
Plenara Comitetului Central
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA •

a/ Uniunii Tineretului Comunist
In cadrul dezbaterilor, vorbitorii au analizat, 

în spirit de exigență și responsabilitate, preocu
pările și activitatea organizațiilor U.T.C. de la 
sate, sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Co
munist în vederea participării sale mai active la 
înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare con
tinuă și modernizare a agriculturii socialiste. A- 
probînd planul de măsuri privind întărirea mun
cii politico-educative a U.T.C. în rîndul tineretu
lui de la sate și programul acțiunilor ce vor fl 
organizate în cinstea Conferinței Naționale a 
P.C.R., participants la plenară au exprimat ho
tărîrea tineretului de a se angaja, cu toate forțe
le, cu tot entuziasmul în activitatea creatoare ® 
întregului popor, în vederea întîmpinării Confe
rinței Naționale a partidului și a celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Republicii, cu noi suc
cese în toate domeniile de activitate.

Plenara a aprobat activitatea internațională a 
U.T.C. și U.A.S.R., precum și obiectivele și direc
țiile sale de dezvoltare.

In încheierea lucrărilor, a luat cuvîntul tova
rășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Vineri, a avut loc Plenara Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, cu următoarea 
ordine de zi :

— Raport cu privire la întărirea muncii politi
co-educative a Uniunii Tineretului Comunist în 
rîndul tineretului sătesc în vederea mobilizării 
acestuia Ia înfăptuirea politicii partidului de mo
dernizare a agriculturii, de dezvoltare generală 
a vie(ii satelor.

— Informare cu privire la activitatea interna
țională a Uniunii Tineretului Comunist și Uniu
nii Asociațiilor Studențești din România în pe
rioada de după Congresul al IX-lea al U.T.C.

— Plan de măsuri cu privire la acțiunile ce 
vor fi întreprinse de Uniunea Tineretului Co
munist în întîmpinarea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român.

La lucrările plenarei a luat parte tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Au participat, ca invitați, primii secretari ai 
comitetelor județene ale U.T.C., reprezentanți ai 
unor ministere, instituții centrale și organizații 
obștești, redactori șefi ai publicațiilor pentru ti
neret.INAREĂ CONFÎN
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toate colectivele de muncă: 
CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!

SARCINIIUR Of milllllll
siî Utilizarea integrală a utilajelor din dotare
ii Efectuarea promptă, de calitate a reviziilor 

și reparațiilor

i

onvinși că fiecare 
poale produce 
mai mult, că 

mai există rezerve pen
tru creșterea productivi
tății muncii și a pro
ducției de cărbune, în 
adunarea activului de 
partid comuniștii secto
rului 1 al minei Vul
can, prin cuvîntul secre
tarului organizației lor 
de bază, Gheorghe Di- 
nuță, și-au suplimentat 
angajamentele luate ini
țial în cinstea Conferin
ței Naționale a partidu
lui de la 5 800 tone la 
6 500 tone.

Hotărîrea acestui co
lectiv care lună de lună 
și-a realizat și depășit 
sarcinile de plan la pro
ducția de cărbune l-am 
înțeles mai bine atunci 
cînd am cunoscut oame
nii sectorului. Trăiesc și 
muncesc . alături; fie 
muncitori, tehnicieni sau 
ingineri toți sînt preo
cupați să contribuie din 
plin la realizarea obiec
tivului propus, pe toți 
îi caracterizează efortul 
și dăruirea în muncă.

Am aflat că de lin an, 
de cînd tînărul inginer 
loan Dăbuleanu condu
ce sectorul, 
colectivului 
întotdeauna 
înalte.

Ponderea 
sectorului o 
două abataje frontale 
dotate cu combină de 
tăiere 2 K-52 și stîlpi

metalici de susținere, 
conduse de comuniștii 
loan Calotă și Nicu E- 
nache, care lună de lună 
și-au realizat sarcinile. 
Deservirea promptă, la 
timp și aproape, cu ma
teriale, revizii și repara-

realizările de pînă a- 
cum ?

— Avem pregătit deja 
un nou panou în care 
susținerea este montată 
deja în suitorul de atac, 
iar brigăzile lui Dumitru 
Milea și Vasile Maftei
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Cuvîntul de ordine al mine
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rczultatele 
s-au situat 

la cote

producției 
asigură cele

ții executate la timp și 
de bună calitate, spri
jinul concret din partea 
personalului de regie, au 
lost condițiile care au 
permis ca atît brigăzile 
de frontaliști cît și cele 
de la abatajele cameră 
să-și realizeze ritmic 
planul de cărbune. Am 
cules doar numele a doi 
din cei mulți care deser
vesc fronturile : Dumitru 
Manea și Petru Verdcș.

L-am întrebat pe șe
ful de sector : în ce mă
sură vor fi dezvoltate

execută lucrările de pre
gătire a următorului pa
nou, astfel ca peste cir
ca o lună vom porni cu 
ambele frontale. Sînt 
măsuri care dau garan
ția îndeplinirii integrale 
a sarcinilor ce cresc în 
continuu.

Mi s-a spus că cele 
două brigăzi de înainta
re citate care au reali
zat în cursul lunii mai 
străpungerea galeriilor 
ce au deschis panoul — 
„gata de atac" — au 
întîmpinat dificultăți din

cauza metanului dar că 
în această lună s-au an
gajat să cîștigc întrece
rea pe exploatare la a- 
vansări, iar în cinstea 
Conferinței Naționale a 
partidului să încheie cu 
cinci zile mai devreme, 
împreună, străpungerea 
lucrărilor din care se va 
naște un nou abataj 
frontal.

Premisele promițătoa
re sînt datorate și preo
cupării permanente a 
maiștrilor mineri și e- 
lectromecanici care diri
jează direct fiecare ac
țiune a echipelor și bri
găzilor, cei care contri
buie direct în subteran 
la asigurarea condițiilor 
de lucru.

Toți împreună, acești 
mineri ai Vulcanului ca
re au reușit să-și onore
ze întotdeauna îndatori
rile, sînt animați de a- 
cecași hotărîre : sărși în
deplinească exemplar an
gajamentul majorat în 
întrecere.

Suplimentarea angaja
mentului inițial este 
doar un pas; după el 
vor urma alții, o acti
vitate febrilă, plină de 
pasiune și dăruire, care 
va permite ca în cinstea 
atît a Conferinței Na
ționale a partidului cît 
și a aniversării Repu
blicii, minerii sectorului 
să obțină noi succese pe 
traiectoria marii între
ceri declanșate de che
marea patriotică a parti
dului ; încheierea cinci
nalului înainte de ter
men.

A. H.
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Din abatajele frontale conduse de comuniștii Petre Con
stantin, Vasile Caila și Ioan Solomon se extrage — cum ne-a 
informat inginerul Grigore Popescu, șef de sector — ponde.- 
rea producției sectorului IV, cel mai mare sector al minei 
Lupeni.

In întîmpinarea Conferinței Naționale a partidului și a 
celei de-a 25-a aniversări a Republicii, fiecare din aceste - 
brigăzi s-a angajat să depășească sarcina de avansare lunară 
planificată: Vasile Caila cu 3 ml, iar Petre Constantin și 
Ioan Solomon cu 2 ml fiecare.

După primele 7 zile, ei raportează că, cuvîntul de mi
ner prinde roade, fiecare brigadă avînd „la zi" o depășire cu 
1 ml a avansării planificate pe perioada respectivă. Fapta 
lor permite ca și pe sector. în aceeași perioadă, să fie înre
gistrat un plus la producția de cărbune, de 332 tone, adică 
o treime din angajamentul pe această lună al colectivului.

Efort susținut pentru 
economii suplimentare

După cum ne-a informat tovarășul ing. Dumitru Albcs- 
șeful secției Livezeni al întreprinderii de producție se-cu,

cundare și prestații Deva, conducătorii auto ai acestei im
portante unități depun strădanii susținute pentru ca fiecare 
tonă/kilometru efectuată să coste mai puțin, să fie reduse 
cheltuielile de transport. De la începutul anului și pînă acum 
ei au reușit să economisească cu 5,4 tone benzină mai mult 
decît prevedea angajamentul inițial, ceea ce echivalează cu 
o economie valorică de 10 800 lei.

Cea mai mare contribuție la obținerea acestei reduceri 
a consumului de benzină se datorește conducătorilor auto 
Ion Mureșan — 249 litri, Emil Racoveanu 
Stuparu — 200 litri. Marin Tănislăvescu 
lexandru Buțu — 181 litri.

Convinși că mai există îndeajuns de 
care prin participarea entuziastă, prin efort susținut 
partea tuturor le pot folosi, colectivul de aici s-a angajat ca 
în întîmpinarea Conferinței Naționale a partidului și a ce
lei de-a 25-a aniversări a Republicii să suplimenteze econo
miile obținute pînă acum cu încă 5 000 litri benzină.

— 204 litri, Marin
— 192 litri și A-

multe rezerve pe 
din

Vă prezentăm azi: L 0 N E A

PE PODIUMUL ÎNTRECERII SOCIALISTE

® 73,4 metri liniari de galerie 
în piatră cu profil de 9,5 mp;

© 24,8 metri liniari avansare 
în abataj frontal
365 tone cărbune peste plan

(Cititi reportajul în pagina a IlI-a)
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Brigadierul Dumitru Costinaș împreună cu șeful de schimb Zoltan Țeței și unul din ortaci (clișeul din stingă) și brigadierul Ion Cojocarii 
preună cu șeful de schimb Francisc Dobroy (clișeul din dreapta) la un schimb de idei.

Brigadierul Dumitru Costinaș împreună cu șeful de schimb Zoltan

La Conferința pe țară a ca
drelor de conducere din între
prinderi și centrale industriale 
și din construcții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat- 
că „una din sarcinile cele mai 
importante... este de a se ac
ționa cu toată energia pentru 
folosirea completă a tuturor ca
pacităților de producție".

Mina Paroșeni este o mină 
nouă, modernă, care posedă o 
„zestre" de mașini și utilaje 
scumpe, de înalt nivel tehnic, 
fabricate în țară sau aduse din 
import — și productive în a- 
celași timp — a căror folosire 
ușurează efortul fizic al munci
torilor, conduce la posibilitatea 
creșterii producției de cărbune 
fără mărirea efectivelor și asi
gură securitatea muncii. Este o 
tendință actuală, în mineritul 
românesc, singura în măsură să 
satisfacă nevoile ascendente de 
cărbune ale economiei naționa
le.

Urmărind realizările colecti
vului minier de la Paroșeni în 
ultimele luni, se constată că 
sarcina la producția de cărbu
ne planificată nu s-a îndeplinit,

iar o investigație efectuată la 
începutul lunii mai, prin discu
ții cu responsabilii diferitelor 
compartimente Și vizitarea mai 
multor fronturi de lucru ne-a 
permis să constatăm că mijloa
cele costisitoare de care dispun 
nu sînt folosite la capacitate, 
nu produc atît cît se prevăzuse.

Exemplificările următoare vin 
să argumenteze cele exprimate. 
De pildă în abatajul 6 157 (gru
pa Constantin Zaharia) sectorul 
II, constatăm că se stă pe căr
bune la o oră de la începerea 
schimbului, din lipsa unor for
tune de înaltă presiune a căror 
confecționare la atelierul meca
nic al minei (resortul șefului 
de sector mecanic Constantin 
Vîlceanu) nu s-a executat. Erau 
confecționate prin improvizații 
la locul de muncă, forțau mun
citorii să-și folosească timpul în 
operații auxiliare, iar utilajul 
era imobilizat, nefolosit (un 
complex mecanizat pentru sus
ținere 2 MKE, o combină KS și 
transportorul). Șeful de schimb 
Titu Tcacenco se exprima ast
fel i „dacă merge norma] putem, 
la lungimea actuală de front, să

Prin cîteva unități ale C.L.F.

TOTUL
DEPINDE NUMAI 

ȘI NUMAI DE 
GESTIONAR!

Ne aflăm în plin sezonul abundenței de tru
fandale în piețe... E iunie, început de vară, e 
cald, dar e bine, începem deja să luăm în con
siderație chioșcurile de răcoritoare, ne atrage în
ghețata, dorim bere rece la „grădină", cumpă
răm garoafe, și bujori, și crini din piețe, cum
părăm și cireșe, și căpșuni, și castraveți, și 
roșii. De toate. Găsim ? Sigur că găsim. In 
piețe, tonetele sînt încărcate cu trufandale. Ver
dețuri, ceapă, usturoi, mazăre, cartofi, ridichi 
„de lună". De toate. Ce găsim însă în unitățile 
C.L.F. ? Iată o întrebare al cărei răspuns am 
căutat să-I aflăm, cu ocazia unui raid-fulger în 
unitățile comerțului cu legume și fructe. N-am 
vizitat, recunoaștem, prea multe asemenea „gră
dini". Dacă e fulger, raidul, să fie fulger !...

...Pentru început, am „palpat pulsul" unității 
C.L.F. nr. 1 din Piața Victoriei — Petroșani. Ma
gazinul, la o primă „ochire", din afară, parc 
oarecum inestetic. Sînt vizibile „minusurile" în 
prezentarea mărfii. E vizibilă și „sărăcia" a- 
cestora. Abundă ceapa. Și spanacul, veșted, ne
îmbietor. Aflăm că nu-l cumpără nimeni. E fi
resc. Au apărut roșiile și castraveții... Ridichiile, 
de asemenea, își așteaptă clienții, care nu mai 
vin. Pentru că, s-o recunoaștem deschis, arată 
ca niște „surori vitrege" — sleite de puteri, ofili
te, amărîte — în raport eu cele de pe piața 
particulară. Valeria Dumitrescu, gestionara, se

V. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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rimele zile ale lu
nii iunie au fost 
cotate la mina 

Uric am cu semnul ne- 
îndeplinirii sarcinilor de 
plan. A urmat, se pare, 
după finișul puternic de 
la sfirșitul lunii mai, un 
răgaz de 
sau poale o regrupare 
a forțelor, o culegere de 
noi și proaspete forțe 
pentru îndîrjita competi
ție în muncă cu etapa 
în „luna iunie". Ca sem
nele minus să nu mai 
persiste sfidător în fața 
producției realizate (mai 
bine zis nerealizate) de 
acest colectiv ca „să nu 
dăm timp minusului să 
crească și să-l recuperăm 
cît mai repede" — după 
cum se exprima un ex
ponent al conducerii ex
ploatării — zilele trecu
te a fost organizată ad- 
hoc o „operativă" cu 
șefii sectoarelor și ai 
serviciilor minei, adică 
cu cadrele de conducere 
ale producției.

Nu ne-am propus să 
reconstituim 
multiple ale producției 
care au fost abordate cu 
acest prilej, măsurile 
tehnice și organizatorice 
preconizate pentru asigu
rarea condițiilor necesa
re îndeplinirii și depăși
rii sarcinilor de plan în 
luna iunie. Un alt as

reconforlare

aspectele

pect ne-a reținut cu deo
sebire atenția t este vor
ba de operativitatea „o- 
perativei", de conciziu- 
nea și precizia dezbate
rilor, de clarificarea pe 
loc a problemelor și eli
minarea situațiilor de 
tergiversare a lor, este 
vorba de faptul că aici

înaintăm două cicluri pe zi“. In 
realitate?) avansări de sub 40 
ml pe lună (tot htîtea cicluri). 
Aceasta în condițiile în care Ia 
același abataj, în a Il-a jumăta
te a anului trecut,| s-au obținut 
avansări de peste 7- ml... In 
trei schimburi — 2 cicluri, iar 
în patru unul singur. Ar fi de 
neînțeles dacă nu am considera 
că totul este datorat unor de
ficiențe organizatorice ale dife
ritelor compartimente

In galeria de cap a aceluia; 
abataj, o combină 2 K-52 stătea 
de peste o lună, descompletată, 
sub rugină și colb. Prin grafic 
ea trebuia să fie în revizii. „Am 
luat de la ea unele părți com
ponente pentru a le folosi la o 
altă combină" explica șeful sec
torului, inginerul Gheorghe Cor- 
chiș. E ușor, credem de înțeles 
de ce sta acolo, dar nu înțele
gem de ce nu se încearcă totul 
pentru a „mișca" utilajul spre 
ateliere ! Azi-mîine combina va

Ing, A. HOFFMAN

(Continuare in pap a 3-a)

Pe malul Jiului Ia Dîlja

mului, n-a putut să nu 
surprindă insistența cu 
care s-a urmărit jalona
rea unor măsuri ferme 
pentru utilizarea cit mai 
deplină a forței de mun
că și timpului de lucru 
de către fiecare salariat 
astfel ca începînd de la 
director și nînă la ulii

O VIGUROASĂ
RELANSARE

SPRE
PERFORMANTE

SUPERIOARE
oamenii s-au deprins nu 
doar cum să pună pro
blemele în ședințe ci 
CUM SA LE REZOL
VE PRACTIC.

In această ordine de 
idei, întrucît „operativa" 
a reprezentat o recon
firmare a stilului de 
muncă dinamic, respon
sabil al conducerii mi
nei, stil eliberat de tarele 
justificărilor și formalis-

mul salariat să-și înde
plinească fiecare în cele 
mai bune condiții, dato
ria, responsabilitățile. Cît 
de îndreptățită a apărut 
în acest sens cerința de 
a se îmbunătăți, în con
tinuare, contribuția per
sonalului tehnico-admi- 
nistrativ la soluționarea 
promptă fi competentă 
o problemelor ce apar, 
în acest scop insistîndu-

te pe apnorul eficient ți 
direct ce se cere acordat 
brigăzilor din 
pe eliminarea 
cînd se mai 
funcționărește, 
ră nerv și cu măsuri ne 
fundamentate riguros.

Este un 
perativei" 
pierdut în 
nificative, 
sterile, nesfîrștte (care se 
mai întîmplă încă în 
destule locuri!). Vor- 
bindu-se de folosirea cît 
mai deplină a timpului 
de muncă, ea însăși a 
fost un exemplu conclu
dent al modului în care 
se cere a fi prețuit acest 
timp.

Asistînd la o aseme
nea trecere în 
sarcinilor cu 
prioritare puse pe elimi
narea deficiențelor, că
rora li se spune pe nu
me, fără menajamente, 
prospectînd climatul de 
muncă, spiritul de opti
mism general, de ambi
ție constructivă, de aici 
nu poți să nu subscrii 
cu toată certitudinea la 
viguroasa relansare a co
lectivului spre cotele u- 
nor performanțe superi
oare în luna iunie, cote 
spre care el aspira cu 
încredere și bărbăție

subteran 
cazurilor 
lucrează 

greoi, fă-

merit al „o 
că ea nu s-a 
detalii nesem- 

în discuții

revistă a 
accente

C. M.
i
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BACALAUREATUL 
examen al elevilor, 

verificare a muncii profesorului

y

y
>

ati 
să 
în

dis- 
Li-

In invățămintul liceal un moment deosebit, 
în fiecare an, îl constituie bacalaureatul, exa
menul care marchează nu numai o verificare 
a cunoștințelor pe care le-au asimilat tinerii 
«ie-a lungul a patru ani de studii, ci și o veri
ficare a muncii profesorilor. Examenul de ba
calaureat e așteptat cu înfrigurare și de elevi, 
și de profesori. Elevii, mai bine zis foștii elevi, 
se desprind de școală, urmînd o cale în viața 
socială determinată dc înclinațiile lor cele mai 
profunde și mai puternice, cei mai mulți sus- 
ținînd, după un scurt interval, un alt examen 
hotăritor — de admitere. Profesorii au emoții 
înaintea acestui eveniment întrucît își văd 
însăși munca lor anevoioasă din timpul celor 
patru ani. Trecerea pragului maturității este 

un eveniment dificil care se reclamă a fi pre
gătit cu multă grijă. Cursurile clasei a XII-a 
s-au încheiat in 25 mai, dar nu au luat sfîrșit 
și pregătirile pentru examenul final. Ele 
luat doar o altă întorsătură. Am încercat 
aflăm cum este așteptat acest eveniment 
Valea Jiului.

La Uricani, directorul liceului, prof. Dorin 
Costea, ne spunea că absolvă cursurile 37 de 
elevi. Examenul de bacalaureat este compus 
«lin obiectele : limba română, matematică, bio
logie, fizică, chimie. In vederea acestui scop 
colectivul didactic a hotărit acordarea de con
sultații, de patru ori pe săptămînă, urmărite 
cu interes de elevi.

O situație similară ne descria și directorul 
adjunct de la Liceul din Lupeni, profesoara 
Felicia Dogariu.

— Noi am organizat pregătirea elevilor în
că din trimestrul I, după terminarea orelor de 
curs. S-a avut și se are in vedere verificarea 
materiei parcursă in anii precedenți. De acum 
și pină în 16 iunie profesorii dau consultații 
de trei ori pe săptămînă elevilor, care au po
sibilitatea să-și limpezească neclaritățile sau 
să-și împrospăteze cunoștințele.

Valoarea acestor consultații pe care fiecare 
profesor Ie acordă nu este doar de natură pur 
instructivă, ci conțin și o însemnată latură e- 
ducativă, morală. In general, printre elevi se 
constată o aprehensiune cînd e vorba de ba
calaureat, o teamă cu efect inhibitiv. Sînt elevi 
care au cunoștințe adinei, dar Ia un examen de 
acest fel, de importanță hotărîtoare în viața 
lor, manifestă o derută cu efecte nefericite. A- 
tenția conducerii liceelor trebuie să se îndrep
te și spre acest aspect, de pregătire psihologi
că a elevilor. Starea de spirit a candidatului 
fiind, pe lîngă pregătirea teoretică, o condiție 
a promovării. La aceste două principale laturi, 
cu o prezență accentuată în această perioadă

cînd studiul individual ocupă un spațiu mai 
întins, se mai adaugă o alta : pregătirea ante
rioară, sistematică, in vederea bacalaureatului, 
realizată in anii trecuți. Pentru acest examen 
final, atit elevii cît și profesorii trebuie să se 
pregătească încă din clasa a IX-a, de-a lungul 
timpului cunoașterea individuală a elevilor 
poate deveni atît de adincă incit profesorii pot 
ști, cu destulă exactitate, volumul și calitatea 
cunoștințelor, preferințele elevului, in funcție 
de care se produce și opțiunea Iui.

O situație de această natură, mai diferen
țiată și mai nuanțată, am dedus-o dintr-o 
cuție cu prof. Gheorghe Antoce. directorul 
ceului din Vulcan.

— Pentru cei aproape 50 de elevi, ciți 
mină clasa a XII-a, am întocmit situații 
vind orientarea lor școlară și profesională, o- 
biectele pentru care optează la bacalaureat. 
Din clasa a XII-a A, de pildă 26 de elevi doresc 
să urmeze facultăți, iar unul cursurile unei 
școli post-liceale. La clasa a XII-a H am cons
tatat o deosebire : 15 urmează școli post-liceale 
și 12 vor să-și continue studiile in învățămin- 
tul superior. In vederea influențării opțiunilor 
profesionale 
piexă și 
biectelor 
plicativ, 
practică, 
derile și 
șani.

Absolvenții liceelor sînt tineri care trebuie 
să intre in viață fie urmindu-și studiile con
form dorințelor și posibilităților structural-psi- 
hologice, fie muncind intr-o activitate utilă so
cietății. Sarcinile cadrelor didactice, avind in 
vedere și acest deziderat formativ apar și mai 
complexe. In liceele amintite această grijă 
pentru viitorul absolvenților s-a manifestat 
prin organizarea vizitelor în întreprinderi, in- 
tîlniri cu foști elevi, cu părinții etc.

Manifestînd un interes mai diferențiat 
sau orientat doar spre laturi instructive, la 
cele trei licee vizitate (Uricani, Lupeni și Vul
can) am întîlnit grija pentru examenul de ba
calaureat și drumul pe care-1 vor urma absol
venții. Pînă la acest eveniment, care produce 
acum emoții vii in licee, au mai rămas cîteva, 
zile. Acest timp, am aflat, va fi destinat unei 
îndrumări eficiente a studiului de recapitulare 
și individual. Totodată, cadrele didactice ma
nifestă solicitudine față de sutele de absol
venți, ce vor părăsi peste puțin timp băncile 
școlii pentru a intra in viață, formați ea oa
meni de nădejde, animați de idealuri care să 
le împlinească personalitatea, utili societății 
noastre, oriunde își vor afla locul.

T. S.

am utilizat o metodologie com- 
diferențiată, de la valorificarea o- 
de învățămint cu caracter practic, a- 
cercuri de specialitate și instruirea 
pînă Ia legături strînse cu intreprin- 
vizitele la Institutul de mine Petro-

Peste cîteva zile va lua sfîrșit anul de învățămint 1971— 
1972. In școlile din Valea Jiului se fac ultimele recapitulări 

a materiei parcurse, se încheie medii, dar, paralel, se fac 
și ultimele pregătiri pentru vacanța de vară. Elevii o anti
cipează, prin visuri și planuri îndrăznețe. Pentru pregătirea 
acestei binemeritate perioade s-a făcut o organizare minu
țioasă. aptă să satisfacă dorințele atît de variate ale elevilor. 
Profesorul VICTOR IAȚENCO, președintele Consiliului mu
nicipal al Organizației pionierilor, a fost interlocutorul nos
tru in precizarea structurii vacanței de vară a elevilor din 
municipiul Petroșani.

— întregul plan organizatoric 
al vacanței s-a edificat în con
formitate cu anumite criterii 
pedagogice. Ce ne puteți spune 
despre acestea ?

— Vacanța este odihnă, dar, 
în același timp, nu echivalează 
cu o ruptură în relația elev- 
școală. Nu este nici o suspen
dare a factorului instructiv, ci 
o continuare prin forme speci
fice și o accentuare a laturii e- 
ducetive. Toate activitățile pre
conizate au în vedere aceste 
considerente. Totodată, multe 
acțiuni sînt dedicate importan
telor evenimente din acest an 
— Conferința Națională a par
tidului și aniversarea a 25 de 
ani de la proclamarea Republi
cii.

— S-a avut în vedere și cri
terii psihologice, de vîrstă TU.

ținută la acțiuni social-utile și 
de îmbogățire a cunoștințelor 
despre patrie. Elevii vor spri
jini, după puterile lor, înfrumu
sețarea localităților și vor face 
muite excursii tematice (în ca
re sînt cuprinși cam 1100 de e- 
levi) de tipul i „Oameni, locuri, 
fapte"; „Pe urmele marilor rea
lizări* ; „Vestigii hunedorene" 
etc.

(seri de dans, seri literare, în
tâlniri cu activiști de partid și 
de stat, cu delegați la Conferin
ța Națională a partidului, dez
bateri și informări de politică 
internă și internațională etc). Un 
rol deosebit îl vor avea casele 
pionierilor, deschise în lunile 
Iulie — august! și care vor avea 
Un caracter de centre ale ini
țiativei și stimulării.

— Dar sub aspect cultural-ar
tistic?

— In curând, 16 și 17 iunie, 
va avea loc ediția a II-a a fes
tivalului, „Cântecul și portul de 
pe Jiu" la care vor veni și re
prezentanți ai județelor Gorj, 
Dolj și Mehedinți. Se vor orga
niza gale de filme, concursuri 
de desen pe asfalt și alte acti-

și Costinești își vor petrece zile 
frumoase 350 de pionieri, iar la 
munte, în taberele Stupini — 
Brașov și Desna — Arad, 450. 
Un număr de aproximativ 50 
de copii vor participa Ja acțiu
nile din taberele speciale, des
tinate celor cu diverse înclina
ții și aptitudini. Acestea vor fi 
la Homorod (pentru pionierii 
comandanți de unități), Cozia
— Vîlcea (pentru căutătorii de 
comori, folcloriști și etnografi), 
Săliște — Sibiu (membrii cine- 
cluburilor), Piatra Neamț (pen
tru actorii amatori), Suceava 
(participanțil la concursul „Ci- 
prian Porumbescu" dotat cu 
premiul „Lira de aur"), Colibași
— Argeș (minifehnicieni), Timi
șul de sus (corespondenți ai 
publicațiilor și emisiunilor ra-

— Prin urmare, tovarășe Ia- 
țenco, vacanța mare — cum 
mai este numită — le va oferi 
elevilor din Valea Jiului o mul
țime de surprize. Dar la baza 
acestui plan organizatoric com
plex trebuie să stea o idee cen
trală, care se află cuprinsă în 
fiecare acțiune in parte. Ați pu
tea-o prezenta, pe scurt ?

— Da, ideea centrală e că va
canța de vară — și orice vacan
ță — continuă într-un anumit 
fel, prin forme specifice, proce
sul instructiv-educativ. De aceea 
ea trebuie să fie o vacanță ac
tivă, în care dascălul să se a- 
propie de copil, să-i devină prie
ten și sfătuitor.

T. SPATARU

0 vacantă activă, cu un bogat 
conținut instructiv și educativ

— Desigur. Cu copiii mici se 
va lucra diversificat, urmărin- 
du-se atît fortificarea lor, cît și 
introducerea în activități vii
toare mai complexe. A fost cre
at și un organism special — 
comandamentul municipal de 
organizare a vacanței de vară 
a elevilor. în care sînt repre- 
zentați : Inspectoratul școlar, 
Consiliul pionierilor, C.M.E.F.S., 
consiliul popular, directorii de 
școli și alți factori de colabora
re.

— Ce noutăți aduce vacanța 
aceasta ?

— In primul rînd o partici
pare mai cuprinzătoare și sus-

— Dar pe plan local, ce mo
dalități de captare a atenției 
copiilor vor exista ?

— Drumeții, excursii de o zi, 
tabere autofinanțate la cabane
le din împrejurimi (Rusu, Stra
ja, Vulcan, Voievodu, Buta, 
Cîmpul lui Neag), diverse ac
tivități sportive (mai ales pe 
lîngă bazinele de înot, unde se 
vor face și cursuri de inițiere), 
întreceri de fotbal (cum este 
cupa „Cravatele roșii"), orienta
re turistică ele. In școli vor e- 
xista cluburi ale elevilor cu 
programe variate și adecvate

vilăți ce vor bucura pionierii și 
elevii. In altă ordine de idei, 
trebuie să amintesc continuarea 
și extinderea expedițiilor „Cu
tezătorii" în vederea căreia vor 
porni la drumeție 11 echipaje 
(printre ele se află cei al Școlii 
nr. 1 Petrila, condus de prof. 
Dan Cocor, care a obținut re
zultate deosebite acum doi ani).

— Pionierii și elevii din Va
lea Jiului vor merge, fără în
doială, și in alte locuri din ța
ră. Ce ne puteți spune în acest 
sens ?

— In taberele de la Năvodari

dio — TV, Olteni (pentru for
mații artistice).

In toate aceste tabere progra
mele de activitate vor fi astfel 
concepute îneît distracția și o- 
dihna copiilor să fie împletite 
cu lărgirea orizontului de cu
noaștere, cu dezvoltarea lor fi
zică și psihică. Toate acțiunile 
de vacanță din Valea Jiului, ca 
și în exterior, vor fi asigurate 
de prezența cadrelor didactice. 
In școli se vor mai organiza și 
alte acțiuni în funcție de do
rințele elevilor și cerințele edu
cației comuniste.

In laboratorul școlii — activitate febrilă.
Foto : Gheorghc OLTEANU

Pentru educația fizică a elevilor
La Școala generală 

nr. 6 Petroșani, de cu- 
rînd a fost terminată 
bi,furnizarea bazei spor
tive din curtea școlii 
pe o suprafață de 1 -W0 

metri patrați, care o- 
feră acum cele mai 
optime condiții pentru 
desfășurarea progra
mului de educație fi
zică.

La realizarea lucră
rilor de modernizare a 
noii baze sportive și-au 
adus contribuția ele
vii școlii, sub îndruma
rea profesorilor 
sport Elena Relei 
Cornelia 
precum și 
părinți, mobilizați de 
comitetul de părinți pe 
școală, care, înțe.legînd

de 
Și

Gherman,
numeroși

necesita',ea acestui im
portant obiectiv, au lu
crat la bordurarea te
renului. instalarea por
ticului de gimnastică, 
amenajarea groapci de 
sărituri, nivelarea pă- 
mîntului. Pentru pe

rioada vacanței se vor 
instala pe teren mese 
de ping-pong necesare 
desfășurării concursu-

rilor și activităților or
ganizate.

Prin modernizarea 
bazei sportțve, elevii 
Școlii generale nr. 6 
au posibilitatea să 
practice pe! același te
ren mai multe discipli
ne sportive ca : gim
nastică, fotbal. volei, 
handbal, atletism, tenis 
de masă ș. a.

„ÎNVÂȚÂMÎNT PRACTIC -
ÎNVÂTÂMÎNT MODERN14

lată-ne. așadar, în fața unui 
nou volum, al treilea, editat de 
Inspectoratul școlar județean 
I-Iunedoara și Casa corpului di
dactic, a) cărui profil este lim
pede conturat în prima parte a 
articolului „Realizări și perspec
tive" semnat de prof. Cornel 
Cismaș. directorul Casei corpu
lui didactic : „învățămint mo
dern. învățămint practic" — 
publicație ce urmează celor
lalte două editate pînă acum, 
„Plaiuri hunedorene". „Școala 
și viața** — își impune să sus
țină o activitate complexă, des
fășurată de Inspectoratul șco
lar județean, pentru perfecțio
narea și modernizarea învăță- 
mîntului în unitățile școlare din 
județul Hunedoara, pentru le
garea lui tot mai mult de prac
tică."

Parcurgînd sumarul, aj reve
lația pe care ți-o propune în- 
tîlnirea cu materiale concrete 
de strictă autenticitate actua
lă. dirijate de coordonatele c- 
ducației și 'instrucției, coordo
nate susținute și de materialul 
„Educarea elevilor prin muncă, 
pentru muncă, pentru activități 
tehnico-productive" semnat de 
reprezentantul Văii Jiului la a-

ceastă întîlnire publicistico-pe- 
dagogică, prof, Gh. I. Antoce. 
directorul Liceului Vulcan.

Probleme docimologice și des
pre recapitulare, considerații 
metodice asupra temei pentru 
acasă, puncte de vedere expri
mate pe baza unor preocupări 
practice novatoare, valoarea ca
binetului dc științe sociale, mo
dernizarea predării, pagini des
pre preșcolari și liceeni, popas 
în mediul rural își găsesc ex
presia rodnică pentru dascălii 
județulu-’ în această culegere, 
veritabil act de cultură.

Momentul umoristic al maga
zinului descrețește frunțile ple
cate peste zecile de pagini a- 
dresîndu-se în egală măsură în
vățătorului. cît și profesorului, 
indiferent de specialitate.

Trecînd peste unele scăpări 
ale corectorului „...activitatea 
texico-productivă", „organiza
rea lotului didactic-agricole. e- 
xerciții de supleță, ș.a.) putem 
considera binevenită această 
carte — în sensul adăpostirii în 
ea a unor învățăminte mul.tiva- 
lente și foarte utile — apărută 
nu cu mult timp înaintea tra
diționalei zi a dascălului.

Prof. M. MUNTEANU

O revistă consecventă progra
mului ei, și avînd o distinsă ți
nută 
risiri 
ră a 
tima 
7-8, 
riat cu care ne-am obișnuit, i- 
lustrind pregnant preocupările 
profesorilor cit și ale elevilor în 
domeniul atît de vast al cultu
rii, dar nescăpind 
nici aspectele de 
majoră în viața școlară. In a- 
ceastă direcție trebuie aprecia
tă ca fiind izbutită, 
lă pe plan local, ancheta de 
opinie „Dorința de a fi folositor 
patriei și poporului", realizată 
de prof. Nicolae Cherciu, la ca-

intelectuală, este „Mărtu- 
literare", revista de cultu- 
Liceului din Petroșani. Ul- 
apariție, numărul dublu 

oferă același conținut va-

din otenție 
importanță

și origino-

IIIHIAIII”

Recapitularea finală a materiei
Problema recapitulării finale 

trebuie privită în lumina tezelor 
pedagogice despre însușirea te
meinică a cunoștințelor. Căci 
recapitularea se organizează 
tocmai pentru a da trăinicie și 
temeinicie cunoștințelor, price
perilor și deprinderilor. Aceasta 
este finalitatea lecțiilor de reca
pitulare. Dar nu recapitu
larea în sine chezășuiește 
trăinicia cunoștințelor și temei
nicia deprinderilor, ci numai o 
recapitulare desfășurată meto
dic, fundamentată pe principii 
psihologice (deci fundamentată 
științific) asigură trăinicia și 
temeinicia celor învățate.

In primul rînd, cred că este 
bine să precizăm că recapitu
larea finală nu este numai o 
simplă repetare a cunoștințelor 
dobîndite într-un an școlar, o 
simplă trecere în revistă a lor. 
Acest lucru nici nu ar fi posibil, 
fizic. Din păcate, pe alocuri, mai 
dăinuie o asemenea „concepție" 
asupra recapitulării, concepție 
care afectează desfășurarea lec
țiilor de recapitulare, care de
vine o înșiruire de date, fapte, 
nume, de autori și opere, de 
cele mai multe ori fără vreo 
legătură între ele. Desfășurîn- 
du-se astfel, aceste lecții nu re

țin interesul elevilor pentru te
le discutate.

Lecțiile de recapitulare, pen
tru a fi eficiente, trebuie să 
pună elevilor probleme de re
zolvat. Numai așa ele își ating 
scopul în consolidarea cunoștin
țelor. Acesta este, de altfel, și 
sensul esențial al noțiunii de 
„noutate" în lecțiile de recapi
tulare. Desigur că materialul 
didactic nou și metodele varia
te utilizate în lecțiile de reca
pitulare înviorează atenția ele
vilor. Dar aceasta nu este dca- 
juns ; elevii trebuie să gîndeas- 
eă, să rezolve probleme. Numai 
astfel participarea lor la lec
ții este o participare activă, în 
sensul psihologic al cuvântului, 
și nu o participare activă doar 
sub aspectul exterior al specta
culozității.

Problema noului în lecțiile de 
recapitulare — atît de mult 
discutată — nu este o chestiune 
ce ..modă** pedagogică. Ea are 
implicații de natură psihologică 
asupra cărora a stăruit Pavlov, 
arătînd (și demonstrînd chiar) 
că o celulă (sau grup de celule) 
care se află sub influența unor 
excitanți uniformi și constanți 
trece în stare de inhibiție, care 
Se explică prin somnolență la 
lecții, dezinteres față de cele

discutate, plictiseală. Pentru a 
evita această stare, este nece
sară introducerea „noutății" în 
lecțiile de recapitulare, noutatea 
care creează în scoarță zone de 
excitabilitate optimă, exprima
te prin atenție, interes.

Lecțiile de recapitulare tre
buie să ducă la generalizări, 
la stabilirea unor concluzii. Dar 
generalizările și concluziile nu 
trebuie „servite** elevilor de-a 
gata, ci ele trebuie să apară 
prin activitatea laborioasă a a- 
ceslora în lecții, activitate în 
care să fie solicitate procesele 
gîndirii și operațiile logice ! 
comparații, abstractizări, ana
logii, inducții, deducții, clasifi
cări, etc.

O altă problemă esențială a 
lecțiilor de recapitulare o cons
tituie ierarhizarea logică a pro
blemelor. In această ierarhizare 
a problemelor trebuie să ne 
conducem după criterii clare și 
precise. Trebuie precizate din 
capul locului „ideile pivot** (te
mele majore) ale recapitulării 
finale. In funcție de acestea și 
în jurul acestora ne vom struc
tura problemele de recapitulat, 
după gradul complexității și ge
neralității Jor. In această struc
tură a recapitulării (reflectată 
în planificarea calendaristică și

în planul lecțiilor) se reflectă 
însăși „concepția" pedagogică și 
logică a autorului despre reca
pitulare. Claritatea logică a a- 
cesteia este o primă chezășie a 
reușitei lecțiilor de recapitu
lare. In unele planificări ale 
recapitulării finale aspectul lo
gic este sacrificat de dragul u- 
nei succesiuni didactice „sime
trice", aparent ordonate.

înțelegerea justă a metodicii 
recapitulării finale este condi
ționată și de integrarea ei în 
sistemul muncii didactice. In 
acest sens recapitularea finală 
nu trebuie înțeleasă ca un punct 
terminus în munca didactică, 
ci ca o etapă care finalizează 
dar și deschide noi perspective 
spre înțelegerea mai ușoară a 
cunoștințelor în anul urmă
tor.

Numai în măsura în care ele
vii au fost deprinși și obișnuiți 
cu recapitularea în etapele an
terioare, recapitularea finală se 
poate desfășura cu succes, căci 
sintezele generale trebuie să se 
bazeze cu necesitate pe sinteze 
parțiale.

In perioada recapitulării e- 
levii întîmpină dificultăți deo
sebite în studiul individual. Ei 
sc plîng că nu pot parcurge

numărul mare de pagini pe care 
le au de citit. Dc aceea, unii 
abandonează studiul în această 
perioadă, iar alții — cei conști
incioși — pierd zile și nopți 
străduindu-se să epuizeze tot 
materialul. Pentru evitarea unor 
asemenea situații, cadrele di
dactice vor trebui să se ocupe 
de îndrumarea studiului indi
vidual al elevilor în această pe
rioadă, studiu care are o anu
mită caracteristică: elevii tre
buie deprinși să facă selecție în 
pagină, să știe să sesizeze esen
țialul (în prealabil trebuie să fi 
făcut sublinieri), să scoată idei
le principale, să rezume etc. 
Numai studiind rațional vor 
putea face față cu succes în a- 
ceastă perioadă.

Am enunțat doar cîteva din 
aspectele și problemele esen
țiale ale recapitulării. Adîncirea 
lor analitică nu a fost posibilă 
în limitele unui asemenea ar
ticol. Ea este, însă nu numai 
posibilă, ci și necesară în cadrul 
consiliilor pedagogice, a comi
siilor metodice și a cercurilor 
pedagogice ce vor avea loc în 
această perioadă.

Lector universitar 
Ion DRAGAN

In parcul Școlii generale nr. 1 — Vulcan. Oră de desen.

Foto : M. NEGRILĂ

„TetratIonul prieteniei"
Timp de două zile, pe stadio

nul „Jiul" din Petroșani, s-a 
desfășurat faza județeană a 
concursului de atletism „Tetra- 
tlonul prieteniei", la care au 
participat cele mai bune echi
pe pionierești de atletism din 
localitățile Petroșani, Vulcan, 
Hunedoara, Deva, Călan, Brad, 
Orăștie, câștigătoare ale fazelor 
locale.

întrecerile au prilejuit par- 
ticipanților o luptă dirză pentru 
cucerirea primului loc și a drep
tului de a reprezenta județul 
la faza zonală, ce se va desfă
șura la Reșița. In general, con
curența s-au prezentat bine 
pregătiți tehnic, reușind rezul
tate satisfăcătoare. De la prima 
și pină la ultima probă, întrece
rile au fost dirz disputate și fre
netic susținute de un public 
tinăr foarte generos, care se bu
cura sincer de succesele fiecă
rui concurent. Ambiția și do
rința de a reprezenta școala, 
unitatea de pionieri, in con
fruntarea celor mai bun1 'Oleți 
din județ, a determinat o vie

emulație înspre obținerea unor 
rezultate individuale bune. Din 
punct de vedere al nivelului 
tehnic, cu mici excepții, in ge
neral concurenții au fost bine 
pregătiți, reușind majoritatea 
să-și îmbunătățească recordurile 
personale. De remarcat buna 
comportare a echipei din Pe
troșani, care a reușit să câștige 
primul loc. In urma desfășură
rii întrecerilor, rezultatele. se 
prezintă astfel: 1) Petroșani 
(1902 puncte); 2) Hunedoara 
(1 684 puncte); 3) Vulcan (1 547 
puncte).

S-au evidențiat, in mod deo
sebit, atletele Maria Lăzăresc, 
Elena Săcrieru din Petroșani, 
Maria Olaru din Orăștie și at- 
leții Dorel Dinuță, Gherasim 
Stoica, Roland Demeter, primul 
din Vulcan, următorii din Pe
troșani.

La buna desfășurare a con
cursului au contribuit condu
cerile C. S. Jiul și a Școlii spor
tive Petroșani.

Dumitru CORNEA

re răspund 98 de elevi, din ale 
căror ginduri și opțiuni se des
prinde maturitatea și discernă- 
mîntul. Rubrica „Viața școlii" o 
susține prof. Ion Butulescu prin 
articolul „Activitatea tehnico- 
productivă" în care se face o 
prezentare a realizărilor interne 
în acest sens. Cel mai mare 
spațiu este destinat literaturii, 
începind cu materialul de opi
nie „Pentru o artă umanistă" 
care încearcă să surprindă sen
sul artei din țara noastră afla
tă într-un proces dialectic cu 
finalitatea ei. Trebuie aprecia
tă rubrica „Sinteze" a prof. N. 
Cherciu (îndrumătorul revistei 
care își aduce o contribuție 
substanțială la redactare) refe
ritoare la „Direcții și etape în 
poezia română contemporană" 
a cărei necesitate pentru elevii 
din liceu este resimțită, întrucît, 
deocamdată, lipsește o istorie 
literară a acestei perioade, atit 
de fecundă și diversă. In articol 
sînt studiați poeții Nichita Stă- 
nescu și Marin Sorescu a căror 
creație cuprinde dificultăți mai 
mari de înțelegere. In același 
spirit, al istoriografiei noastre 
literare, spirit și metodă intro
duse la noi de George Călines- 
cu, este recenzat și volumul 
„Scrieri" de Maria Banuș.

Creația propriu-zisă a elevi
lor este foarte bogată : proză 
(schițele „Coarnele cerbului" de 
Mihai Dragolea și „Pygmalion" 
de Valeriu Butulescu), poezie 
(Augustin Frățilă, Aurel Mag- 
dalin, Carmen Pătrașcu, Emilia 
Țacea, Felicia Kalman). De 
fapt, se pare că elevii au o sen
sibilitate deosebită ce se toar
nă mai ales în poezie. Dar eî 
sînt receptivi și în fața folcloru
lui local din care sînt culese 
cîntece populare și bocete. Tra
ducerile sînt interesonte dar 
realizate mai ales în latura 
strict literală, spiritul poeziilor 
tălmăcite în franceză (Felicia 
Kolman, Viorica Pop) sau en
gleză (Carmen Pătrașcu, Maria
na Latkulik) nu este încă pre
zent. Ele rămîn încercări me
ritorii și perfectibile.

Actualul număr ol „Mărturi
sirilor literare" este o reușită 
editorială din toate punctele de 
vedere. Se citește cu deosebit 
interes instructiva rubrică „Cum 
vorbim", diversele cugetări li
terare, noul fragment ain mono
grafia liceului (autor prof. Eu
gen Paăl), Informațiile din via
ța organizației U.T.C., paginile 
de umor și divertisment etc. 
Prin stilul îngrijit, exigent și di
versitatea materialelor, revista 
poate sta alături de oricare 
alta, similară, din țară.
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ra; In sala expernnent-clubului, 
la ora 18,30, este organizată o 
gală de filme; De Ia ora 20, 
seară educativ-distractivă pentru 
tinerii din comerț și industria 
locală.
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Soarele răsare la ora 4,31 
apune la ora 19,59.

Zile trecute din an — 
Zile rămase — 204.

mul voinic, cu privirea dreap
tă și obrazul plin, sănătos, 
omul care își însoțește ges

tul cu „nu astăzi, tovarășe, și nu 
cu mine, cu Costinaș, cu el discu
tați !“ îmi spunea, Marin Iovănel, 
șeful de schimb, pe care l-am întîl
nit la gura puțului după orele 22,30. 
Se grăbea omul, deb! — nu putea 
să întîrzie ora schimbului. Ioan Se- 
vastru, secretarul organizației de 
bază, omul care urma să mă înso
țească in acea noapte de iunie, la 
locul de muncă al brigăzii lui Du
mitru Costinaș, nu este un om prea 
vorbăreț. Preferă să fie întrebat. 
Răspunde adesea monosilabic, prin- 
tr-un „da" sau „nu", articulează 
vorbele cu migală, dornic să fie 
flar, concis.

— întrecerea a fost animată, vie. 
Patru brigăzi, cît are sectorul de 
investiții, au ajuns la finiș, mă re
fer Ia luna mai, cu rezultate bune, 
dar strînse. Adică, să fiu mai con
cret : detașată, ca rezultate, a fost 
numai brigada lui Costinaș.

Rezultatele dobîndite, mi le înși
ră sec, adesea apelînd la abstractul 
cifrelor, procentelor Așa cum sus
ținea secretarul și cum mi-au spus-o 
și Grigore Bărgan și Teodor Negru- 
șa, din schimbul lui Marin Iovănel, 
aici, în galeria transversală de la 
cola 480. drum sigur pentru viitorul 
minei — aveau în vedere blocurile 
7, 8 și 9 — contează foarte mult 
bunul renume al brigăzii. Nici unuia 
dintre ei nu-i este indiferent dacă 
despre munca lor se vorbește lau
dativ sau cu vorbe de dojană.

— Ori de cile ori cineva uită că 
este membru al colectivului nostru 
— îmi relatează Ion Sevastru, îl 
luăm tovărășește în discuție, nu-l 
mai scăpăm de sub o atentă obser
vație. Vrem și trebuie ca despre oa
menii sectorului de investiții să se 
vorbească așa cum este normal — 
ca despre niște adevărați animatori 
a: întrecerii socialiste.

Acești ambițioși care au știut să 
țină la bunul lor renume, fac ca 
despre faptele lor, să se vorbească 
la mină. Fiecare om în schimbul 
său se străduiește să nu „cedeze" în 
competiția de întrecere : ori unde 
s-ar afla, sînt și ramîn niîndri unii 
dc alții, de colectivul brigăzii.

...La frontalul lui Ion Cojocarii, 
acolo unde tensiunea muncii pare că 
a ajuns la punctul terminus, prima 
înlîlnire, primele cuvinte, le-am 
schimbat cu un om scund, bine le
gai omul cu mîini bătătorite și no
duroase, omul care coordona 
cu semne fi vorbe de toți știute, 
întreaga activitate din abataj. Zîm- 
bește mereu, cerînd din ochi orta
cilor să-i aprobe spusele. Răpirea, 
are legile ei, legi nescrise, dar pre
cis conturate. Unsprezece oameni, 
prinși în lupta cu stîlpii de susți
nere, cu poditura, cu întinderea 
plasei, acești neobosiți „cărbunari", 
păreau niște statui vii, pe fețele că
rora, dăltuite de întuneric, aspre, 
curgea „apa neagră" a oboselii, a 
încordării. In sinea lor, toți, înce- 
pînd cu Constantin Vrînceanu, Cichi 
Alois, Zaharia Ciobanii, Mihai Bota, 
Toma Frumușelu, Victor Iorga, Mir
cea Asaftei, loan Jerpelii, chiar și 
cei doi „boboci", așa le spun ei 
noilor veniți în brigadă, Niculae 
Sandu și Gheorghe Mocanii, toți aș
teptau clipa hotărîlă de omul cu 
t«la rotundă, trasă, parcă modelată

de o mină de sculptor. Orele, minu
tele, fiecare picătură de timp e mar
cată de efort. Nici vorbă, nu era 
de glumit. Răpirea, poditura, și una 
și alta, trebuiau terminale pînă la 
intrarea schimbului întîi. Muncă de 
dulgher, de arhitect totodată, mun
că migăloasă; oamenii se înțeleg din 
priviri și gesturi, e o armonie a 
nopții care trece ca un fluid de la 
unul la altul, într-un fel ciudat, 
unindu-i. Și „răpirea" e pe sjîrșite, 
adusă treptat la limitele frontului de 
lucru.

— De cînd lucrezi la frontal ?
— De vreo 7—8 ani, de cînd 

Cojocarii e șef de brigadă.
■— Acum pregătiți frontul de lu

cru pentru schimbul următor... 
greu ?

— O fii Da' trebuie să-l pregă
tim. Mîine, poimîine și „ei" pot să 
fie în aceeași situație. Așa că e 
datoria noastră...

Senzație puternică de pulsație vie, 
de activitate intensă — stîlpi, grinzi, 
scindară, macarale, securi —, nu e 
greu să-ți dai seama că pentru fie
care minut, aici se pune preț. In 
huruitul căderilor de cărbune, pia
tră și lemn sjărîmat, și sub impe
riul „veșnicei nopți", prelung și e- 
gal, glasul șefului de schimb. Du
mitru Bușoiu, mă aduce la realitate.

— Vedeți, în munca minerului, 
nici o operațiune nu seamănă cu 
alta. Fiecare lucrare are rostul ci. 
Poate că și în asta stă frumusețea 
meseriei. (!!!) Numai că fiecare si
tuație te obligă să gîndești, cînd ac
ționezi. Uneori, toate lucrările pre
gătitoare cer un efort mare...

A tăcut. Probabil, și nu mă în
doiesc, Dumitru Bușoiu, ar fi spus 
mai departe : „Munca minerului pre
supune nu numai experiență, ci și 
îndrăzneală, inventivitate!“ dar, așa 
cu ,i prevăzusem, a tăcut. S-a dus să 
ajute lui Vrînceanu și Bota, să ri
dice o grindă la coperiș...

Șeful de brigadă 
se destăinuie

In clipa 
tipar aceste 
frontalul lui Ion Cojocarii, cărbu
nele, acest „diamant negru" al pă- 
mîntului, își face drum spre ziuă. 
Evenimentul nu l-a putut consemna 
reporterul dar, așa cum era normal, 
pregătirile, acele momente de tre
cere, pun și mai mult în lumină 
esența faptelor. Nimic nu e mai in
ter 'aut și mai plin de substanță, 
decît să poți urmări, în balanța 
vremii, cum se schimbă, uneori, pe 
nesimțite, atitudinea unui colectiv 
față de propria sa muncă fi men
talitate. Veți vedea cît de actuale 
sînt aceste rînduri, deși pornesc mai 
de demult... Aprilie de pildă, nu-i o 
greșeală, reporterul nu uită asta, bri
gada lui Ion Cojocarii, a înregis
trat un minus la producția de căr
bune — notați, un minus în ace
leași condiții și la același frontal 
— de peste 1 900 tone.

— Nu, cei ce v-att spus apeste 
cifre n-au greșit, îmi mărturisea Șe
ful de brigadă, pe care l-am întîlnit 
ia ieșirea din mină. Ceva a scăpat, 
adică mie, oricll ar părea acum de' 
ciudat, dar așa este. Și din această

cauză — povestea Ion Cojocaru, 
am trecut la măsuri, gindimlu-mă 
și la întrecerea în care ne lansasem 
pentru luna mai. Am deseori dis
cuții cu „unii" oameni, pentru că 
fiecare vine la mină cu obiceiul „de 
acasă", să cîștige un ban. Dar cum ? 
Nu se întreabă niciodată. Fiecare 
cu ale lui... Or, noi, minerii avem 
o muncă unică 
crul acesta unii 
tr-o zi, era la 
țin minte, am 
Simion Pădure, 
miner bun de altfel: 
trebuie să lucrăm altfel, că dacă nu, 
ne-o iau alții înainte", „Ce, crezi 
că nu știu să lucru ? Mă învățați 
voi cum să conduc schimbul ?“ I-am 
explicat că o fi știind el minerit, 
dar că, uite, aici cu organizarea 
muncii în abataj, n-are dreptate. Se 
pare că a înțeles, pentru că în mai, 
schimbul lui, împreună cu Vasile 
Bordea, Nicolae Benedec, Dumitru 
Vasile, Grigore Biro, Liviu Cato- 
jenici, Grigore Mereșan, Emil Che- 
resteș, au muncit bine și s-au situat 
pe primul loc... Sînt intr-adevăr cam 
dur, dar și duritatea asta e de mai 
multe feluri. Cum să vă spun ca să 
mă înțelegeți mai bine ? Eu lucrez 
la mină de 16 ani și mă pricep în 
meseria mea, și mai puțin, dacă nu 
deloc, să conduc vorbele. In mun
ca minerului nu poate să existe în
țelegere pentru o cît de neînsemnată 
— la prima vedere — neregulă. In 
abataj, dacă te înduioșezi repede, 
dacă treci cu vederea ceva, greșești 
mai mult decît cel în cauză. Este 
adevărat că unii mă știu de dur, 
dar cei mai mulți s-au convins că 
dincolo de severitate, există un om, 
un miner ca fi ei. Aceasta contea
ză la urma urmei...

Destăinuirile lui Ion, un bărbat 
înalt, aspru la chip, dar blind și 
îngăduitor la vorbă, s-au petrecut 
la sfîrșitul lui aprilie. De atunci a 
trecut o lună și ceva. Rezultatele 
muncii sînt acum, și ele, altele. „Am 
depășit planul cu 7,6 la sută, rea- 
lizînd o viteză de avansare în fron
tal de 24.8 metri liniari. Și cînd 
te gîndești că totul s-a 
aceiași 
ții!“ Asta s-a văzut chiar acolo, la 
fața locului. Reporterul s-a dus și 
la cel cu discuția din aprilie: „la 
să vedem cum stai cu planul ?...“ 
Omul, a dat din mină și a rîs. „Are 
dreptate Ion al nost’". Am discu
tat și cu Dobroi Francisc și cu 
ceilalți, cu Vasile Anton, Andrei 
Smul, Simion Balea, Arpad Pusok, 
Ștefan Culcear, Gheorghe Sima, loan 
Bogdan, Aurelian Alecu, Șerban 
Cos .a. Dumitru Văduva, Cristea 
Hagiu, Ioan Diaconu, Nicolae Do
bra, Vicențiu Molnar, Vasile San
du, cu toți cîștigătorii întrecerii am 
discutat. „Păi de ce să ne mai gîn- 
dim la ceea ce a fost! ? De acum, 
mima' înainte!“, „E mai multă 
muncă, mai multă grijă, dar acum 
vedem fi noi că la rezultate e mai 
bine...", „Vedeți așa se creează o- 
pinie într-un colectiv de 
îmi spunea un miner în drum spre 
ziuă.

Iar reporterul, ascultîndu-l pe șe
ful dc brigadă Ion Cojocarii, se 
gîndea la noul fel dc a munci al 
brigăzii de acum încolo, mai ales 
că întrecerea, în care e angajat în
tregul colectiv al minei, nu-i ușor 
de cîștigat primul loc în această 
lună, iunie...

Adevăr sub 
bolta înaltă 
a galeriei

1910 — Și-a luat zborul cel 
dintîi aeroplan românesc, con
struit de Aurel Vlaicu; 1942 — 
A murit luptătorul antifascist 
Cornel Elias (n. 1924); 1942 —■ 
A lost distrusă localitatea Lidice 
din Cehoslovacia de către trupele 
de ocupați.- hitleriste; 1944 — 
Distrugerea localității 
sur Glânc, din Franța, de 
trupele de ocupație 
Sărbătoarea națională a Portu
galiei (Ziua morții marelui poet 
național l.uis Camnes (1524 —
1580).
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Steaua sudului; Republica : 
12 scaune, seriile I—II; LONEA 
— Minerul: Marele premiu, se
riile I—11; VULCAN : Cea mai 
inimoasă soție; I.UPENI — 
Cultural: Micul scăldător; BAR- 
BATENI: Prețul puterii; URI- 
CANI : Desene secrete.

Cea mai bună 
coafeză

în felul ei. Cu lu- 
nu-s de acord. In- 
sfirșitul lui aprilie, 
avut o discuție cu 
șeful de schimb, 

„Mă omule,

Despre oamenii deosebiți, despre 
cei care nrin faptele lor, realizează 
mai mult decît alții se spune „un 
om și jumătate". La Lonea. am cu
noscut 13 asemenea „suflctișii" care 
fac — fiecare cît doi...

— Cît muncești tovarășe Iovănel ?
— Cît doi!
— Dar Traian Bota, llie Văduva, 

Nicolae Jurca, cît realizează 
schimbul lor ?

— Fiecare .cît pentru doi.
Desigur, o expresie o poale în

locui pe alta, o metaforă se poate 
substitui oricind alteia. Dar acesta 
e aspectul formal al lucrurilor. In 
dialogul de mai sus „cît doi" și „ca 
doi", n-aveau valoare de metaforă. 
Ue exprimau situația exactă. Munca 
unui colectiv unit, harnic, destoinic. 
„Cu perforajul umed e mai mare 
dragul să lucrezi, nu te mănîncă 
praful. Și cînd mai ai și două ma
șini de încărcat la ort, o aprovizio
nare „ca la carte", cînd ți se pune 
totul „la mină" zău că merită să 
dai totul pentru onoarea brigăzii, 
a colectivului". Sînt cuvintele unui 
miner cu experiență, un veteran în 
brigada lui Dumitru Costinaș.

— De ci ți ani ?
— Or fi zece, poate mai mulți...
Ceea ce începe un schimb termină 

celălalt — așa s-a înrădăcinat obi
ceiul în brigada lui Costinaș. La 
ora schimbului, cînd i-am cunoscut 
și pe Constantin ILulugă, Gheorghe 
Zvanciuc, Vasile Doroftei, Dan Tă- 
năsescu, Gheorghe Chelaru, Gheorghe 
Precup, Zoltan Teței, m-am gîndit 
la spusele șefului de sector : „între
cerea are elementele ei mobilizatoa
re, e o muncă susținută, vie, o at
mosferă demnă, avîntată. Colectivul 
brigăzii lui Dumitru Costinaș își re
confirmă — pentru a nu știu cita 
oară — reputația de omogenitate 
și'•hărnicie, o demnitate care merită 
sincere laude!" Ce poate fi mai e- 
locvent, mai plin de substanță ca a- 
ceste cuvinte : „demn de sincere 
laude".

Rezultatele o confirmă : 73,4 me
tri liniari de galerie săpată și beto
nată. Poale că nu e un record pen
tru mină, dar, așa cum arată „ba
rometrul" întrecerii, bătălia a fost 
destul de slrinsă. Și Teodor Flutur, 
fi Ștefan Molnar, și Gherasim 
Fiitii, s-au ținut aproape, nu vroiau 
să cedeze cu una cu două, întîie- 
tate lui Costinaș. Timpul însă le-a 
rezolvat pe toate.

Ciudat : „Cînd vorbim de briga
da lui Dumitru Costinaș, nu ținem 
neapărat ca discuția să se ducă în 
van, e un colectiv de nădejde!", 
sînt spusele unui participant la în
trecere. Așa sînt băieții lui Costinaș. 
Așa e brigada care a cîștigat între
cerea, și de care toată mina e min- 
dră. Ce altceva poate vorbi mai 
elocvent despre rodnicia întrecerii, 
decît faptele unui colectiv merituos I

ura minei în soarele torid. 
Același soare împrejur. Cal
mul aer al verii. Minerii pe 

care-i văd ieșind din adîncul pă- 
mîntului, mergînd pe același pămînt 
cu noi, acești „coborîtori" pe ca
re-i știm la cea mai înaltă cotă a 
demnității, consemnați în freamătul 
întrecerii, sînt oameni ale căror fap
te reprezintă realități obișnuite, co
tidiene, fapte încălzite la flacăra a- 
celorași năzuințe — la temperatu
rile înalte ale dăruirii.

SPECTACOLE — Astăzi, la 
ora 18, în sala Casei de cultură 
din Petroșani arc loc „producția 
de sfîrșit de an" — spectacolul 
muzical susținut dc către 
școlii populare de artă.

EXPOZIȚII. In holul 
dc cultură elevul Ștefan 
(Școala de muzică și ane 
lice) expune desene și picturi în 
ulei.

CASA DE CULTURA PE
TROȘANI. In sala de lectură, 
la ora 11, în cadrul ciclului te
matic „Să ne cunoaștem patria" 
este prezentat județul Hunedoa-

Duminică 11 iunie, ora 10, 
la Casa de cultură din Petro
șani are loc un concurs de coa
fură modernă și artistică pentru 
desemnarea celei mai bune coafe
ze din municipiu. Participă Ana 
Makkay. Maria Munteanu, Ma
ria Hitter, Ileana Buză, Elisabeta 
Folca. Concursul "desfășurîndu-se 
în fata publicului, bănuim că un 
număr cit mai mare de femei din 
Petroșani și din celelalte locali
tăți ale municipiului vor fi pre
zente pentru a se „documenta1' 
asupra celor mai moderne modele 
de

Bistrița" de Filaret Barbu (se- 
lecțiuni); 10,20 Muzică instru
mentală; 10,30 Din țările socia
liste; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Instantaneu muzical; 11,15 Ra
dioclub turistic; 11,35 Corn] de 
Jete al Grupului școlar comercial 
din Craiova; 12,00 Prezențe pe 
portativ; 12,15 Recital dc operă; 
12,30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,15 Avanpremie
ră cotidiană; 13,30 Radiodiver- 
tisment muzical; 15,00 Buletin 
de știri; 16,00 Radiojurnal; 
17,00 Știință, tehnică, fantezie; 
1-7.30 Cîntă Ana Pop Corondan 

•și Stelă Firulescu; 17,45 Muzică 
ușoară; 18,00 Orele scrii; 20,00 
Tableta de seară; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20,40 Marea în
trecere socialistă în înlîmpinarea 
Conferinței Naționale - a P.C.R. 
și a celei de a 25-a aniversări 
a Republicii; 21,00 La hanul 
melodiilor; 21,45 Revista șlagă
relor; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Expres melodii; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Expres melodii; 
24,00 Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

Start m cursa automobilistică de 
24 de ore de la Le Mans; 18,15 
Ritm, tinerețe, dans; 19,00 Săp- 
tămîna în imagini; 19,20 1 001 
de seri; 19,30 Telejurnal; 20,00 
In întîmpinarea Conferinței Na
ționale a P.C.R. și a celei de-a 
25-a aniversări a Republicii. Ța
ra întreagă în întrecere; 20,15 
Teleenciclopedia; 20,45 Film se
rial : „Schulmeister"; 21,40 Luna 
și trei bani jumate. „Emisiune 
cosmică umoristică Varictăți-10“. 
In distribuție : Toma Caragiu, 
Dem. Savu, Ovid Teodorescu, 
Ștefan Tapalagă. Aurel Gittru- 
mia, Mihaela Mihai, Anda Că- 
lugăreanu, Cornel Constantinul, 
Magdalena Popa. Amatto Che- 
ciulescu, Gheorghe Zamfir, Doi
na Patriciii, Ion Tugearu, Silvia 
Marcovici. Nancy Brandes, Ilea 
na Popovici; 22,55 Telejurnal: 
23,05 Campionatele europene de 
box — tineret (finale). înregis
trare, de la patinoarul „23 Au- 
gust".

coajura

SÎMBATA 10 IUNIE
PROGRAMUL I : 6,00 Mu

zică și ac Halirăți; 7,00 Radio
jurnal; 8.00 Sumarul presei; 9,30 
Miorița; 10,00 Buletin de știri: 
10.05 Opereta ..Plutașul de pe

S1MBATA 10 IUNIE
9,00 Deschiderea emisiunii 

dimineață. Telex; 9,05 Biblioteca 
pentru toți — I. L. Caragiale 
(I); 9,50 Dc vorbă cu gospodi
nele: 10,05 Teleenciclopedia;
10.50 Ancheta TV. Radiografia 
unei mentalități; 11,20 Drumuri 
în istoric. Muzeul dc Istorie al 
R. S. România; 11,45 Teatru 
scurt — „Mama s-a îndrăgos
tit" — de Ion Băicșu; 12,20 In 
slujba sănătății; 12.45 Telejur
nal; 16,20 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Emisiune în 
limba germană; 18.00 In direct:

La tragerea Loto din 9 iunie 
a. c. au lost extrase din urnă 
mătoarele numere :

Extragerea I : 13 1 31 90 
75 57 50 22.

Fond de premii :
Extragerea a II :

53 9 45 6.
Fond de premii

Ieri, temperatura maximă 
fost la Petroșani de plus 26 
grade, iar la Paring dc plus 18 
grade. Minima din cursul nopții 
a fost de plus 9 grade și, respec
tiv, de plus 10 grade.

Pentru următoarele 24 de ore . 
Vreme instabilă, cu cerul mai 
mult noros. Se vor semnala a- 
verse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice.

Un cunoscut teoretician literar 
definea proverbul ca o sinteză a 
experienței și înțelepciunii acumu
late de-a lungul multor generații. 
I’rin această afirmație învățatul 
nostru nu ținea morțiș să epuize
ze posibilitățile de interpretare a 
unor fenomene și stări de lucruri 
din viață și societate, nici să în
chidă căile de forare în ascunzi
șurile firii umane. El a încercat 
numai să explice niște lucruri, 
care, celor mai mulți dintre noi, 
n- trezesc totdeauna un fel ile 
curiozitate.

Dar, lăsîndu-l la o parte pe 
specialistul în problemele teoriei 
literare, să încercăm să desprin
dem sensurile practice ale prover
bului pe care l-am ales drept

că broaște...
9

FAR A CONDICA ?
O frumoasă unitate s-a înscris, recent, în rețeaua ali

mentației publice locale : TERASA MINERUL.» Amenajată 
cu gust, aprovizionată din abundență cu produse specifice, 
noua grădină de vară a T.A.P.L. cunoaște o afluență ce 
vorbește de Ia sine despre aprecierea de care se bucură a- 
cest gen de localuri in rîndul consumatorilor.

Din dorința de a subscrie acestei aprecieri, aflîndu-ne in- 
tr-una din seri în frumoasa grădină, am solicitat condica de 
sugestii pentru obișnuitele adnotări despre reușita amenajă
rii localului, aprovizionarea acestuia, comportarea corectă a 
personalului etc. Dar, surpriză : localul a fost deschis fără... 
condică de sugestii și reclamații. Desigur, e lăudabilă ho- 
tărîrea personalului acestui local, de a se comporta astfel 
îneît să nu dea prilejul nici unei reclamații. Ce ne facem 
însă cu... sugestiile ?

Executînd lucrările de repara
ții la izolația teraselor de la a- 
coperișul blocurilor situate în 
cartierul Aeroport, lucrătorii 
sectorului I.G.L. Petroșani au 
depozitat lîngă punctele de lu
cru diverse utilaje și materialei 
cazane improvizate din vagonete 
de mină și folosite la topirea 
smoalei. hîrtie gudronată, lemne 
și alte categorii de materiale, 
pe care muncitorii respectivi le 
folosesc la prepararea stratului 
izolator.

NOTA

fi necesară intr-un nou abataj.
La abatajul 6158 (brigada 

Nicolae Brutu), echipat cu stîlpi 
metalici de susținere și combină 
de tăiere, lucrul stagna din cau
za unor asemănătoare „mici" 
motive. La abatajul 6 234, trei 
zile după ce trebuia să se 
înceapă munca în flux normal, 
muncitorii nu produceau. Revi
ziile care trebuiau să fie termi
nate, erau în întîrziere, existînd 
și aici „remedieri" mărunte, ca
re imobilizau de asemenea un 
complex de susținere, o combi
nă și un transportor. Aparținînd 
aceleiași brigăzi, condusă de 
Gheorghe Dineu, abatajul 6 235 
era de cîteva zile în „ghinion" t 
„iarăși pornim, iarăși nu merge, 
e hîrbuit transportorul" — spu
nea maistrul mecanic de schimb 
Iosif Șinca. Din nou, deci, lipsa 
unor revizii sistematice, a unor 
reparații corecte.

Un simplu calcul ne-a condus 
la un rezultat paradoxal în a- 
ccastă conjunctură: planul de 
producție al sectorului II la 
care am făcut referirile, poate 
fi asigurat doar prin „mers 
normal" la toate cele patru a- 
bataje. Se explică astfel de ce 
doar în prima treime a acestei 
luni sectorul avea înregistrat 
un minus la porducția de căr
bune de peste 5 000 tone.

Adresîndu-ne unor factori din 
Centrala cărbunelui, cu referire 
la aprovizionare cu piese noi de 
șeHimb necesare reviziilor ge
nerale Ia utilaje am primit lin 
răspuns concret din partea in-

care 
ne-am 
s-a a- 
a uti- 
nu se 

ne- 
re- 
s-a 
ne- 
nu

mina

ție de cererile minei Paroșeni 
B.A.T. a contractat, și sînt sosite 
în depozitul central al ministe
rului toate piesele importante 
pentru unele complexe, 
vor fi predate după cum 
angajat. Adaug însă că 
juns la uzură prematură 
lajului pentru că acesta
întreține corespunzător, este 
glijat de către serviciile de 
sort electromecanice. Ni 
spus, de asemenea, că starea 
gativă de lucruri existentă 
se justifică nicicum la
Paroșeni, atîta timp cît valoa
rea utilajului este mai mică de- 
cît la alte exploatări miniere, 
iar spațiul puțin dispersat.

Este clar, deci, că sînt pre
ponderente neglijențele la nive
lul sectoarelor și al serviciilor 
proprii.

Adăugăm constatărilor din a- 
bataje un exemplu cît se poate 
de concludent despre activita
tea serviciului electromecanic 
al minei. Chiar la intrarea în 
galeria unde își avea front de 
lucru brigada lui Ioan Toma se 
putea zări o combină de înain
tări PK-7 dezmembrată, cu pie
sele risipite în jurul corpului 
principal. „Zăcea" sărmanul u- 
tilaj sub depunerile de praf de 
cărbune Și de praf inert, dova
dă a timpului scurs de cînd era 
nemișcat în această poziție. Am 
ascultat cele spuse de șeful 
schimbului, Ludovic Kiss : „Stă 
aici (combina — n.n.) de cînd 
am atacat galeria (o lună — 
n.n.). Au desfăcut-o și au lă
sat-o așa; numai ne încurcă a-

TOTUL
depinde

am
din 

al 
în-

ăpam eu 
ea, galeria ar fi fost pînă acum 
terminată”.

Asupra opririi utilajului 
primit explicațiile cuvenite 
partea tovarășului director 
minei, ing. loan Ileanu. Am
țeles că s-a întîrziat cu confec
ționarea roților dințate în ate
lierele proprii, vina aparținînd 
indirect inginerului Șef adjunct 
electromecanic al minei, Aurel 
Teodorescu.

Am reținut astfel o parte din 
cauzele randamentelor scăzute 
obținute pe sector și pe mină, 
motivele pentru care mijloacele 
tehnice de mare valoare econo
mică și productivă nu sînt so
licitate la capacitatea proiectată, 
esențial element de calcul în 
repartizarea producției acestei 
tinere exploatări din bazin.

In aceste condiții credem că e 
necesar la mina Paroșeni să se 
aplice măsuri ferme care să a- 
sigure utilizarea integrală a ba
zei tehnice, întărirea răspunde
rii fiecărui salariat, o substan
țială schimbare în bine a cali
tății tuturor intervențiilor din 
partea serviciilor de deservire. 
Putem relata acum, la scurt 
timp, că asupra unor situații în
fățișate s-au întreprins acțiuni 
ce au condus la punerea în va- 

.loare a utilajului, dar că e ne
cesar ca tot ceea ce împiedică 
folosirea întregului 
mijloacelor tehnice 
ție de care dispune 
înlăturat spre a se
ducția de cărbune scontată.

G E
(Urmare din pag. 1)

potențial al 
de produc- 
mina să fie 
obține pro-

numai și numai de
S
ri-
cu 

ele ? Sînt cantități suficiente în 
depozit, ne roagă chiar să ridi
căm, dar n-are rost. Calitate în
doielnică..." Prea puțin spus. 
De calitate îndoielnică sînt gu
liile. Și varza. Ridichiile sînt 
sub nivelul oricărei calități. 
Există, în schimb, fasole usca
tă. Suficientă. Dar lipsesc mor
covii. Și usturoiul. Și roșiile, și 
castraveții („Dacă ne aduc can
tități insuficiente, doar cite pa
tru lăzi...").

...O scurtă călătorie cu auto
buzul și — popas Ia unitatea 
„Legume și fructe" din vecină
tatea restaurantului „Straja" — 
Vulcan. Un „local" aerat, curat, 
aspectuos, răcoros. Trufan
dale? Suficiente. Gestiona
rul Nicolae Mitrache e mul
țumit. Chiar foarte mulțu
mit. Are și de ce. Vînzarea 
merge, magazinul e căutat. Pen
tru că, aici, aprovizionarea e 
punctul forte („Principalul e să 
fii bine aprovizionat. Să ceri. 
Să insiști. Să dorești și să ai 
ce să oferi oamenilor. Pentru că 
pe clienți nu-i satisfaci spu- 
nîndu-le că n-ai primit roșii din 
depozit"). Am aflat, aici, spre

explică : „Nu solicită nimeni 
dichi. Ce să facă oamenii

deosebire de ce-ani găsit în 
prima „haltă", și roșii, și castra
veți, și usturoi, și morcovi, și 
varză „prosperă", piuă și ardei 
iuți. Verzi, bineînțeles. Ridichi 
și spanac — nu. Orientare! 
Gestionarul cunoaște nu numai 
preferințele clienților săi, dar 
știe și in ce lună ne găsim și 
prin ce poate „concura" piața 
particulară... E o treabă I

In unitatea „Gostat" nr. 11, 
mai nimic în ce privește legu
mele. De ee-ani căutat acolo 
legume ? Pur și simplu doar 
pentru că privirile mi-au fost 
atrase, prin ferestre, de legătu
rile de ceapă verde care se 
lăfăiau nederanjate, într-o „a- 
ripă" a magazinului. In rest, 
ouă, vinuri (să-i zicem, din cele 
mai renumite podgorii) și hălci 
de slănină. Atit. Poate că e su
ficient pentru profilul și destina
ția unei atari unități, cine știe ?

...La unitatea nr. 46 din ca
drul complexului comercial 
vulcănean, ambianță plăcută, a- 
trăgătoare, abundentă de măr
furi. In plus, față de celelalte 
unități vizitate, mazăre verde. 
Păstăi. Cam galbene, dar bune. 
Gestionarul Gheorghe Floroiu 
nu crede că magazinul său 
„și-ar putea permite, într-un 
cartier atit de frumos, într-un

complex atit de maiestuos, 
vină în fața clienților fără toa
te mărfurile pe care le poate 
avea un magazin similar din 
orice mare oraș al țării'*'. Din 
respect față de oameni, de cli- 
enți, deci, se poate considera că 
se face aprovizionarea...

ClTEVA CONCLUZII, tot ful
ger : în general, la ora actuală 
se poate spune că aproviziona
rea unităților C.L.F. cu produ
se de sezon e bună. Se mai 
poate afirma că, în multe uni
tăți, unele sortimente de legu
me (morcovi, roșii, castraveți) 
nu există în cantități suficiente, 
conform cerințelor, că există 
suficiente „minusuri" atit in 
prezentarea cit și în repartiza
rea mărfurilor, în „distingerea" 
calității unor mărfuri, că mai 
există prin unități mărfuri care 
ajung să se deprecieze de atîta 
„ședere" inutilă.

In încheiere — două întrebări, 
ambele cu adresă directă: Cen
trul de legume și fructe — Pe
troșani: De ce nu se face o mai 
judicioasă repartizare a fondu
lui de mărfuri Pe unități și 
piețe ? De ce unitățile vizitate 
(și, probabil, și celelalte) se nu
mesc de „legume și fructe" cînd 
în nici una nu găsești nici urmă 
de fruct ?

să

Un astfel de punct de lucru 
se afla pînă acum două-trei săp- 
tămîni instalat pe zona verde 
între blocurile 4 și 6 de pe stra
da Păcii. El își justifica existen
ța prin faptul că locatarii de 
aici nu mai puteau face față 
infiltrărilor de ape prin tavan, 
astfel că, în urma numeroaselor 
reclamații, asociația locatarilor 
a lansat o comandă către secto
rul I.G.L. pentru remedierea 
defecțiunilor.

Lucrarea a 
muncitorii au 
însă cazanul 
smoala, uitat în spatele blocului 
nr. 6, Copiii din cartier, inven
tivi cum sînt din fire, i-au găsit 
însă repede o întrebuințare în 
jocurile lor zgomotoase. Din a- 
ceastă cauză locatarii din blocul 
amintit nu se mai pot odihni. 
Intervențiile comitetului de bloc 
făcute la conducerea sectorului 
I.G.L. pentru ridicarea cazanu
lui în cauză au rămas 
un rezultat.

De altfel, procedeul 
practicat de angajații 
crează la izolarea teraselor, nu 
este la prima lui manifestare. 
In cartierul Aeroport mai sînt 
uitate diverse materiale și utila
je lîngă blocurile unde s-au 
executat reparații. Chiar pe 
strada Păcii, în spatele punctu
lui gospodăresc de 
nr. 1, zace uitat de 
un astfel de cazan 
pe care muncitorii 
l-au folosit tot pentru topirea 
smoalei la lucrările de izolații.

In concluzie se încalcă repetat 
normativele care prevăd obliga
tivitatea întreprinderii presta
toare de a curăța locul pe care 
și-a desfășurat o activitate tem
porară Și a-1 reda beneficiaru
lui în perfectă stare 
buințare. Conducerea 
I.G.L. Petroșani nu 
dc spus în legătură 
obligații ?

fost terminată și 
plecat. A rămas 

în care au topit

fără nici

acesta, 
care lu-

lingă blocul 
circa doj ani 
din vagonet 
de la I.G.L.

de între- 
sectorului 
are nimic 
cu aceste

C. II.

titlul cel mai potrivit pentru în
semnarea de față.

Și, în acest scop, vă invităm si 
ne însoțiți cîteva momente la la
cul de „agrement", situat la in
trarea în cartierul Aeroport. Au
torul acestor rînduri vă asigură 
că nu intenționează să facă nici 
o incursiune în trecutul lui isto
ric, căci riscă să nu-i găsească 
„cap și începătură", iar teama 
de a nu leza amorul propriu al 
celor care l-au proiectat, îl va 
menține in hotarul politeței, soră 
geamănă cu 
lui.

Ajungînd 
sămînțat cu 
megăm" 
cluzii experienței lunilor care 
au trecut de la întreruperea lu
crărilor. Aici, pe malul lacului de 
„agrement", ascultînd concertul 
broaștelor și privi:, d aspectul de
zolant creat de întinderea unor 
ape murdare peste terenul unite 
s-au depozitat tot felul de gu
noaie, să stăm strîmb și să, ju
decăm drept sensurile majore ale 
contribuției bănești și în muncă 
investite în acest obiectiv pe care 
populația municipiului Petroșani 
îl așteaptă cu nerăbdare de atîta 
timp.

Serviciul de gospodărie din ca
drul consiliului popular munici
pal a dat de mai multe ori tot 
felul de asigurări că lacul dc „a- 
grement" va fi pus în funcțiune. 
S-au adus și citeva bărci și hidro
biciclete, au fost executate noi lu
crări suplimentare, toate destinate 
aceluaiși scop inițial care stă și 
acum la baza intențiilor care au 
dus la construirea lui.

Nimic însă din tot ceea ce ser
viciul de gospodărie a promis nu 
se vede. Numai sălciile de pe mal 
ne rețin atenția ca niște semne de 
întrebare multiplicate în jurul li
nei bălți cu apa tulbure în care 
broaștele concertează zi fi noapte, 
înlrecîndu-se cu 
buzelor

De ce au fost 
eforturile depuse 
acesta numai de 
poale numi I

‘ Lumea vorbește că broaștele nu 
aveau unde să-și susțină concer
tele, iar tovarășilor Ioan Șodo- 
lescu, șeful serviciului de gospo
dărie și luliu Dalcoș, tehnician 
în cadrul aceluiași serviciu, ca și 
altor salariați de la administrația 
locală de stat, li s-a făcut milă 
de ele, săracele, și s-au gîndit să 
le miluiască cu această frumusețe 
de „rai".

De aici și. vorba proverbului r 
lac să fie că broaște...

Și totuși, dacă cineva dorește 
să se convingă mai mult de pro
funzimea proverbului, să vină aici 
pe malul lacului de agrement, în 
armonia concertului nocturn și să 
mediteze la nemurirea celor care 
au abandonat lucrarea.

zgomotul auto-

necesare al unei 
aici, cînd lacul 
agrement nu se

C, HOGMAN I
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Pe fronturile de luptă Vizita președintelui K. Waldheim
INFORMEAZĂ PUBLICUL CONSUMATOR

VIETNAMUL DE SUD 
gerpres). — Agenția de 
„Eliberarea" informează că, în 
cursul lunii mai, forțele patrio
tice din provincia Quang Nam, 
Vietnamul de sud, au scos din 
luptă 2 300 militari inamici, au 
distrus 20 de vehicule militare 
în majoritate blindate, cinci de
pozite de carburanți și au dobo- 
rît trei avioane.

Tot în cursul lunii mai, for
țele de eliberare au provocat 
pierderi însemnate inamicului 
în provincia Vinh Long, sco- 
țînd din luptă 1 100 de militari. 
In perioada menționată, peste 
500 de soldați saigonezi din a- 
ceastă provincie au 
partea patrioților.

9 (A- 
presă

trecut de

SUD 9 (A-
Frontului

VIETNAMUL DE 
gerpres). — Forțele 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud au cucerit o linie 
de apărare traversînd șoseaua 
nr. 1, între localitățile Trang 
Bang și Gio Loc, într-un punct 
situat la 41 km nord-vest de 
Saigon. Agenția United Press 
International relatează că, în e- 
fortul de a degaja această po
ziție, aviația saigoneză a inter
venit, bombardînd cu napalm 
zona înconjurătoare. Ca urmare 
a bombardamentului, au fost 
înregistrate numeroase victime 
atît în rîndul populației civile 
din regiune, dintre care nume
roși copii, dar și al militarilor 
saigonezi izolați în acest peri
metru

HANOI 9 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicității, 
joi, o declarație în care se arată 
că, la 7 iunie, aviația america
nă a bombardat împrejurimile 
'Hanoiului și o serie de provin
cii ale R.D. Vietnam. In același 
timp, navele flotei a 7-a au des-

chis, din nou, focul asupra pro
vinciilor Nghe An și Quang 
Binh. Au fost bombardate sate, 
uzine, ferme și sisteme de iri
gații.

In declarație se exprimă un 
protest hotărît împotriva aces
tor acțiuni și se cere încetarea 
imediată a tuturor actelor de 
violare a suveranității și secu
rității R.D. Vietnam.

HANOI 9 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. informează că a- 
viația și flota americană conti
nuă bombardarea lucrărilor hi
draulice și localităților din pro
vincia Thai Binh, R.D. Vietnam. 
In decurs de o lună, au fost e- 
fectuate 30 de asemenea rai
duri.

La 7 iunie, menționează agen
ția, au fost bombardate diguri 
și sate din districtele Tien Hai 
și Thai Thuy. Bombardamentele 
au provocat victime în rîndul 
populației și daune materiale.

XIENG QUANG 9 (Agerpres). 
— Agenția Khaosan Pathet Lao 
informează că. luna trecută, for
țele patriotice laoțiene au scos 
din luptă 1 100 militari inamici, 
distrugînd ori capturînd impor
tante cantități de material de 
război. Au fost eliberate două 
orașe și un centru districtual.

Agenția menționează că prin 
ocuparea orașului Khong Xe- 
don, situat pe șoseaua strategi
că nr. 13, și prin distrugerea a 
numeroase poduri, patrioții au 
izolat forțele inamice dislocate 
în sudul Laosului. Alte acțiuni 
ale forțelor patriotice au vizat 
zone situate Ia nord și sud de 
Pakse. sectoare ale șoselelor 9 
și 23, precum și poziții ale „for
țelor speciale11 comandate de 
Vang Pao și ale mercenarilor 
tailandezi.

Conferința 0.0 
asupra mediului 

înconjurător
STOCKHOLM 9 — Trimisul 

special Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : In continuarea lucră
rilor Conferinței Națiunilor U- 
nite asupra mediului înconjură
tor, în ședința plenară de vineri 
a luat cuvîntul șeful delegației 
române, Florin Iorgulescu, pre
ședintele Consiliului Național al 
Apelor.

Subliniind faptul că protecția 
mediului ambiant reprezintă o 
condiție esențială pentru progre
sul și bunăstarea tuturor națiu
nilor, vorbitorul a apreciat că 
acțiunile în favoarea ocrotirii 
mediului reprezintă un vast do
meniu de cooperare internațio
nală, comunitatea de interese a 
tuturor țărilor, mari sau mici, 
dezvoltate sau în curs de dez
voltare, fiind evidentă.

România, a relevat șeful de
legației țării noastre, consideră 
că toate acțiunile întreprinse în 
acest domeniu, ca și în toate 
celelalte domenii ale cooperării 
internaționale, trebuie să se des
fășoare în strictă conformitate 
cu principiile fundamentale ale 
dreptului internațional, pe baza 
respectului deplin al suveranită
ții naționale a tuturor statelor, 
al dreptului inalienabil al fie
cărei țări de a adopta hotărîri 
și măsuri conforme cu propriile 
sale interese, fără a se aduce 
atingeri intereselor altor state.

In intervenția sa, reprezentan
tul României a sprijinit propu
nerea privind crearea unu; or
gan însărcinat cu coordonarea 
activităților O.N.U. și ale orga
nismelor sale specializate în do
meniul protejării mediului.

♦

Tito la Moscova
a sosit 

la Atena că începînd cu data de 10 iunie 1972 s-a re

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Președintele Iosip Broz Tito și 
persoanele care-1 însoțesc în vi
zita sa oficială de prietenie în 
Uniunea Sovietică au vizitat vi
neri Uzina de rulmenți din 
Moscova.

înaltul oaspete iugoslav, men
ționează agenția TASS, a fost 
însoțit de Viktor Grișin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., prim secretar al

Comitetului orășenesc Moscova 
al P.C.U.S., Konstantin Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., Vla
dimir Novikov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, alte 
persoane oficiale.

Sute de muncitori au
parte la mitingul prieteniei so- 
victo-iugoslave organizat în u- 
zină.

La miting a luat cuvîntul 
președintele Iosip Broz Tito.

luat

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR
SO VIETO-IUGOSLAVE

înființat pe lîngă magazinul 18 Victoria
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VICTORIA
Recenta

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
La Moscova, s-au încheiat, la 9 
iunie, convorbirile dintre Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S. .Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem, Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi-' 
niștri al U.R.S.S., și Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugos
lavia, președintele U.C.I.

Agenția TASS relevă că, în 
cursul convorbirilor de vineri,

a continuat schimbul de pă
reri privind dezvoltarea și a- 
dîncirea, în continuare, a cola
borării prietenești bilaterale 
dintre P.C.U.S. și U.C.I., Uniu
nea Sovietică și R.S.F.I, Părțile 
au analizat, de asemenea, pro
bleme internaționale importante 
de interes reciproc.

A fost, de asemenea, pus de 
acord textul comunicatului co
mun sovieto-iugoslav.

1
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Rezultatele 
definitive 

ale alegerilor 
parțiale 

din Turcia
ANKARA 9 (Agerpres). — Re

zultatele definitive ale alegeri
lor parțiale care s-au desfășu
rat duminică în 204 municipali
tăți din Turcia, pentru desem
narea primarilor și consilierilor 
municipali confirmă victoria 
Partidului Dreptății. Candidații 
acestui partid, condus de Suley
man Demirel, au obținut 98 de 
locuri de primari. Restul locu
rilor au fost împărțite între can
didații altor partide, printre ca
re Partidul Republican — 26 de 
locuri și Partidul Democraților 
— 21 de locuri.

După părerea ziarului „Cum
huriyet", ca urmare a rezultate
lor consultării electorale de du
minică, se întrevede o victorie 
a Partidului Dreptății în ale
gerile generale ce vor 
anul viitor în Turcia.

avea loc

FAPTUL DIVERS PE GLOB
Populația

Danemarcei
COPENHAGA 9 (Agerpres). 

Populația Danemarcei a fost, 
la 1 aprilie a.c., de 4 984 494 
locuitori, indică Serviciul da
nez de Statistică, care preci
zează că la 1 ianuarie 1971 
numărul locuitorilor acestei 
țări era de 4 950 598.

ționind că urme de D.D.T. au 
fost descoperite în pinguinii 
Antarcticii și in urșii polari 
din zonele arctice, Heyerdahl 
a relevat că circulația curen- 
ților face ca poluarea apelor 
lumii să fie generală.

form unei cunoscute tradiții 
milaneze, au fluierat tot tim
pul „spectacolului", cerind 
muzică și nu... elucubrații 
zgomotoase.

Nu a reușit să îneînte 
urechile auditoriului

Thor Heyerdahl 
avertizează...

STOCK.HOLM 9 (Agerpres). 
Cunoscutul antropolog și ex
plorator norvegian Thor He
yerdahl, a avertizat, intr-o 
conferință rostită la Stoc
kholm, paralel cu lucrările 
Conferinței Națiunilor Unite 
asupra mediului înconjurător, 
că oceanele și mările lumii 
sînt supuse, in prezent, unei 
poluări multiple. Principalul 
vinovat este petrolul, dar 
contribuie și numeroase alte 
substanțe, și reziduuri. Men-

MILANO 9 (Agerpres). — 
La „Scala" din Milano a avut 
loc, recent, prezentarea ulti
mei opere a compozitorului 
Bruno Maderna, exponent al 
așa-zisei. muzici... „viitoriste". 
Este vorba de lucrarea 
„Quadrivium" care, potrivit 
lămuririlor autorului, urmă
rește să exprime „relația din
tre cele patru arte liberale: 
aritmetica, algebra, muzica și 
astronomia". Dar, relatează a- 
genția ANSA, efectele so
nore, obținute prin punerea 
din plin la contribuție a pa
tru baterii extrem de puterni
ce, nu a reușit să îneînte u- 
rechile auditoriului care, con-

Cutremur de pămînt
(TEHERAN 9 (Agerpres). — 

Un cutremur de pământ de 
o deosebită intensitate a fost 
înregistrat, joi după-amiază, 
in regiunea Șah—Abad, din 
provincia iraniană Kerman- 
chah — informează agențiile 
France Presse și Reuter. Po
trivit primelor informații so
site la Teheran, seismul a 
provocat importante pagube 
materiale în mai multe loca
lități ale regiunii. Pînă în 
prezent nu au fost semnalate 
victime omenești. Numeroase 
echipe de ajutor ale societă
ții „Leul și Soarele roșu" 
(Crucea Roșie iraniană) au 
fost deplasate de urgență în 
zona cutremurului, situată în 
vestul Iranului, în apropierea 
graniței cu Irakul.

)
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PHENIAN 9 (Agerpres). — 
Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană informează vineri că 
președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, • Kim 
Ir Sen, a primit delegația Aso
ciației naționale a primarilor 
socialiști din Japonia, care 
a efectuat - o vizită în Co
reea. Kim Ir Sen a a- 
vut o convorbire cu delega
ția și a răspuns unor întrebări. 
Referindu-se la situația ințerna-

Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, primul 
ministru al Guvernului Revolu
ționar al Cubei, va sosi la 13 
iunie la Berlin, în fruntea u- 
nei delegații de partid și guver
namentale, pentru a face o vi
zită oficială în R.D. Germană, 
informează agenția A.D.N. Vi
zita va avea loc la invitația pri
mului secretar a! C.C. al P.S.UG 
Erich Honecker, și a președin
telui Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., Willi Stoph.

Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., l-a 
primit, vineri, pe generalul Mo
hamed Ahmed Sadek, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri și ministrul apărării al Re
publicii Arabe Egipt, care face 
o vizită oficială de prietenie în 
U.R.S.S., anunță agenția TASS. 
La convorbire a fost de față 
mareșalul Andrei Greciko, mi
nistrul apărării al U.R.S.S.

Președintele ales al Salva
dorului, Arturo Armando Moli
na, care va prelua funcțiile pre
zidențiale la 1 iulie, a anunțat 
componența viitorului său cabi
net. Titularii principalelor por
tofolii ministeriale sînt Mauri
cio Borgonova (externe), Carlos 
Huberto Romero (apărare). Sal
vador Sanchez (economie) Juan 
Antonio Martinez Varela (inter 
ne).

La Asociația Cineclub din 
orașul egiptean Alexandria a a- 
vut- loc o gală de filme româ-

țională actuală, Kim Ir Sen a 
spus : „Astăzi, situația interna
țională evoluează în favoarea 
popoarelor care luptă pentru 
pace și democrație, independen
ță națională și socialism și în 
defavoarea imperialismului și 
reacționarilor. A trecut vremea 
cînd puterile imperialiste do
minau după bunul lor plac, și 
vine timpul cînd popoarele stă- 
pînesc destinele lumii11.

ATENA 9 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a sosit vineri la A- 
tena, după vizitele întreprinse 
la Nicosia și Ankara.

Agenția Reuter relevă că, în 
cadrul toastului rostit cu ocazia 
unui dineu oferit în cinstea sa 
de Ferit Melen, primul ministru 
al Turciei, Kurt Waldheim a a- 
firmat, referindu-se la actuala 
situație din Cipru i
mea vizită în această insulă m-a 
făcut să înțeleg că 
este mai complexă decît 
deam. Eforturile noastre în acest 
sens nu trebuie să urmărească 
alt scop decît acela de a spri
jini ambele părți în vederea gă
sirii unei soluții finale accepta
bile celor două comunități. La 
rîndul lor, a adăugat Kurt 
Waldheim, Grecia și Turcia tre
buie să-și bazeze pozițiile pe 
principiile independenței aces
tei insule, pe respectarea regle
mentărilor internaționale în a- 
ceastă problemă".

Pe de altă parte, agenția 
France Presse informează că, 
la încheierea vizitei sale la Ni
cosia, Kurt Waldheim a trimis 
un raport Consiliului de Secu
ritate în legătură cu conținutul 
convorbirilor intercomunitare 
cipriote, la a căror redeschidere 
a participat. Secretarul general 
al O.N.U., adaugă agenția, va 
aduce completări acestui l-aport, 
la 15 iunie, cînd va evoca în fa
ța Consiliului de Securitate re
zultatele convorbirilor purtate 
la Ankara și Atena. Cu aceeași 
ocazie. Consiliu] de Securitate 
urmează să se pronunțe asupra 
propunerii înaintate recent de 
Kurt Waldheim privind prelun
girea mandatului forțelor O.N.U 
staționate în Cipru pe o perioa
dă de încă șase luni.

nești, în cadrul căreia s-a pre
zentat filmul artistic de lung 
metraj „Pădurea spînzuraților".

Organizată cu concursul Con
sulatului român din Alexandria, 
gala s-a bucurat de o largă par
ticipare. Oficialitățile locale au 
fost reprezentate de Mohamed 
Rashid, locțiitorul guvernatoru
lui orașului Alexandria.

<$• La Beirut s au deschis vi
neri lucrările conferinței extra
ordinare a Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (OPEC), 
convocată la cererea Irakului. 
Conferința este consacrată exa
minării măsurilor celor mai a- 
decvate în vederea sprijinirii 
de către OPEC a hotărîrii gu
vernului irakian privind națio
nalizarea bunurilor companiei 
„Irak Petroleum".

Un comunicat al Partidu
lui African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde — P.A.I.G.C. — 
dat publicității Ia Alger, anunță

UN BILANȚ TRAGIC
SALISBURY 9 (Agerpres). 

— Bilanțul catastrofei de la 
mina de cărbuni Wankie, din 
nordul Rhodesiei, se ridică la 
424 morți, anunță agenția As
sociated Press. Deși echipele 
de salvare nu au reușit, în
că, să pătrundă pînă în gale
riile unde se află victimele, 
nu există, practic nici O spe
ranță să mai fie găsiți Supra
viețuitori. Autoritățile rhode- treilea puț al minei Wankie. 
siene au anunțat că printre 
minerii care și-au pierdut

problema
cre-

că în cursul'unor acțiuni, desfă
șurate recent, unitățile de patri- 
oți au avariat grav stația de ra- 
dio-emisie situată la 25 km de o- 
rașul Bissau, în ciuda măsurilor 
severe de securitate adoptate 
de trupele colonialiste portughe-

Q Potrivit unui comunicat 
dat publicității Ia Berlin și re
luat de agențiile A.D.N. 
D.P.A., în capitala R.D. 
ne a fost constituită o 
însărcinată să elucideze 
tățile și deosebirile de 
care ar putea interveni 
carea sau interpretarea 
lui încheiat între 
R.D.G. și R.F.G. cu privire la 
tranzitul de persoane civile și 
bunuri între R.F.G. și Berlinul 
occidental.

și 
Germa- 
coinisie 
dificul- 

păreri 
în apli- 
acordu-

guvernele

Agenția TASS anunță că, 
în noaptea de 7 spre 8 iunie, 
asupra orașului Tbilisi și a ra
ioanelor Sagaredjoi și Gurdjaan 
din Gruzia a căzut o puternică 
ploaie torențială, ca urmare a 
pătrunderii unor mase de aer 
rece dinspre nord-est și vest și 
a ciocnirii acestora cu un front 
cald, care

In oraș 
lichidarea 
urmărilor

venea dinspre sud. 
se iau măsuri pentru 
cît mai grabnică a 
ploii torențiale.

pentru livrarea produselor alimentare la

domiciliu
— Comenzile se pot depune personal sau te

lefonic la telefon nr. 1813 — zilnic între orele 
6,30—21,45.

— Livrarea mărfurilor comandate se va face 
în fiecare marți, joi și sîmbătă între orele 
15—17

— Pentru transport se va percepe o taxă de 
5°/o din valoarea mărfurilor livrate.

Comanda minimă 60 lei.

ANGAJEAZĂ
j PENTRU REPARAȚIA CENTRALELOR

TERMICE DIN VALEA JIULUI
— lăcătuși

sudori electrici și autogeni
electricieni

instalatori încălziri centrale
— zidari

zugravi

Se pot prezenta pentru angajări pensionari cu 
drept de lucru conform Legii nr. 26/66 și sala- 
riați ai altor unități pentru angajare cu con
tract de muncă ocazional.

Totodată, angajăm tineri pentru calificare la 
locul de muncă în meseriile de zidari și zugravi.

Salarizarea conform H.C.M. 914/68.
Informații suplimentare, zilnic la serviciul 

personal administrativ al I.G.L., cu sediul în 
Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, telefon 1667.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Zaharia 

Gheorghe, eliberată de E.M. I.ivezeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Nicoară 
loan, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

muncitori 
cît și 92 
mozambi-

viața se află atît 
rhodesieni (176), 
zambieni, 52 de 
câni, 37 de inalawezi, 30 tan-
zanieni și 26 din Africa .de 
Sud, Namibia și Botswana.

Pe de altă parte, agenția 
Reuter anunță că mai multe 
sute de mineri africani au de
clarat, joi. grevă, refuzînd 
să-și reia lucrul la cel de-al

Oficialitățile au fost obligate 
să închidă mina.

Centrala

Petroșan
Din partea Inspectoratului General al Miliției

In scopul întăririi ordinei și dis
ciplinei în circulație și prevenirii 
accidentelor, participanții la trafi
cul rutier și factorii cărora le re
vin atribuții legale pe linia siguran
ței circulației sînt obligați să res
pecte normele legale cu privire la 
circulația și folosirea drumurilor 
publice, astfel:

In temeiul prevederilor art. 27 și 
29 din Decretul nr. 328/1966 deți
nătorii de autovehicule sînt obligați 
să întrețină autovehiculele în stare 
bună de funcționare și să nu per
mită circulația acelora care au de
fecțiuni tehnice de natură să peri
cliteze securitatea circulației rutiere.

Potrivit art. 28 din același De- 
efet, autovehiculele trebuie supuse 
anual — pînă la 30 mai — veri
ficării tehnice.

In conformitate cu art. 13 din 
Decretul nr. 328/1966 circulația ve
hiculelor pe benzi se face cu res
pectarea semnificației marcajelor ru-

tiere și a regulilor special stabilite. 
Astfel, pe arterele cu două benzi pe 
sens, autovehiculele vor circula pe 
banda întîi, iar pe cele cu trei 
benzi de sens, pe prima și a doua 
bandă, lăsînd banda de lîngă axul 
drumului numai pentru efectuarea 
depășirilor.

Conducătorii auto cu o practică 
sub un an vor circula numai pe 
banda întîi, cu excepția cazurilor 
cînd execută manevra de depășire.

Potrivit art. 12 din Decretul nr. 
328/1966, la semnalul agenților de 
circulație care însoțesc coloane ofi
ciale de autovehicule, toți conducă
torii de vehicule sînt obligați să 
oprească pe partea dreaptă a dru
mului — în afara părții carosabile 
— și să nu se pună în mișcare 
decît după trecerea coloanei.

Oprirea și staționarea vehiculelor 
pe partea carosabilă a drumurilor 
naționale sînt interzise atît ziua cît 
și noaptea, acestea putîndu-se face

o practică

numai la locurile de refugiu și 
parcare și în mod excepțional 
acostament.

Conducătorii auto sînt obligați 
acorde sprijin în scoaterea de 
partea carosabilă a autovehiculelor 
rămase în pană.

Conducătorii de tractoare, căruțe, 
bicicliștii și cei care însoțesc animale 
nu se vor deplasa pe arterele mo
dernizate atunci cînd există drumuri 
laterale. In lipsa acestora, deplasa
rea lor se va face cît mai aproape 
de marginea dreaptă a drumurilor, 
pentru a nu stînjeni circulația auto
vehiculelor, și cu respectarea întoc
mai a regulilor de circulație. O a- 
tei. ' • deosebită vor acorda asigu
rării și semnalizării înainte de schim
barea direcției de mers.

Pietonii vor acorda o atenție per
manentă asigurării înainte de tra
versarea arterelor rutiere și evitării 
trecerii străzilor prin locurile inter
zise de regulamentul de circulație.

de 
pe

să 
pe

Pentru o mai bună fluidizare a 
traficului rutier și creșterea gradu
lui de siguranță a circulației, Inspec
toratul general al miliției, în baza 
prevederilor art. 2 din Decretul nr. 
328/1966, a luat m’sura interzicerii 
circulației autovehiculelor grele des
tinate transportului de mărfuri și 
materiale, în perioada 15 iunie — 
15 septembrie, sîmbăta de la ora 
12,00 pînă luni la ora 6,00, inclusiv 
în zilele de 23 și 24 august pe ur
mătoarele trasee :

— București — Ploiești — Cîm- 
pina — Sinaia — Brașov (se poate 
circula ne traseul : București — Pi
tești — Cîmpulung Muscel — Bra
șov);

— București — Urziceni — Slo
bozia — Ilîrșova — Constanța — 
Mangalia (se poate circula pe tra
seul : București — Călărași — Os
trov — Constanța);

— București — Pitești (pe magis
trală) — Rm. Vîlcea — Sibiu -—

Sebeș — Turda — Cluj —- Oradea
— Borș (se poate circula pe tra
seul : București — Titu — Pitești
— Drăgășani — Petroșani — Deva
— Beiuș — Oradea sau Oradea — 
Beiuș — Cîmpeni — Turda — Tg. 
Mureș — Sighișoara — Brașov — 
Pitești — București).

Sînt exceptate de la aceste res
tricții autovehiculele 
portă muncitori, mări 
risabile și animale, precum și auto
camioanele aparținînd Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
care execută curse regulate de co- 
letărie rapidă.

De asemenea, vor putea circula, 
dar numai cu autorizații eliberate 
de serviciile circulație ale milițiilor 
județene, autovehiculele grele care 
efectuează transporturi de strictă ur
gență a unor utilaje la obiective e- 
conomicc, situate pe traseele supuse 
restricțiilor.

e grele ce trans- 
ărfuri foarte pe-
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>
angajează prin concurs

• șef serviciu depozite
• tehnician principal la serviciul 

plan-aprovizionare materiale
Condițiile de angajare și salariza

re sînt cele prevăzute de H.C.M. 
914/1968 și Legea nr. 12z1971.

Concursul se va ține în ziua de 22

iunie 1972, ora 8 la sediul întreprin
derii din Petroșani, str. Mihai Vi
teazul, nr. 3, etajul I, camera 40, 
telefon 1788, de unde puteți obține 
și informații suplimentare.
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