satisfacție față 
de rezultatele deosebit de fruc
tuoase ale vizitei oficiale in 
R. P. Bulgaria a delegației do 
partid și guvernamentale a ță
rii noastre. Secretarul gene
ral al partidului a răspuns o- 
vațiilor mulțimii, a strîns mîi- 
nile a numeroși cetățeni.

(Agerpres;

siliului de Miniștri, Ivan Ba- 
șev, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, ministrul afacerilor ex
terne, Konstantin Tellalov, 
membru supleant al C.C. al 
P.C. Bulgar, șeful secției de 
politică externă și relații in
ternaționale a C.C. al P.C. Bul
gar, Spas Gospodov, membru 
al C.C. al P.C. Bulgar, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al R.P. Bulgaria la 
București.

La convorbiri au participat, 
de asemenea, consilieri și ex- 
perți ai celor două delegații.

In cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de prietenie și înțelegere 
reciprocă, delegațiile s-au in
format asupra stadiului con
strucției socialiste în cele două 
țări.

Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii

(Continuare in pag. a 4 a)

— podurile rulante, „Electro- 
putere-1 — Craiova — tran
sformatoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
preocupările privind extinde
rea uzinei, de stadiul construc
ției turnătoriei și oțelăriei. 
Secretarul general al partidu
lui dă indicații ca proiectanții 
să manifeste o înaltă respon
sabilitate în folosirea judicioa
să a terenului, pentru a se 
evita scoaterea din circuitul 

■ agricol a unor suprafețe prea 
mari. In același timp, cere să se 
întocmească studii pentru ca 
la Balș să fie concentrată pro
ducția turnătoriei și oțelăriei 
în așa fel incit acestea să fie 
în măsură să deservească și 
alte fabrici și uzine din jude
țele învecinate. ..In acest fel, 
arată tovarășul Ceaușescu. 
va crește rentabilitatea și sa 
va ajunge la o specializare po
trivit cerințelor și exigențelor

(Continuare in pag. a 3-a)
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ÎNALTA RESPONSABILITATE
atribut esențial

în activitatea comunistului
Două fopte, in eporență nu 

atit de neobișnuite și de semnifi
cați.e, au reținut atenția partici- 
ponților Io odunoreo generală o 
comuniștilor din fosta zonă I de 
Io mino Loneo. Primul : aduna
rea a început cu o intirziere de 
mai bine de o oră. Al doilea : 
numărul relativ redus al partici- 
ponților 'a dezbaterea octivitâții 
desfășurote de organizație. Pre
zența unora din membrii orga
nizației la adunare se lăsa mult 
așteptată ; altora o trebuit să Ii 
se facă invitații speciale, 
de ultimă oră, la domiciliu... 
Deci, disciplina, disciplina de 
partid, responsabilitatea partinică 
este o problemă in orgonizațiile 
de bază din sectoarele acestei' 
foste zone.

Autorul acestor rinduri, a> fi 
nedrept dacă ar susține că e- 
ceastă stare de lucruri caracte
rizează activitatea întregii organi
zații, a tuturor membrilor săi. Nu, 
nu aceasta este caracteristic. 
Dimpotrivă. Marea majoritote a 
comuniștilor din fosto zonă 1 a 
desfășurat o activitate bogată, 
pătrunsă de răspundere pentru 
mobilizarea întregului colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
fa realizarea sarcinilor de pro
ducție și a angojomentelor luote 
in întrecerea socialistă, pentru 
creșterea producției și o produc
tivității muncii, pentru reducerea 
continuă o prețului de cost, pen
tru îmbunătățirea colităb'i cărbu
nelui. Acest lucru l-au demon
strat în mod expresiv prin fapte 
concrete in producție comuniștii 
din brigăzile conduse de Marin 
Ciubăr, (sectorul I). Traian Mol
nar (sectorul II), Teofil Haliciuc 
(sectorul IU) care au depășit 
lună de lună angajamentele 
luate in întrecerea socialistă, ob- 
ținînd randamente de peste 8 
tone pe post și mulți alții.

Dor nu este mai puțin odevă- 
rct că nu toți membrii organiza
ției au dovedit o responsabilitate 
corespunzătoare cerințelor pe 
core partidul le pune in fața 
membrilor săi, fapt care s-o răs- 
Irint negativ asupra activității 
ergonizoției. In darea de seomă 
.prezentată în fața adunării s-ou 
jelevol și unele aspecte negative 
xiin octivitatea economică : în 
țnedie, aproximativ o treime din 
| rigă zi — dintre care unele con
fuse de membri de partid - nu 
f-cu reolizot planul lunor, ceea 
ț o determinat, in primele 9 luni 
Ș-e anului, un minus de peste 

0C0 tone de cărbune, ca ur- 
more, in principal, o nerealizării 
productivității planificate. Toto- 

wato. s-au depășit consumurile 
țspecifice de material lemnos și 
cheltuielile de producție pe tona 
pe cărbune. Printre cauzele care 
cu generat oceste rămineri in 
urmă odunoreo a scos in eviden
ță numeroase abateri de Io dis
ciplina muncii, care s-au mani
festo! îndeosebi prin absențe 
5> întirzieri de la lucru, încălcaiea 
prescripțiilor tehnologice, neres- 
pectoreo indicațiilor maiștrilor și 
inginerilor, și altele. In odunare 
s-a remorcat că reducereo ab
sentelor (motivate și nemotivate) 
ide Io lucru cu numai o treime, 
loportot la productivitatea medie 
,pe explootore, or fi asigurat nu 
pumoi reolizorea integrală dar șl 
depășirea sarcinilor de pion.

Cum ou acționat comuniștii 
din organizația de partid pentru 
înlăturarea acestor stări de lu
cruri negative ? Din dezbateri a 
reieșit că unii membri de partid 
nu numoi că n-ou făcut opinie 
împotriva indisciplinei, dai 
jiși ou ovut asemenea 
(losif Antal, Petru Lupo, 
Holozi, loan Bolea și alții 
ovul absențe nemotivate de 
lucru ; Constantin Jocotă, Nico- 
loe Micleo și alții comentează 
dispozițiile primite din partea 
superiorilor ; Petru Florescu, Ale
xandru Ciobanu, loan Cîmpeon 
nu-și îndeplinesc în mod conștiin
cios sarcinile de serviciu, unii 
membri de partid, in special din 
cei de la întreținere și regie, pă
răsesc serviciul înainte de ter
minarea programului etc.). Este 
de mirare că în activitatea unui 
colectiv există multe abateri de 
Io disciplina muncii atita timp 
cit cei care sint chemați sâ se 
situeze in primele rinduri, oferă 
ei înșiși exemple de indisciplină ? 
Chiar și dorea de seomă, ciiti- 
cind faptul că unii membri de 
partid ca Marin Luță, loan Te- 
car, Nicolae Daj, Gheorghe

Orban, Nîcoloe Honeș, Eugen 
Socs, Ernest Gyorgy, loan Hurez, 
Constantin Hordilă și alții s-au 
sustras de la viața de organiza
ție, recunoștea câ acolo unde 
slăbește răspunderea, disciplina 
de partid, treburile nu merg bine

nici in procesul de producție. 
Desigur, în cozul de fotă recu
noașterea este tardivă, dar ea 
trebuie ovută in vedere pentru 
viitor co unul din odevărurile pe 
care activitoteo practică le-o de
monstrat nu o dată in exploată
rile noastre miniere.

coptul că în fosta zonă I de 
la mina Lonea lucrurile ou ajuns 
pînă aici nu este întimplător. 
Fostul comitet de partid, birou
rile organizațiilor de bază nu ou 
manifestat o preocupare cores
punzătoare pentru educarea 
membrilor de portid in spiritul 
unei inolte răspunderi partinice, 
ol disciplinei și exigenței comu
niste. Cei care au săvirșit abeteri 
de Io disciplina de partid sau 
de la disciplina muncii nu au 
fost puși decit rareori in discuția 
comuniștilor, în dezbaterea adu
nărilor generale, nu s-au făcut 
probleme din aceste cazuri. De 
ce au ajuns lucrurile pînă aici ?
- S-a făcut prea puțin - re

marca în adunare tovarășul Petru 
Stupu - pentru ridicarea conștiin
ței partinice o fiecărui membru 
de portid. Comitetul de partid o 
muncit mai mult „la general".

— Unii membri oi birourilor or
ganizațiilor de boză - arăta la 
rindul său tovarășul Zeno Șuștoc 
ou fost inactivi. Faptul că la 
sectorul III adunările de partid 
s-ou ținut la intervale foarte 
mari este un lucru nepermis. 
Comitetul de partid pe zonă și 
chiar comitetul de partid ol mi
nei ou făcut foarte puțin pentru 
Îndrumarea, controlul și sprijini
rea birourilor organizațiilor de 
bază, ocupîndu-se de aceste d.'O- 
bleme doar cind și cind. Or, 
munca de partid nu trebuie să 
se desfășoore sponton sou 
etape ; ea trebuie să aibă un 
caracter permonent și dinamic.

Tovorășii Ion Bălănescu, Nico
lae Știrbu, Ion Georgescu și olți 
vorbitori ou subliniat in cuviniul 
lor necesitoteo ca noile birouri 
ole organizațiilor de boză alese 
in urma desființării comitetului 
de partid pe zonă și creării or
ganizațiilor de boză pe sectoare, 
ca urmore o punerii de acord o 
structurii organizatorice de partid 
cu structura de organizare admi
nistrativă să treacă la o octivi- 
tate mai bine gindită și organi
zată pentru ridicorea conștiinței 
și răspunderii fiecărui membru 
de partid - chezășia mobilizării 
cu succes a întregului colectiv 
de soloriați la o activitate rod
nică in producție, la realizarea 
tuturor obiectivelor stabilite de 
partid.

In adunare unii vorbitori și-au 
exprimat părerea că prin aplica
rea noii structuri organizatorice 
munca se va îmbunătăți. In a- 
ceostă privință lucrurile trebuie 
înțelese mai bine. Prin punerea 
de acord o structurii organiza
torice de partid cu structura ad-

ministrotivo se creeoză doar 
cadrul necesor, premisa pentru 
îmbunătățirea activității atit pe 
linie de partid cit și pe linie de 
producție. Ar fi greșit sâ se crea
dă că prin oplicorea noii struc
turi se obține automat o îmbu
nătățire a muncii I Prin crecrea 
organizațiilor de bază pe sectoa
re se asigură acestor organiza
ții posibilitatea să-și întărească 
rolul de conducător politic la lo
cul de muncă, sâ exercite mai 
bine controlul și îndrumarea. Dar, 
in afara aspectului organizatoric, 
a controla, a îndruma, înseamnă 
competență, cunoaștere, răspun
dere, perseverență, înseamnă o- 
bligația din porteo fiecărui co
munist de a desfășura o aseme
nea activitate incit să contribuie 
activ la materializarea sarcinilor 
puse de partid.

Insistind asupra îmbunătățirii 
stilului de muncă al birourilor or
ganizațiilor de bază nou alese, 
adunarea a subliniat necesitatea 
stringentă de o se acționa in așa 
fel incit munca colectivă in ca
drul acestor organe să nu fie o 
simplă lozincă. Dezbaterea unor 
probleme majore, luarea de hotă- 
riri corespunzătoare, repartizarea 
de sarcini concrete tuturor comu
niștilor după aptitudinea, capa
citatea și posibilitățile fiecăruia, 
urmărirea, îndeplinirea 
sarcini trebuie să fie 
muncii întregului birou. In același 
timp este necesar să se manifes
te toată grija pentru buna pre
gătire și desfășurare a adunări
lor de partid ca fieca'e din oces- 
te odunări să devină o școală 
de educare comunistă, un mijloc 
puternic de mobilizare a tuturor 
membrilor de partid la realizarea 
sarcinilor, să se acorde atenția 
cuvenită bunei desfășurări □ irj- 
vățămintului de partid, înd'umă- 
rii activităților organizațiilor de 
sindicat și U.T.C., creșterii răs
punderii membrilor de partid cere 
îndeplinesc sarcini de conducere 
pe linie tehnico-odministrativă.

19,15 Publicitate.MARȚI 3 NOIEMBRIE

Box : Semifinalele Cam
pionatului național. în
registrare de la Sala 
Floreasca.

18,30 Micii meșteri mari, 
misiune pentru pionieri.

10,00—11.00 Teleșcoală. 
16,00 Deschiderea emisiunii.

acestor 
rezultatul

C. M.

18,00 Ateneu. Emisiune 
actualitate muzicală.

de

E-

19,20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

CÂRTI NOI
A. Bolintinea.nu — M. Ma- 

lița i CARTA O.N.U. — DO
CUMENT AL EREI NOASTRE 
(E. P.).

împlinirea a 25 de ani de la 
semnarea Cartei Organizației 
Națiunilor Unite (26 iunie 
a945) și de la intrarea ei în 
vigoare 
este un îndemn 
asupra 
cațiilor acestui organism 
național. Lucrarea de față își 
propune să mijlocească unui 
larg cerc de cititori o mai bu
nă cunoaștere a Cartei și a 
principalelor linii ale evoluției 
și sensurilor activității ei. Cer
cetătorii s-au străduit să ilus
treze valoarea ideilor funda
mentale. întemeiate pe credin
ța în capacitatea rațiunii 
mane de a-și afirma proemi
nența in raporturile interna
ționale.

(24 octombrie 1945) 
Ia reflecție 

rosturilor și semnifi- 
inter-

ti

Acad. C. 1. Gulian — HEGEL 
SAU FILOZOFIA CRIZEI (Ed. 
Academiei).

Lucrarea, respectind admira
bilul efort de exegeză care se 
desfășoară de aproape un veac 
și jumătate de către interpre
t'd lui Hegel, este o valoroasă 
contribuție la explicarea și va
lorificarea filozofiei hegeliene, 
iuminînd raporturile ei cu so
cietatea care i-a dat naștere 
și, totodată, reliefînd impor
tanța ei istorică și de actuali
tate în gîndire.

Gall Ernij.
METETC (E. ‘

IDEALUL PRO-
P.).

apleacă maj ales

19,30 Telejurnalul de seară. | 
20,00 Reflector.

20,15 Seară de teatru : „Tra
gedia optimistă" de 
Vsevolod Vișnevski.

22,15 Film documentar : Ar
hitectura poloneză.

22,30 Telejurnalul de noapte.

22,45 Muzicorama — revista 
actualităților de muzică 
ușoară.

23,15 închiderea emisiunii.
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Desfășurarea 
transportului

in comun
în condiții 

optime

Autorul se 
asupra semnificațiilor mitului 
prometeic pentru lumea mo
dernă. Despre Prometeu, Marx 
a spus că „este cel mai de 
scamă stint și martir al ca
lendarului filozofic". Mitul sim
bolizează aspirația spre pro
gres a omului, atitudine ac
tuală în întreaga istorie a o- 
menirii.

Ford Madox Ford. POVES
TEA UNEI PASIUNI (Col. 
Meridiane).

Ford (1873—1939) a fost preo
cupat de experimentele și ino
vațiile de ordin formal, a cău
tat să reformeze tehnica ro
manului englez. Volumul a- 
costa este o poveste din lumea 
..bună" și, totodată, un roman 
psihologic construit într-o ma
nieră foarte modernă care ni-1 
evocă pe Marcel Proust.

Dr. ing. Petre Dodoc. STRUN- 
JIREA DE ÎNALTA PRECI
ZIE (Ed. Tehnică).

O carte de strictă specia
litate în caro se studiază in
fluența vibrațiilor asupra pre
ciziei strunjirii. Sint analizate 
tipurile, cauzele, precum și 
mecanismul transmiterii acestor 
vibrații la suprafața piesei In 
procesul de așchierc.

SEZONUL RECE IMPUNE

Exigențe sporite in fața comisiilor tehnice și for

In urma publicării notei cri
tice „Boală grea inventarul 
ăsta” (apărută în ziarul nostru 
nr. 6512 din 8 octombrie) in 
care semnalam faptul că in
ventarul de la magazinul nr. 
66 menaj-Aeroport s-a tran
sformat de fapt intr-un pro
gram, am primit citeva pre
cizări, de natură să limpezeas
că situația, de la tov. Dumitru 
Poenaru, " . ~ z- .
produse 
lată-le : 
dispozițiile in vigoare, inventarul

(Urmare din pag /;

directorul O. C. L. - 
industriale Petroșani. 
„In conformitote cu

0

REALĂ

substanțial din partea foruri
lor competente, mai ales prin 
construirea de urgență a unei 
stații de întreținere corespun
zătoare și dotarea secției cu 
mijloacele tchnico-materialc pe 
măsura cerințelor.

In scopul îmbunătățirii trans
portului în comun, colectivul 
care a întreprins studiul a fă
cut și alte propuneri. Se im
pune mai ales îmbunată' m.a 
structurii organizatorice a sco
ției, elaborarea unui regula
ment de organizare și fumtio- 
nare a acesteia, perfecționarea 
sistemului de reparații, revizii 
<’><'■ a parcului. Sini pos:b:li- 
tăți pentru îmbunătățirea gra
ficelor de circulație și a acti
vității personalului de bord în 
sensul asigurării condițiilor ci
vilizate de transport. Aceasta 
presupune din partea conduce
rii I.G.C. exigențe sporite fa
tă de personalul secției trans
port, înlocuirea persoanelor ne
corespunzătoare. indisdplinatc, 
lipsite de răspundere fată de 
obligațiile lor profesionale, fa
ță de modul cum se desfășoară 
transportul în comun.

In același timp insă, desfă
șurarea în condiții optime, ci
vilizate a transportului în co
mun în municipiu] nostru ne
cesită și aportul cetățenilor, al 
organelor obștești, în sensul e- 
li mi nării actelor iresponsabile, 
de sfidare a clicii cetățenești 
care conturba desfășurarea 
transportului comun. Un exem
plu regretabil în acest sens s-a 
întîmplat la Vulcan. Prin fap
tul că autobuzul local a în- 
tirziat la mină din cauza ba
rierei. unii salariați au mal
tratat personalul de bord. Ma
nifestări de acest gen. de ne- 
rcspectare a regulilor de circu
lație. a normelor de conduită 
civilizată, inclusiv deteriorarea 
autobuzelor, sînt săvîrșite și <5e 
salariați aj altor unități- mal 
ales ai minei T.onea. U.n M.p. 
etc.

îmbunătățirea transportului 
în comun — cu implicații atit 
de complexe asupra vieții so- 
cial-economiee a municipiului 
nostru — reclamă așadar con
tribuția tuturor factorilor !

face fără respectarea regulilor 
de uzanță normală de circu
lație. Nu se manifestă 
cientă exigență față de 
care călătoresc fără bilet sau 
scot bilete pentru 
scurte decît traseul 
In cadrul secției se ..... 
obiceiul de a se schimba 
ferii dc pe un autobuz 
altul fără proces-verbal 
picdarc-primire, de aici lipsa 
de cointeresare a acestora fa
ță de întreținerea autobuzelor, 
cu normarea firească : uzura 
prematură a autovehiculelor. 
Nu există o preocupare față 
de întreținerea autobuzelor in 
timpul ga rării, ceea ce se ex
plică prin faptul că secția lu
crează numai în două schim
buri (de la 6 la 22) deși ma
joritatea autobuzelor se retrag 
după ora 22 in garaj. Iată de 
ce circulă mașinile murdare in 
interior și în exterior, cu ta
pițeria și chiar cu scaunele 
rupte.

Există abateri și de la pro
gramul de transport. La Urî- 
cani, cursele locale nu respec
tă programul dc transport al 
muncitorilor la mină, diminea
ța avînd întirzieri, iar seara 
ncmaiașteptînd ieșirea mineri
lor din mină. La Uricani exis
tă cererea din pairtea publicu
lui călător de a se introduce 
transportul local între Uricani 
— l upeni deoareap populația 
orașului se aprovizionează de 
la piața din Lupeni. Tn fine, 
există cerințe și în alte loca
lități pentru a se asigura 
transportul minerilor pînă la 
incintele exploatărilor (Dîlja. 
Paroșeni etc.), cerințe pe care 
s torul de transport al T G.C., 
din cauza parcului auto insu
ficient. nu le poate satisface 
la ora actuală. In general se 
poate afirma că transportul în 
comun e depășit- de cerințele 
municipiului — aceasta atit în 
privința parcului auto, a con
dițiilor do întreținere, dotare 
și aprovizionare 
piese, anvelope și chiar ben
zină. Așadar.
ti ansoortului în
lea J’”lu;

sufi-
cei

rute mai 
călătorit, 
practică 

șo- 
pe 
de

magazinelor fără casă - cum 
este cel amintit — trebuie 
efectuat de trei ori pe an 
fiecare termen durind pină la 
10 zile. In acest an magazinul 
66 a fost în inventar de control 
între 2-16 iunie, acum aflîndu- 
se, de Io 5 septembrie in in
ventar de predare (gestionarul 
Dumitru Roman fiind controlat 
și înlocuit la sugestia orgone- 
lorde miliție). închiderea maga
zinului pe o perioadă atit de 
lungă este o situație neplăcu
tă atit pentru noi cit și pentru 
cumpărătorii din Aeroport nevo- 
iți să se odreseze altor unități 
mai îndepărtate. Peste cîteva 
zile, inso, unitatea nr. 66 se va 
redeschide."

Desigur, cauzele sint obiec
tive, justificate, legate de nes- 
lăbita grijă fotă de avutul sta
tului și preîntimpinareo pierde
rilor. Asemenea fenomene tre
buie evitate de către O.C.L. 
produse industriale prinlr-o 

□ i severă alegere o aestiono-

se

funcție

cauze

pe primejdia

Reportaj
publicitar

Lacurile moarte

CONSTANTIN COTOȘPAN

sens 
nu- 
ino-

ELEMEN- 
SEZONU-

imediat măsuri 
a deficiențelor

UN GRUP DE TOVARĂȘI

a secției cu

Maior Corneliu COJOCARI) 
din Grupul de pompieri 
ai județului Hunedoara

r ei în- 
a ba teri, 

loan 
ou 
la

pro- 
teh-
Pa- 
Mc-

cu regularitate con- 
sectoarele lor de ac- 
Demn de remarcat 
neregulile constatate 

comisiile

civile de pompieri 
M. Paroșeni, Vasile 

~~ M. Aninoasa. 
cu regularitate 

serviciu] de

M. Aninoasa, pre- 
ing. loan Dumitraș.

îmbunătățirea 
comun în Va- 

necesită un aiutor

m binevoiți a
găurit

desfăcu

Britanie 
a plan- 
1950 cu 
precipi-

mațiilor civile de pompieri de la unitățile miniere

In ziua de 31 octombrie 
1970 a încetat subit din via
tă, in virstă de 34 de ani. 
tovarășul CONSTANTIN CO
TOȘPAN, corespondent al 
ziarului ..Scinteia" pentru 
județul Mehedinți.

Născut dintr-o familie de 
muncitori, Constantin Cotoș- 
pan s-a înrolat din tinerețe 
in rindurile muncitorilor mi
neri din Valea Jiului. Dato
rită calităților sale 
samentului care

dovadă față de partid, a fost 
promovat de tinăr ca redac
tor al ziarului „Steagul ro
șu", unde a activat timp de 
mai mulți ani. evidențiindu- 
se ca un ziarist militant .și 
talentat.

Pierderea sa prematură 
este regretată profund de 
foștii săi colegi, de toți acei 
care l-au cunoscut.

In cadrul unităților Centra
lei cărbunelui Petroșani sint 
constituite, cu scopul de a ve
ghea la combaterea și înlătu
rarea incendiilor, un număr în
semnai de comisii tehnice în 
care sint cooptați ingineri, teh
nicieni și maiștri cu o bogată 
experiență. Dintre comisiile do 
prevenire și stingere a incen
diilor, care se remarcă în mod 
deosebit pe această linie, pu
tem cita pe cele de la E. M. 
Paroșeni, al cărei președinte 
este inginerul Grigore I’ătrui- 
că, de la E. 
ședințe __ _ . __
Membrii celor două comisii au 
executat 
troale în 
tivi ta te. 
este că 
de membrii din comisiile a- 
mintite au fost urmate de fie
care dată, de măsuri concrete, 
cu termene și responsabilități 
precise.

Majoritatea comisiilor tehni
ce P.C.I. din cadrul Centralei 
cărbunelui au, acordat, și acor
dă în continuare, un sprijin 
substanțial pregătirii formații
lor de pompieri. Tn acest 
s-au organizat un mare 
măr de exerciții practice 
pinante.

Atenție deosebită acordă 
pagandei P.C.I. comisiile 
nice, f.c.p. de la minele 
roșeniș Aninoasa. Petrila. 
rită. de asemenea, a fi scoasă 
in evidență și activitatea de
pusă de Viorel Lucaci, șeful 
formației ’ ” 
de la E. 
Anton de la E. 
care execută 
și conștiincios 
rond în cadrul secțiilor și ate
lierelor. luînd 
de remediere 
constatate.

Prin munca 
tică depusă de pompierul an
gajat Cezar Cojocaru de la 
E. M. Paroșeni au fost con
fecționate un număr însemnat 
de panouri P.C.T. Stația de ra
dioamplificare a minei este fo
losită și ca un mijloc de pro
pagare în rindurile salariați- 
lor a regulilor de prevenire a 
incendiilor.

Este cunoscut că. în lunile 
f’ iguroase, pericolul de incen
diu crește, iar intervenția

stingere este îngreunată. Toc
mai de acești factori au ținut 
cont comisia tehnică P.C.I. și 
f.c.p. de la Aninoasa și Paro- 
șeni, care au trecut la verifi
carea sistemelor de încălzire, 
de iluminat, remediind pină In 
prezent toate neregulile consta
tate și au luat măsuri cores
punzătoare pentru asigurarea 
intervenției prompte în cazul 
unui eventual .incendiu, prote- 
jînd sursele de apă și stingă- 
toarele împotriva înghețului, 
pregătind utilajul din dotarea

f.c.p., instruind echipele l’.C.I. 
etc.

Șirul exemplelor pozitive pe 
linia prevenirii și combaterii 
incendiilor ar putea continua. 
In concluzie trebuie reținut că, 
în majoritatea lor, comisiile 
tehnice și formațiile civile de 
pompieri din unitățile miniere 
își justifică pe deplin menirea 
de organe active pe linia pre
venirii incendiilor și depun in
teres deosebit pentru apărarea 
obiectivelor împotriva incen
diilor.

MUNCITORI, TEHNICIENI, 
INGINERI ȘI FUNCȚIONARI 
DIN SECTOARELE ȘI SERVI
CIILE DE SUPRAFAȚA !

înainte de a părăsi locul de 
muncă, verificați dacă :

©• întrerupătoarele, motoa
rele și alte aparate electrice 
au fost scoase de sub tensiune:

© ați evacuat deșeurile;
©ați închis și depozitat la 

loc sigur vasele cu lichide in
flamabile:

© ați stins focul din sobă;
©• ați curățat locul de mun

că.
Dacă ați luat toate aceste 

măsuri de precauție, puteți ple
ca liniștiți acasă. La locul de 
muncă unde vă desfășurați ac
tivitatea nu va izbucni nici un 
incendiu !

ȘTIAȚI CA ?
In perioada toamnă-iarnă ce

le mai multe incendii se pro
duc datorită :

©■ sobelor greșit instalate și 
supraîncălzite, sau aprinderii 
focului cu benzină;

©• coșurilor de evacuare a 
fumului necurățate sau neizo
late față de părțile lemnoase;

©• cenușii cu jar aruncate 
la intîmplare;

©• aragazelor, reșourilor, ra
diatoarelor lăsate în 
fără supraveghere.

Evitați pe toate căile favori
zarea unor astfel de < 
provocatoare de incendii.

Paza bună, trece 
rea !

CITEVA REGULI 
TARE SPECIFICE 
LUI

Lunile de toamnă-iarnă sînt 
cele în care, de regulă, se în
registrează cele mai multe in
cendii. Este necesar, deci, ca, 
în această perioadă, toți sala- 
riații să respecte unele reguli 
de prevenire a incendiilor la 
locurile unde își desfășoară 
activitatea. Punctăm cîteva din
tre ele t

©■ nu folosiți instalațiile e- 
lectrice improvizate sau sigu
ranțe supradimensionate la ta
blourile de distribuție;

©• nu executați lucrări de 
sudură sau cu foc deschis în 
locuri cu pericol de incendiu, 
fără eliberarea în prealabil a 
permisului de foc și luarea tu
turor măsurilor de prevenire:

® nu fumați în locuri cu 
pericol de incendiu — depo
zite, garaje, ateliere de timplă- 
rie sau în orice alt loc care 
prezintă pericol. Fumatul este 
permis numai în locurile anu
me stabilite;

© nu folosiți sobe necores
punzător instalate, nu le su
praîncălziți sau să le lăsați 
fără supraveghere, nu depozi
tați materiale combustibile în 
apropierea acestora:

©■ nu aruncați la întîmpla- 
re cenușă din sobe; depozi- 
fati-o la locurile dinainte sta- 
bilile diiDă ce în prealabil a 
fbs' udată cu apă;

R1- nu lăsați in priză, fără 
supraveghere, re.șouri, radiatoa
re electrice, evitați amplasarea 
lor în apropierea materialelor 
combustibile.

SOCIETATEA SINUCIGAȘĂ** «D
De la poluarea 
atmosferei la răcirea 
atmosferei

De prin anul 1955 s-a con
statat o înrăutățire constantă 
a cliThei, manifestată prin co- 
borîrea temperaturii medii, 
prin ierni tot mai reci, ur
mate de veri tot mai răcoroa
se și mai umede. H. H. Lamb, 
de la Institutul meteorologic 
britanic, specialist in fluctua
țiile climatice pe termen lung, 
arată că în Marea ” 
perioada de creștere 
telor s-a scurtat din 
două săptămini, iar 
tațiile de zăpadă cad pe Pă- 
mînt. în cele mai multe re
giuni ale uscatului, de două 
ori mai frecvent Iarna 1968 
— 1969 a fost neobișnuit de 
severă in S.U.A., iar Anglia 
a înregistrat ce] mai rece fe
bruarie din anul 1909. Nume
roși oameni de știință, prin
tre care prof. Reid Bryson, 
șeful secției de meteorologie 
a Universității din Wisconsin 
(S.U.A.), afirmă că tendința 
de răcire a atmosferei teres
tre se datorează norilor uriași 
de praf și reziduuri gazoase 
cu care omul își izolează Pă- 
mîntul de lumina și căldura 
Soarelui. Iar unul din prin
cipalii agenți ai poluării at
mosferei îl constituie substan
țele gazoase emanate de au
tomobile și. maj ales, de a- 
vioanele reacție superso
nice.

Pină în prezent, gradul de 
poluare a atmosferei a fost 
măsurat numai în citeva 
puncte ale globului : la Wa
shington el a crescut între 
1900—1964 cu 57 la sută, la 
Davos (Elveția), vestit prin 
sanatoriile sale T.B.C., cu 
80 la sută. Pe insula Mauna 
Loa (Hawai), măsurătorile au 
început în 1957. După zece 
ani s-a înregistrat o creștere 
cu 30 la sută a concentrației 
de praf din aer — aceasta 
deși Mauna Ix>a este foarte 
îndepărtată de orice zonă in
dustrială. Asupra 31 la sută 
din suprafața globului pluteș
te un strat coborit de nori. 
S-a constatat că deasupra 
Atlanticului de nord densita
tea acestui strat de nori de
pășește cu 10 la sulă limita 
normală.

n ord -a meri ca ne și vest-curo- 
pene vor fi permanent aco
perite de nori.

Prof. Bryson a studiat da
tele privind evoluția tempe
raturii in ultimii 100 000 de 
ani, elaborate de un institut 
de cercetări danezo-american. 
Din aceste date rezultă r ă 
au avut loc numeroase schim
bări de temperatură, unele 
rapide, altele lente, iar Brys
on trage concluzia că uu tre
buie exclusă posibilitatea u- 
nor viitoare modificări gene
rale a temperaturii atmosfe
rice a Pămîntului, și anume 
a răcirii ei.

3 000 avioane 
cu reacție pe zi

Brysan a calculat că zilnic 
atmosfera globului este stră
bătută de circa 3 000 avioane 
ou reacție, din care 50 la 
sută lasă în urmă gaze con
densate ce se mențin in at
mosferă timp de o jumătate 
de oră și se râspîndesc pe o 
rază de circa 1 km. In zona 
S.U.A. — Atlantic — Europa 
occidentală rezultă o înmulți
re a norilor cu 5—10 la sută. 
Oamenii de știință prevăd că, 
Intr-un timp relativ scurt, 
Atlanticul și regiuni întinse

In mai 1963, 85 de locuitori 
de pe coastele britanice au 
prezentat diferite simptome 
de paralizie în urma consu
mului de scoici. Acestea, sa 
constatat. cuprindeau cantități 
mari de reziduuri ce prove
neau din Marea Nordului 
— una din apele cele mai 
poluate din Europa, abstrac
ție făcind de marile lacuri ■ 
Ziiriehsee este lipsit de or:-a 
viață, de la înființarea unui 
„canal sanitar", la sfirșitul se
colului al XIX-)oa. de asenv . 
nea Tegernsee, victimă a a- 
pelor industriale. Majoritatea 
lacurilor din nordul Italiei 
au fost, la rindul lor. .lip
site do viață'* de apele rezi
duale industriale și de cele pro
venite din ' ' orașelor.

mineri/

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Tatăl meu căpitanul 
■ 2—• noiembrie): PETRILA : 
Pet erea (1—3 noiembi ie); 
LONEA — Minerul: Don 
Juan fără voie (2—4 noiem
brie»: VULCAN : Cu mine 
nu, madam (2—4 noiembrie); 
LUPENI — Cultural: Dra
goste și viteză ti—5 noiem
brie;: Muncitoresc : Băieții 
din strada Pali (3—1 noiem
brie).

A OPT
In ultima vreme tot mai mul

ți călători sesizează faptul că 
trenul de seară care p'eocă din 
stația Lupeni la ora 19,25 este 
mult prea aglomerat, incit condi
țiile de călătorie sint departe de 
cele oferite de celelalte curse 
care pleacă din aceeași stație.

Care este cauza acestui nea
juns constatat zilnic de călători 
dar prea puțin bogat in seamă 
de cei ce diriguiesc vagoanele 
de călători pe drumul de fier ?

Solicită
Cursa in cauză face legătură 

directă cu trenul de persoane 
care circulă din Petroșani spie 
Craiova și după o staționare 
de o oră și ceva pleacă spie 
Simeria de unde sint asigurate, 
de asemenea, legături optime 
spre estul și nordul Ardealului. 
Deci, spre deosebire de cele
lalte curse care pleacă din 
Lupeni, numărul călătorilor care 
preferă acest tren este mult mai 
mare. Cu toate acestea numă-

rul vagoanelor care compun 
trenul este mai mic decit forma
ția oricărui alt tren de persoa
ne care pleacă din gara Lupe
ni. Să nu mai pomenim de tap- 
tul că garnitura este compusă 
din vagoane de capacitate mică.

Spre o informare mai exactă, 
prepizăm că in timp ce trenul 
caie pleacă din Lupeni la oia 
6,50 este compus din 9 vagoa
ne, cel de la ora 8,08 din 11 
vagoane, cel cu pricina nu are

decit maximum 7 vagoane.
Am incredințat tiparului do

leanța călătorilor de a avea 
la dispoziție mai multe vagoane 
in trenul de ora 19,25 ce pleacă 
din Lupeni, cu speranța că cei 
in drept (din conducerea sta
ției CFR Petroșani) vor studia 
cceastă situație și... vor schimba 
macazul care să dirijeze pro
blema spre o rezolvare favo
rabilă.

T. K.
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Impr-'.l ■ ta construcție a Parlamentului britanic domina cu majesluo itate apele flu- 
vinlv Ta; a. turnul central al celebrei clădiri se află nu mai puțin celebrul „Big- 
Bcn" (Marele Ben) un clopot uriaș al cărui dangăt se aude la o distanță de 60 km.

AFORISME
deci! o zi de munca.O ZI de lacrimi ne istovește mai mult 

(Lamartine)
DURERILE mici vorbesc cel moi tare.
SINT incredințal că mindria este cel 

fericirii. (Alfred de Musset)
SINT luciuri pe care o femeie le pătrunde intotdeauna cu 

moi multă agerime deci! o sută de ochi de bărbați. (Lessing)
PREFER să tac, cind nu ințeleg. (Sofocle)
MINDRIA inimii este însușirea oamenilor cinstiți ; mindria 

in purtare este cea a proștilor. (Charles Duclos, scriitor francez)
ÎNAINTE de a dărimo ceva, trebuie să fii sigur câ vei putea 

clădi altceva mai bun. (Plutarh)
DEGEABA cauți pacea aiurea, dacă n-o găsești in tine însuți. 

(La Rochefoucauld)

Vinătorcascâ ? 
litate cu care 
s-ar mindri și 
scorni tot felul 
vînâtorc.ști. Fericitul Johnnie, 
tm copil de nun ai 9 ani, :ih 
este încă un așa de mare 
specialist în ale pescuitului 
și preferă doar să-și admire 
captura, în greutate de 75 
kg prinsă in apropierea 
coastei Floridei de Nord.

Nu... o rea- 
orice pescar 
mai ales îr 
dc povești...

Ol mai... © Oa mai... 0
Cea mai înaltă cascadă este cascada îngeri

lor din Venezuela — 979 m. Dar cea mai mare 
cădere de apă se consumă pe cascada Sete Qua- 
das sau Guiara. situată la granița dinție Bra
zilia și Paraguay.

★
Cel mai mare pod din Statele Unite este Po

dul Verrazano-Narrows din New York care 
leagă Brooklynul de Staten Island. Terminat 
în 1964, podul are o deschidere de 1294 m în 
ciuda denumirii lui (narrow in engleză în
seamnă îngust).

m-

ta-

co-

>

E

Organismele I

Ion LEONARD

vremea

î
Vlăduț dacă mărni- 
ta îți dă două me- 
și le mai iei și pe

losif MIC 
rtudent

fă- 
dom-

(Terențiu) 
mai mare vrăjmaș of

Lui D. Crișan care
micul de T.A.P.L. este 
Văzindu-ți cei vizați 
Au hotorit pe dat un 
La mic să-i schimbe
Spre-a fi exact cit un... salam.

mă-nchin 
mă

știe :

insectele cu care 
hrănesc zboară și 
jos sau nu zboară 

aproape câ

— Logodna
’încă o chestiune 
ci etă ?
— Da. așa spune 
tă lumea.

susține co 
preo mic...
„durerea" 
pion : 
denumirea

$

Acum x <

u

funcționării

i Cum
Reclamația 

datează de acum 'rei 
luni.

Acuzatul i Da, dom-

INVAȚATOAREA 
treabă un elev î
— Unde lucrează 
tăi tău ?
— La bar, sau la 
fetărie.
— I ste ospătar ?
— Nu, scriitor.

nule judecător. Pen
tru că abia acum trei 
luni am văzut pentru 
prima oară în viața 
mea cum 
hipopotam...

cele două ale sui ioa 
rci. tale cite vei avea 
în total ?
— Patru mere și două 
palme de la tăticu, 
tovarășe profesoară.

Ol mai... ® Cea mai...
Cea mai înaltă clădire din Statele Unite este 

Empire State Building din New York cu 102 
etaje și o înălțime de 381 m, avind pe acoperiș 
o antenă de 74 m. înălțimea totală este de a- 
proape jumătate de km.

★

Cea mai mare catastrofă aeriană care a avut 
loc vreodată s-a produs la 16 decembrie 19(0. 
cind un avion militar s-a ciocnit de unul de 
pasageri deasupra orașului New York. 124 de 
persoane și-au pierdut viața.

i Acuzat 
lovit pe 

acest cetățean ?
Acuzatul ; M-a

cui hipopotam, 
nule judecător.

Judecătorul 
anume ?

Acuzatul < 
vreun an.

Judecătorul 
un an ?

i Troion Constantinescu 
Ai spus că-s „mic", iar eu

Căci lumea-ntreugă-așa

Sint... Mic - e drept 1 -
in buletin 

Dar tu ești mic... sub pălărie.

— Stradivarius — îi 
spune el. Veche de 
peste 250 de ani.
— Nu vă neliniștiți - 
îi răspunde amabil 
milionarul. Nimeni n o

bage de seamă.

Un milionar ameri
can organizează o se
rată la care, pentru 
a-și distra oaspeții in
vită și un cunos-.-ut 
violonist. Înainte de 
concert, virtuosul iși 
scoate vioara din -.nie 
și i-o arată gazdei ;

pleacă cu ;oți«i
Italia. Ei ajung 

la Roma, unde între 
altele vizitează și ru
inele Coloseum lini.
— Hm. remarcă P., 
nici ăștia nu se gră
besc cu reparațiile.
— Dc unde 
..sta. întrebă
— Păi acum 
cînd am mai 
clădirea asta 
în aceeași : 
pluralulă.

deduci 
soția.

i trei ani
i fost aici
a se ifi
stare de

P I G R A M
Aceluiași

Așa căzură Cincinal, 
Rosetti, Mic și Mușatescu
In veșnicul anonimat : 
„Uciși" de T. Constantinescu

SIf

Rebus « Rebus

Exploatarca zăcămintelor au
rifere ale munților Apuseni are 
o tradiție multiseculară. înce
puturile ei pierzindu-se în 
negura timpului. Galeriile ve
chilor exploatări aurifere, care 
se observă și azi în Apuseni, 
dovedesc intensa exploatare a 
minereului aurifer de 
strămoșii 
de 
ția 
lui 
tuind una din principalele cau
ze ale cuceririi Daciei de că
tre Imperiul roman. Dc-a lun
gul evului mediu continuă a- 
ceastă exploata-e a zăcămin
telor subsolului.

Sporii ea randamentului în 
minerit in secolul al XVUI-lea 
era strîns legată de trecerea la 
sistemul exploatării intensive, 
a unei exploatări sistematice, 
fapt care necesita perfecționa
rea metodelor tehnice de 
ploatare ce erau destul de 
dimentare.

O contribuție deosebită 
dezvoltarea tehnicii miniere 
adus-o elementele băștinașe, 
transilvănene, oameni simpli cu 
o îndelungată experiență 
muncă care prin iscusința

priceperea lor s-au afirmat ca 
adevărați inovatori. Așa sini 
Idu Crăciun și Munteanu Urs, 
constructori ai unor modele de. 

zdrobit 
spălat 

- care, 
actele

șteampuri (mașini de 
minereu) și mașini de 
aurul. Inovațiile lor 
după cum rezultă din

provoca 
șteampului.

Acum 191 de ani, în anul 
1779, unul dintre acești inova
tori Idu Crăciun, a 
spre aprobare 
re din Zlatna 
nou model de

prezentat
forurilor minie- 
proiectul unui 
șteamp care era

noștri 
romani,

i Ș»
către
solului

pămintului dacic

către 
daci si 

bogă- 
subsolu- 

consti-

ex-
ru-

la
au

vremii, ridicau în mod sensi
bil productivitatea muncii — 
au depășit granițele țării.

In Munții Apuseni zdrobi
rea minereului se făcea cu așa 
numitele șteampuri puse în 
mișcare prin forța hidraulică, 
care a înlocuit forța omului 
întrebuințată mai înainte. Aces
tea erau construite pe 
care străbat regiunea.

apele
Une

ori însă acestea secau vara din 
cauza secetei, iar iarna înghe
țau datorită gerului, fapt

A. A

A

pus și menținut în funcțiune

I
I

despre

două decenii mai tîrziu, mește
rul lemnar Munteanu Urs 
la minele din Săcărîmb.
1798. el a conceput un nou mo
de) de șteamp care. probabil 
pentru economie de apă, 
ma să fie pus in mișcare 
aceeași apă care se folosea

de
In

un
de 
la

u

ele pot servi
barometre.
dc ploaie, rîn- 
să se rotească 

aproape dc pâniînt. de- 
aces- 

ele 
de 
nu

Se știe că există numeroase 
vietăți care reacționează la 
schimbările atmosferice. O ma
re parte dintre 
drept adevărate

Astfel. înainte 
dunclele, încep 
foarte 
oa rece 
lea se 
foarte
loc. Furnicile 
ies la suprafață.

Dacă ferigile iși răsucesc 
frunzele, înseamnă că timpul va 
fi călduros și însorit, iar dacă 
florile de nufăr se închid, va 
ploua. Dacă albinele ies de 
dimineață roi din stup, ziua va 
fi caldă și senină. Dacă in tim
pul nopții iarba s-a acoperit 

rouă, nu va ploua.

flori
Persanii, asirienii, grecii și 

romanii din antichitate vene
rau florile avind chiar un cult 
pentru ele, aducindu-le ca 
ofrandă numeroșilor zei.

Horea de lotus, leagănul zeu
lui Brahma, se bucura la in
dienii «lin antichitate de o cin
ste deosebită. Potrivit 
(urii yoga, cel mai 
centru 
capul, 
tat de 
tale.

Puterea stăpinitorilor 
era simbolizată de un 
Și. 
ci pal 
este o floare : 
16 petale este stema 
imperiale japo-eze. i

deosebită. Potrivit inViță- 
yoga. cel mai impor'ant 

de energic al omului, 
este și astăzi reprezen- 
o floare cu 1 000 de pe-

ORIZONTAL i 1) Iți fură ochii ; 2) Te ia cu friguri ; 
3) Ciot în calea lumii — Dat pe brazdă ; 4) A pune la 
punct — Cimitirul rebusiștilor ; 5) Hop și-așa — Arbust 
fructifer ; 6) La noi, în sat — Una, alta ! —A se tutui 
(reg.) ; 7) Veselă și... săltăreață (pl.) ; 8) încurcă lume — 
Bec de mare voltaj — Ține figura ; 9) Pus la încercare — 
Cu stea în frunte (fig.) ; 10) Dintr-o clasă cu pretenții ; 
11) Marș! (reg.) — Lăsat... pe drumuri.

VERTICAL: 1) Stă sub multe pături; 2) Schimbă vor
ba ; 3) Se ia înapoi ; 4) Bun de pus la rană — Cap de afiș !
— Așa, cumva ! 5) Iși dă fumuri — Ținută la talpa iadului; 
6) Sămînța discordiei — Cap de... garnitură ; 7) Chiar așa !
— Vorbă multă... — Se dă in scenă ; 8) Trapez rustic (pl.)
— Date pe față : 9) Pus pe drumuri — Merge din cind în 
cînd la țară : 10) Înțelege de vorbă bună — Gură cască 
(pl.); 11) Dați peste cap — Gata joaca.

Dicționar : TUI, TILE A
I. ȚICU

ORIZONTAL : 1) Periculoa
să la viteză ; 2) E necesară șo
ferilor ; 3) A lua un punct de 
plecare : 4) In viteză — N-au 
■cecs la șosea ; 5) Treci șenila 
pe centru ! — Trebuie respec
tate cu strictețe (abr.) — Se în
toarce ! 6) A face larmă... — 
...Mai încurcat ; 7) închis din 
fire — II au șoferii buni... 8) 
...in rută !... — ...și cînd po
posesc din Ioc în loc ; 9) Și la 
șoferi se-ncurcă — Șosea acci
dentată ; Hi) Pus pe treabă se
rios.

VERTICAL: 1) Necesare la

depășire ; 2) Polițai din naș
tere... — ...pe drum ; 3) In re
parație ! —Fugit de Ia locul 
accidentului — Maestru la
pone... ; 4) ...și maestru la... 
pană — Te-atacă iarna în 
drum ; 5) „șoferii iadului" (pl.) ; 
6) Prezentă in culori... — și în 
revizie ! ; 7) Țep ! — Pe mașini
le cehoslovace — As în cursa 
de urmărire ; 8) Dăian în fa
milie — Necesară radiatoare
lor : 9) Pe orice mașină (abr.) 
— Se ține de mașină ; 10) Pre
văzută la fiecare motor.

M. I. V LASE - 1. LEONARD

asirieni 
crin, 

piuă astăzi, elementul prin- 
în stemele multor țări 

o crizantemă cu 
i familiei 
mărăcinelepnrativ cu beneficiile pe care 

Ie asigură proprietarilor minei.
Experiența și strădaniile ino

vatorilor români Idu Crăciun 
și Munteanu Urs au fost con
tinuate la începutul secolului 
următor de alți meșteri, prin
tre care țăranul iobag Palade 
Constantin, a cărui inovație 
consta dintr-un nou model de 
ște.anp ce funcționa fără apă. 
pe ba a unui sistem dc scripeți.

Setea de aur a Curții de la 
Vicna a du la dezvoltarea ex
tracției de minereu, fapt care 
atrăgea după sine necesitatea 
unor cadre calificate. In anul 
1835 a luat ființă la Săcărîmb 
Școala medie de minerit, prima 
do acest fel din Transilvania. 
Aici, elevii primeau cunoștințe 
din domeniul mineritului și to
pitoriei. precum și noțiuni 
matematică, fizică, etc.

Despre prestigiul, priceperea 
și aprecierea de care se bucu
rau cei care scoteau la iveală 
bogățiile subsolului meleaguri
lor hunedorene vorbesc și do
cumentele de arhivă. In anul 
1842, viceregele Egiptului, pașa 
Mehmet Aii. solicită Curții dc 
la Viena specialiști care să 
conducă lucrările de extragere 
a aurului de către o societate 
de acțiuni pe care a creat-o în 
acest scop. Nu întîmplător a- 
ccastă cerere a ajuns la oficiile 
miniere din Certej-Săcărîmb.

găsește Scoției,
iar trifoiul pe aceea a Irlandei. 

In viața oamenilor din di
ferite țări si epoci. însemnăta
tea și valoarea florilor s-a 
schimbat continuu Astfel. <Ie 
pildă, in China antică un fir 
<le bujor echivala cu 250 g de 
aur. iar. in Olanda 
XVIl-lea, un bulb 
costa o adevărată 
timp ce, in Grecia, 
alb este floarea 
zeița frumuseții și 
—. la Roma eroii erau 
nunați cu o diademă de tran
dafiri. Mai tîrziu, trandafirul
a devenit simbolul tainelor, iar 
in secolul nostru trandafirul
roșu simbolizează dragoste.

In secolul al XVII-lea 
I-'ranța. garoafa reprezenta 
tejie, iar in lumea arabă 
tria acestor flori) ea simboli
zează gingășie.

Turcoaicele, deși 
„corespondau" foarte bine | 
limbajul florilor. Cind in 
clietul lor apărea un fir 
ciuboțica cucului, aceasta 
semna „da", iar dacă cel < 
ol vrea buchetul nu le era 
plac, ele înlocuiau această floa
re cu un stinjenel. „refuzîn- 
du-i" in felul acesta favorurile.

„Confidentul" primei iubiri, 
care pare încă un joc copilă
resc, este floarea denumită 
oracol. „Mă iubește, nu mă iu
bește" — spunem noi, rupind 
petalele margaretei.

spălatul mine re ului.
A doua invenție a lui Mun- 

teanu Urs. mult mai impoi tan- 
tă decît prima, era mașina de 
spălat minereul extras din ca
lorii, care a avut o largă în
trebuințare, puțind sta alături 
de celelalte mașini do acest 
gen ale vremii. Prin introdu
cerea acestei mașini, care pu
tea fi menținută în funcțiune 
zi și noapte. productivitatea 
muncii creștea la această ope
rație de peste doua ori, ceea 
ce însemna o hotărîtă cotitu
ră în dezvoltarea forțelor de 
producție din industria extrac
tivă. Drept recompensă pentru 
mașina creată, Tezaurariatul din 
Sibiu răsplătește pe inovator cu 
șase ducați, o sumă derizorie 
fată de foloasele aduse de ino
vația lui Munteanu Urs și com-

de o singură persoană cu iju- 
torul unui sLl......... ’
Probabil că inovatorul, 
struind un șteamp fără 
de apă. s-a gîndit să facă po
sibilă funcționarea lui atît în 
timp de secetă, cit și în tim
pul iernii, cînd apele înghețînd. 
cele mai multe șteampuri tre
buiau să-și înceteze activitatea.

Dar noul tip de șteamp, cu 
toate avantajele ce le aduce, 
nu a fost găsit corespunzător 
de către forprile miniere 
Zlatna și mai apoi nici 
cele vicneze, unde a fost 
mis modelul, respingînd și 
rerea de-a se acorda 
inovator priceput o slujbă de 
mecanic.

Pe același drum ca și 
Crăciun avea să meargă,

sistem de greutăți, 
con- 

roalâ
de

secolului al 
de la’ea 

avere. In 
trandafirul

Afroditei — 
dragostei 

încu-

in 
vi- 

(pa-

din 
de 

t li
ce

nces; ui

loan ANDR1ȚOIU, 
Muzeul județean Deva

u

fler de... apă caldă
foamna, cum se pare, vrea să „divorțeze". 
„Lung prilej de vorbe și de ipoteze"... 
Unii spun că iarna care e in prag 
O așteaptă sincer și-o primesc cu drag... 
Alții, dimpotrivă (și-ăștia-s cei mai mulți) 
Iși fac „en" probleme... că, dacă i-asculți, 
Ți se face-ndată tot parul măciucă 
De iți vine cheful unui dor de... ducă 
La vreun „ins" căruia după-o săpuneală 
Să-i ceri, pentru toate, cite-o socoteală... 
Faptul care-aicea am să-l relatez 
Pare derizoriu... insă, pariez,
Că oricine (care, stă in blocuri turn) 
N-o să fie multă vreme taciturn
Și n-o să conceapă, vă spun, pe cuvint 
Avind baia-n casă, să o ia, prin vint 
Și să-și lacă-o baie-n... baia comunal' 
Pentru motivarea absolut banală 
Că, cei din centrala termică toți vor 
Să dea apă calda „după capul lor"!... 
Ce-i in ghilimele rog să se-nțeleagă 
Că-i „orarul" care „dinșii"-n ușă-l leagă 
De... prostește omul (Rog să fiu iertat 
Pentru „tonul" aspru întrebuințat...) 
Ieri, după o baie, dar de nervi (!), sosiră 
La centrală „cițiva"... Stau ei și se miră 
Cum doi tineri , care, nu știau, se pare, 
„Ce să facă", (cică ei sint 
Incit 
Cum 
Care

__ _ I", / t „ajutoare"...)
îți venea, zău, să le plingi de milă 
dădeau cu „vina" tot pe nea Chirilâ 
nu le spuse unde el se duce (I)... 

s-a dus la crișmă, ori ca să se culce 1) 
că-n cazane focurile-ardeau...,

ca din palmă.... Tinerii au
e,

Apă,
Reușit să-nchidâ apa și cea rece 
S-aibe-o motivare!... Și-uite-așa-și petrece 
Locatarul, ziua... așteplind uo baie"...
Dar, toate acestea nu se trec pe „foaie" I I 
Nu se trece decit... plata la-ncălzire 
(Regia, chiria...) Și emit uimire
Cei de la „birou" cind ai rămas restant 
(Asta pur și simplu este enervant I) 
Oare datoria cui e să vegheze 
Starea respectivă și s-o controleze ?
Cei ce-ți „calculează" cit plătești, pe foaie 
Oare n-au nevoie și dinșii de-o... „baie" î

Ion LICIU

c
r
o
n Cunoscutul cam

pion mondial Jac
kie. Stewart va a- 
pare în viitoarele 
întreceri într-0 ma
șină denumită 
„Tyrrell - Ford", 
construită pe ba
za unei noi for
mule tehnice, cu 
un motor de 8 ci
lindri în V.

Partea din față 
și aripile sînt fa
bricate din fibră 
de sticlă întărită 
cu fibre de car
bon, iar ca avan
taje mașina oferă, 
între altele, avan
tajul unei poziții 
mai comode pen
tru pilot și posi
bilitatea părăsirii 
rapide în caz 
accidente.

analfabete, 
prin 
bli
de 
in

ia ro 
i pe

pacient
S.U.A. a fost construit șl 

pregătit pentru producția în 
serie un robot care va fi folo
sit la pregătirea studenților de 
la facultățile de stomatologie. 
Robotul strigă „Au!* și dă ca
pul pe spate cînd i se atinge 
un nerv, gingiile i se umflă și 
sîngerează la o injecție prost 
făcută, limba împiedică să se 
lucreze in gura lui, iar respi
rația aburește oglinda dentistu- 'C
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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județul Olt
(U ’ i-i-r din paj- 1 

•porile impuse de dezvoltarea 
economiei naționale in per- 
bpevliva viitorului cincinal*.
' In timpul vizitei. direc
torul uzinei ii informea
ză pe oaspeți despre preocu
pi! rile privind creșterea cali
fi, arii muncitorilor. Tovarășul 
l'eaușescu arată că aici proce
sul tehnologic este modern și 
p atare se impun cunoștințe 
temeinice din partea fiecărui 
muncitor, pentru a fi capabil 
Kâ mfnuiască mașinile și uti- 
j». iele cu performanțe tehnice 
f ’oerioare.

l-a ieșirea din uzină. un 
mare număr de muncitori, in
gineri și tehnicieni fac tovară
șului Ceaușescu o călduroasă 
m inifestare de dragoste și sti
mă. Secretarul general ai par
tidului. adresîndu-se celor pre
zent i. spune :

— Sinteti la început de 
drum. Trebuie să depuneți țoa
le eforturile pentru ca uzina 
să înceapă neîntîrziat produc
ția la parametrii proiectați. 
Vă doresc succes.

— Vă asigurăm că vom în
deplini cu cinste această sar
cină, tovarășe Ceaușescu, este 
lăsounsul dat

In drum spre Slatina, con
ducătorii de partid și de stat 
se opresc la marginea unei 
tarlale, pe care se văd grămezi 
dc sfeclă. Cooperatorii de la 
l^eotești lucrează de zor la 
sl-îngerea și transportul aces
teia.

Tovarășul Ceaușescu se a- 
propie de țăranii cooperatori 
care îl întîmpină cu bucurie.

— Să trăiți, tovarășe Ceaușes
cu. Bine ați venit la noi !

Conducătorul partidului și 
statului stă de vorbă cu cei 
aflați la muncă, pe cîmp. se 
interesează de calitatea recol
tei. de munca, preocupările oa
menilor. II întreabă apoi pe bri
gadierul Nicolae Cojocaru care 
este producția la hectar.

— In jur de 27 000 kg.
— Este bine, dar e în in

teresul dumneavoastră ca vi
itoarea recoltă să fie și mai 
bună. Pentru aceasta, este ne
cesar însă ca lucrul să fie or
ganizat în așa fel îneît să nu 
se producă nici o întîrziere în 
lot timpul campaniei agricole, 
să fie respectată densitatea 
asa cum prevede agrotehnica, 
să se extindă mecanizarea.

— Așa vom face, îl asigură 
țăranii cooperatori care s-au 
strîns roată în jur. fiecare do- 
r;nd să fie cît mai aproape 
să-i strîngă mîna.

★

La Slatina, orașul reședință 
a) județului Olt, mii de locui
tori întîmpină cu entuziasm 
pe oaspeți. Se scandea
ză „P.C.R. — Ceaușescu", lo- 
zincă de o deosebită sem
nificație. care atestă încă și 
încă o dată faptul că poporul 
nostru, făuritor al societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
vede în partidul comunist ex
ponentul fidel al aspirațiilor 
sale, iar în persoana secreta
rului general pe cel mai iubit 
fiu, care, în fruntea partidu
lui și statului, conduce patria 
noastră pe drumul progresu
lui și civilizației.

Următoarea etapă a vizitei 
es‘e moderna cetate a metalu
lui alb.

Oaspeții sînt întîmpinați de 
directorul uzinei, inginerul Ion 
Buda. de cadre de conducere, 
dc numeroși muncitori.

Asistăm și aici la aceeași e- 
mo’ionantă primire.

In timpul vizitării halelor de 
electroliză, a turnătoriei și a 
fabricii de anozi, tovarășul 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat se intere
sează de modul în care este 
organizat procesul de fabrica
ție. apreciind eforturile harni
cului colectiv.

La fabrica de electrozi, ca și 
la electroliză, remareînd fap
tul că luminozitatea halelor nu 
este la nivelul corespunzător, 
tovarășul Ceaușescu dă indica
ții să se ia măsuri urgente 
pentru rezolvarea problemei, 
fnlosindu-se în acest scop ma
sei c plastice.

Vi'itînd șantierul noilor hale 
de electroliză, tovarășul Ceaușes
cu întreabă cînd va produce 
prima hală, subliniind necesi
tatea scurtării termenului de e- 
xecuție, în așa fel îneît in
vestiția să fie realizată înainte 
de termen.

In discuțiile avute cu Mihai 
Doșlea. șeful sectorului repa
rații capitale de la cuve-elec- 
troliză, cu inginerul Lucian 
Cereș de la fabrica de anozi, se
cretarul general se interesează 
de măsurile privind creșterea 
calificării

— Este necesar să fie orga
nizate cursuri săptămînalc, la 
care să fie antrenat întregul 
colectiv. Numai pe această cale 
se va îmbunătăți calitatea, va 
crește productivitatea muncii, 
vor fi înlăturate stagnările da- 
loiate defecțiunilor la mașini.

Tot pe platforma industrială 
a Slatinei. în vecinătatea Uzi
nei de aluminiu, conducătorii 
de partid și de stat vizitează 
o altă importantă întreprinde
re — Fabrica de produse căr- 
bunoase, intrată recent în pro
be tehnologice.

l^a sosirea în întreprindere, 
conducătorii de partid și de 
stat sînt salutați călduros de 
un mare număr de muncitori, 
tehnicieni și ingineri. însoțiți de 
directorul adjunct al întreprin
derii. Aurică Marga, oaspeții 
vizitează principalele sectoare. 
Un prim popas la linia de 
cocs petrol calcinat — care în 
aceste zile a primit materie 
primă în flux continuu în ur
ma rezultatelor . bune obținute 
în probele tehnologice.

In discuțiile dintre oaspeți și 
gazde, se subliniază importan
ța executării ritmice și inte
grale a volumului de investi
ții prevăzut pentru acest an, 
necesitatea luării tuturor mă
surilor de către Comitetul oră
șenesc de partid, de conduce
rea uzinei pentru ca unitățile 
intrate în producție să atingă 
în timpul cel mai scurt para
metrii proiectați. 'Există toate 
condițiile, ca această modernă 
unitatea să intre cît mai grab
nic în circuitul economiei națio
nale.

Ultimul obiectiv industrial vi
zitat de oaspeți în zona in
dustrială a Slatinei care își 
mărește puterea economică de 
la un an la altul este Uzina 
de prelucrare a aluminiului în 
bare, țevi, table, benzi și folii.

Aici se vizitează principalele 
sectoare prevăzute a intra în 
producție în cursul acestui an 
și care în prezent se află în 
probe tehnologice. In secția de 
țevi pentru irigație, conducă
torii de partid și de stat a- 
sistă la elaborarea primelor 
produse care se desfășoară cu 
succes. Oaspeții sînt informați 
că această unitate este prevă
zută a se dezvolta în trei e- 
tape, urmînd ca producția ei 
finală să fie de 35 000 tone a- 
nual. întreprinderea este dota
tă la nivelul tehnicii celei mai 
înaintate. Un exemplu în a- 
ceastă direcție îl constituie pu
ternicele prese de 2 500—3 600 
de tone, care chiar în tim
pul vizitei secretarului gene
ral al partidului erau supuse 
probelor tehnoloeice. Directorul 
întreprinderii, ing. Ion Filip, 
informează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu despre stadiul lucră
rilor de montaj și în celelalte 
sectoare aflate, de asemenea, 
în pragul intrării în funcțiune 
— turnătoria de aluminiu, sec
ția sculărie. stația de 110/6 KV 
și secția extrudate, care este 
cel mai mare obiectiv.

După vizitarea principalelor 
unităti industriale ale iudețu- 
lui Olt, tovarășul Nicolae 
Ceausescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat s-au 
îndreptat spre noua construcție 
a spitalului județean, aflată în 
prezent în curs de finisare. 
Soitalul este amplasat în mij
locul cartierelor muncitorești 
„Crișan 1“ și „Crișan II". înăl
țate și ele în ultimii ani. în
soțiți de șeful șantierului, ing. 
Lucian Rădurami, oaspeții vi
zitează primele trei nivele ale 
acestei impunătoare construcții, 
unde lucrările de finisare 
sînt mai avansate. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este in
format că spitalul se execută 
într-un timp record — circa un 
an — fală de doi ani. termen 
prevăzut în general pentru ase
menea construcții, iar aceasta 
datorită folos’riî pe scară 
largă a prefabricatelor și a 
unor metode modeme de con
strucție, printre care cofraje- 
le glisante. Oorindu-se în inte
riorul unor viitoare saloane de 
tratament tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este plăcut impre
sionat de cn’fntea lucrărilor 

de finisare și felicită călduros 
pe constructori. Adresîndu-se 
secretarului general al parti
dului, șeful șantierului spune ; 
„Faptul că dumneavoastră to
varășe Ceaușescu sînteți mul
țumit de rezultatele muncii 
noastre este pentru noi un pu
ternic imbold".

Un ultim popas...
Străbătîndu-se cartierul „Cri- 

șan" I, cartier modern de locu
ințe ridicat acum opt ani, se 
ajunge la platoul unde se va 
ridica un nou și impunător 
edificiu : Casa orășăncască de 
cultură. Șantierul se află încă 
în faza incipientă de ame.i î- 
jare și gazdele construiesc, din 
explicații, imaginea viitorului 
lăcaș. Casa de cultură va fi 
dată în folosință peste d ii 
ani, și va avea ca princip?, a 
parte componentă o sală dc 
700 locuri. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă ca lucră
rile sâ fie începute în cît mai 
scurtă vreme, aceasta fiind o 
garanție sigură a executării ! >r 
în timpul prevăzut.

Are loc apoi un schimb de 
opinii pc teme urbanistice, de 
fapt o discuție, la concret, lu- 
înduse ca punct de pornire 
cartierul „Crișan" I asupra fo
losirii mai judicioase a tere
nurilor afectate construcțiilor 
dc locuințe. Prin modul cum 
sînt amplasate blocurile, cu 
mari spații între ele, adevăra
te locuri virane, se irosesc 
suprafețe întinse de pămînt, 
ceea ce, pe de o parte, duce 
la diminuarea fondului de 
construcții, iar pe de altă par
te la extinderea exagerată a 
orașului, dimensionate dincolo 
de limitele necesarului. >a 
cheltuielile inutile pentru in
stalații de canalizare, apă, e- 
nergie electrică. Secretarul ge
neral al partidului insistă asu
pra necesității valorificării 
fiecărui metru pătrat de teren 
și dă indicații ca în perimetre
le rămase goale între blocuri 
sa se amplaseze noi clădiri, 
așa îneît densitatea acestora 
să fie echivalentă cotei' - ■ 
cate ce se constată în țări cu 
experiență urbanistică înain
tate.

In continuare. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi este pre
zentat locul de amplasare al 
unei alte mari clădiri a ora
șului : viitorul hotel cu zece 
nivele. Și aici șeful statului 
recomandă să se adopte solu- 
lii constructive moderne, să 
fie folosite pe seară mai largă 
materialele de construcții ce 
se impun tot mai mult în prac
tica mondială : metalele feroa
se și aluminiul în confecțio
narea tîmplăriei, masele plas
tice în decorări interioare, în 
realizarea pardoselelor, și alte
le.

Cetățenii din cartierul „Cri
șan' I îl înconjoară cu căl
dură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îl aplaudă și îl 
aclamă din toată inima la des
părțire.

In timpul vizitei în județul 
Olt, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu. ceilalți conducători de 
partid și de stat au fost înso
țiți de Constantin Sandu, prim- 
secrctar al Comitetului jude
țean de partid. președintele 
Consiliului popular județean, 
de alți reprezentanți ai orga
nelor locale de nari id și de 
stat.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Olt, dia
logul viu. direct, purtat cu 
numeroși muncitori. ingineri, 
tehnicieni, cu țărani coopera
tori. cu constructori de pe șan
tiere. indicai iile prețioase date 
cu acest prilej, reflectă stilul 
de muncă propriu secre
tarului general al parti
dului de a cunoaște la fața 
locului. modul în care 
se traduc în viață hotărîrile 
Congresului al X-lea, preocu
pările și realizările oamenilor 
muncii.

Manifestările entuziaste pe 
care le-a prilejuit prezența con
ducătorului partidului și statu
lui în mijlocul locuitorilor din 
județ, dragostea cu care a fost 
întîmpinat pretutindeni secreta
rul general al partidului nostru 
reprezintă o nouă și grăitoare 
expresie a hotărîrii acestora, 
ca și a întregului nostru po
por. de-a înfăptui neabătut po
litica marxist-leninistă a parti
dului. pentru continua înflori
re a națiunii noastre, pe dru
mul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Ion MÂRGINEANU
N. POPESCl -BOGDANEȘTI
Mircea S. IONESCU

Contribuția voluntară a cetățenilor
(Urmare din pap. 1)

directă a cetățenilor au fost în
cheiate lucrările de electrifica
re ale comunei Banița, iar în 
localitatea Cîmpu Iui Neag a 
fost instalată și dată în func
țiune linia de 15 KV. s-a mon
tat transformatorul și au fost 
branșate la rețeaua electrică 
școala generală, cabana turis
tică, căminul cultural precum 
și rețeaua de iluminat public, 
numeroase locuințe particu
lare.

Sînt realizări care produc 
mari satisfacții în rîndul ce
tățenilor. Sînt satisfacții dato
rate propriilor strădanii de a-și 
dichisi cît mai bine așezările, 
dc a-și gospodări și înfrumuse

Unitate
£. L. F. 

redeschisă
De curînd. a fost redeschisă 

unitatea de desfa. ere a legume
lor și fructelor din cartierul 
Morișoara — Vulcan. Cestiona- 
ra^-vinzâtoare Ileana Galiță 
asigură, în magazin, o gamă

Ooinitori ai cîniccului popular
Azi, 22 noiembrie a.c. or

chestra de muzică populară 
a Filarmonicii de stat din 
Arad prezintă în sala Pala
tului cultural din Lupeni 
spectacolul „Doină, doină.

(Urmare din pay 1) 

co-economici realizați in aba
tajele cu tăiere mecanizată in 
perioada 1966—1970, este deo
sebit de elocventă : producția 
extrasă în acest mod rodnic 
a crescut cu peste 50(1000 de 
tone in anul curent. Ea s-a 
dublat chiar față de 1968...

Dacă in 1965 gradul de me
canizare, raportat Ia produc
ția de cărbune din abataje, 
nu ajungea nici Ia un procent 
măcar, azi el a întrecut 10 Ia 
sută.» E o „inzecire" frumoasă 
care se cere estimată la jus- 
ta-i valoare. De Ia 170 de to
ne, producția medie zilnică a 
crescut Ia 350 i>ne. iar pro
ductivitatea cu Aproape 2 to
ne pe post.. Sînt cifre care se 
recomandă ele însele. Moder
nizarea mineritului Văii Jiu
lui se află pe calea cea bună. 
Ea trebuie urmată cu consec
vență și grijă pentru o eficien
ță cît mai mare.

Antrenați in acțiunea de ex
tindere continuă a progresului 
tehnic, a mecanizării procesu
lui tehnologic în minele bazi
nului nostru, tot mai multe 
brigăzi obțin rezultate bune, 
cu randamente și avansări spo
rite in abataje. Dintre acestea 
evidențiem pe cele conduse de 
Zaharia Constantin, de la a- 
batajul frontal din stratul 
15/V Paroșeni. dotat cu com
plex de susținere mecanizată. 
Aurel Cristea și Nicolae Ilie. de 
Ia abatajele frontale nr. 1—2 
și 3 din stratul III. Aninoasa, 
și alții, care prin eforturi sus
ținute contribuie hotăritor la 
creșterea nivelului producției 
in minele din Valea Jiului. 

Exploatarea minieră
Lupeni

Cu sediul în orașul Lupeni, 
str. Vitoș Gavrilă nr. 1 * 

ANUNȚĂ
concurs pentru ocuparea posturilor vacante de 
maiștri mineri și maiștri mecanici, care se va 
ține în zilele de 21—22 decembrie, ora 9 di
mineața.

Informații suplimentare la biroul personal 
al exploatării.

ța continuu localitățile în ca
re trăiesc.

Neîndoios, satisfacțiile pot fi 
și mai mari. Există o scamă 
de obiective prevăzute a fi 
executate în acest an prin con
tribuția voluntara a cetățenilor 
care încă nu au fost atacate. 
Este deci de datoria comitete
lor executive ale consiliilor 
populare de a stabili cu aju
torul factorilor competenți ter
menul de realizare pentru toa
te obiectivele mai ales a celor 
pentru care există condiții de 
execuție. Este o necesitate re
clamată cu prisosință de ne
cesitățile dc îmbunătățire a 
gospodăririi și înfrumusețării 
localităților municipiului.

variată de produse. Uncie se 
află deja aranjate cu gust in 
rafturi, altele urmează să so- 
scas ă. De altfel, gestionara do
rește ca printr-o aprovizionare 
abundentă și printr-o deservire 
exemplară să atragă spre uni
tatea pe care o conduce toate 
gospodinele cin cartier.

Noi îi urăm, spre mulțumirea 
gospodinelor, să-și împlinească 
dorința.

Dumitru BODISLAV, 
corespondent

cîntec dulce11. Doinitori vor 
fi cunoscuții Maria Pietraru, 
Dumitru Constantin și alți 
cîțiva interpret de muzică 
populară din Arad.

Unde nu e coș...
Zicala cum că de unde nu-i 

foc nu iese nici fum. a mai 
primit o adăugire. In noua 
versiune ar suna cam așa : 
unde nu-i coș, nu este nici 

, fum. Aceasta o știe foarte 
bine familia lui Nicolae 
Șcliiopu, care locuiește la nr. 
14, pe strada Republicii din 
Petroșani.

Sînt trei luni de cînd n-a 
ieșit nici un „fuior" de fum 
pe coșul locuinței lor. Nici 
nu avea cum, deoarece de 
atunci coșul s-a dărîmat și 
în aceeași situație se află 
și în prezent. Cererea pen
tru reparații către sectorul 
I.G.L. Petroșani adresată în
că de la data de 28 august, 
a rămas... zadarnică. Acum 
frigul a început să-și arate 
colții. Cei de la- I.G.L. însă 
nu se mai arată să repare 
coșul. Cînd au de gînd s-o., 
facă ? La primăvară ?

Pîinca
De o bună bucată de timp, 

la redacție n-au mai sosit 
sesizări cu privire la cali
tatea pîinii și gradul de igie
nă in care este preparată. 
Am considerat aceasta drept 
un indiciu că ar exista acum 
mai multă preocupare pen
tru calitatea și aspectul pîi
nii pe care oamenii muncii 
din întreaga Vale a Jiului 
o consumă în fiecare zi. Dar 
iată că zilele acestea Florian 
Damian din Vulcan a trimis 
redacției o sesizare însoțită 
de o felie de piine albă dar... 
cu impurități. Dovadă că în
că nu se respectă întru to
tul regulile de igienă la fa
bricarea pîinii. E necesară 
mai multă responsabilitate

profesională și un control mai 
eficient din partea celor in 
drept că-I facă!

Apa caldă 
nu e caldă

Anomalia durează din a- 
nul 1966. Vitregite de apă 
caldă și chiar și de căldură 
nu sînt toate cele 80 de fa
milii ce locuiesc în blocul 
18 din cartierul 8 Martie — 
orașul Petrila. Sînt doar 8 
la număr, care locuiesc la 
scara a IV-a. Să enumerăm 
cîțiva dintre acei ce n-au fe
ricirea ca în apartamentele 
lor să pătrundă mult do
rita apă caldă și o tempera
tură mai dulce. Ei se nu
mesc loan Cîrstoi. Petru Ar- 
deleanu, și Ioniță Constan
tin. Cîți specialiști de la

LUNI 23 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I i 5,05 Muzica 
dimineții; 6,05—9,30 Muzică și 
actualități; 7,00 Radiojurnal;
9.30 Revista literară radio; 
10,10 Curs de limba engleză;
10.30 Fragmente din opera 
„Decebal" de Gheorghe Dumi
trescu; 11,05 Radio-Prichindel; 
11,15 Variațiuni simfonice; 
11.45 Sfatul medicului: 12,00 
Ascultați și... recunoașteți — 
muzică ușoară; 12,25 Știința la 
zi: 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat: 13,00 Radiojurnal; 13,10 
Avanpremieră cotidiană: 13,22 
Melodii de H. Mălineanu: 13,45
Mîndru-i jocul românesc; 14,00 
Compozitorul săptămînii: 14,30 
Te apăr, te laud, te cînt — 
emisiune muzicală pentru os
tași: 15.00 Cîntece și jocuri 
populare; 15,20 Cronica săptă
mînii muzicale; 15,45 Muzică 
ușoară: 16.00 Radiojurnal; 16,20 
Pagini din opereta „Valsurile 
Vienei" de Strauss — Mouezy;
16,30 Revista economică: 16,45 
La oglindă — piese corale pe 
versuri de George Coșbuc; 
17,05 Antena tineretului; 17,30 
Muzică populară interpretată de 
Domnica Chioreanu și Ilie Io
niță: 17,50 Poșta radio: 18,00 
Muzică ușoară: 18,30 Poemul 
simfonic .Tamara" de Balaki
rev; 19,00 Gazeta radio: 19,30 
Cîntă Traian Uilecan, Grîgore 
Kiazim și formația dirijată de 
Florian Economu: 20.05 Tableta 
de seară: 20,10 Microrccital 
Dorina Drăghici; 20,20 Arghe
ziană; 20,25 Solistul serii : Roy 
Black: 20,45 Teatru radiofonic. 
Premieră : „Dl. Kant are onoa
rea". de Konrad Hausen: 21,41 
Melodii cunoscute. interpreți 
îndrăgiți; 22,00 Radiojurnal;
22,20 Sport: 22.30 Concert de 
seară: 0,03—5,00 Estrada noc-

NOTE
I.G.L. au venit să constate, 
ei nu mai știu. Unii susți
neau că toată dandanaua s-ar 
datora lipsei de presiune. 
Alții că din cauză că apar
tamentele cu pricina se află 
la capul de coloană al cen
tralei termice nr. 3. O fi una, 
o fi alta, adevărul este că 
nu-i apă caldă, iar încălzi
rea apartamentelor se face 
cu țîrîila. Vine iarna și lo
catarii o așteaptă cu îngri
jorare. De dorit ar fi s-o 
aștepte trimițînd sectorului 
I.G.L. Petrila o scrisoare de 
mulțumire prin care să arate 
că problema lor ardentă a 
fost rezolvată.

D. CRIȘAN

PETROȘANI - 7 Noiem
brie: Degetul de fier (19— 
22 noiembrie): LONEA — 
Minerul : Sub semnul lui 
Monte Cristo (19—22 no
iembrie): BARBATENI -: Fru
moasele vacanțe (21—22 no
iembrie): VULCAN i Anicika 
(19—22 noiembrie).

; SPUALUL UNIEICAJ i 
j VULCAN I 
î angajează IMT i
; 3 UN FOCHIST '■
j Condiții de angajare : sa fie calificat în me- If 
. seria de fochist. j
I Salarizarea : conform H.C.M. nr. 2 351/1969. j 
| Informații suplimentare se pot lua zilnic, în- ' 
• tre orele 8 și 15, de la șeful sectorului gospo- | 
| darie al spitalului, telefon automat 103.

DUMINICA 22 NOIEMBRIE

8.45 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de diminea
ța.

9,00 Teatru pentru copii și 
școlari : „Fata din da
fin", scenariu de Dan 
Tărchilă.

9.45 Film „Veverița".
10,00 Viața satului.
11.30 Amfiteatru muzical — 

Marțian Negrea.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Hochei pe gheață : Ro

mânia — Polonia. înre
gistrare de la patinoarul 
„23 August"

14.30 In reluare, la cererea 
telespectatorilor. Inter
pret! îndrăgiți de muzi
că ușoară și populară.

15,00 Emisiune în limba ma
ghiară.

16,45 Studioul „N“.
18,00 Patrium Carmen. Cin- 

tare patriei. Concurs 
coral interjudețean. 
Participă : județele Il
fov, Argeș, Vrancea.

19,15 Desene animale.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reportajul filmat al vi

zitei oficiale de priete
nie a delegației dc 
partid și guvernamen
tale a Republicii So
cialiste România, condu
să de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Republica 
Populară Bulgaria.

20.30 România în 1 000 de i- 
magini. Colegii. Institu
tul Politehnic din Ti
mișoara la 50 de ani de 
existență. Colaborarea 
cu Combinatul de la 
Reșița.

20,50 Tele - recital Costache 
Antoniu. Invitații emi
siunii : Radu Beligan, 
Marcel Anghelescu. Car
men Stăncscu. Nicolae
Rrancomir, Mircea Con- 
stantinescu. Constantin 
Rărbulescu. Dem. Ra
dulescu, 
Prezintă 
drescu. 

21,35 Rerifal 
(Italia). 

21,50 Trleiumî

Negrea Rin
Sică Alexan-

Patty Pravo

Iul de noapte.
22,00 Handbal masculin : Ro

mânia — R.D.G. (ree
ditarea finalei Campio
natului Mondial 1970).
Înregistrare de la Cluj.

23,00 închiderea emisiunii.

LUNI 23 NOIEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
18,50 Muzică populară cu 

Maria Pietraru și Petre 
Săbădeanu.

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 60 de ani de la primul 

avion cu reacție.
20.20 Teatru foileton : „Răz

boiul celor două roze" 
(V).

21,10 Steaua fără nume.
22,05 Telejurnalul de noapte.
22,15 Telesport
22.30 Viața literară.

Elevii din clasa C, anul II 
al Școlii profesionale comer
ciale din Petroșani au avut, în 
ziua de 20 noiembrie, o obiș
nuită oră de dirigenție. Ora 
insă a fost de un gen deose
bit. Profesoara Lidia Delean u, 
diriginta clasei, a invitat la ,a- 
ceastă oră pe tovarășul Iosif 
Cotoț, membru de partid din 
ilegalitate. Elevii au ascultat 
cu viu interes expunerea fă
cută de musafirul lor despre 
lupta desfășurată de Partidul 
Comunist Român în ilegalitate, 
despre mișcările muncitorești 
din Valea Jiului și anii petre- 
cuți în închisoare.

Intîlnirea a fost emoționantă 
atît pentru elevi cît și pentru 
comunistul Iosif Cotoț, căruia 
i-au oferit în dar o floare ro
șie crîmpei simbolic din stea
gul partidului nostru drag.

La examenul exigent al activității de producție
(Urmare din pag. I) 

de calitate și in ritmul de pro
ducție al secției".

Din discuțiile cu maiștrii, 
muncitorii, inginerii șefi ai sec
țiilor unde au fost repartizați 
tinerii absolvenți am înțeles că 
există în general o părere 
bună : tinerii absolvenți ai șco
lii profesionale s-au integrat 
exigențelor producției și, deși 
se află abia la începutul me
seriei, ei își realizează norme
le, executind chiar lucrări supe
rioare categoriei lor de califi
care.

— Deși, în general, de depă
șirea normelor încă nu . putem 
vorbi, ne spune ing. Claudia 
Kilyen, șeful secției mecanică, 
toți acești tineri pe care i-a 
primit secția noastră, în pofida 
faptului că sînt la începutul 
meseriei, sînt bine pregătiți 
profesional, se încadrează in 
normele de producție, dovedesc 
interes, sint disciplinați. Strun
garii Vasile Biră, Ștefan Zoran 
se numără printre tinerii cel 

moi buni, primul avind și depă
șiri de normă.

La construcții metalice, ingi
nerul șef Vasile Herman, se 
declară de asemenea mulțumit 
de rezultatele tinerilor absol
venți. Toți absolvenții stăpi- 
nesc meseria, au cunoștințe te
oretice mulțumitoare asupra a- 
g regatelor, își realizează nor
ma în proporție de sută la 
sută, unii avind depășiri de 
pină la 6 la sută. Ilie Roșea, 
Romică Tufiș, Vasile Ispas sint 
doar cîțiva din tinerii care 
merită aprecieri pentru calita
tea bună a lucrărilor, pentru 
seriozitate și disciplină în mun
că.

lată, așadar, o situație de 
fapt. Secretul ? In primul rind 
este vorba aici despre roadele 
anilor de studii și practică din 
perioada școlarizării. Școala a 
acordat o deosebită atenție e- 
fectuării practicii de producție 
in uzină. In cadrul acesteia, 
maiștrii-instructori, solariați oi 
școlii — ne spunea Nicolae 
Cricovan, directorul adjunct al 
Grupului școlar profesional, zil

nic au controlat și îndrumat ac
tivitatea practică a elevilor.

Faptul că practica de produc
ție s-a făcut in uzina unde au 
fost ulterior repartizați absol
venții într-o formă activă, o- 
ceeo a lucrului efectiv la ma
șină, sub supravegherea unor 
muncitori competenți, constituie 
iarăși unul din factorii care ou 
asigurat integrarea in producție 
a tinerilor.

Dar, succesul lor a fost asi
gurat și de grija și ajutorul 
permanent pe care tinerii ab
solvenți l-ou primit din partea 
uzinei, a muncitorilor și ingine
rilor secțiilor unde au fost re
partizați. Vorbindu-ne despre 
seriozitatea cu care s-a pregă
tit pentru meseria de strungar. 
Ștefan Zoran ne-a vorbit și des
pre ajutorul primit din portec 
unor muncitori moi vechi cu 
experiență, despre asistența 
tehnică deosebită care le es'e 
acordată din partea maiștrilor, 
inginerilor.

Dați în grija unor maiștri, 
care au crescut zeci de gene
rații și încadrați in sistemul 

unor relații de muncă, de co
laborare și ajutor, de căldură 
și înțelegere, tinerii ou reușit 
astfel de la început să se a< ■ 
modeze cu munca și locul de 
muncă, să răspundă cu „bine" 
exigențelor producției.

Dar, așa cum s-au exprimat 
și interlocutorii noștri, or fi 
prematur să. tragem concluzia 
definitivă cum că integrareo in 
exigențele producției a tinerilor 
absolvenți ar fi un proces în
cheiat sută la sută. Desigur, 
uzina va continuo să-i pregă
tească, mai departe, să le de- 
săvîrșeoscă pregătirea profe
sională, să-i apropie moi mult. 
La aceasta or contribui, printre 
altele, organizarea unor dezba
teri la nivel de secție despre 
munca și conduita tinerilor, 
dezbateri Io care să fie invitați 
și părinții acestora. Organiza
ția U.T.C. va trebui de aseme
nea să-i ajute și să-i aibă în 
vedere în permanență. In felul 
acesta noii angajați vor răspun
de cu prisosință cerințelor pro
ducției, vor deveni muncitori de 
nădejde ai uzinei.


