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INOVAȚIILE,

RAȚIONALIZĂRILE

imensă rezervă
a producției

In actuala etapă a dezvoltării 
societății noastre socialiste, în 
epoca in care revoluția științi
fico tehnică se află în nestăvi
lit urcuș pc scara civilizației, 
activitatea de invenții, inovații 
și raționalizări — rod al inte
ligenței și imaginației creatoare
— capătă valențe majore, cu 
nebănuite efecte pozitive în fo
losirea mai plenară a posibili
tăților de înnoire și moderniza
re a proceselor de producție, 
in creșterea eficienței econo
mice Ridicarea nivelului teh
nic și științific al producției
— dar nu numai acest coman
dament, ci întreaga viață 1 — 
implică spirit novator, valori
ficarea ideilor înaintate, a gîn- 
dirii îndreptate spre găsirea și 
fructificarea celor mai optime 
soluții.

Economia Văii Jiului a bene
ficiat în anul care a trecut 
de pe urma activității de ino
vații și raționalizări de mari 
avantaje reflectate în primul 
rînii în creșterea gradului de teh
nicitate și de mecanizare a pro
ceselor de producție. Inovatorii 
și raționalizatorii și-au adus 
contribuția valoroasă la extin
derea susținerii în abataje cu 
stâlpi hidraulici, cu grinzi și 
plase metalice, la introducerea 
complexelor mecanizate de tă
iere și susținere, la extinderea 
industrializării lucrărilor de con
strucții, la rezolvarea a nume
roase probleme în procesul de 
producție, concretizate în final în 
obținerea unei productivități 
mai ridicate, în reducerea chel
tuielilor de producție, în îm
bunătățirea calității produselor. 
Exprimată în bani, contribuția 
la creșterea eficienței economi
ce prin aplicarea în producție 
a invențiilor, inovațiilor și ra
ționalizărilor se cifrează numai 
in cadrul Centralei cărbunelui 
la 12 milioane lei economii rea
lizate în anul 1970 și în pri
mul trimestru al anului în curs.

La exploatările miniere Lu- 
peni. Paroșeni și Petrila, la U- 
zina de utilaj minier activita
tea de inovații și raționalizări 
se bucură de atenția și prețui
rea cuvenită, organizațiile de 
partid din aceste unități au în
drumat organizațiile de sindi
cat și U.T.C., comitetele de di
recție. să stimuleze inovatorii 
și raționalizatorii, să-i orienteze 
în soluționarea problemelor cu
prinse în planurile tematice, 
să-i ajute în realizarea propu
nerilor lor, să le popularizeze 
rezultatele. La Lupeni și în alte 
localități s-au organizat expo
ziții cu cele mai importante 
inovații și raționalizări, consfă- (Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare fn pag. a 3-a)

După ancheta

DE LUCRUIA TUTUROR

(Continuare fn pag. a 3-a)

de lucruri.
De o săptămînă încoace 
cu regularitate în jur de 
de tone pe zi, nu îndea- 
totuși e un progres față

I
I

împlinirea unei săp- 
la apariția în coloa- 

a

FINALIZAREA DE URGENȚA

Redresarea minei Dîlja cere din partea 
factorilor de bază, a întregului colectiv, unitate 

de vederi și de acțiune, perseverență și dăruire

Exact la 
tămîni de 
nele ziarului „Steagul roșu' 
anchetei cu titlul de mai sus, 
am descins la unitatea respec
tivă pentru a constata ampli
tudinea ecoului — în caz că 
există — al materialului pu
blicat, adică pentru a verifica, 
mai bine zis, în ce măsură s-a 
Intensificat acțiunea avînd ca 
6cop primordial redresarea ac
tivității minei.

Ce s-a constatat ? Că în acest 
Interval, factorii răspunzători 
de bunul mers al exploatării 
au întărit efectivul de întreți
nere, în special la sectorul I, 
unde au fost transferate de la 
pregătiri-deschideri două bri
găzi compacte. Același itinerar 
l-au parcurs și alte două for
mații de lucru, preocupate, în 
prezent ca punerea la punct 

tuiri, dezbateri și analize pe 
teme de inovații și raționali
zări care au contribuit la ge
neralizarea celor mai reușito 
realizări. Rezultatele economico 
bune obținute în unitățile men
ționate demonstrează că munca 
desfășurată în rîndul inovato
rilor și raționalizatorilor n-a 
fost zadarnică.

Consemnînd aceste aspecte 
pozitive trebuie să remarcăm că 
mai este încă mult loc pentru 
mai bine. Dintr-o recentă ana
liză făcută de secretariatul Co
mitetului municipal de partid a 
rezultat că într-un număr de 
unități lipsește preocuparea 
pentru a ajuta și stimula cores
punzător munca inovatorilor, 
ceea ce a determinat ca în ac
tivitatea de inovații și raționa
lizări, în soluționarea unor pro
bleme tehnice legate de moder
nizarea procesului de produc
ție, în materializarea măsurilor 
propuse în scopul organizării 
științifice a producției și a mun
cii să fie atrași un număr încă 
redus de muncitori, tehnicieni, 
ingineri și economiști. Organele 
și organizațiile de partid din 
aceste unități nu au depus e- 
forturi suficiente pentru a mo
biliza larg energiile creatoare 
ale colectivelor de muncă res
pective, nu au manifestat exi
gența cuvenită față de preocu
parea organelor sindicale și co
mitetelor de direcție pentru ac
tivitatea de investiții și rațio
nalizări, pentru creșterea efi
cienței economice și științifi
ce. In exploatări miniere ca 
Dîlja și Vulcan, într-o serie de 
alte unități economice comite
tele de direcție nu au analizat 
activitatea de inovații și rațio
nalizări, responsabilii cu inova
țiile și raționalizările nu sînt 
îndrumați și controlați, planu
rile tematice de inovații și ra
ționalizări nu sînt suficient 
popularizate în rîndul masei de 
salariați, inovatorii sînt spri
jiniți în prea mică măsură în 
întocmirea schițelor și docu
mentației necesare, se organi
zează puține consultații tehni
ce, schimburi de experiență și 
vizite cu caracter de documen
tare. Un aspect al acestei sla
be preocupări îl 
faptul că într-o 
tați inovațiile și 
aplicate nu sînt
parcurs, nu sînt 
de generalizare a lor. Datorită 
insuficientei preocupări, în li
nele cazuri realizarea prototi
purilor de inovații și raționali
zări sînt mult întîrziate, iar în

constituie șl 
serie de uni- 
raționalizările 
controlate pe 
luate măsuri

a liniei C.F.I. și canalizarea pi
pelor în blocul II, orizontul 
440. S-a intervenit pentru ame
liorarea aprovizionării cu cele 
necesare a brigăzilor din subte
ran. In acest scop, s-a pus în 
funcțiune puțul auxiliar 3 pe 
unde, actualmente, se poate da 
material de dimensiuni cores
punzătoare pentru armare, prin 
intermediul unei colivii bascu
lante care merge în plin de 
sîmbătă, 22 mai a. c. La fron
tul galeriei de cap, de profil 
dublu, de la orizontul 440, blo
cul II, s-a plasat o brigadă 
omogenă, capabilă, și anume a 
lui Dănilă Nagy, în vederea a- 
tlngerii unei viteze de avan
sare de 60 ml pe lună. Deci, 
tn momentul de față, la ori
zontul cu pricina, aflat vădit în 
situația cea mai precară, lu-

PROGRAMUL
de desfășurare a examenelor 

la Universitatea serală 
de marxism-leninism

SECȚIA ECONOMIE
anul I, II și III — în zi

lele de luni, 31 mai și marți, 
1 iunie, înccpînd cu ora 17. 
SECȚIA FILOZOFIE

anul I—II — în zilele de 
marți, 1 iunie și miercuri, 2 
iunie, începînd cu ora 17,

anul III — în zilele de 
3 iunie și vineri, 4 iunie, 
17. 
SECȚIA SOCIOLOGIE

anul II — în ziua de

joi. 
ora

vi-

Pentru deservirea populației
Venind în întîmpinarea ce

rințelor populației din mu
nicipiul nostru, cooperativa 
meșteșugărească „Jiul" Petro
șani a pus în desfacere noi 
produse sezoniere, mărindu-și 
capacitatea de deservire prin 
deschiderea unor secții cu 
pondere în activitatea coope
rativei. Continuînd să satis
facă solicitările din ce în ce

crează, în total, trei brigăzi cu 
sarcini bine individualizate.

Consultarea scriptelor secto
rului ne-a arătat că, după tre
cerea primelor două decade din 
mai, din cei 94 ml preliminați 
să fie efectuați în luna curentă, 
s-au realizat doar 42 ml, adică 
nici 45 la sută în 2/3 din pe
rioadă, ceea ce înseamnă că 
ritmul de avansare a lucrărilor 
e, încă, departe de a satisface, 
mai ales dacă ne raportăm la 
gradul de importanță, la ur
gența acestora. Tovarășul ing. 
Emeric Kovacs, inginerul șef 
al E. M. Dîlja, afirmă că acum 
sînt create toate posibilitățile, 
că există, în fine, perspectiva 
reală a atingerii unui metraj de 
cel puțin 150, cu începere de 
luna viitoare. Așteptăm (și vom 
verifica) confirmarea celor spu
se. 

neri, 4 iunie, ora 18.
SECȚIA ESTETICA

anul II — în zilele de joi, 
3 iunie și vineri, 4 iunie, 
ora 18.
SECȚIA
RELAȚII INTERNAȚIONALE 

anul I — în zilele de marți, 
8 iunie și miercuri, 9 iunie, 
ora 17.

EXAMENELE AU LOC IN 
SĂLILE CABINETULUI MU
NICIPAL DE PARTID.

mai numeroase ale cetățeni
lor, zilele următoare se vor 
înființa încă două unități de 
deservire i una de marochi- 
nărie în Petroșani, alta de 
încălțăminte pe comandă la 
Petrila.

Deschiderea acestor unități 
înzestrate cu utilaje moder
ne răspunde unui deziderat 
exprimat de populația din 
cele două localități.

Obsedați de faptul că, în ciu
da tuturor materializărilor, res
tanța minei crește, nu în a- 
ceeași alarmantă cadență, dar 
crește, atingînd 5 000 de tone 
numai în luna curentă, l-am 
întrebat pe inginerul șef cît 
crede că va mai persista a- 
ceaslă total necorespunzătoare 
stare 

dăm
1 600 
fluns,
de 1 300—1 400 cu cît ne obiș
nuisem.,, Există condiții reale 
să realizăm chiar de azi (n. n.
24 mai) planul și să asigurăm 
chiar mult așteptata ritmici-

CONCURSUL ȘI 
FESTIVALUL 
DE MUZICĂ 
POPULARA 

ROMÂNEASCĂ 
„MARIA 

TĂNASE“
La Cfaiova continuă să se/ 

desfășoare cea de-a doua e- 
diție a Concursului și Festi
valului de muzică populară 
românească .Maria Tănase". 
In cele trei zile care s-au 
scurs, pe scena Teatrului Na
țional au evoluat 50 de con- 
curenți — soliști vocali și in
strumentiști din diferite ju
dețe.

La reușita acestei presti
gioase manifestări cultural- 
artistice au contribuit și cu- 
noscuți artiști profesioniști i 
Maria Lătărețu, Benone Si- 
nulescu, Irina Loghin, Ileana 
Sărăroiu, Ioana Crăciun, Gigi 
Bouleanu, Maria Ciobanu, Ion 
Dolăncscu și alții, care au 
susținut concerte în afară de 
concurs.

Manifestările prilejuite de 
Festival au continuat vineri 
dimineața cu o gală de fil
me pe teme de etnografie și 
folclor șl cu o întîlnire a dis- 
cofililor ou interpreți prefe
rați de muzică populară. 

DECUPAJELE
De la o vreme încoace observ că „fenomenul" nu este 

izolat, ci practicat — să-mi fie iertată generalizarea — la 
nivel de breaslă. Că așii volanului, care transportă tot felul 
de bunuri materiale pe distante de sute și mii de kilometri, 
se simt uneori însingurați și reclamă nevoia unei companii 
plăcute, chiar dacă această companie se realizează pe calea 
decupajelor din reviste, mai treacă-meargă... Dar, că în 
autobuzele care ne duc și aduc de acasă la locul de muncă, 
sau în alte localități, sute și mii de călători cu cele mai 
diverse gusturi și preocupări să fie obligați să... contemple 
tot felul de pseudofrurnuseți, e ceva mai greu de înțeles 
și, după unele păreri, chiar un spectacol de prost gust.

Vrei, nu vrei, o dată ajuns în autobus, trebuie să hol
bezi ochii timp de 5—6 stații, uneori chiar mai bine, la toate 
vedetele ecranului, decupate ostentativ după liberul arbitru 
al unor îndoielnice gusturi, afișate pe bordul autobuzului 
și unde — evident — nu mai păstrează rațiunea și echi
librul grafic al revistelor; să admiri, deși poate ești în
cruntat, toate surîsurile în alb-negru sau color ale celor 
mai recente ediții de tip Miss Primăvara, Univers și altele.

Nu știu dacă legile care reglementează circulația pu
blică conțin prevederi referitoare la chestiunea în cauză, 
in schimb socotesc că întreprinderile a căror emblemă este 
gravată pe același bord al autobuselor, ar trebui să aibă 
un cuvînt de spus și in legătură cu felul cum sînt... pavoa
zate in interior aceste mijloace comune? Sublinierea este 
necesară deoarece spațiul înlăuntrul căruia staționează că
lătorii nu este numai al conducătorului auto, el este 
comun, deci și al celor care nu-și împodobesc locuințele 
personale sau locul de muncă cu nuduri, cu modelele unor 
costume de baie fotografiate pe manechine vii.

...Zilele trecute am călătorit spre- centrul Petroșaniului 
intr-un autobuz la bordul căruia într-o ramă, pe locul unde 
unii mă obligă să găsesc acele colaje „apetisante", sta o foto
grafie din mijlocul căreia un omuleț de o șchioapă zburda 
pe o pajiște înflorată. Băiețașul din fotografie, era cred, al 
șoferului...

In autobuzul scăldat de soarele de mai se zbenguiau 
toate parfumurile primăverii. „Decupajele" naturale care 
alergau prin fața ferestrelor fși adăugau, bucuroase, și chi
pul omulețului. La coborire nu am rezistat ispitei și am 
notat: 31 HD — 132. Vă încredințez, a fost cel mai frumos 
autobus din cile am văzut.

ATIAN

Tovarășul Nicolac Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, împre
ună cu tovarășul Ton Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, au primit la 28 mai. dele
gația militară a Republicii Popu
lare Polone, condusă de general- 
broni Wojciech Jaruzelski, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, ministrul 
apărării naționale, care face o 
vizită în țara noastră.

La primire au participat -to
varășii i genera) de armată Ion 
loniță, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 

ministrul forțelor arma-

Excursii

Redăm, 
ofertele

Din nou, la ordinea zilei, 
excursiile. De la comisia de 
turism pentru- tineret a co
mitetului municipal U.T.C. 
aflăm amănunte despre alte 
preocupări, depuse aici, pen
tru a asigura tinerilor posi
bilități de recreere și odih
nă pe întreg întinsul patriei, 
în cele mai diverse puncte 
de interes turistic. ~ 
pe scurt, cîteva din 
adresate tinerilor.

Delta Dunării
® Excursie de 4 

itinerarîul Tulcea — 
Fortuna — Punctul 
B.T.T. Malița — Roșu 
țul Sf. Gheorghe — 
(cu © incursiune și pe Bra
țul Sulirra). Cazarea în ca
bine de 4 locuri. Transpor
tul cu pontoane remorcate 
de o șalupă. Costul excursiei, 
279 lei. Plecarea din Petro
șani în 27 iulie; ultima zi de 
înscriere, 15 iulie.

@ Excursie de 4 zile, apro
ximativ pe același itinerar. 
Gazarea în cabine de 4 per
soane. Transportul cu șlepul. 
Costul excursiei, 350 lei. Ple
carea din Petroșani în 16 iu
lie, ultima zi de înscriere fi
ind 10 iulie.

Pentru ambele excursii 
transportul Petroșani — Tul
cea și retur este asigurat eu 
50 la sută reducere, nefiind 
inclus în costul excursiei.

Cabana Pietrele
Tabără de odihnă pen

tru 6 zile. Plecarea în 25 
iunie, ultima zi de înscriere 
fiind 15 iunie. Pe durata ce
lor 6 zile tinerii vor între
prinde exoursii spre locurile 

zile, pe 
Canalul 
turistic 
— Bra- 
Tulcea

te, Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al G.C. al P.C.R., ge
neral colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului for
țelor armate, șeful Marelui Stat 
Major, general colonel Sterian 
Țîrcă, adjunct al ministrului for
țelor armate.

A participat, de asemenea, 
Jaromir Ocheduszko, ambasado
rul R. P. Polone la București.

In timpul convorbirii, care 
a avut loc cu acest prilej, au

Vineri după amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit 
pe domnul Pierre Dreyfus 
președinte și director general 
al Regiei Naționale a Uzine
lor „Renault", care se află în
tr-o vizită în țara noastră.

La primire a participat Ioan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, și Ghe- 

C i f i t i
ÎN PAG. A U

CULTURA—ARTÂ

fost evidențiate relațiile de pr’e-i 
tenie și colaborare dintre poJJ 
poarele român și polonez, din-» 
tre Partidul Comunist Romârt 
și Partidul Muncitoresc Unit. 
Polonez, dintre armatele celon 
două state. A fost exprimată! 
dorința comună de dezvoltară, 
continuă a acestor relații spre 
binele celor două popoare, al 
cauzei unității țărilor socialistă 
și păcii în lume.

Primirea s-a desfășurat într-ă 
atmosferă caldă, tovărășească.

orghe Oprea, consilier la C.C. 
al P.C.R.

In convorbirea care a avut 
loc au fost abordate probleme 
privind cooperarea 
dustria română de 
și Regia Națională 
„Renault", precum 
pecte ale colaborării dintre in-*  
dustria română constructoare 
de mașini și Uzinele „Renault"<

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate,

dintre in-*  
automobile 
a Uzinelor 
și alte as-i
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SISTEM DE MUNCA
Șl EFICACITATE

Un dicton foarte vechi și 
foarte răspindit spune că omul, 
cit trăiește, învață. E un a- 
devăr ce n-arc nevoie de de
monstrație : nu ne limităm doar 
la cunoștințele acumulate în 
școală, viața, mai ales în a- 
«eastă epocă, ne solicită cu o 
fot mai mare stringență noi și 
noi informații pentru a fi în 
ritm cu progresul general. Că
pătăm informații din presă, ra
dio și televiziune, din cărți 
(lectura a rămas, totuși, funda
mentală). de la diverse cursuri 
sau din simple convorbiri. Așa 
se formează cultura personală, 
nn ansamblu de cunoștințe bi
ne articulat și pe care le do
rim exhaustive. Societatea noas
tră a creat instituții de cultu
ră specializate, instrumente so
ciale care au datoria să cap
teze interesul omului oferindu-i 
un climat și un circuit de idei 
de ultima oră, să-și organize
ze astfel munca incit să in
struiască intr-un mod plăcut și 
atractiv, varietatea acțiunilor ei 
să fie de așa natură conce
pută incit omul, indiferent de 
virstă, sex, profesiune sau na
ționalitate să găsească un răs
puns la frămîntările-i spiri
tuale. Utilitatea acestor institu
ții este neîndoielnică, pe lingă 
hrana materială, mai avem ne
voie de una spirituală și de 
comunicare.

In Valea Jiului rolul institu
țiilor de cultură este îndepli
nit de cluburile sindicatelor, 
existente in fiecare localitate. 
Deși ele, din punct de vedere 
material, aparțin de exploată
rile miniere, totuși se adresează 
oricărui locuitor și trebuie să-și 
Fegleze activitatea in funcție de 
această finalitate. In Valea Jiu
lui, de pildă, cluburile sindi
catelor polarizează artiștii ama
tori, toi ele trebuie să reali
zeze munca de informare poli
tică, științifică. literară, educa
tivă etc., diferențiat de la un 
moment la altul, in raport de 
pulsul interesului general. Func
ția clubului e departe de a fi 
simplă. Unind linia sinuoasă a 
interesului general, el trebuie 
să-și planifice în programele 
de activități lunare tot ceea ce 
poate captiva și reține omul. 
Cum îndeplinesc ele acest com
plex deziderat ?

Programele de activități lu
nare sînt o sursă inepuizabilă 
de informații referitoare la mo
dul cum își înțeleg și înde
plinesc aceste instituții de cul
tură sarcina lor socială. Am ur
mărit în lunile aprilie și mai 
programele cluburilor din Lu- 
peni. Vulcan. Petrila și Lonea. 
Trecem cu vederea activitățile 
de ordin artistic, joile tinere
tului. serile distractive etc., ca
re n-au o legătură prea strinsă 
cu ideea pe care o urmărim. 
Dorindu-se un sprijin pentru 
producție (fapt lăudabil, de alt
fel), cluburile inițiază simpo
zioane, schimburi de experien
ță, dezbateri (de tipul : „Pro-

Actorii amatori din Lonea
Cu puțin timp in urmă, a- 

minteam despre închegarea u- 
nei noi formații de teatru la 
Lonea, rare face legătura cu 
o alta mai veche și cu o e- 
volufie artistică frumoasă dar 
din care mai dăinuie doar a- 
mintirea. Se dovedește astfel 
că posibilități artistice se gă
sesc, insă trebuie căutate și 
organizate in jurul clubului. 
A fost pusă in scenă piesa 
„Oameni care tac*  de Al. Voi- 
tin, lucrare ce evocă in ritm 
alert și convingător, climatul 
in care au luptat comuniștii 
in anii ilegalității. In inter
pretarea actorilor amatori de 
la Lonea, piesa a avut sem

AURELIAN POPESCU i Din 
versurile dumneavoastră ne-au 
reținut atenția doar cele pe 
care le reproducem mai jos i 

„Trăim o eră plină de vi
brații / De năzuințe și de 
împliniri / Și facem tot 
spre-a trecem generații / Pri
lejul unor neuitate amin
tiri / Cum nouă ne-au lăsat 
prin jertfe alții / Izvorul ac
tualei fericiri*.

Vedeți și răspunsul adre
sat tovarășului Zadiy.

B. L. VALERIU : Treceți 
pe la redacție să stăm de 
vorbă.

P. CONSTANTIN

dreptul să rămină în afara 
circuitului valorilor artistice. 
Nu mă gin dese doar la stră
inii care vizitează aceste în
treprinderi, ci mai ales la 
miile de muncitori și func
ționari care sînt privați de 
un contact zilnic cu arta, cu 
ambianța estetic configurată. 
Nu putem trece cu indiferen
ță pe lingă unele aspecte a- 
parent minore, cum sînt cu
loarea mobilei, a pereților, 
estetica holurilor, a fațadelor, 
a spațiilor vergi etc. pentru 
că, se -știe, o ambianță adec
vată muncii este direct legată 
de productivitatea muncii. Un 
artist poate să înnobileze 
plastic spații altă dată neutre, 
să creeze o ambianță de lu
cru fericită, să pună în va
loare obiecte nefolosite etc. 
Și toate acestea cu puține in
vestiții materiale.

— Cred că e cazul să în
cheiem discuția noastră cu o 
întrebare absolut obligatorie : 
care sint preocupările viitoa
re ale membrilor filialei lo
cale a U.A.P. și pe cînd o 
nouă expoziție ?

— Sperăm să mai realizăm 
anul acesta măcar e expozi
ție de grup, pînă una alta 
tot în holul Casei de cultură.
De asemenea, vom participa 
la expoziția interjudețeină și 
la anuala de grafică. Pentr» 
la anul intenționăm să pre
zentăm o expoziție reprezen
tativă la București care să 
ofere criticii elementele nece
sare asupra personalității fie
cărui artist din cadrul filla 
lei noastre. Ultima expoziție 
de acest fel a fost deschisă 
de noi în 1965 și ea s-a bucu
rat de o atenție deosebită, 
măgulitoare din partea croni
carilor plastici. Dorim să re
edităm îi. 1972 succesul de 
atunci. Dar pentru aceasta 
trebuie să ne pregătim foar- 

serios încă de pe acum.

Interviu realizai de 
Constantin PASCU

la cluburile 
din

Valea Jiului
cedee de combatere a explo
ziilor de metan și praf de căr
bune'' . — la Lupeni, in 19 mai 
a. c.). Astfel de activități sea
mănă intre ele ca două pică
turi de apă, sint programate 
peste tot dar audiența lor este 
foarte restrînsă (nu mai soco
tim că unele sint abandonate 
in ultimul moment din motive 
..obiective"). I’e lingă faptul că 
astfel de activități sînt orien
tate unilateral — doar spre mi
nerit, pe cind viața e mai com
plexă — ele mai păcătuiesc 
prin lipsa elementului atractiv, 
atotstăpînitoare fiind formula 
de prezentare cvasi-didactică, cu 
prea puțin ecou în interesul 
omului.

Dar penuria variabilității mai 
e prezentă și-n alte direcții. 
Dacă in luna aprilie informa
rea politică și științifică a cu
noscut eflorescenta, in luna mai 
interesul a scăzut sau a luat 
iarăși formulele stereotipe (din 
9 mai pînă la sfirșitul lunii : 
o singură expunere pe teme 
politice la Lupeni: nimic la Pe
trila; Ia Lonea doar una) ale 
conferinței. Din atitea aspecte 
de incontestabilă importanță în 
politica externă și internă a 
partidului și statului nostru, 
care trebuie dezbătute Șî cu
noscute în toată complexita
tea lor. cele mai multe cluburi 
nu rețin și nu prevăd nimic 
în munca lor. Cum e cu pu
tință o asemenea inerție ? Dar 
tot așa se procedează și în 
activitățile educativ-științifice. 
E neglijată educația artistică; 
muzica lipsește cu desăvirșire 
din sfera preocupărilor lor. Răs- 
pindirea cărții ia forme de o 
naivitate surprinzătoare, unele 
dovedind că programul lunar 
este socotit o formalitate. De 
pildă : deși în această lună 
s-au aniversat mari scriitori și 
oameni de cultură români (L. 
Blaga. M. Ralea, G. Ibrăilea- 
nu), clubul din Lonea nici nu 
bagă de seamă astfel de eve
nimente. In schimb, prezintă 
cărți apărute cu mulți ani în 
urmă („Jurnal de călătorie", de 
A- E. Baconsky) sau altele lip
site de o importanță. Sînt pro
gramate cu consecvență dimi
neți de basme pentru copii. Și 
aici selecția funcționează după 
criterii absolut arbitrare: în 
Ioc să se facă cunoscute po

nificația unui delicat omagiu 
adus partidului.

Toți interpreții sint tineri 
și aflați prima oară pe scenă. 
Așa sint P. Ivanovici, M. 
Naghi, G. Romițan, M. Diaco
nii, T. loncică, 1. Hlușcu, St. 
Ferenczi, St. Zgripcea, Ion la- 
cob, G. Morar, chiar și regi- 
zorul-amator Titi Udrea, in
terpret din vechea formație, 
se află la prima lui piesă, /n 
entuziasmul lor artistic amato
rii din Lonea au creat un 
spectacol realist, elegant, cu 
scenografie originală.

Eforturile lor au fost răs
plătite de aplauzele publicu
lui celor • 6 spectacole succe

vești care lac parte din tezau
rul genului (Creangă, Ispires- 
cu, Grimm, Perrault etc.), bi
bliotecarele se orientează spre 
tot ce e mai șters. Cine nu 
crede poate să verifice, spațiul 
nepermițîndu-nc să insistăm a- 
supra acestei probleme, deloc 
minore.

Pe lingă cluburi există (sau 
trebuie să existe) comitete de 
conducere din care să facă 
parte reprezentanți ai diverse
lor profesiuni și interese. Cum 
funcționează acestea, nu se 
știe, însă programele lunare nu 
oglindesc deloc existența lor. 
Iată un aspect foarte intere
sant : programul de Ia Lupeni 
e semnat de director, bibliote
cară, văzut de comitetul sin
dical al exploatării miniere; la 
Petrila, e semnat de președin
tele comitetului sindical al mi
nei, secretarul U.T.C., directo
rul clubului, văzut de comite
tul de partid: la Lonea, numai 
de sindicat, U.T.C. și director; 
Ia Vulcan, directorul clubului, 
secretarul comitetului orășenesc 
U.T.C. și văzut de comitetul 
sindicatului minei. In fiecare 
parte, deci, alt obicei. Numai 
din acest fapt și se )x>ate tra
ge o concluzie alarmantă : co
mitetele de conducere ale clu
burilor nu există; neexistind, 
nu se cunoaște temperatura in
tereselor oamenilor (nu numai 
de la exploatările miniere); ne- 
cunoscindu-se acest fapt, se pla
nifică activități care de care 
mai năstrușnice, multe dintre 
ele neavind Ioc sau fiind lip
site de eficiență.

S-a lansat ideea ca. in fiecare 
zi Ia club să se planifice o 
acțiune. Și de aici o întreagă 
avalanșă de bagatelizare a mun
cii culturale (cum am exempli
ficat mai sus), o aglomerare de 
activități care de care mai in
signifiante. Ideea c bună dar 
ea a fost falsificată : se dorea 
și se dorește ca omul să poată 
găsi ceva la club, up mijloc de 
a-și petrece util și plăcut cîtva 
timp (nu doar Ia conferințe, 
simpozioane, mese rotunde etc., 
care, fără îndoială, sint impor
tante, dar și foarte greu de or
ganizat pentru a îndeplini exi
gențele genului. îngrămădirea 
lor le face suspecte din punct 
de vedere calitativ).

Se impune o urgentă reexa
minare și restructurare al sis
temului de muncă a] cluburi
lor deoarece este periclitat în
suși prestigiul lor ca instituții 
de cultură. Persistînd în ac
tuala formulă, care dovedește 
o totală necunoaștere a fră- 
mîntărilor spirituale ale omu
lui din Valea Jiului, scopul e- 
xistenței lor nu se mai reali
zează, omul își pierde încre
derea în posibilitățile culturale 
oferite de club, se îndepărtea
ză și poate fi rccîștigat cu pre
țul unor eforturi mai mari.

T. SPATARU

sive. Ar fi fost interesant un 
micro-turneu prin Valea Jiu
lui.

Dorința de a persevera în 
această direcție e sensul cel 
mai prielnic pentru viitorul 
formației. Gheața rezervei a 
fost spartă, se ivesc acum și 
alți doritori. De aceea, intr-un 
viitor foarte apropiat, la Lo
nea va avea loc a doua pre
mieră. Se vizează o comedie 
cu ecouri actuale: ori „Băiat 
bun dar cu lipsuri" de Nicuță 
Tănase, ori „Băieți veseli' de 
H. Nicolaide.

Este un început demn de 
activitatea teatrală mai veche 
a clubului din Lonea.

Ts.
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P. DELEAN i Interesant 
realizate versurile dv., dar 
din păcate, prea întunecate, 
sumbre.

AL. ZADIY i Reproducem 
cîteva versuri din poezia dv. 
„Barajul" i

„Ca al piramidei vîrf ce 
sfida odinioară / Vulturii din 
înălțime semeția lor măsoa
ră, / Unde-n țărna cu ves
tigii e cetatea Poenaru / Iar 
mai sus de viaducte e ba
rajul zis Vidraru. / Acel 
uriaș din basme, colosul gi
gantic zid / Este mîna cea

Cu VICTOR SYLVESTER,
președintele Filialei

din Petroșani a U.A.P. despre

SUCCESE,
PREOCUPĂRI, 
DEZIDERATE

— Zilele trecute s-a închis 
ampla expoziție dedicată se
micentenarului P.U.R., cuprin
zând lucrări care, după cite 
știm, au fost selecționate din
tre cele mai bune creații ale 
artiștilor plastici din cadrul 
filialei locale a U.A.P. Vă 
rugăm, pentru început, să ne 
spuneți cileva cuvinte despre 
eforturile plasticienilor petro- 
șăneni dedicate materializării 
acestei interesante expoziții.

— De lupt, pregătirile pen
tru evenimentul de care a- 
minteați au începui încă din 
august 1970, cind membru fi
lialei au stabilit o tematică 
generală de lucru, evident a- 
decvată momentului căruia 
urma să-i fie dedicată expo
ziția.* 1 Urmarea a fost, că din 
cele 39 lucrări de pictură și 
gravurii din expoziție mai 
mult de jumătate au fost 
create specia) pentru aceasta. 
Pentru publicul petroșănean, 
insă, și celelalte lucrări au 
fost inedite deoarece ele au 
fost prezentele numai în ca
dru) unor expoziții județene 
și republicane.

— Ce s-a intimplat cu 
crările, după desfacerea 
poziției ?

— Cea mai mare parte din
tre ele au fost trimise la Hu
nedoara unde se află expuse, 
începînd din 26 mai, împre
ună cu lucrări ale membrilor 
cenaclului din Deva al U.A.P. 
Intenționăm să edităm și un 
catalog cu toate lucrările din 
cadrul expoziției de la Pe
troșani, fondurile necesare ti
păririi fiind primite din par
tea Comitetului județean pen
tru cultură și artă. Acesta 
va fi un bun mijloc de popu
larizare a activității noastre.

— La ce alte expoziții au 
participat plasticienii petro- 
■șăneni ?

— In afară de cele amin
tite, noi am trimis 8 lucrări 
pentru marea expoziție deschi
să în București cu 
aniversării 
partidului, 
două au fost chiar reproduse 
în reviste din Capitală, mnjo- 

lu-
ex-

prilejul
semicentenarului 
Dintre acestea,

sublimă a eternului „Partid".
Pînă la debut mai e o cale 

lungă. Am dori mai puțină 

POȘTA LITERARA
discripție și mai mult senti
ment. Așteptăm și alte ver
suri.

C. DUMITRESCU i Rîndu- 
rile dv. sînt animate de cele 
mai frumoase simțăminte. 
Era bine însă dacă le sus- 

ritatea fiind comentate favo
rabil de critica de speciali
tate. Chiar zilele acestea nu
mele lui 1. Malyas era citat 
elogios în „Scinleia" de către 
criticul V. Drăguț.

— Să reluăm o problemă 
mai veche, încă nerezolvată 
cu adevărat : realizarea unui 
spațiu special adecvat expo
zițiilor. Cum considerați că 
ar fi necesar să se procedeze 
în această privință ?

— Ca la Deva, de pildă 
Aici, deși cenaclul plastic 
este nou înființat, au fost 
deschise două mici săli de ex
poziție chiar în centru) ora
șului. Aceiași lucru s-ar putea 
face și la noi. Ne gîndim la 
spațiul in care a funcționat 
biblioteca municipală sau 
chiar la cel in care se află 
astăzi oficiul de primire al 
spălătoriei chimice. Conside
răm că acestuia i s-ar putea 
găsi un alt local, pentru că 
nu știu dacă e mai important 
să privim zilnic niște perdele 
pestrițe. în locul unor lucrăr’ 
de artă care să invite la c 
oră de meditație și satisfacție 
spirituală. Ar fi un cîștig 
important pentru estetica 
străzii, pentru cultura ochiu
lui, pentru propaganda artis
tică. Curios că acum 9—10 
ani exista o asemenea sală în 
orașul nostru, bine situată și 
destul de încăpătoare. dar 
acum nu mai există. Acoio 
se făceau și achiziționări de 
tablouri, evident la prețuri 
oficiale, moderate și accesi
bile. Astăzi amatorului de 
artă nu-i rămîne decît posi
bilitatea de a cumpăra lucră
rile diletante, de cel mai 
prost gust, care se găsesc din 
cînd în cînd la magazinul de 
artizanat sau la negustori 
ambulanți din piață. Și aceas
ta într-un oraș în care de 15 
ani funcționează o filială a 
Uniunii artiștilor plastici I Dar 
pentru că ați adus în discuție 
problema sălii de expunere 
îmi permit să amintesc aici 
și de soarta atelierelor noas
tre... 

țineați cu fapte de muncă, 
desprinse chiar din dome
niul dv. de activitate, pentru 

că altfel ele rămîn doar 
declarative și vagi.

GH. BOZU : Nu am publi
cat poezia dv. „Un mare 
călăuzitor" pentru că ea nu 
e prea realizată d.p.d.v. artis
tic. Vă descurcați, se pare, 
mai bine în proză.

Victor Sylvester

— Apropo, știu că la Deva 
s-au amenajai recent 5 ateli
ere adecvate, puse la dispo
ziția plasticienilor din cadrul 
cenaclului de acolo.

— Adevărat, in timp ce no. 
lucrăm de am și ani în niște 
ateliere improprii, întunecoa
se, friguroase, improvizate 
rudimentar intr-o casă parti
culară unde, pe deasupra, tre
buie să plătim o chirie dis
proporționat de mare. Mă 
gîndesc că în unul din blo
curile noi care se dau în fo
losință ar putea fi destinate 
cîteva garsoniere spre a ser
vi drept ateliere pentru noi. 
Așa s-a procedat în muite 
locuri din țară unde nu a 
existai posibilitatea amenajă
rii unor ateliere speciale. In 
schimbul chiriei respective am 
avea și noi condiții mai a- 
decvate pentru creație.

— Intr-adevăr, ar fi o so
luție binevenită și relativ u- 
>or de realizat. In altă ordine 
de idei, la Suceava a fost 
pusă in practică de cileva 
luni o acțiune foarte intere
santă, inedită și cu urmări 
fericite. Pentru prima dată 
in țară un artist plastic a fost 
angajat in această calitate de 
către o întreprindere. In 
scurt timp el a creat, din 
mijloacele existente, o serie 
de lucrări pline de fantezie 
și bun gust, plasate în incin
ta întreprinderii, care suge
rează plastic ambianța mun
cii. Credeți că o asemenea 
experiență ar putea fi reedi
tată și in Valea Jiului ?

— Bineînțeles. Chiar zilele 
trecute m-am înlîlnit Ia Bucu
rești cu colegul Vigh Istvan, 
artistul în cauză din Suceava, 
și am vorbit mult despre a- 
ceastă acțiune. Și la noi, de 
pildă la Centrala cărbunelui, 
la U.U.M.P., la diverse ex
ploatări miniere, ar fi nu nu
mai posibilă dar și foarte u- 
tilă o experiență similară. 
Pentru că astăzi o mare în
treprindere n« poate, nu aro

Seară 
cultural- | 

distractivă j
Astăzi, după ora 19, clubul 

sindicatelor din Lupeni In 
colaborare cu comitetul oră
șenesc U.T.C. organizează o 
scară cultural-distractivă con
cepută într-un mod origi
nal și atractiv. In cadrul ei 
se va desfășura și un coloc
viu pe o temă educativă 
de larg interes.
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j cimpenească |
Miine după-amiază, la Lo- I 

I nea, va avea loc o serbare * 
| cimpenească susținută de for- I 
f mâții ale clubului din loca- I 
Ilitate și ale Casei de cultură I 

din Petroșani. Sc va desfă- |

Serbare

Ișura în spațiul primilor din I 
jurul clubului și va fi alcă- |

Ituită dintr-un cuprinzător i 
spectacol folcloric al tarafu- I 
lui, formației de dansuri și .

I soliștilor de muzică popu- I 
j Iară.

Căminul cultura] 
din Cimpa

Fotos Ion LEONARD

te

„Răsună 
Valea 
Jiuhsi 

de cîntec 
și joc“

„Curn întîmpinăm sezon nl 
estival ? — a reluat VasiK 
Chircult’ocu, directorul Casei 
de cultură, întrebarea noast.ă 
—, cu mai multe noutăți «are, 
sperăm, vor fi bine primite do 
public. Pentru început am să 
vă sptin cîteva cuvinte despre 
acțiunea „Răsună Valea Jiului 
do cintcc și joc’ Incepînu din 
iunie și pînă în septembrie, 
din două in doua duminici in 
toate localitățile municipiului 
nostru se vor desfășura d-verH 
se manifestări în cadrul aceste] 
acțiuni cu participarea a nu
meroși artiști amatori de la 
cluburi și cămine culturale. 
Astfel, vor fi organizate ser
bări câmpenești, concerte. în 
sală sau în aer liber, de mu
zică populară și ușoară jocuri 
distractive, întreceri sportiv© 
etc. Zilele acestea a fost în
tocmit și programul calenda
ristic al manifestărilor, s-a stat 
de vorbă cu toți factorii răs
punzători. așa că nu ne rămîne 
decît să pornim la treabă B- 
vident Casa de cultură își va 
aduce și ea din plin contri
buția la desfășurarea acestei 
acțiuni de amploare de a că
rei reușită nu ne îndoim".

Dar noutățile promise nu se 
eferă numai la această acțiu

ne ci ele vizează înseși mani
festările cotidiene ale Casei de 
cultură. începînd de la 1 iu
nie activitățile de club pe pe
rioada de vară se vor desfășu
ra zilnic între orele 9—13 șl 
17—22, fiindu-le așadar afecta-, 
te mai multe ere decît pînă în 
prezent. Doritorilor le vor sta 
la dispoziție mese de te
nis, jocuri de șah, table*  
rummy etc. Se vor organizai 
bineînțeles și vizionări ale pro
gramelor de televiziune. Un 
amănunt, de asemenea inedit, 
toate aceste activități de club 
vor fi transferate în sala de 
dans de la subsol, foarte încă
pătoare și pînă acum destul 
de puțin folosită. In felul a-’ 
cesta vor rămîne spații libere 
pentru deschiderea de cercuri 
noi. După cum ne declara 
tovarășul Gh. Negraru, instruc
tor artistic la Casa de cultui'ă, 
de la 15 iunie se vor deschide 
cercuri de creație literară. de 
balet pentru copii (cu durata 
de 2 ani), radio și televiziune 
(cu aceeași durată), stenogra
fie (cu durata de 3 luni), croi-, 
terie și dactilografie (cu durata 
de efte 9 luni fiecare). Cei care 
d -resc să se înscrie la aceste 
atît de interesanie și utile cer-» 
curi o pot face zilnic între e- 
rele 8—12 și 17—20, la secre-' 
tariatul Casei de cultură.

„INTIM"
Am lăsat intenționat ia ur

mă noutatea cea mai deosebi
tă, pentru al cărei debut aprej 
piat se iac pregătiri - febrile. 
Este vorba de miniclubuj .In
tim", deschis unui grup res- 
trîns de doritori care vei a^j 
vea posibilitatea să petreacă 
multe clipe plăcute in cadrul 
său. S-a stabilit ca numărul 
membrilor să nu fie mai mia 
de 30 dar nici mai mare de 5t 
de persoane, pentru a se res
pecta denumirea și profilul 
clubului. In vederea recrutării 
viitorilor membri au și lest 
trimise cîteva zeci de invita
ții (la care s-au alăturat și 
chestionare), unor oameni do 
diferite profesii care au fcsl 
astfel rugați să arate dacă cea? 
simt să devină membri și sâ 
facă propunerile pe care la 
cred de cuviință, pînă la dala 
de 10 iunie. Organizatorii aa 
pornit deja la amenajarea vii
toarei încăperi rezervată clu
bului, care se află la ^ubsoJ, 
în partea stingă a sălii de 
dans. A fost ridicat un zid des
părțitor, s-a procurat mobilie
rul și s-a făcut schița interi^ 
orului. Artistul plastio lesil 
Tellmann, autorul acestei schi
țe, se pregătește să realizeze 
decorația peretelui nou ridi
cat, care va primi în felul a- 
cesta distincția necesară.

Dar. în ce constă do fapt 
‘activitatea din cadrul acestui 
club? Scopul înființării clu
bului „Intim", ne spune V'as:- 
le Chirculeșcu. decurge d n 
necesitatea asigurării unor con- 
diți optime de informare, de 
consumare utilă și plăcută, a 
timpului liber al unor diverse 
categorii de salariați care au 
un alt mod de viață decît cea 
a tineretului școlar sau studen
țesc de pildă.

Membrii clubului ver avea 
la dispoziție, jocuri de șah, 
rummy, table, minibiliard te
levizor, discotecă reviste, dare 
și pliante românești și străine 
etc. La barul amenajat într-un 
colț al sălii se voi putea cen- 
suma dulciuri, răcoritoare, ca
fea. iar din cînd în cînd se 
vor organiza proiecții de dia
pozitive și filme de 16 mm de 
deferite genuri (pictură, mu
zică. turism, modă sport). De 
comun acord cu membrii clu
bului. ținîndu-se seamă de 
preferințe, se v<>r iniția perio
dic întîlniri cu marcanti oa
meni de știință și srtă din 
toată țara, seri de poezie, pro
ză, muzică apoi excursii la 
puncte turistice la eblective 
economice și istorice 5 a.m.d. 
Toate acestea în sch’mbu] 
unei taxe de ‘D lei lunar ne
cesară asigurării condițiilor 
unei bune desfășurări a tu’nror 
activităților.

Deio au și sosit răspunsuri 
aprobative )n mvif.ițil, așa că 
în curînd clubul .Intim" își 
va putea începe activitatea.

. & p«
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a eficienței muncii de partid

parlid, 
primim 
lunare.

Eficiența muncii de partid
'' 1

târnele luni, la rațiunea preve
derilor pe care le-am stabilit- 
în cuprinsul lor, precum și 13 
modul în care am urmărit rea
lizarea planurilor.

Din prima lună a anului, în 
fața organizației noastre de 
bază s-a ridicat sarcina de a 
mobiliza toate forțele colecti
vului sectorului la valorifica
rea tuturor rezervelor interne 
pentru realizarea integrală a 
sarcinilor noului an. In acest 
sens, în planul pe luna ianua
rie biroul nostru și-a prevăzut 
măsuri multiple pentru inten
sificarea muncii politice des
fășurate în rîndul brigăzilor 
de mineri, a personalului teh
nic în vederea concentrării e- 
forturilor lor la îndeplinirea 
ritmică a preliminarelor, pen
tru utilizarea din plin a timpu
lui de lucru, a utilajelor din 
dotare etc. Pentru a face o 
cauză comună a tuturor comu
niștilor și prin ei a întregului 
colectiv din remedierea nea
junsurilor care în trimestrul 
IV al anului trecut au dus la 
neîndeplinirea planului, am 
pus această problemă, precum 
și măsurile c<? se impun pentru 
redresarea activității sectoru
lui în discuția adunării gene
rale. Pe baza discuțiilor purta
te, a măsurilor stabilite de a- 
dunarca generală au fost 
schimbați unii șefi de brigadă 
necorespunzători, s-a impulsio
nat activitatea grupelor sindi
cale și a organizației U.T.C. în 
scopul întăririi disciplinei și a 
spiritului de responsabilitate 3 
formațiilor de lucru față de 
sarcinile de plan. Rezultatul a- 
cestor măsuri s-a concretizat 
în depășirea sarcinilor de plan 
încă din luna ianuarie cu 2 700 
tone cărbune și realizarea an
gajamentului asumat de colec
tivul nostru în cinstea semi
centenarului partidului. In ur
ma observațiilor și propune
rilor făcute de membrii de 
partid în vederea intensifică
rii preocupărilor pentru inte
grarea profesională a tinerilor 
angajați — cerință de o deose-

(Urmare din pag. 1) 

de mare atracție turistică și 
recunoscută frumusețe cum 
sînt Vf. Retezat, Peleaga, Ga
leșul, Bucura, Judele, Zănoa- 
ga etc. Costul, 306 lei.

Sinaia
• Tabără de inițiere pen

tru alpinism. Durata 10 zile 
începînd din 10 august, ulti
ma z.i de înscriere fiind 5 au
gust. Costul, 510 lei. Sînt pri
miți tineri între 18—20 ani. 
In timpul taberei de inițiere 
se vor întreprinde escaladări 
și ture alpine de dificultate 
minimă și medie sub îndru
marea instructorilor speciali
zați ai Federației române de 
alpinism în zona Văii Poroa- , 
bele și la Turnul Seciului.

Cabana Padiș
Tabără de odihnă pentru 

6 zile. Plecarea din Petro
șani în 30 iulie, ultima zi 
de înscriere fiind 15 iulie. 
Costul, 326 lei. In perioada 
taberei se vor face excursii 
la Cetățile Ponorului, Cheile 
Galbenei, ''etatea Rădesei, ca
banele Stina de Vale, Scări
șoara etc.

rîtor de măsura în care erga- 
nizația de partid, în frunte cu 
biroul său, reușește să* *și  pla
nifice propria sa activitate, să 
orienteze forțele, preocupările 
Organizației. Snlr-o perioadă a- 
numită, spre direcțiile hotărî- 
tcare de care depinde înfăptu
irea sarcinilor ce-i revin fn 
lumina politicii partidului. In 
munca de planificare criteriul 
primordial ce-1 arc în vedere 
biroul organizației noastre de 
bază îl constituie hotărîrile or
ganelor superioare de ,;J 
indicațiile pe care le 
cu ocazia instruirilor 
IVntru biroul nostru este esen
țial să folosim aceste indicații 
pentru a selecționa în spiritul 
lor și a fixa spre soluționare 
problemele fundamentale pe 
care le ridică viața, activitatea 
sectorului nostru. Neîndoios, 
acest deziderat nu poate rea
lizat deeît prin studierea aten
tă a vieții, a fenomenelor prac
tice, prin consultarea largă în 
nccst sens a colectivului de 
comuniști al organizației noas
tre de bază. De fapt, așa pro
cedăm în fiecare lună, de fie
care dată cînd întocmim

HNAlIZARtA
(Urmare din pag. 1)

late (într-adevăr, o .rara avis'*,  
mai ales aici...).

Ne aflăm in 27 mai și pla
nul încă nu s-a onorat în nici 
o zi. Nu ne prea miră neplă- 
< nla realitate, din moment ce 
>ui se respectă plasarea oame
nilor fn acord la tăiere : în loc 
(le 300—330, se asigură, în me
die, doar 280 de oameni... ”E
liroblema cea mai spinoasă și 
lotuși se continuă să nu i se 
«tea atenția care o merită. In 
tolus, nu se insistă încă așa 
cum s-ar cuveni, finind cont 
Ac cerințele stringente ale mo
mentului destul de critic pe 
«arc îl traversează mina, in di
recția creării conjuncturii in- 
lr adevăr reale pentru îndepli
nirea randamentelor la fron- 
<i:ri. Productivitatea obținută în 
obataje e mai mică decit cea 
planificată. în medie, cu cea. 
800 kg pe post, din care «în- 
căi <ăturau cea mai voluminoasă 
(aproape 700...) e ,.opera**  secto
rului 1. Desigur, obstacole mai 
sint (și-or să mai fie 1), s-au 
Interceptat unele lucrări vechi, 

de ce se realizează pro
duc (ii, randamente reduse la 
fronturile care n-au întâmpinat 
nici o dificultate obiectivă (de 
exemplu, unele abataje din 
stratul 3, blocul II, sectorul 
!) ? Așteptăm să fie confirmată 
dc rezultate concrete interven
ția feciorilor în drept, mobi
lizarea tuturor oamenilor mi
nei pentru ca randamentele >” 
abataje să înregistreze crește
rile așteptate ! Se cer accelerate 
și lucrările de punere în func
ție a puțului orb nr 4. în sco
pul îmbunătățirii radicale a 
transportului la orizontul 400, 
din blocul II. In urma unei 
discuții avute cu inginerul șef 
pl C.C.P.. tov. ing. Ioan Kbr- 
moczky, și cu specialiștii din 
centrală care au realizat, re
cent, incursiuni la mina Dilja, 
am ajuns la concluzia că. tară 
îndoială, din programul de lu
cru întocmit de către exploa
tare. sub îndrumarea primită, 
■-au rezolvat o serie de pro
bleme (îmbunătățirea transpor
tului. a aprovizionării locurilor 
de muncă cu cele trebuincioase 
îndeplinirii sarcinilor zilnice, a- 
mclioitu'ea activității în cadrul 
lucrărilor de întreținere) dar, 
rămîn doar parțial atacate (a- 
dii-ă nerezolvate) și care soli- 
c o finalizare de urgență :

O Curmarea fluctuației, sta
bilizarea oamenilor!

In acest sens organizația de 
partid să mobilizeze activ sin
dicatul și U.T.C.-U1 pentru a 
face un front comun, viu și 
eficace, necesar realizării neîn
târziate a acestui obiectiv de 
esență.

£ Urmărirea, clipă de clipă, 
•u toată răspunderea, a repar
tizării corecte a efectivului la 
lucrările direct productive.

țj» Analiza temeinică a acti
vității de suprafață in vederea 
punerii ia punct, o dată pentru 
totdeauna. a aprovizionării bri
găzilor. S3 se ajungă la con
cluzii constructive și să se con- | 
errtizez.e fără nici o aminarc!

In cîteva cuvinte, ce trebuie 
făcut la mina Dilja ? Să fie re
coltate de urgență problemele 
deja cunoscute și paracunoscu- 
<e Să se urmărească traduce
rea în viață la timp a măsu
rilor stabilite și, in această ac
țiune, să fie cuprins întregul 
lanț ierarhic, fără... ruperi de 
verigi, cum se mai constată u- 
neori. Adică, fiecare să fie de
terminat să-și facă treaba pen
tru care-i plătit!

Sîntem, totuși, încrezători i 
considerăm promisiunea ingine
rului șef, explicitată mai sus, 
drept o reflectare a hotăririi 
colectivului minier de la Dilja
— care In atâtea dfițl și-a do
vedit cu prisosință vrednicia
— de a reveni cit mai curfnd 
take fruntașii Văii Jiului 1

de munca ale organi- 
bază. Ne consultăm

planurile 
rației de 
cu membrii de partid, cu ca
drele din conducerea sectorului, 
cu șefii de brigadă și maiștri 
mineri, iar sugestiile lor le 
luăm in considerare de fiecare 
dată cînd stabilim obiectivele 
de urmărit pe o anumită pe
rioadă de activitate, tema dez
baterilor în adunările genera
le ale organizației de bază. 
Pentru ilustrare mă voi referi 
la planurile de muncă din ul- 

VIAȚA DE PARTID

I

(Agcrpres)

In 
rii

la centrele medico-sa- 
Este prevăzută. între 
acordarea consultațil- 
tratamentelor diferen-

au încurcat multe

Azi și mîine,
din Lupeni găzdu-

EXCURSII

bită valoare pentru sector»’ 
nostru, dat fiind lipsa de efec
tive — biroul a prevăzut in 
planul dc muncă pe luna fe
bruarie analiza activității or
ganizației U.T.C. pentru educa
rea tineretului sectorului In 
spiritul disciplinei și respon
sabilității profesionale. Aduna
rea a stabilit sarcini precise 
membrilor de partid care sînt 
cuprinși în evidența U.l C. în 
vederea sprijinirii inițiativelor 
organizației, in susținerea acțiu
nilor educative cu tinerii. Adu
narea și-a dovedit din plin e- 
ficiența. Cu sprijinul comuniș
tilor, organizația noastră de 
tineret a devenit o organizație 
fruntașă, obținînd rezultate 
reale în întărirea disciplinei, 
în sporirea contribuției tineri
lor la realizarea sarcinilor de 
plan. Pornind de la cerințe
le sectorului, s-au ’dovedit uti
le și eficiente și acțiunile ce 
le-am întreprins în vederea 
îmbunătățirii calității cărbune
lui prin reducerea conținutului 
de cenușă din cărbunele ex
tras, iar în luna aprilie, pen
tru îmbunătățirea întreținerii 
utilajelor de către personalul 
electro-mecanîc. Necesitatea a- 
cestei intervenții a organizației 
de partid a fost justificată 
prin desele ștrangulări deter
minate de funcționarea defec
tuoasă a utilajelor. In 
investigațiilor întreprinse 
biroul organizației de 
nm reușit să dezbatem
mințit activitatea electromeca
nică, să stabilim măsuri mul
tiple pentru remedierea nea
junsurilor în acest domeniu, 
mai ales în privința executării 
montărilor, verificării periodi
ce a funcționării utilajelor, 
programării reparațiilor și re
viziilor etc. Membrii de part'd 
electromecanici au primit în 
acest sens sarcini concrete, pe 
locuri de muncă ceea ce a de
terminat sporirea responsabi
lității celor ce deservesc utila
jele față de calitatea muncii 
lor.

Biroul organizației noastre 
de bază este preocupat să-și 
îmbunătățească în continuu 
stilul de muncă, planificarea 
activității sale. In acest scop 
ne vom strădui ca prin mem
brii biroului să cercetăm reali
tățile sectorului, problemele ce 
le ridică viața de fiecare zi, 
să ne consultăm pe larg cu 
membrii organizației de bază 
astfel ca toate acțiunile ce 1® 
prevedem în planurile noastre 
de muncă să aibă un suport 
real, să răspundă celor mal 
stringente cerințe.

urma 
de 

bază 
amă-

.Angliei IIOGMAN, 
secretarul organizației de ba/ă 

din sectorul V, 
E. M. Vulcan

INVENȚIILE, INOVAȚIILE,
RAȚIONALIZĂRILE
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alte cazuri — așa cum s-a în
tâmplat la Lonea cu mașina de 
incărcat cărbune in abataj ca
meră — prototipurile realizate 
nu sint experimentate din cau
za întârzierii autorizării proto
tipului respectiv.

In mod firesc asemenea stări 
de lucruri conduc la demobi
lizarea autorilor, la scăderea 
preocupării pentru activitatea 
creatoare în legătură cu intro
ducerea noului in procesul teh
nologic, la frinarea creșterii nu
mărului inovatorilor și raționa
lizaturilor. Nu este de mirare 
că manifestând asemenea ne
glijențe, in anul 1970 la minele 
Dilja, Vulcan, Uricani s-au în
registrat doar cite 1—2 propu
neri de inovații, iar in primul 
trimestru din acest an la „Vis- 
coza" Lupeni, T.C.M.M., Grupul 
de construcții, l.G.C. și alte u- 
nități nu s-a înregistrat nici o 
propunere de inovație sau ra
ționalizare.

Steagul roșu

MW;
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Măsuri Lupta se duce, mai departe, pe două fronturi

organizatorice

de
Ministerul
Ou U ■ U I ••Sanatatii

a-In scopul îmbunătățirii 
sistenței medicale ambulato
rii, Ministerul Sănătății a 1- 
nițiat recent o serie de mă
suri organizatorice. Astfel, fn 
mai multe orașe din țară au 
luat ființă centre medico-sa- 
nitare, create prin amplasarea 
a două sau mai multe cir
cumscripții sanitare în ace
lași local. Aceste centre a- 
sigură consultații și trata
mente în tot cursul zilei, în
tre orele 8—20, indiferent de 
circumscripția medicală de 
care aparțin bolnavii. Toto
dată, se urmărește ca perso
nalul medico-sanitar să-șt 
poată valorifica mai rațional 
timpul de Jucru, atît în ca
drul centrului, la domiciliul 
bolnavilor cît și în cadrul 
acțiunilor profilactice antiepi
demice și de igienă. Mal 
mult, se preconizează expe
rimentarea unui sistem prin 
care bolnavul să se poată a- 
dresa preferențial unuia din
tre medicii dispensarelor co
masate.

Măsurile Ministerului Să
nătății vizează, de asemenea, 
ridicarea gradului de tehni
citate, precum și acordarea 
asistenței medicale de speci
alitate 
nitare. 
altele, 
lor și 
țiate pentru populația vîrst- 
nică, prin desemnarea unor 
medici profilați pe aceste 
probleme. In scopul evită
rii aglomerației, eliberarea 
unor acte atestatoare pen
tru starea sănătății — certi
ficate de angajare, prenup- 
țiale, examene medicale pen
tru conducătorii, auto și pen
tru alte asemenea cerințe — 
va fi efectuată în orele la 
care publicul înaintează a- 
semenea cereri.

Sarcinile ce revin economiei 
municipiului pe anul in curs 
și in următorii ani ai cincina
lului reclamă din partea orga
nizațiilor de partid o preocu
pare deosebită pentru a deter
mina comitetele de direcție, or
ganele de sindicat, pe toți fac
torii corespunzători să dove
dească o mai mare receptivi
tate față de tot ceea ce este 
nou, să urmărească atent cursul 
introducerii metodelor tehnice 
și științifice avansate in toate 
sectoarele activității economice, 
să-și respecte sarcinile și în
datoririle ce Ie revin in dez
voltarea continuă a mișcării de 
masă a inovatorilor și raționa- 
lizatorilor. Analizarea sistema-, 
tică a activității in acest do
meniu urmată de stabilirea de 
obiective și sarcini concrete pe 
colective de lucru și cercuri ale 
inovatorilor, organizarea unei 
Hiai largi difuzări a cărții teh
nice și a informațiilor științi
fico tehnice privind realizările 
mai importante din țară și

va 
In

Azi și mîine se consumă eta
pa a 25-a a diviziei A de fot
bal care adaugă un plus de 
interes acestui final de cam
pionat. In partea superioară a 
clasamentului, Dinamo și Rapid 
merg umăr la umăr, pînă la 9 
iunie, probabil, cînd confrun
tarea directă dintre ele o 
avansa pe una spre titlu, 
zona de bătaie a razelor lan
ternei roșii continuă să se afle 
Progresul. C.F.R. Cluj. Jiul și 
S.C. Bacău, fiecare încercînd 
din răsputeri să urce deasupra 
punctului critic 15.

Etapa a 25-a programează 
următoarele partide :

PROGRESUL — POLITEH
NICA. Cu moralul unui punct 
valoros obținut la Ploiești, în- 
tr-un meci atît de controver
sat, bancarii vor aborda parti
da numai Ia victorie pe care 
au țoale atuurile să o obțină. 
Ieșenii nu vor face însă azi doar 
act de prezență pe „Republi
cii', de aceea prevăd destul de 
grea înfrîngerea lor.

„U“ CRAIOVA — U.T.A. O- 
blemenco vine tare din urmă 
spre titlul de golgeter. Cele 
trei clape de suspendare i-au 
cam diminuat șansele, dar nu 
I le-au spulberat. In etapa tre
cută. oltenii au făcut egal ca 
Steaua, în Capitală, iar U.T.A. 
a pierdut categoric acasă, In- 
fața lui Dinamo. Mîine — o 
nouă înfrîngere a arădanilor.

STEAGUL ROȘU — STEA
UA. Un meci la pas între două 
echipe fără griji deosebite. Și 
pentru că întâlnirea se dispută 
la Brașov, gazdele au prima 
șansă la victorie. Dar bucureș- 
tenii pot realiza un punct.

F. C. ARGEȘ — „U- CLUJ, 
ultimele etape, universita- 
clujeni

A •

FOTBAL
Stadionul _ . _

iește mîine, la ©ra 11, întâlni
rea de divizia O dintre echipe
le Minerul din localitate și 
Dunărea Calafat.

In campionatul județean se 
consumă ultima etapă. In Va
lea Jiului sînt programate în
tâlnirile : Energia Paroșeni — 
Constructorul Hunedoara (teren 
Vulcan, ora 11) și Preparatorul 
Lupeni — Parîngul Lonea.

Două meciuri se consumă azi 
după-amiază în campionatul 
municipal : I.G.L. Petroșani — 
Utilajul (teren Petrila, »ra 17) 
și Minerul Uricani — 
Petroșani (tot ora 17).

RUGBI
Divizionara A, Știi 

troșani întâlnește mîine, la o- 
ra 17. pe stadionul Jiul, pe 
Farul Conștiința — învingătoa
re cu 9—6 asupra dinamov*  
tilor bucureșteni în etapa 
XVII-a.

VOLEI
In campionatul municipal de 

străinătate, inițierea unor acțiuni 
eficiente pentru generalizarea 
invențiilor, inovațiilor și rațio
nalizărilor, rezolvarea operati
vă a propunerilor făcute, sti
mularea morală și materială — 
iată doar cîteva din obiectivele 
mai importante ale acestei ac
tivități. Avînd în vedere im
portanța și complexitatea sarci
nilor cc revin economiei Văii 
Jiului, capacitatea creatoare pe 
care o dovedesc zi de zi ca
drele de muncitori, ingineri, 
tehnicieni, economiști — și care 
constituie o mare rezervă de 
inteligență creatoare — este fi
resc ca organizațiile de partid, 
care prin insăși natura lor sint 
purtătoare ale noului în întrea
ga viață economică și socială, 
comuniștii să militeze cu pa
siune pentru promovarea cura
joasă a tuturor propunerilor 
menite să accelereze progresul 
tehnic, să ușureze munca oa
menilor și să ridice producti
vitatea muncii, să sporească g- 
ficicnța economică.

„picrdul**  
lor ceferiști, 
la Petroșani

acasă 
au 
un 
pe 
Și

lucruri i au 
cu colegii 
luat Jiului 
punct, pe care l-au cedat 
teren propriu băcăuanilor 
mîine, la Pitești, ar mai putea 
realiza un egal. Mi se pare 
însă, foarte greu deoarece și 
echipa lui Ozon a scos în eta
pa trecută o „remiză- la Con-

Avancronică 
fotbalistică

stanța. Deci, pronostic 1. 
DINAMO — PETROLUL. 

Ploieștenii le-au dat de multe 
ori bătăi de cap dinainoviști- 
lor chiar ia ei acasă. Le vor 
da, probabil, și mîine, dar e- 
chipa celui ce a jucat joi în 
reprezentativa lumii, la .Ju
bileul lui Iașin*  de Ia Mosco
va — internaționalul Dumi- 
trache — trebuie să învingă. 
Dinamo este mai aproape ca 
oricînd de titlu.

C.F.R. TIMIȘOARA — FA
RUL. Un alt meci fără pro
bleme. Timișorenii joacă deja 
de la nivelul diviziei B. în timp 
ce Farul nu mai poate spera 
la unul din primele două la
curi cum anunța cu cîteva e- 
tape în urmă. Totuși, dacă e 
să dau pronostic, cred intr-un 
X.

C. F. R. CLUJ — RAPID 
Derby feroviar cu multe sem
ne de întrebare. Dacă înving 
clujenii, rapidiștii pierd orice 
speranță la titlu : dacă pierd 
clujenii se aruncă 
locul 15 hărăzit 
Linia de mijloc mi se pare cea 
mai echitabilă și practic rea
lizabilă.

S. C. BACAU — JIUL. In- 
vingătoarea din acest meci va

singuri pe 
retrogradării.

pe stadioane
volei se consumă azi după-a
miază partidele i Energia Pa- 
roșeni — Știința Petroșani, Li
ceul Uricani — Parîngul Lenea, 
Preparația Coroești — Minerul 
Lupeni, Constructorul Livczcni 
— Parîngul Petroșani, 
meciurile încep la ora 17. 

angajează urgent
• Muncitori pensionari pentru continua 

rea zidului de sprijin de pe malul drept 
al pîrîuluî jigoreasa în zona depozitului 
Varnita.

1

Angajările se fac temporar
Informații suplimentare se pot obține 

zilnic, între orele 7-15, de la sediul Bazei 
de aprovizionare și transport din Petro
șani, str. Mihai Viteazul nr. 3.
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ca

răsufla ușurată pînă în final, 
învinsa urmînd să mai treacă 
prin cîteva furci caudine. Dacă 
partida se disputa la Petro
șani, învingeau gazdele; dacă 
se dispută la Bacău e de pre
supus că vor învinge tot gaz
dele. Noi am dori însă
echipa Jiul să iasă bucuroasă 
de pe teren, un meci egal fi- 
indu-i foarte avanii->s. Și nu 
este imposibil ca elevii lui. 
Viorel Tîlmaciu să realizeze 
un punct. Dacă vor aborda me
ciul cu maximă hotărîre Și 
precauțiune. așa cum au fă u- 
t-o în deplasare la Cluj și ’a 
Timișoara. Libardi, Ion ■“* 
stantin, Peronescu, Georgevici 
și ceilalți pot realiza punctul 
sperat. Și atunci nimeni nu 
va mal fi supărat. Dimpotrivă. 
Dar să nu uităm că nici băcă
uanii nu se pot mulțumi cu 
puțin. întâlnirea se joacă ia ei 
acasă. Cred, totuși, că Jiul va 
juca bine la Bacău.

Dumitru GIIEONEA

on-

Petroșani
a n u

TEZA DOCTORAT
tov. ing. FODOR C. DUMITRU (Institutul de mine) cu 
titlul „STUDIUL STABILITĂȚII HALDELOR DE STERIL 

^JIN CARIERELE DE LIGNIT IN CONDIȚIILE DE ZACA-
MÎNT ȘI ROCI DIN BAZINUL ROV1NARI*.

Teza de doctorat poate fi consultată in sala de lectură 
a bibliotecii Institutului de mine din strada Institutului 
nr. 20.
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SIMBAtA 29 MAI

emisiunii, 
limba Kcr-

fete 1 Bună

16.30 Deschiderea 
Emisiune in 
mană.

18.10 Publicitate.
18.15 Bună scara,

scara, băieți 1
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 

Sport
20.10 TfOc-encicIopedia. Sus», 

Torando, Dadanawa, Să
ritura.

21.00 Film serial ..Incoruptibi
lii*  Episodul .Vincent 
Coll — cîine turbat".

21.50 .Unu plus doi pe un 
balansoar". Muzică și 
umor cu Corina Chiriac, 
Dumitru Furdui, Nicu 
Constantin. Ricardo del 
Turco (Italia).

23,05 Telejurnalul de noapte.
23.15 Săptămîna sportivă.
23.30 închiderea emisiunii.

Concurs

navomodelism
Duminică dimineața lacul 

navomodcliștilor din Petro
șani va cunoaște din nou a- 
nimația specifică întrecerilor. 
Pionieri din diferite locali
tăți ale județului nostru, 
membri ai cercurilor de na
vomodelism de la casele pio
nierilor, își vor da întîlnire 
aici în cadru) unui concurs 
de navomodele de diverse 
tipuri și clase.

Mica publicitate
VIND casă str. Aurel Vlaicu 

nr. 27, Petroșani.

n t ă
la orele 11, in aula I.M.P. își


