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Razele albe ce din bec se răspipdesc fn odaie, 
Drag miner, se fac din cărbunilc negru, pe care

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ciocanul 
tău tl taie. 

Din noaptea pămintului tu mi-ai trimes lumina in noapte 
Și gindu-mi coboară la tine cu sfială și cu șoapte.
Cum s-ar invirti toate roțile, dacă n-ar suna neîncetat 

ciocanul tău in pămînt ?
Cum ar porni navele pe valuri și s-ar duce trenurile 

drum fn vini ?
Cum ar dudui motoarele, dacă n-ai fi tu in pămînt ?

de niare ar fi întunericul, dacă nu l-ar sfărima cărbunele 
ciocanul tău sfint ? 

dai căldură și inimă, tu 1 care in adincime nu ai 
nici flori, nici soare, 

care cinți fn pămînt, cu Jruntea-n sudoare
Și ciocanul tău laie cărbuni fără-ncetare 
Cu inima ta caldă și cu brațul tău tare.
Minerule, mă gindesc la tine și aș vrea să te sărut pe față, 
Tu care cobori și duci în neagra tăcere cintec și viață, 
Tu care cunoști două nopți: una în jos și alta în sus.
Și cintecul totuși pentru lumină l-ai spus,
Minerule, cu gindu-mi de mii de ori cu tine cobor...

ExpuneH prilejuite de 
sărbătorirea Zilei mineri
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MUNCII DE MINER
Ca in fiecare început de august, minerii 

Văii Jiului ca și cei din întreaga țară, sărbă
toresc astăzi Ziua minerului — zi devenită 
sărbătoare tradițională — prin care întregul 
nostru popor cinstește trecutul glorios de lup
tă al minerilor, a acelui 6 august înscris cu 
litere dc toc de minerii Itipeniului în istoria 
mișcării muncitorești, își manifestă prețuirea 
iață de harnicul detașament al clasei munci
toare — minerii care alături de toți oamenii 
muncii participă activ la edificarea societății 
socialiste in patria noastră.

Ziua minerului dobindește in acest an sem- 
niiicații polilico-sociale deosebite, prilejuite 
de puternicul suflu creator, de gindire nova
toare, dc muncă harnică șl eficientă pe care 
l-a declanșat în întreaga țară Conferința Na
țională a partidului. istoricele sale hotăriri 
privind dezvoltarea economico-socială multi
laterală a României in următorii ani și în per 
spectivă.

Comemorarea a 43 de ani de la eroicele 
lupte greviste din 1929 conferă și în acest 
an un prilej de evocare a bătăliilor de clasă 
desfășurate sub conducerea comuniștilor, de 
minerii Văii Jiului, de trecere in revistă a 
contribuției minerilor la infăpluirea programu
lui partidului

Reunind un puternic și combativ nucleu 
proletar. Valea Jiului, principal bazin carbo
nifer al țării, s-a aiirmat în viața social-poll- 
tică a României încă din secolul trecut drept 
o citadelă importantă a mișcării muncitoreșli 
a luptei revoluționare pentru apărarea intere
selor celor mulți. Istoria acestor meleaguri 
este istoria luptelor dirze ale minerilor împo
triva exploatării și asupririi, pentru o viață 
mai bună, mai demnă, pentru libertate. Sufe
rind vitregia anilor grei ai împilării jefuiți 
șl înșelați de fostele societăți capitaliste, a- 
runcațl mereu pe drumuri pradă șomajului, 
mizeriei și deznădejdii, minerii nu s-au împă
cat nici un moment cu soarta ce le-au hărăzit

23 August 
Văii Jiului

foștii stăpinilori. In 1918 și 1929 grevele, de
monstrațiile, acțiunile protestatare, au atins 
momente de vîrf, de la organizarea superioa
ră a clasei muncitoare pină la lupta împotri
va gloanțelor. In pofida terorii, a măsurilor 
represive ale asupritorilor împotriva mineri
lor, luptele muncitorești au continuat cu o deo
sebită vigoare — organizate șl însuflețite dc 
partidul comuniștilor care a avut întotdeauna 
tn Valea Jiului organizații puternice, ai o ac
tivitate rodnică chiar șl in anii 
crunte oprimări.

Mărețul act al eliberării de la 
1944 a constituit pentru minerii
încununarea unor decenii de lupte glorioase, 
pline de jertfe pentru idealul clasei muncitoa
re. In același timp, era nouă ce se deschisese 
în . destinul întregii țări găsea aici, la minerii 
Văii Jiului, un detașament încercat, călit in 
focul luptei, capabil să preia marile sarcini 
ale făuririi orînduirii socialiste. După 23 Au
gust 1944, minerii s-au ailat in primele rin- 
duri ale luptei clasei muncitoare pentru spri 
jinirea frontului antihitlerist, pentru dejucarca 
planurilor sabotorilor, refacerea industriei mi
niere, instaurarea regimului democrat popular 
șl apoî pentru înfăptuirea sarcinilor construc
ției socialiste.

Ziua minerului — prilej de evocare a lup
telor greviste din Lupeni 1929, prilej de oma
giu și de inallă prețuire a trecutului de lupta 
revoluționară a Văii Jiului, constituie totoda 
tă momentul trecerii în revistă a marilor în
făptuiri, a contribuției minerilor la înflorirea 
patriei socialiste. Privind retrospectiv drumul 
parcurs de Valea Jiului in anii ce au trecut dc 
la eliberare, constatăm cu justificată mîndrie 
patriotică marile înfăptuiri socialiste — înfăp
tuiri care depășesc lot ce s-a realizat in întreaga 
istorie de peste un veac a acestui bazin carbo-

(Continuare tn pag. aia}

Buchet de succese culese pe cotele

înalte ale dăruirii in muncă

Sâlile de apel ale exploatărilor 
miniere din Petroșani, Lupeni, 
Vulcan, Petrila, Uricani și Aninoa- 
sa au cunoscut in cursul zilei de 
ieri o animație neobișnuită. Con
form unei frumoase tradiții, înain
te de intrarea in subteran au 
fost prezentate, în foța minerilor, 
expuneri ample despre semnifica
țiile istorice ale „Zilei minerului" 
despre trecutul glorios de luptă 
și muncă al acestor oameni din 
adine, despre rezultatele remorca

bile obținute în întreaga Vale a 
Jiului in opero de edificare a noii 
societăți o bunăstării mereu cres- 
cinde a tuturor oamenilor muncii.

Evocarea luptelor eroice duse 
de mineri pină la eliberarea pa
triei de sub jugul fascist a con
stituit. un vibrant omagiu adus 
peste ani celor care s-ou jertfit 
pentru o viață mai demnă, pentru 
împlinirea năzuințelor de veacuri 
ale poporului nosf făurirea
societății comuniste.

— Pentru noi locuitorii Văii Jiului ? — E de prisos 
să recurgem la o altă soluție ca să ne convingem de exis
tența (șl dinamismul) acestor mutații. Nimic mai simplu ’ 
cit să privim, să înregistrăm obiectiv actuala panoramă 
cială și industrială pe care ne-o oferă, pe întregul său 
rimetru. fosta Vale a Plingerii. — Dar pentru cei care 
cunosc localitatea ? — Da pentru aceștia avem citeva 
vinte de spus ! — Fără să ignori iaptul că mutații sociale 
pe scara bunăstării sau petrecut șl pe meleaguri 
Fără 1 — Și iără să ignori că tindem mereu spre o 
tă ? — Fără! — Ai cuvîntul ! Cu ce începi?

de- 
so- 
pe
nu 
cu

lor ? — 
altă co

are cu ce e mai potrivit 
să începem o retros
pectivă sau un bilanț 
socialului" Văii Jiu

lui ? Mai expresiv decît mo
numentalul peisaj este omul, 
din a cărui muncă au izvorit 
cartierele Vulcanului și Pe- 
trilei, Lupeniului și Pelroșa- 
niului. Mai convingătoare de
cît gradul de confort sînt mu
tațiile de conștiință (fapt ce 
trebuie luat in seamă cu pri
oritate : nu avem întotdeauna 
ce ne trebuie; cerințele sînt 
crescfnde — dar nici nu aș
teptăm ca bunăstarea să vină 
de la sine. De multe ori, de 
foarte- multe ori ne este dat 
să înregistram exemple in ar
gumentarea acelei teze, luci
de, care ne arată fața unui 
nou raport dintre existență șl 
conștiință).

Au fost date în folosință 
in Valea Jiului mii dc aparta
mente cu un grad sporit de 
confort. Tinerii nefamili.ști de 
la exploatările miniere au la 
dispoziție cămine muncito
rești a căror dotare depășește 
previziunile noastre de acum 
un deceniu, fn cartierele co
merciale, magazine noi, lumi
noase ne invita să le trecem 
pragul așteptîndu-ne cu o a- 
bundență a rafturilor ce sa
tisface orice gust, orice pre-

ferință. in ansamblu e lot mai 
dificil să înșiri nenumăratele 
realizări care compun astăzi 
bilanțul mutațiilor obținute 
pe scară socială, în munici
piul minerilor. De aceea, am 
ocolit cifrele, am ocolit sta
tisticile și pentru puținele 
rînduri menite să puncteze 
poziția noastră socială, am re
ținut doar OMUL1

Schimbările profunde in
tervenite în viața 
mului au avut meni

rea de a determina, într-un 
reciproc proces dialectic, o 
reală structurare de conștiin
țe. OMUL, în dubla sa ipos
tază de producător al bunu
rilor materiale și proprietar 
al acestora, își împlinește 
menirea de făuritor al unei 
societăți noi văzînd cu fieca
re zi că tot ceea ce se împli
nește îi este destinat lui.

— Așadar ? — Pentru a ne 
face o sumară Idee despre 
mutațiile fundamentale petre
cute in viața Văii Jiului să 
privim omul, acest neobosit 
creator care tinde spre o cotă 
tot mai superioară a bunăstă
rii. care depune CONȘTIENT, 
zi de zi. eforturi tot mai spo
rite pentiu edificarea unei so
cietăți a prosperității și civili
zației — SOCIETATEA CO
MUNISTA.

Schimbările p 
tervcnite îi 
miilni aii

O-

Cifrele din graficul dc 
mai jos, prezentate de 
secretarul 
partidului la Conferința 
Națională, reliefează e- 
locvent dinamica ascen
dentă a construcției de 
locuințe in țara noastră 
— multe din ele reve
nind familiilor de mi
neri din Valea Jiului.

general al

Sărbătorim azi tradiționala zi a minerilor, așa cum în august al fiecărui an o facem. 
Este ziua tuturor celor care, în adincurile subpămintene ale patriei, extrag cărbunele în
cleștat in strinsoarea stratclor de rocă și eliberează astfel energiile imense ale construc
ției societății socialiste, ale viitorului.

Ca întotdeauna și în acest an. minerii — muncitori, tehnicieni și ingineri — beneficiind 
pentru prima oară de un program redus dc muncă de 6 ore — semn al grijii ce le-o poar
tă partidul, al prețuirii de care se bucură pentru tenacitatea și dăruirea de care dau do
vadă. pentru munca bărbătească ce o depun — întimpină evenimentul și răspund chemă
rii pentru înfăptuirea hotărârilor Conferinței Naționale a partidului cu fapte demne de tra
diția muncitorească a bazinului carbonifer al Văii Jiului.

Activitutcu neobosită u 
colectivului de mun
citori. ingineri și teh
nicieni minei U- 
este pildă vie pentru 

întregului bazin prin 
înscrise pe

ricanj 
minerii 
realizările înscrise pe grafic. 
Dc la această mină s-a propulsat 
o fructuoasă inițiativă pornită 
din brigadă condusă de Con
stantin Grădinarii ; „100 metri 
liniari avansare în medie lunar 
pe brigadă și exploatare la lu
crările de deschideri și pregă
tiri". Brigada. susținîndu-și 
cuvîntul prin fapte, a realizat 
pe ultimele trei luni o medie 
de avansare de 137 ml.

Tot aici, minerii din brigade 
condusă de Romulus Boia, din 
sectorul I al minei, au obținut 
într-Un abataj cameră un ran
dament în medie cu 860 kg/post 
mai mare decît cel planificat 
pe primele șapte luni ale anu
lai. prin această depășire a 
randamentului realizînd un 
plus faț-ă de plan de 2 400 tone 
cărbune. Asemenea lor. ortacii 
lui Gheorghe Scorpie au obți
nut. în aceeași perioadă, o ma
jorare a randamentului realizat 
față de cel planificat în medio 
cu 420 kg/post

Caracteristica definito
rie a întregului colectiv 
de mineri al sectorului 

V al minei Lupeni este vredni
cia. O dovedesc pe deplin rea
lizările pe care muncitorii, in
ginerii. și tehnicienii le-au ob
ținut în perioada care s-a 
scurs de la începutul anului ma
terializate în cele 6 500 tone 
cărbune date peste plan, pro
ducția de cărbune realizată pes
te plan fiind rezultatul direct 
al depășirii productivității pla
nificate pe sector cu 5 la su-
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tă. Brigăzile de mineri condu
se de Nicolae Gavra, Mihai 
Pinzaru, Ion Tibil și îndeosebi 
Vasilc Rusu ai cărui ortaci au 
extras 3 003 tone cărbune în 
plus față de ce Ic revine prin 
planul perioadei trecute din an. 
au susținut prin aportul lor an
gajamentele luate de comuniș
tii din sector, depășind ritmic 
sarcinile stabilite fiecăruia.

Sectorul II al minei 
Vulcan, condus de in

ginerul Ioan Diaconu, este cel 
mai entuziast colectiv partici

pant al minei la succesele cu 
' .re este întîmpinată sărbătoa
rea Zilej minerului, pe care o 
cinstește raportând depășirea 
sarcinii de plan pe primele 
șapte luni ale anului cu 6151’ 
tone, iar în zilele acestui în
ceput de lună cu îr.că 100 to
ne. Producțiile extrase peste 
plan de cele trei brigăzi de ba
ză ale colectivului, conduse de 
comuniștii Vespasian Cătană, 
Gheorghe Ciobanu și Dumitru 
Sănăuțeanu sînt izvorul conti-

se înalță $

în adincuri

(Continuare în pag
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PERMANENȚE

Celor care

0 Minerii țării au 
încheiat cu succes 
sarcinile pe primele 
7 luni din acest an. 
Producția industrială 
globală a fost depăși
tă, față de prevederi, 
cu 113,3 milioane lei. 
Ea se concretizează 
între altele, în 
lone bauxită, 
pe 22 000 tone
centrat de fier, 55 000 
tone sare, precum și 
diferite substanțe ne
metalifere.

7 000 
aproa- 

con-

0 Recordul anului 
il dețin brigăzile de 
mineri de la exploa . 
tarea Ploștina, din 
bazinul carbonifer 
Motru : 205 metri li
niari avansare lunară 
într-un abataj frontal 
și 807 metri liniari la 
lucrările de pregătire, 
rezultate comparabile 
cu cele mai bune re
alizări în acest dome 
niu pe plan mondial.

Tablou bogat de
realizări în mine
ritul românesc

0 Minerii din ba
zinul Poiana Ruscăi 
întîmpină sărbătoarea 
lor și ziua dc 23 Au
gust cu un bogat bi
lanț. Utilizînd cu ran
dament sporit 
loacele mecanice 
care dispun, 
cum și timpul dc Iu- 
cru, ei au extras. în 
decursul a șapte luni, 
peste sarcinile de 
plan, 39 500 tone mi
nereu de fier pentru 
furnale și însemnate 
cantități de dolomită 
metalurgică.

pre-

0 Colectivele în
treprinderii miniere 
Moldova-Nouă. care 
în zilele Conferinței 
Naționale a partidu
lui au ridicat ștache
ta producției la cote 
superioare celor atin
se pînă acum, cin
stesc „Ziua mineru
lui" cu noi realizări 
de seamă. Astfel, mi
norii din brigăzile 
conduse de Anton 
Ișloc și Dragoș Der- 
vleanu trimit acum 
zilnic la suprafață cu 
peste 33 la sulă mai 
mult minereu față do

prevederi, 
sporite de 
au extras și brigăzile 
conduse de 
Marin Rizan, 
Gheorghe și 
Lupoaie.

Ca urmare a succe
selor deosebite obți
nute în producție, un 
număr de 33 de bri
găzi și peste 1 000 de 
mineri, din cadrul a- 
cestei întreprinderi, 
au primit titlul de 
fruntaș în întrecerea 
socialistă.

Cantități 
minereu

minerii 
Ștefan 
Ștefan

I5
s
I
$

0 Din abatajele în
treprinderii miniere 
de la Comăneștl au 
fost extrase, peste 
prevederi, 2 300 tone 
cărbune, mai mult cu 
300 tone fată de an
gajamentul reînnoit.

0 Cantitatea de 
lignit extrasă acum la

s
II
N

II

Mă aflam la un miner, șef de brigadă, la una din ex
ploatările noastre. Stăteam de vorbă de una, de alta și 
intr-o pauză a discuției noastre, privirea mi-a alune
cat spre un colț al încăperii. Acolo, din scaune, fiul mine
rului își făcuse o galerie de abataj cameră. Pe cap 
casca prea largă, prea grea pentru el, casca de miner 
tălui său. L-am întrebat ce vrea să 
mare :

— Miner ca tata — a sunat sigur,
★

Un miner fn vîrstă vorbind despre
— Are 29 de ani. Tot atîta am și eu in mină. Nu se 

putea ca fiul sa nu fie al minei...
★

Un bălrin pensionar povestind școlarilor despre cum 
a fost atunci, in 1929. Le arăta rana primită in piept. Era 
mîndru :

— Noi minerii am primit gloanțe atunci. Dar le-am pri
mit numai in piept, bărbătește...

★
Cele citeva intimplări reale, semnificative vorbesc des

pre mineri, despre poezia minei, despre sufletul lor aspru, 
care lasă greu să străbată, duioșia afară, dar atunci cind 
o lasă, e copleșitor.

Am fost in case de mineri, am admirat albeața perde
lelor, a fețelor de masă. Pentru că ochii minerului obișnuiți 
cu întunericul din mină cer, in compensație, albul ima
culat.

...Am închinat vite un pahar pentru succesele trecute și 
viitoare. Și dacă astăzi le aduc un gind din inimă pentru 
inimă, o fac pentru acea intimitate secretă, durabilă, intimi
tate pe care doar singur inegalabilul de profund simță- 
mint al permanenței ți-o poate da

devină cind

răspunsul.

fiul său :

purta 
a ta
va fi

LI VII ROSTOVEANU
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oale că acum, de ziua 
lor, cele mai calde cu
vinte, s-ar constitui 

tntr-un inventar de fapte mi
nerești culese, din ziare, din 
vorbele și din inimile orta
cilor.

.Brigada condusă de X. a 
dat al ițea tone peste plan . " 
Fraza, amenințată de stereo
tipie, are in schimb avanta
jul că, prin laconismul ei, co
munică cititorului rezultate
le muncii unor oameni pen
tru care MINA reprezintă o 
altă .casă" a lor. Poate că a- 
cum de ziua lor, supremul 
omagiu adus celor ce poar
tă spre lumină .diamantele 
negre" ar fi scrierea cu ma
juscule a cuvintelor .MINER" 
și .ZIUA MINERULUI*

Ne vom opri insă la scurte 
dialoguri pe care inima noas
tră le-a păstrat, dialoguri- 
documenl constituind o vi
brantă pledoarie pentru uma
nism :

Da p adevărat, am ajuns 
inginer. Cu toate acestea nu

Culegem cîleva ci
fre pentru un posibil 
panou de onoare al 
E.M. Uricanl. Tran
scriem. deci: brigada 
lui 
SCORPIE
frontal lentila 
nord :
0 Realizare 

115.9 la sută.
Depășire,

GHEORGHE 
abataj 
4 Bl.

20i’

pla:

no

0 
tone.

0 Realizare n< rată 
115,7 la sulă.

Brigada condusa de 
ROMULUS BOIA, a- 
bataj cameră nr. 3 A 
— B 3:

0 Realizare 
141.3 la sută.

0 Depășire, 
tone.

O Realizare
121.6 la sută.

Brigada condusă de 
CONSTANTIN GRA- 
DINARU — Ax trans
port și aeraj bloc 4 
straturile 17 și 18 :

0 Realizare plan
161.7 la sută.

O Depășire 345 mc.
Rezultatele obținu

te in luna iulie și ca
re nu sint Ia indemi- 
na oricui. N-am risca 
totuși să le înscriem 
DEFINITIV pe un pa-

nou alb cu vopsea ro
șie (cifrele bunelor 
realizări le vedem 
scrise întotdeauna cu 
roșu). Și asta pentru 
că aceste cifre nu 
sint niciodată defini
tive. ultimele cifre la 
care pol ajunge oa
menii.

THEODOR BIROU, 
șef de schimb Ia bri-

ează eforturile oame
nilor : aprovizionarea 
nu se iace ritmic, lip
sesc piese de schimb : 
bandaje, cleme, lan
țuri, lugne, nu merge 
crațerul din lipsă de 
turbină. Uneori vezi 
că in mină nu tot ce 
este pe hîrtie sau in 
vorbele oamenilor 
împlinește. Și asta

se 
su-

mJAMENlNL,
cuvint de onoare
gada lui Grădinarii e 
de acord cu această 
observație a noastră:

— Sinlem pe unde
va la jumătatea dru
mului. _

— De ce credeți a- 
cest lucru ?

— Oamenii dau cit 
trebuie, au făcut trea
bă întotdeauna. Mai 
sint, încă, citeva pro
bleme care diminu

pâră mult. Transporto
rul garantat pentru 4 
ani de zile ține 2 ani. 
Mai sint destule pro
bleme. Noroc cu oa
menii. Dacă iși fac un 
angajament, apoi și-l 
țin. OAMENI — 
NOARE. Nici 
putea altfel...

GAVRILÂ 
ȘAN, AUREL 
IOAN DÂNĂLACHE.

DE 
nu

o- 
s-ar

OCHI- 
ȘUȘOI.

ION P1RJOL, citeva 
nume de mineri har
nici.

— Pol să semnez 
pentru ei, întărește 
șeful de schimb.

...Oamenii lui
Gheorghe Scorpie nu 
se lasă mai prejos. Și 
Scorpie iși are oame
nii lui de nădejde: pe 
I Al RENȚIU KFI F- 
MEN. DUMITRU PUR- 
DESCU. pe VASILE 
CUCU. „Planul și ba
nul" — e deviza lui 
Scorpie. Și oamenii 
au ințeles. Rezultate
le s-au văzut. Anga
jamentul de 300 de 
tone peste plan pină 
in zilele Conferinței 
Naționale a fost su
plimentat cu incă 210 
tone. Și asta ACOLO, 
in adincuri. In cins
tea zilei de 23 August 
brigada lui Scorpie 
iși va lua cu siguran
ță un nou angaja
ment. Nu se poate 
altfel i

— Angajamentul e 
cuvinlul nostru de 
onoare, cuvinlul nos
tru de miner. O dată 
luat, trebuie ținut. 
Dacă nu. nu te mai 
cred oamenii...

Intîlnit la gura puțului, gata 
să intre în schimb, șeful secto
rului 1 de la mina Petrala, 
subinginerul Bura Brutus, nc-a 
vorbit eu pasiune despre oa
menii din colectivul pe care-l 
conduce, despre munca .și pre
ocupării© lor. In cinstea zilei 
de 23 August ei sînl hotărîți 
să extragă peste prevederile 
planului 500 tone... Imperativul 
creșterii randamentului la front 
a fost asimilat cu convingere. 
..Oricum, trebui© să ajungem la 
6 tone pe post 1“ Realitatea că 
într-o perioadă nu prea înde
lungată s-a reușit un salt de 
la 4 la 5,7 tone pe post dove
dește că năzuința colectivului 
are un suport consistent. Tot 
pină la sărbătoarea Eliberării, 
oamenii de aci vor căuta cu 
tot dinadinsul să finiseze lu
crările în cadrul obiectivului 
suitor colector 5 est în vede
rea centralizării producției, e- 
liminării unor lungi trasee. E- 
fectivul muncitorilor de regie 
de aici va fi direcționat spre 
locurile nemijlocit productive.

...Vom desprinde din acest 
sumar portret colectiv siluetele 
a doi mineri destoinici, de ba
ză, atașați cu trup și suflet de 
destinele minei : Vasile Avăr- 
vărei și Mihai Țigăeru, „frați 
drepți", cum se exprima uri

ortac, in ciuda numelor distinc- 
le. „Ce vă mirați, ne spunea 
Țigăeru, păj nu semănăm ?“ 
Intr-adevăr, amîndoi sînt de 
statură potrivită, slăbuți, dar 
cu vînă tare, cum zic minerii, 
cu ochii de-un albastru-verzui 
puțin tulbure, deschis de su- 
rîsuril© ivit© des pc chipurile 
cioplite parcă în piatra dură.

Vasile Avărvfirei muncește 
de 16 ani In E.M. Pctrila, de

d© bază care oricînd pot să 
facă față la orice încercare : 
Jan Baban. Simion Mihoci, 
Victor Dumitru, Ștefan Pu
rece... Nu mai puțin decît 8 
ani i-a fost șef de schimb, apoi 
șef d© brigadă însuși fratele 
său Mihai. „Am venit la mină 
eu singur, mi-o scris el, da’ 
am venit cu singur...", a ținut 
să precizez© fralcl© mai mic cu 
10 ani... După aceea, după a-

NEOSTENITA PUTERE

Șeful de schimb Ion 
Bud din brigada condusă 
de minerul Vasile Arde
lean de la mina Aninoa
sa face planuri noi cu 
ortacii din schimb.
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8 ani este șef de brigadă. In 
nici o lună brigada sa nu a 
rămas sub plan. „Planul e o 
lege!“ — iată opinia cu eloc
vență pronunțată a lui nea 
Vasile. Deși se arată tăios, in
flexibil în gest și în vorbă în 
anumite clipe cînd treaba nu 
merge așa cum s-ar cuveni, or
tacii țin la dînsul. D© fapt a 
știut să se impună prin com
petența sa în domeniul mineri
tului. prin puterea neostenită 
de a se dărui muncii din a- 
dîncurile pămîntului. $i-a for
mat de-a lungul anilor oameni

lîlea și atîtca schimburi preș 
tate împreună .frațjj și-au.con 
tinuat fiecare drumul lui. Mi 
hai Țigăeru a devenit la rîn 
du-i șef de brigadă. Rămăsese 
cu oamenii pe care-i condusese 
fratele mai mare. Urmașul a 
demonstrat că nu-j deloc mai 
prejos decît înaintașul său... 
„De 13 ani de cînd sînt la mi
nă. de aceeași grupă m-am ți
nut". Mîndria pe care i-am sim
țit-o în aceste cuvinte ne-a în
tărit convingerea că a te lega 
d© un loc de muncă, d© anu- 
miți oameni lîngă umărul că

rora ți-1 alături pc al tău, in
tr-un unic efort constructiv, 
d© perpetuă autodepășire, con
stitui© ©ea mai sigură cale o 
împlinirii personalității.

Șefii de schimb a luj Țigăe
ru, Jenlcă Secreeru, Gheorghe 
Becherii, Costică Cosma sint 
oameni dintr-o bucată, pricc- 
puți organizatori ai procesului 
de producție. „Cum is cu îs și 
ci, mai Ic zic uite, aia ai de 
făcut și poat’* să se crape pă- 
mintu’ și tot se face!" Tinerii 
care urcă treptele profesiunii 
în brigada lui Țigăeru au în
vățat deja să prețuiască „zes
trea" de cunoștințe a „vetera
nilor" fată-i: Florca Amariu- 
ță, Gheorghe Chelaru, Viorel 
Corchiș. Traian Chelba...... Măi,
uite-așa se face"... Șj tinerii as
cultă și urcă spre piscurile cu
noașterii.

Mihai Țigăeru — care a ob
ținut acum citeva luni, prin 
aprijie. pare-ni-se. un veritabil 
record de avansare de peste 
80 metri la trepte răsturnate 
— privea dc lîngă noj panoul 
fruntașilor și graficul la zj al 
întrecerii și a exclamat cu o 
bucurie adîncâ: „Uitați, cu îs 
primu’ acolo sus11.

De fapt unor oameni ca Mi
hai Țigăeru sau Vasile Avăr- 
vărei numai așa le poate sta 
bine.

Noroc bun!
pot uita că AM FOST și SÎNT 
șef de brigadă, că sini al mi
nei și al ortacilor. De aceea 
astăzi lucrez încă la grupă. 
Nu pot să mă despart de or
taci alit de ușor, de. munca 
pe care am făcut-o alîția ani 
de zile .

★
— Aveți dreptate. Șeful de 

grupă e un organizator. Dar 
dacă eu nu „trag" virtos, pot 
cere altora să o facă? Nu-mi 
place să mă uit la oameni 
cum lucrează și eu să stau. 
Trebuie să dau mai mult de- 
cit ei, să vadă că merit să le 
fiu șef.

Brigadierul Vasile Avărvarci și ortacii din schimbul său

Șeful de brigadă DUMITRU OCTAVIAN de 
la E.M. Aninoasa e vesel la ieșirea din șut:

— Am dat în schimbul ăsta 72 tone de căr
bune; preliminar 35. Am făcut fiecare cît doi, 
nu ?.

...Dumitru iși privește ortacii ieșind din co
livie :

Băieți, unu și unu. Și tineri... Am în bri
gadă și băieți de 18 ani... Pe MIRCEA .SZUZA. 
Și să nu credeți că nu face treabă. Sau pe 
IOAN HOȚEA. Asta e mai „bălrin" : are 22 
Neîmpliniți, însă. Dumitru „pomenește" și de 
șefii de schimb GHEORGHE NICOLAE, TRA
IAN MOȘNEGUȚ, CZABA ȘANTA, de vago
netarii NICOLAE GĂINĂ și DUMITRU 
ASPRU. Trage cu coada ochiului să vadă dacă 
nu „uităm" pe cinevu. II întrebăm cum merge 
cu producția. Dumitru scoate tacticos o hîrtie,

o despătureșle, o mingi ie cu podul palmei. 
Uite, nșa era planul : 1 722 tone. Am dat și 
noi mai mult. Cu vreo sută de tone, poate 
chiar și mai... Iar cu randamentul stăm bine 
de tot : planul e de 4,5 tone pe post și noi 
dăm 7 tone pe post! E bine, nu?

...Pe Dumitru il cheamă un ortac. „Protes
tează" slab, neconvingălor t

— Mai stai, măi, Pătrule, că doar nu-i foc... 
Intorr îndu-se spre noi :

— E PETRU ȘTEȚ, șef de schimb, cel mai 
bun organizator al nostru.

Se întoarce cu gindul către mină :
— E greu fără mină. Cind sini în concediu 

parcă sint bolnav. Vă spun drept. In ultimul 
concediu m-a pus nevasta s-o ajut la gospo
dărie, să-i spăl sticlele, să o ajut la covoare. 
E mai ușor în mină... Și pe urmă ne-am o- 
bișnuit cu ea, ne place, le simți așa mai bărbat 
(ride), se simte unde pui mîna. Și, apoi, mina 
ți-e prietenă. Nu le minte niciodată. Și dacă 
are de gînd să'-și facă de cap, ți-o spune di
nainte. Te pregătești să-i ții piept.

Cind șeful echipei de lăcă
tuși NICOLAE POPOVICI și-a 
dat seama că intenționăm să 
scriem despre dinsul, nu ȘÎ-a 
putut stăpini o reacție de îm
potrivire : „A, nu, despre mi
ne nu vă rog—"

Emai bine de o lună de 
cind brigada lui ION 
TIMIȘ, a pus în ex

ploatare — după aproape trei 
ani de ..amorțire-, adică răs 
timpul de la închiderea ulti
mei felii — stratul 5...

Frontul lucrărilor în săpare 
ajunsese in apropierea nivelu
lui galeriilor vechi. Sondaje 
se executaseră in prealabil și, 
totuși, dintr-o parte a stratifi- 
cației. brusc, au dat năvală a- 
pele de infiltrație, a căror 
prezență. dincolo de peretele 
negru, înțepenit de milenii, 
n-o bănuia nimeni. Nici un 
semn nu anticipase valurile 
amenințătoare. Abatajul e i- 
nundat. Schimburile conduse de 
comuniștii IOSIF KARAC- 
SONY și GHEORGHE IONES 
CU și-au unit forțele in vede
rea bătăliei cu apele. Pe lingă 
șoldurile oamenilor in plin 
efort pluteau lemnele desprin-

ORIZONTUL ÎMPLINIRII
se... Se aduc pompe. Se mon
tează instalațiile de evacuare 
a apelor. încăpățînate, undele 
reci urcă mereu. Nici unul, 
insă, nu dă înapoi. Metri în
tregi de furtun și de țeavă se 
leagă într-o rețea ..a apărării". 
Schimbul de lăcătuși al lui 
SABIN MOLDOVAN iși face 
datoria. In mijlocul tuturor 
coordonindu-i, imbărbătindu-i, 
secretarul organizației de bază 
a sectorului II, E.M. I-onea, lă
cătușul Nicolae Popovici...

...Apele incep să scadă. Se 
dau bătute, după 10 ore de în
fruntare cu OMUL.

Brigada lui IOSIF BARTH 
de la „camera" 73 a avut 
recent o interesantă ini

țiativă. Trebuia neapărat re
dusă manevra cu lemnul pe 
sub coloanele de aeraj și pe
ste transportoarele din abataj. 
Ce-ar fi. și-au zis ortacii, să 
construim un canal de legătu
ră cu rostogolul ? Și s-au pus 
Pe Ireabă. Și tinăru] miner

PETRU CLAPA și CONSTAN
TIN CUZIC și toți ceilalți. N-au 
mai vrut să știe că schimbul 
se terminase de mult, intrase
ră de fapt in orele febrile ale 
închegării construcției. Marea 
satisfacție au trăit-o ortacii Iui 
ȘTEFAN DURUIAN nu cind, 
înspre seară abia, au ieșit din 
adine — terminaseră canalul ! 
— cj atunci cind au văzut cit 
de mult s-a scurtat timpul de 
manevră, cît de rodnică s-a 
dovedit inițiativa lor.

0 adevărată pepinieră de 
cadre calificate se vă
dește a fi brigada comu

nistului TRAIAN MOLNAR, 
cu stagiu serios la mina Lo- 
nea. Oameni cu bogată expe
riență in ale mineritului cum 
sint șefii de schimb GHERASE 
FURDUI și DUMITRU BOBOC 
nu se dau nici o clipă înapoi 
de la îndatorirea firească de a 
împărtăși și celor nou primiți

in colectiv din cunoștințele a- 
cumulate cu sîrg de-a lungul 
anilor. „Avem șefi de grupă, 
de schimb, minunați", se ex
prima, cu o văpaie stirnilă in 
ochi, șeful sectorului II, ingi
nerul SEVER GROZAVU. In
tr-adevăr, lor se cuvine să le 
mulțumească. în primul rind, 
tineri ca ȘTEFAN SIREȚCIII 
sau NICOLAE SPĂTARI), 
GHEORGHE SAMOILA sau 
IACOB ȚUREC, de curind in- 
trați pe porțile minei către O- 
RIZONTUL ÎMPLINIRII CA 
OAMENI.

Colectivul sectorului II 
constituie o omogenă, o 
trainică familie... Pre

zentul și viitorul iși dau mi
na in preocupările lui. Minerii, 
cadrele medii tehnice, inginerii 
de aici, au contribuit esențial 
Ia redresarea minei. Cele peste 
1 550 tone spor de producție in 
luna trecută — prinos de cinste 
adus mărețului eveniment trăit 
cu mic cu mare de întregul

nostru popor, Conferința Na
țională a partidului — au făcut 
ca ..să se treacă pe plus", să 
se producă atit de dorita coti
tură... Un argument puternic 
al hărniciei, al abnegației mi
nerești. Pină la data aniversă
rii eliberării patriei colectivul 
capabil, întreprinzător al sec
torului II este decis să-și ono
reze chiar angajamentul anual 
— 500 tone extrase peste sarci
nile de plan !

Pe o placă metalică al
bastră, implinlată in in
cinta minei, am citit ur

mătoarele „IN CINSTEA CON
FERINȚEI NAȚIONALE A 
PARTIDULUI BRIGĂZILE
CONDUSE DE TOVĂRĂȘII
IOAN TIMIȘ, IOSIF BARTI1 
ȘI GHEORGHE BALIGA DIN 
SECTORUL II. APLICIND I- 
NIȚIATIVA „PATRU CÎM- 
PURI PE ZI ȘI ARIPA" LA 
ABATAJELE CAMERA AU 
REUȘIT SA DEA PESTE SAR
CINILE DE PLAN...

CINSTE COLECTIVULUI 
SECTORULUI II!"

Urarea o repetăm, și noi, 
azi, cu căldură, din inimă. O 
merită cu prisosință.

★
— Care sint cei mai buni 

oameni din schimb ?
— Toți, absolut toți, (urmea

ză enumerarea tuturor nume
lor ortacilor). Să scrieți des
pre toți CA MERITA...

A
N-am putut scrie despre to

ți, nu vom putea să scriem 
vreodată despre toți.

$>i dacă numele scrise mai 
jos sint ale unor mineri frun
tași, șefi de brigadă, sint con
vins că cel puțin tot atitea 
NUME ar merita să fie scri
se pe orice panou de onoa
re. Ne vom opri, totuși la 
proaspeții ciștigători ai LĂM
PII MINERULUI : PETRE 
CONSTANTIN. NICOLAE I- 
LIE. PETRU ROMAN, CONS
TANTIN GRĂDINARU, NI
COI.AE l'NGUREANU, sau la 
alți șefi de brigadă ca NISTOII 
HRlNCESCU. COSTACHE 
ZAHARIA, CRISTIAN POM
PEI.

Poate că. de ziua lor cele 
mai calde cuvinte s-ar cons
titui intr-un BILANȚ de rea
lizări al tuturor brigăzilor 
din Vale, un INVENTAR de 
fapte minerești, un PANOU 
DE ONOARE cuprinzind nu
mele celor mai buni din cei 
mai buni. Celor ce depun 
strădanii in adincurile minei, 
celor ce .răpesc" pămintului 
comorile sale, celor ce ne 
încălzesc inimile și casele 
noastre, lor le aducem înain
te de un nou șut, de o nouă 
zi plină, tradiționala urare 
minerească : NOROC BUN '

Pagină realizată de 
Traian MOLLER 
Lucian STROCHI 
Folo: Ion LIC1U

Momentele adevărului
In incinta minei Lupeni, 

un monument : trei picamăre 
îmbrățișate. Din vîrfurile lor 
țîșnește apă. Simbol al vie
ții. această originală fîntînă 
arteziană vorbește metaforic 
despre continuitate, despre 
dăruire. Despre permanența 
faptelor, a rezultatelor mi
nerești. Uneori șuvoiul de 
apă „îndrăznește" mai mult, 
acumulează parcă energii la
tente, necunoscute. La acest 
monument gîndeam urmărind 
cuvintele secretarului, organi
zației de partid a sectorului V, 
Augustin Belea, atunci cînd 
vorbea despre brigada lui Va- 
silc Rusu, despre el, despre 
ortacii lui...

Faptele vorbesc, cifrele sin
tetizează eforturile comune 
ale oamenilor.

...La începutul anului 1972 
sectorul V s-a angajat să dea 
peste plan 3 000 tone dc căr
bune. Ulterior angajamentul 
a fost suplimentat la 5 000 to
ne. Zilele Conferinței Națio
nale a partidului au surprins 
pe oameni în plin avînt. Rea
lizaseră 4 500 tone peste plan. 
Luna iulie se par© a fi mo
mentul ..de vîrf" al sectoru
lui, momentul adevărului. 
Depășirile planului au fost dc 
1 200 tone de cărbune. Mine
rii nu sînt, însă, de părere 
că există un singur moment 
al adevărului, al posibilități
lor lor. In cinstea zilei de 23 
August ortacii sectorului V 
și-au luat angajamentul să 
dea peste plan încă 500 tone 
de cărbune. Brigada lui Ni
colae Gavra a dat luna tre
cută două cicluri în plus pe 
cîmp și aripă în abataj ca
meră. Brigada lui Vasile Ru
su a fost lună de lună peste 
plan.

...Brigada lui Vasile Rusu 
lucrează la sectorul 111, blo
cul 5, orizonturile 565 — 543. 
Vasile Rusu are numai cu
vinte d© apreciere pentru șe
fii de schimb Ene Stere. 
Gheorghe Laszlo, Gheorghe 
Pop, Alexandru Olti.

— Sînt oameni capabili. Au

înțeles că șeful de schimb e 
pe schimbul său și șef de bri
gadă și inginer-șef și direc
tor, dar și vagonetar...

Despre fratele său, Deme
ter Rusu, nu vrea să-mj spu
nă nimic. Să nu se creadă 
că... Dar poate să-mi spuj^ă 
despre Gheorghe Toth sau 
Ion Huțanu, Ion Cap sau E- 
mil Tătaru, cîte ceva...

...Acolo în adincurile mi
nei, fiecare dintre acești oa
meni devine o rotiță din
țată dintr-un angrenaj per
fect.

— Cine nu pricepe treaba 
asta, să se ducă unde-o vrea. 
N*ouă ne trebui© oameni care 
să facă treabă.

...Mult îi place lui Vasile 
Rusu cuvinlul ăsta „treabă"! 
I-o spun. Zîmbește :

— Imî place să-l ascult, dar 
îmi place să-1 simt. Uite, da
că trag cu ochii la transpor
tor Și văd că se oprește cu

vinlul ăsta îmi fuge printre 
mîini...

Nu l-am întrebat pe Vasile 
Rusu cum stă cu planul. A- 
flasem de la birou că stă „bi
ne de tot" pe luna asta. Ci
frele ne sînt date, însă, cu re
zervă :

— încă nu ș-a făcut soco
teala exactă. Le-am dat pe 
cele mai sigure. S-ar putea 
ca rezultatele să fie și mai 
bune. Treceți mîin© o să vă 
dăm mai multe „date". N-am 
mai trecut. Reținusem opinia 
unui ortac : Scrieți nu numai 
despre ce s-a făcut. Scrieți 
mai mult și despre ce se va 
face...

Da, scriem și despre ce se 
va face. In luna august depă
șirile d© plan se vor adăuga 
..zestrei" anterioare. Si nu se 
poate să fie doar 500 de tone. 
O să fie mai mult. Cu sigu
ranță, mai mult. Un alt mo
ment al adevărului. Și nu ul
timul, cu certitudine !

Pelicula a înregistrat Ia mina Lupeni un dialog înțre 
șeful de schimb Gheorghe Pop din brigada minerului Va
sile Rusu, ortacii și șeful sectorului ing. Nicolae Răspopa.

NICOI.AE
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nxcriindu m* in contextul acțiunii dc conservare, mo- 
t si ridicare a aradului dc confort, a imo 

bilelor dc locuit din partea dc jos n Pctroșaniului, 
Im rărite dc reparații capitale prevăzute pentru 1972 pc 
străzile Egalității. Ekaterina Varga, Aurel Vlaica și Fr. 
l.ncels au necesitat alocarea sumei dc aproape un milion 
de Ici. I.G.I.. Petroșani a icmccntrat la aceste lucrări dc 
reparații forțele dc muncă si mntcrialc necesare, a coordo 
nat circ luare a in termenele prevăzute a unui apreciabil vo
lum dc manoperă. In prezent, aspectul locuințelor supuse 
reparațiilor capitale prezintă evidente transformări înno
itoare. sint mult înfrumusețate in exterior, a sporit substan
țial aradul lor dc confort, l-a cele 11 imobile dc pe strada 
fatalității, spre exemplu, s au executat subridiri. tencuieli 
exterioare m forme geometrice plăcute, placări cu cărămi- 

msie la colțuri, au fost înlocuite ferestrele și ușile vechi<IA

I
MODERN, FRUMOS, 

CONFORTABIL

I£ș
altele noi. instalațiile electrice, dușumelele cu parchete, 
fost dotate cu sobe dc tcracotâ. La Un număr de patru 

cu cile 13 metri pilirăți suprafața 
prevăzute inițial, insumind aproape 

peste 335 OOu |ri în urma
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cu 
ou 
imobile a fost sporită 
locuibilă. Fondurile 
250 nun lei. au fost majorate la 
completării proiectelor cu o scorni de lucrări neprevăzute 
dar « are, ulterior, s au dovedit a fi deosebit de necesare. 
Succesiunea și talitatea lu«rărilor au fost asigurate aici dc 
formațiile «le lucru olc zidarului Il.IF BUTUCEA, dulghe 
rului-pai < hetar SAMOILA HINTZ, electricianului CAROL 
SZABO si zugravului PAVEL DEAR.

O altă sțradă, Ekaterina \ arga, ale cărei imobile sint su
puse in aceste zile modernizării și ridicării gradului dc 
confort este locul dc munca al brigăzii dc zidari condusă dc 
COSTA HALEA și al fraților dulgheri ION și IOSIF ILLES. 
Aceste formații au început, sub îndrumarea maistrului MI
HAI MURGESCl, lucrările care fac obiectul proiectelor dc 
reparații capitale, aproape aceleași ca și pe str. Egalității, 
la un număr de 10 imobile. Formațiile dc zidari sint urmate 
îndeaproape dc electricieni, instalatori, zugravi, vopsitori. 
Cind toate lucrările vor fi încheiate, aspectul locuințelor, 
atit in exterior cit și in interior, va fi cu totul schimbat, 
mult mai frumos, mai corespunzător cerințelor actuale* dc 
confort. Valoarea fondurilor care vor fi cheltuite în acest 
an pentru modernizarea imobilelor incluse în plan pe str. 
Ecaterina Varga depășește 220 000 lei.

\in mai reținut din ..operativa" relatare a șefului uni
tății I.G.L. MARTIN SCHMIDT, reparațiile capitale deja 
terminate in strada A. Vlaicu la nr. 24. In urma lucrărilor 
efectuate aici, apartamentele locatarilor Ștefan Mirza și 
Victor Perini si-au schimbat complet înfățișarea și gradul 
dc confort : parchet nou in camere, plăci dc mozaic, pc 
hol și in spațiul băii, însăși camera de baie este echipată 
cu cazan nou si vană : au fost instalate ferestre mai lumi
noase. sobe dc teracotă. Tot la acest imobil, prin transfor
marea unor construcții improprii pentru locuit, au fost a 
menajate trei apartamente dotate cu sobe de teracotă si cu 
instalații dc apă și sanitare interioare. Dc asemenea, au 
fost executate lucrările dc transformare de la imobilul cu 
nr. 15 din str. I r. Engels executate de zidarii lui ION 
N \1IIO1 si dulgherii lui Mill \1 NANT.A, sub îndru
marea maistrului ILARIE BARBUȚESCU, in urma 
cărora gradul dc confort al apartamentelor respective a 
fost adus la nivelul exigențelor și cerințelor vieții moderne.

Ar mai fi de menționat în incheiere. faptul că repa
rațiile efectuate anul acesta de unitatea I.G.L. în partea 
veche a Pctroșaniului au in vedere, acolo unde este cazul 
rezolvări ceva mai largi, dc ansamblu care includ dc pildă 
și repararea sau renunțarea la unele garduri, construirea 
unor dependințe din cărămidă uncie modificări la acope
rișul imobilelor, incit finalizarea lor va aduce unele schim 
bări in bine și in ceea cc privește aspectul străzilor res
pective, înfrumusețarea orașului.

T. ȚAțARCA

ritate lărgirea continuă n i 
(iilor de credit in ambele 
.suri alit de la populați»* la 
slat cil și de la stat la populație, 
- ceea ce se concretizează prin- 
Ir-un înalt grad de utilizau* ra
țională a resurselor bănești și o 
contribuție efectivă la întărirea 
monedei naționale, la consolida
rea continuă a finanțelor tării.

PrnifH-tul de lege îmbină cele 
două sensuri dc creditare men
ționate mai sus în scopul obți
nerii de efecte rociproce favo
rabile care să corespundă deo
potrivă intereselor socipt.ilii, ca 
și al<* fiecărui membru a aces
teia.

Elaborarea și snpunm a spre 
dezbatere publică a prevederilor 
proiectului de lege trebuie apre- 
»ial«i ca una din cele mai impor
tante măsuri luate de < «induce
rea partidului și statului, măsuri 
menite să contribuie la asigu
rarea unei conduceri eficiente, 
la nivelul fiecărei unități, fiind 
prima lege care jalonează in
tr-un tot unitar unitatea ctono- 
mico-finoncinră la nivelul între
gii economii naționale.

stimularea păstrării
economiilor

In dezbatere publică
rch-
v.n-

IOAN LA/. AR 
riirrclonil filialei C.F.C.

Petroșani

bănești ale populației

Un factor important pentru

Răspundem celor
ce ne

ir.

ferate.

Abonamentele pe luna septembrie se fac la

unității 
problc-

ALBERT DOMBI.

POP ALEXANDRU, Paro-

I ucrări 
licăre a căii 
Iscroni.

Foto: Gh. BÂRÂIANU

scriu

elementele dc 
de folo- 
chițiași- 
rozullă 
închiri-

») caracteristica esențială a 
politicii partidului și stalului 
nostru o constituie gTija perma
nentă pentru perfecționarea con
tinuă a organizării planificării 
și (<»ndu<<r>i economiei națio
nal». fopt pe deplin concr«*ti- 
yat d»* lucrările Conferinței Na
ționale a P.C.R., in » adrul căro
ra. tovarășul Ni«olac Ceaușescu 
a subliniat că „ridicarea eficien
tei întregii activități economice 
trebuie să se situeze în perma
nentă în centrul preocupărilor 
tuturor colec tivclor de mun» ă".

Acesta este de altfel dezidera
tul central caro a stat la baza 
perle» ționăi ii sistemului finan
ciar și rosp«x tiv la adoptarea 
proiectului Legii finanțelor su
pus in prezent dezbaterii publi
ce.

felul propus prin adoptarea 
acestei legi a lost crearea unor 
condiții cît mai bune penttu 
creșterea rolului pirghiilor fi
nanciare și planificării financia
re, pentru așezarea întregii acti
vități economice pe criteriul li
nei înalte rentabilități.

Fundamentarea acestui pro 
ie» I s-a făcut de pe o pul«*i ni
ci bazo științifică .și urmărește 
să reglementeze Intr-o ordine 
perfectă sar» inilc și atribuțiile 
întregului aparat finon» iar și de 
• redit din (ara noastră. Relei in- 
du-mă in acest context Io pre
vederile proiectului Legii finan
țelor privind principiile si olri- 
buțiunile Casei «le Economii și 
Consoninațiuni a R.S.R. remarc 
in conținutul său consfințirea n- 
vantajrlor șl garanțiilor acordn- 
le do stal prin lege, oamenilor 
muncii • are-și păstrează econo

iniile ia U.L.C. Astfel: clei luti
n'.i pentru populație a depuneri
lor și restituirilor imediat la 
centre; păstrarea ■•» rolului pri
vind. numele depunătorului, su- 
niela depuse și op<-i.i(iunile efec
tuate; gaianlarca de către stat a 
economiilor păstrat»* la C.E.C.; 
MUtin-a de orice impozite și 
laxe .i depunerilor, dobinzilor 
și cișligUrilor precum și nepres- 
criplia acestora, ele puțind fi o- 
ricinei încasate de către rei in 
drept.

Tot din proiectul Legii finan
țelor se desprinde pregnant ro-

Iul cc revine Cosei «le Econo
mii și Consemnațium »n asigu
rarea deservirii bancare a popu
lației. institutelor și organizați
ilor socialiste care nu deschise 
conturi la C.E.Q, olcrindu-lc a- 
ccslora o gamă largă de m rvi» ii, 
inccpind cu punerea banilor 
spre păstrare. < ontinuind cu des
chiderea de conturi curente șl 
efectuarea de operațiuni do în
casări și plăti lără numerar și 
terminind, pe de altă parte, cu 
acordarea de credite pentru con
strucții de locuințe proprietate 
personal.) Se conturează cu cla-

I a lalias

Pctrila.
Cunoscind că fiica dv. se gă
sește pe parcursul anului șco
lar. in întreținerea statului, 
nu vi se poate acorda aloca
ția pentru copii docil pentru 
lunile iulie — august, perioa
da vacantei de vară.

ECOVIȚA LEPĂDAT, S.U.T. 
Iscroni. Potrivit articolului 19 
din Decretul nr. 285/1960, 
drepturile de alocație dc stal 
neîncasale pol fi acordate re
troactiv pentru cel mull 12 
luni de la dala cind au fost 
prelinse. Dacă vă încadrați 
in aceste prevederi, interve
ni ți la conducerea 
pentru soluționarea 
mei.

I-RANCISC SUHAN, Barbă- 
leni. Punctul 2 din Legea nr. 
27, I960 (republicata) stipulea
ză că contribuția pentru pen
sia suplimentara nu se retine 
pe timpul cît angajatul se află 
in incapacitate temporara de 
muncă, în concediu dc studii 
sau în concediu fără plată, 
dacă aceste concedii nu de
pășesc 30 de zile într-un an 
calendaristic. Aceste perioade 
se consideră însă ca perioada 
de contribuție. Contribuția 
nu se retine nici pe timpul 
concediilor lără plată mai 
mari de 30 de zile însă acest 
timp nu se consideră perioadă 
de contribuție.

La U/in<i mecanică fină -Hrf 
București a început fabricarea 
unui produs nou, care, cu țoală 
dimensiunea sa miniaturală, pre
zintă o mare importanță pentru 
induslrin prelucrătoare a meta
lului. Este vorba do plăcuțele 
dure din carburl metalice sinte- 
rizatc, destinate d fi atașate cu
țitelor de strung și de freză pre
cum si unor aparate de măsură 
dotate cu dispozitive dc palpară 
care comportă o uzură marc.

Tehnologia de fabricare n a- 
llajclor dure din carburi mvla-

Un nou produs *. 
plăcuțe dure 

metalice 
sinterizate

Prețuire si stimă muncii de miner

Reînnoiți-vă abonamentele 
la ziarul „Steagul roșu
Prețul unui abonament este de 8 lei lunar. 

24 lei trimestrial.

N. T. Petroșani. Constalîn-. 
du-se justețea celor relatate 
de dv. redacției, șoferul Ni- 
colae Siminic a fost sancțio
nat dc către conducerea în
treprinderii, cu reținerea de 
10 la sulă din salariul său ta
rifar pe lunile iunie—august 

.c.

LOCATARII BLOCULUI 
D 55. strada Republicii ni 
23. Vulcan. Corespunzător cu 
prevederile legislației locati
ve, lucrările de întreținere și 
reparații la 
construcții și părțile 
sințfi comună revin 
lor, obligație care 
și din contractul de 
ere încheiat între dv. și sec
torul I.G.L.

Ca urmare, costul zugrăvi-
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lice sintcrizale a fost pusă ia 
punct in laloratoarele institutu
lui de cercetări metalurgice și a- 
daptată producției de seric de 
către inginerii și tehnicienii u- 
zinei bucureșlcne producătoare. 
Eficiența sa economică < onsiă 
in primul rind in faptul că o da
lă cu asimilarea acestor produse 
se elimină importul unor pldtu- 
țe dure extrem de costisitoare. 
In momentul de față, Uzina me
canică fină din București — un
de a fost creat un sector special 
de producție - este în măsură 
să acopere o bună pirte din ne-


