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Sub seninul realizării
cincinalului înainte de termen

Interviu cu tovarășul GHEORGHE FEIER, 
secretar al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R.

— Colectivele de muncă din Valea Jiului au 
incheiat primele patru luni ale anului cu re
zultate deosebite. Vă rog, tovarășe secretar, să 
încercați un bilanț succint al acestor realizări.

— Mobilizați de marile evenimente care domină 
acest an - a XXX-a aniversare a eliberării și Con
gresul al XI-lea al partidului — cit și de sarcinile 
care le-au fost încredințate, oamenii muncii din Va
lea noastră, îndrumați de organizațiile de partid, 
au încheiat primele patru luni cu rezultate pe ca
re le-am califica drept remarcabile în activitatea 
economică. Producția globală a fost depășită pe 
ansamblul municipiului cu peste 19 milioane lei, 
s-au livrat economiei naționale produse suplimen
tare în valoare de peste 24 milioane lei. Aș remar
ca în mod deosebit activitatea bună a colectivelor 
exploatărilor miniere care au extras și livrat peste 
plan economiei naționale mai mult de 60 000 tone 
de cărbune. Rezultate bune au obținut și colective
le de la unitatea de exploatare a lemnului, „Vîsco- 
za“ Lupeni ca și din alte unități.

— In domeniul investițiilor ce rezultate s-au 
înregistrat ?

— Și în activitatea de investiții bilanțul este sa
tisfăcător. Planul pe întregul municipiu a fost înde
plinit iar la construcții montaj a fost depășit cu 8,7 
la sută, în primele patru luni realizindu-se aproape 
29 la sută din planul anual. Organul municipal de 
partid apreciază că toate organizațiile de partid, 
toate colectivele s-au mobilizat plenar pentru ca în 
cinstea zilei de 1 Mai să-și realizeze angajamente
le asumate, evidențiind unitățile miniere și, în spe
cial, colectivul de la Vulcan. O excepție face mina 
Paroșeni care, deși nu a încheiat cu rezultate bune 
perioada, în luna aprilie și-a îndeplinit sarcinile pu
țind recupera restanțe.

__________________________________________________

— V-aș ruga, tovarășe secretar, să faceți o 
privire de perspectivă prin prisma experienței 
acumulate în perioada la care v-ați referit.

- Desigur, dispunem de rezerve importante de 
îmbunătățire a activității în toate domeniile. M-aș 
referi la necesitatea eliminării deficiențelor care au 
condus la rămînerea în urmă a unor colective cum 
este cel de la Paroșeni, Grupul 2 de șantiere Va
lea Jiului al T. C. H. ca și a unor sectoare și 
formații de lucru, pentru ca toate să-și realizeze 
sarcinile. E necesar să valorificăm rezervele pe ca
re le avem pentru a obține indicatori calitativi su
periori. Nu în toate unitățile s-a realizat corelarea 
necesară între aceștia și indicatorii fizici. Va trebui 
să insistăm pe îmbunătățirea calității producției și 
în specia! asupra celei de cărbune. In acest s< 
s-au luat măsuri dar trebuie duse la îndeplinire.

Dispunem de rezerve în reducerea fluctuației 
în unitățile miniere, forestiere și de construcții. Tre
buie să valorificăm mai bine inițiativele colective
lor de muncă atît in ceea ce privește stabilizarea 
și pregătirea cadrelor, cit și în sporirea vitezelor de 
avansare cu dotarea existentă. Evident, este necesa
ră o mai bună organizare a muncii de la nivelul 
formației de lucru și pînă la cel al unității ca și 
întărirea continuă a disciplinei de producție sub 
toate aspectele. Toate acestea vor duce la îmbună
tățirea ritmicității — temă pe care va trebui să or
ganizăm schimburi de experiență - la creșterea 
producției, la îndeplinirea angajamentelor. Colecti
vele de muncă vor întîmpina astfel sărbătoarea 
Eliberării așa cum este tradiția în Valea Jiului, cu 
un bogat buchet de realizări.
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Cota depășirilor :

82000 tone de cărbune
Succesele constante care au încununat acti

vitatea colectivelor de muncă de la minele 
Văii Jiului în perioada ce a trecut de la înce
putul anului au făcut ca volumul producției 
extrase peste prevederi să depășească — la zi 
— 82 000 de tone de cărbune. Această substan
țială depășire reprezintă expresia hotărîrii 
minerilor principalului bazin carbonifer al ță
rii de a cinsti prin fapte de muncă deosebite 
evenimentele politice de importanță istorică 
ale anului — a XXX-a aniversaro a Eliberării 
și Congresul al XI-lea al partidului.

INITIATIVE MINEREȘTI ÎN ACȚIUNE
Nouă brigăzi de la mina 

Lupeni își propUn realizarea 
lunară a două cicluri in plus. 
Preluarea acestei inițiative do 
întrecere a permis brigăzilor 
conduse de Petre Constantin 
și Ioan Sălăjan să-și depă
șească sarcinile de plan ale 
primelor patru luni ale anu
lui cu peste 6400 tone de căr
bune fiecare, iar frontaliștilor 
conduși de Marin Ciochia, An- 
drone Griimăzescu, Ioan O- 
nuț, Ioan Scutaru și Cristian 
Pompei să sporească în ace
eași perioadă productivitatea 
muncii cu peste 15 la sulă.

Inițiativa brigadierului Ioan 
Sălăjan privind permanenti
zarea in fiecare an a unui nu
măr de noi 
tind 16 la 
brigăzii, a 
in prezent 
de miner, i 
relor I. II, 
investiții și 
E.M. Dilja. Urmarea 
preocupări ? 
relor cadre 
deosebi fa 
productive 
importante 
tivitate în

salariați, reprezen- 
sută din efectivul 
fost preluată pînă 
de 28 de formații 
din cadrul sectoa- 

III producție, V 
i Eivezeni de la 

acestor 
Fluctuația line- 

este in scădere, în- 
brigăzile direct 

care înregistrează 
sporuri de produc- 
ultima perioadă.
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Ziua de 1 Mai, sărbătoare a 
tuturor celor ce muncesc, a im
primat săptăminii trecute trăsă
turi cu totul specifice — s-a în
cheiat o rodnică etapă a marii 
întreceri socialiste 
alta în care e- 
nergiile creatoa
re ale poporului 
nostru sînt ori
entate spre în
tâmpinarea celor 
două evenimente
nului — a XXX-a aniversare a 
Eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al partidului — cu re
zultate superioare.

In această atmosferă de uni
tate in .jurul partidului a avut 
loc un moment deosebit de su-

și a început

gestiv pentru prețuirea muncii 
— inminarea de înalte distincții 
unui mare număr de muncitori, 
ingineri, cadre de conducere, ac
tiviști de partid și de stal, care 
au obținut

SĂPTĂMÎNA 
POLITICĂ

Cadran economic

istorice ale a-

Cultură

î

s

un
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femeilor dhi looa- 
număr de 40 de 
iiUreprins o ex- 
trei zile pe itine-

îesați), va fi urm&Kxrul : 
săptămiiial în ziua de marți, 
în tare orele 17—19, la toate 
(secțiile din raza municipiu- 
iUii.

DECLARAȚI 
in întrecerea 
anul 1973 de 

fire

ZIUA ELECTROMECANI
CULUI din cadrul minei 
Vulcan va fi organizată 
mâine după-amiază la clu
bul lin localitate. Discuți
ile pe teme profesionale, 
vor fi urmate de un pro
gram artistic dedicat elec- 
tromecaniaiilor fruntași în 
înuaică.

(22 V — G VI ; 4 VI — 15 VI) 
și Izvorul Mureșului (16— 
27 V ; 28 V — 8 VI). înscri
erile se fac la .sediul agen
ției B.T.T. pînă la 15 mai.

INCEPIND DE ASTAZf. 
Biroul de turism pentru 
tineret din Petroșani pune 
în vînzare bilete de odihnă 
pentru stațiunile Costinești

UN GRUP DE TINERI 
electricieaii, operaitoiri, mai
ștri și ingineri de la I’re- 
parația Corcești va efectua 
•o excursie tematică în zi
lele de 17, 18 și 19
pe itinera viul Porțile 
Fier, I. M. Metru, I. M. 
vinari etc.

LA INIȚIATIVA CLUBU
LUI „FEMINA" din Lupeni, 
sprijinit de Comitetul oră
șenesc al 
litate, 
femei au 
curs ie de
•rariuil Lupeni — Tg. Jiu 
Drobeta Turnu Severin 
H eroul ane — Timișoara 
retur.

AU FOST 
FRUNTAȘII 
socialistă pe 
îa întreprinderea de 
artificiale „Viscoza4* Lupeni.
Sînt în număr de 129, din
tre care 111 muncitori și 
muncitoare, 18 maiștri, teh
nicieni și ingineri.

PROGRAMUL CASIERI
LOR ÎNCASATORI și admi- 
nistrăitorilor de la E.GJL. 
Petroșani (pentru cei inie-

LA C. C. S. M. PETRO
ȘANI au lost realitate stu-

Interviu realizat de
Dragoț CALIN

Analiza prețului de cost la 
minele Văii Jiului

& Va intirzia terminarea apar
tamentelor lunii mai ?

$ ...Sinusoida recuperărilor
(pag. a 3-a)

rezultate deosebite 
în anul 
Subliniind 
ceselc 
acum, 
sul
Ceaușescu

1973.
SUC’ 
pînăde 

tovară- 
Nicolae 

spu
nea : „Se adeverește, deci, încă o 
data, că stă în mîinile noastre, 
ale tuturor, ale întregului nos
tru popor, posibilitatea de a 
înfăptui programul elaborat de 
Congresul al X-lea și Conferi»-

(Continuare in pag. a 2-a)

Exigențele
continuității

INDIVID — COLECTIVITATE

DIALOG
(pag. a 4-a)

CETĂȚENESC
(pag. a 5-a)

educație
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Dacă taci inventarul dintre 
ceea ce înțelegi și ceea ce nu 
înțelegi, balanța atirnă cu sigu
ranță în favoarea primelor stări 
de lucruri, care sînt, așa cum 
vom vedea, pe înțelesul nostru. 
Celelalte — lucrurile mărunte, 
neînțelese — sînt mai puține. 
Dar, uneori, nu lipsite de im
portanță.

înțelegem că in unitățile co
merciale din municipiul nostru 
nu găsim, deocamdată, televi
zoare în culori. Că nu găsim, și 
nu nl se servesc (întotdeauna, 
deocamdată sau niciodată) peș
tișori pentru acvariu, elicoptere 
pentru adulțl (și nici pentru co
pii) cartinguri, blană de urs po
lar, sau de alți urși. Că nu gă
sim mobilă stil „Ludovic" — 
toate numerele —, bărci amfi- 
bie, bănci școlare, cai de mare, 
și nici cai de curse. Că nu 
găsim, întotdeauna, țigări Sna- 
gov. Amiral. Icre negre. Măs
line verzi. Vase din Jena, șl 
altele. Toate acestea le înțe
legem.

Dar nu înțelegem să nu găsim 
banalul dar indispensabilul, 
micuțul dar de neînlocuitul ar
ticol cunoscut în toată țara sub 
populara lui denumire : chibrit! 
Să aprindem focul cs-n epoca 
de piatră, sau, mal modern, 
cu amnarul ?

Nu înțelegem !
Ion MUSTAȚA

Școala și viața
Orientarea școlară și profesio
nală a elevilor
Casa pionierilor din Petroșani 
la 20 de ani de existență 

(pag. a 6-a)

Cum răspunde clubul cerințe
lor omului ?
Concursul formațiilor teatrale

Cînd se întrerupe producția 
unei preparalii de cărbune ? 
Niciodată — răspund cu con
vingere lăcătușii echipelor con
duse de Andrei Drotzinger 
și Ștefon Racz de Io prepara- 
ția Lupeni. Convingerea părea 
pe deplin întemeiată în zorii 
ultimei sîmbete, cînd echipele 
respective începuseră două lu
crări de întreținere importan
te: reparația capitală a ele
vatorului griș nr. 2 și scurtarea 
benzii de la bruții noi pentru 
predarea amplasamentului 
constructorilor de la T.C.M.M. 
Două lucrări a căror finalizare 
era prevăzută pentru zorii 
lei de luni, după mai bine 
7 schimburi neîntrerupte.

La ora nouă cisterna 
mărunt era golită, iar 
de la spălătorie oprite, 
de echipă, împreună 
Gheorghe Saroși, Gheorghe

diiile privind de gazarea 
istratelor de cărbuni cu in-- 
stalații locale la minele 
Febrila, Ăn incasa, Lupeni 
și Ăintina și posibilitățile de 
iau tos al va re a personalului 
<din subteran în condițiile 
de concentrări de motnoxid 
de peste 1 la sută și oxigen 
de mai puțin de 17 la sută 
în atmosferă.

zi-
de

de 
apele 

Șefii 
cu

B. MIHAI

(Continuare in pag. a 4-a)
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IN EXCURSIE 
5VIENTARA de trei zale vor 
pleca azi 44» tie lucră
tori ai consiliilor popu
late din municipiu pe ruta 
Caransebeș, Timișoara, Her- 
cui ane, Drobeta Turnu Se
verin, Tîrgu Jiu. Sal aviații 
fccaisâiiiiilor populare se vor 
(interesa de realizările edi
litar-gospodărești și ac țiu- 
iniile de înfrumusețare a lo- 
catiftăților.

1



Adunarea generală — 
școală a responsabilității comuniste
Prin problematica abordată și 

principialitatea dezbaterilor asu
pra modului cum se preocupă co
muniștii de realizarea sarcinilor 
economice, ale colectivului secto
rului. ultima adunare generală a 
organizației de bază nr. 4 de la 
E.M. Aninoasa se înscrie drept 
un moment dinamizator al vieții 
ș: activității comuniștilor.

Referatul prezentat de comu
nistul Virgil Costinaș, șeful sec
torului, a analizat în spirit critic 
și autocritic rezultatele colecti
vului pe trimestrul I și în luna 
aprilie a.c. subliniind faptul că 
sarcinile de extracție au fost de
pășite ci! 4 800 tone de cărbune. 
Intre cele mai bune formații de 
muncă care și-au adus contribuția 
la aceste rezultate se numără bri
găzile conduse de Alexandru Ve
rt's, Teodor Tărbuzan, Ioan Io
nesco, Constantin Lăbușcă. 
Gheorghe Patrulea, Constantin 
Ghebrma și Constantin faeob

De ce întîrzie unele 
obiective 

edilitar-gospodărești ?
— Revenim —

In dorința do a informa citito
rii asupra stadiului de execuție 
a obiectivelor edilitar gospodă
rești stabilite în Petroșani pentru 
anul 1974 am adresat, din nou, 
cîteva întrebări tovarășului Emi
lia» Tonnilescu, vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal.

Pe agenda de lucru a co
mitetului executiv, cartierul Ae
roport ocupă un loc principal. Vă 
rugăm să vă referiți întîi la o- 
biectivcle din acest cartier.

— Iuti' ud'văr, cartierul Aero
port stă în centrul atenției noas
tre. Dintre obiectivele mari sta
bilite pentru înzestrarea lui cu 
dotări de interes general-cetățe- 
nesc se află intr-un stadiu avan
sat de execuție școala cu 16 săli 
d" clasă, creșa. grădinița și ate
ii ‘rele școală care vor fi date în 
folosință la 1 septembrie a.c., o- 
dată cu începerea noului an șco
lar. Piața de alimente este în 
lucru, dar întîmpinăm dificultăți 
cu finanțarea, fapt ce întîrzie 
p; ntru moment terminarea lucră
rilor. Greutăți mari avem și cu 
E.G.L. care tergiversează ataca- 
•rt'a lucrărilor contractate de con
siliul popular municipal. Stația 
de autobuz propusă de cetățeni 
în extremitatea cartierului este 
am: najată urmînd ca în cîteva 
zile conducerea E.G.C. să o dea 
în exploatare. Spațiile din jurul 
blocurilor noi au fost sistemati
zate.

— Locuitorii din colonie se in
teresează de noul traseu de au
tobuz prevăzut pentru servirea

Rezultat ăl mobilizării,i plenare 
de către sindicat, sub conducerea 
organizației de partid, a colecti
vului de mineri — bilanțul pri
mei etape a întrecerii socialiste, 
cuprinde realizări frumoase la 
E.M. Petrila. In cele patru luni 
colectivul de muncă al minei 
a extras peste plan 5 900 tone de 
cărbune.

La prima vedere s-ar părea că 
rezultatele muncii satisfac pe 
deplin colectivul de mineri, pe 
organizatorii întrecerii socialiste. 
Părerea însă nu corespunde rea
lității. „E adevărat că realizări
le la producție obținute de mina 
Petrila în cele patru luni sînt 
bune. Acestea însă nu ne dau în- 
eă dreptul să ne declarăm mulțu
miți — ne spunea tovarășul Pe
tru lacob, președintele comitetu
lui sindicatului. Minerii noștri 
eu extras suplimentar sarcinilor 
de plan peste 5 900 tone cărbune, 
beea ce înseamnă aproape dublul 
Angajamentului asumat pe între
gul an. Dar nu ne-am îndeplinit 

care, au înregistrat depășiri rit
mice. lună de lună.

Dar, cum stă în firea comuniș
tilor, ei și-au îndreptat atenția 
spre neajunsurile existente în 
activitatea sectorului, îndeosebi 
în ceea ce privește indicatorul de

Viața 
de partid 

calitate al cărbunelui. Partiei- 
panții la discuții Nicolae Ceapă, 
Mircea Bolunduț, Nicolae Feier, 
Petru Săcăluș, loan Marincan, 
Mihai Datcu, Nandra Ceitță au 
relevat faptul că în perioada ana
lizată au fost rebutate pe sector 
1 163 tone de cărbune ceea ce a 
influențat negativ asupra reali
zărilor economice. Comuniștii an

populației din această parte a 
orașului. ne puteți spune a- 
cum ?

— Soluționarea problemei de
pinde în exclusivitate de termi
narea pasajului peste linia fera
ta și a drumului spre mina Live
zini. Fără îndoială că odată cu 
terminarea acestor lucrări vom 
deschide noul traseu de transport 
în comun și în colonie.

— Dorim să informați cititorii 
și în legătură cu parcul de a- 
greme.nl din pădurea institutului.

— In prezent se lucrează la 
stadionul l.M.P. Așa cum am sta
bilit împreună cu Comitetul mu
nicipal U.T.C. această lucrare va 
fi executată prin muncă patrioti
că de către studenți. Apoi vom 
executa tot cu ajutorul tinerilor 
sistematizarea terenului, curăți
rea zonei aferente parcului, con
struirea de alei și drumuri de ac
ces. Lucrările celelalte vor fi con
tinuate anul viitor. Rău este că 
nu prea am fost ajutați de cei 
în sarcina cărora revine această 
lucrare. Sperăm însă că ceea ce 
ne-am propus va fi realizat în 
cursul anului.

Este necesară. însă, o partici
pare mai eficientă a organizați
ilor de tineret, a deputaților și 
chiar o acțiune mai energică din 
partea comitetului executiv în a- 
cest sens. De aceea ne vom con
centra și mai mult atenția spre 
aceste obiective.

Convorbire consemnată de 
Cornel HOGMAN

Pe agenda activității sindicale de fa E. M. Petrila
CĂRBUNE CURAT - OBIECTIV PRIORITAR IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

obligațiile calitative. Cărbunele 
scos din abataje în luna aprilie, 
de exemplu, a avut un conținut 
de cenușă cu 1,5 puncte mai ma
re decît procentul admis. Mina 
a fost penalizată din această cau
ză cu 2 865 tone. Deci, în fapt, o 
diminuare a realizărilor. Nu ne 
putem permite să mergem mai 
departe, în a doua etapă a între
cerii, cu Indicatorul calității pro
ducției neîndeplinit.

Cum acționează în acest sens 
organele sindicale de la mina 
Petrila ? Am aflat că în luna mai 
obiectivul prioritar al întrecerii 
socialiste, al acțiunilor organiza
torice ale sindicatului este îm
bunătățirea calității cărbunelui 
și a lucrărilor miniere. Luna mai 

mai arătat că se lucrează și acum 
cu lemn verde, aprovizionarea 
este defectuoasă, iar revizia uti
lajelor nu se face totdeauna cu 
precizie și responsabilitate. Vor
bitorii s-au referit la stilul de 
muncă al biroului organizației de 
bază care nu a soluționat cu ope
rativitate problemele ridicate in 
adunările generale și nu a avut 
o atitudine combativă, intransi
gentă față de lipsurile și neajun
surile manifestate, tolerînd indis
ciplina și abaterile în procesul 
de producție.

Cu mult curaj și principialitate 
comunistă, șefii de brigăzi au a- 
naliz.at cauzele care au facili
tat apariția mior neajunsuri în 
activitatea politică a organizației, 
mai ales a biroului, cum ar fi 
lipsa de inițiativă și acțiune co
lectivă.

In urma dezbaterilor, adunarea 
a adoptat un plan de măsuri me
nit să contribuie la realizarea și 
depășirea sarcinilor economies pe 
trimestrul II la producție și pre
gătiri. Totodată, s-a stabilit ea 
în cel mai scurt timp eondueerea 
sectorului să acționeze pentru a- 
sigurarea efectivelor necesare 
pentru locurile de muncă con
form foilor de acord, îmbunătă
țire® aprovizionării tehnico-mate- 
riole și buna funcționare a uti
lajelor de transport.

Făctnd o analiză profundă asu
pra principalelor aspecte ale vie
ții de organizație, stabilind mă
suri corespunzătoare, adunarea 
generală s-a dovedit o adevărată 
școală de educație partinică, de 
intransigență față de lipsuri pen
tru toți, comuniștii din cadrul sec
torului IV al m'n-'i.

C. H.

Interes și pasiune pentru însușirea meseriei din partea tine
rilor muncitoare ale I.U.M. Petroșani.

a fost declarată „lună a calității" 
la mina Petrila. In adunările 
grupelor sindicale din această 
lună punctul „forte" al dezbate
rilor, propunerilor ce le vor fa
ce muncitorii sînt măsurile pen
tru asigurarea alegerii șistului 
vizibil din cărbune, întărirea dis
ciplinei muncii sub acest aspect. 
In luna aceasta, sindicatul îm
preună cu conducerea exploatării 
vor organiza, în sectorul IV. un 
schimb de experiență care, ală
turi de organizarea și gospodă
rirea sectorului, buna folosire și 
îngrijire a utilajelor, aproviziona
rea locurilor de muncă va avea 
ca temă prioritară îmbunătățirea 
calității producției. Agitația vizu
ală, munca politică urmăresc să 
determine pe fiecare membru al

Din activitatea organizațiilor U.T.C.
• Nouă elevi de la liceele teoretice din Petroșani și Petri- 

la au reprezentat Valea Jiului în cadrul festivalului de poezie 
patriotică ,Testament literar", organizat de societatea litera
ră „Alexandru Vlahuță" din Tîrgoviște. Au avut o comportare 
bună elevii Mircea Andraș, Elena Turnă, Mihaela Abalașiu, Mi
hai Dragolea, Carmen Rădică, Ana Romoșan și alții

• Tot mai mulți tineri din Valea Jiului își petrec timpul 
liber în excursiile organizate de către Agenția B.T.T. Astfel 
în ultima perioadă 26 elevi de la Școala generală nr. 1 din Pe
troșani au vizitat orașul Tg. Jiu cu monumentele de artă ale 
lui Brîncuși. precum și termocentrala Iîogojelu ; 18 elevi de la 
școala nr. 2 au vizitat Porțile de Eier. iar 41 de tineri de la 
E.M. Aninoasa au admirat frumusețile de pe Valea Oltului. Și 
în aceste zile, Agenția B.T.T. organizează numeroase excursii 
în împrejurimile municipiului, în țară și [ieste hotare.

• Din inițiativa secției de propagandă a avut loc instrui
rea comisiei politico-ideologice și cultural-distra-otive a comi
tetului municipal U.T.C. A fost prezentată o expunere pe te
ma „Semnificația actului istoric de la 23 August 1944". s-a fă
cut analiza activității pe trimestrul I și s-au prezentai princi
palele activității ce vor fi organizate pe trimestrul II.

• Comitetul municipal U.T.C. în colaborare cu Centrul 
militar Petroșani a inițiat faza municipală a concursului 
„Pentru patrie". Au participat echipajele de tineri di-n unități 
economice și școli. In urma concursului, clasamentul s-a sta
bilit astfel : Băieți, locul I ; Liceul industrial Petroșani ; Itocul 
II: Liceul Uricani ; Locul III Liceul teoretic Petroenni. Fete 
locul I : Liceul Vulcan ; locul H Liceul teoretic Petroșani; lo
cul III Liceul Petrila. Dintre unitățile economice au obținut 
rezultatele cele mai bune echipajele de la E.M. Pe-irila și I.F.A. 
„Vîseoza". Cîștigătorilor le-au fost inmînate premi-i și diplo
me.

„OPERATIVITATE"
Mina Vulcan. Sa-la de apel. Pa

nouri sugestive, grafice ele. Ope
rativitatea eu care sînt schimbate 
datele și anunțate evenimentele 
este demnă de „remarcat".

ȘTIRI POLITICE SĂPTAmI- 
NA1.E: „Conferința pe țară a ca
drelor de conducere din unitățile 
agricole de s<tat și cooperatiste". 
Eveniment de mare importanță. 
Este adevărat. Dar să nu uităm. 
Luerările conferinței amintite au 
avut loc. la sfîrșitul lunii febima- 

colectivului să pună un preț ma
re pe calitate. „De la vagonetar 
și pînă la șeful de brigadă și 
maistru, cu toții punem mîna la 
alesul șistului vizibil din cărbu
ne. In abatajul nostru de la 19— 
20 vest, din stratul 3, e multă pia
tră și numai printr-o acțiune co
lectivă, cu participarea tuturor 
se poate trimite la ^iuă cărbune 
curat" — ne spunea organizato
rul grupei sindicale nr. 2 din 
sectorul 1V, tovarășul Tudor Pă- 
trașcu.

Despre calitatea cărbunelui ex
tras la mina Petrila sperăm că 
vom afla vești bune cît de cu- 
rînd. I<> vom insera eu plăcere 
în ziar.

I. BALAN 

rie și începutul Itm» m-as-He ! 
Deri...

NOUTĂȚILE ZALEI: doar pa
noul. Comentariul es4»* inutil. 
Situația realizărilor pe- brigăzi : 
pe zilele de 10 IV, IV, 10 IV 
ș.a.m.d.

Și un apel: Tovarăși maiștri ! 
îmbrățișați eu toții această iniția
tivă ! Care? De jur împrejur n« 
era nici o referire la inițiativa 
care trebuia îmbrățișată.

Oamenii trebuie și vor să fie in
formați. Dar așa ?

SĂPTĂMÎNA 
| POLITICĂ 

(Urmore din pog. 1)

ța Națională în vederea făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, ridicării României 
pe noi trepte de civilizație ma
terială și spirituală, asigurării 

Iunui nivel de viață tot mai ri
dicat. y

(împlinirea a 156 de ani 
de la nașterea lui Karl 
Marx, genial gînditor revoluțio

nar, este un eveniment care ne 
reamintește că primele tradu
ceri din opera lui apăreau în 
România anului 1882, cind zia-

I rul „Emanciparea" publica fyag- 
• mente din „Capitalul".

IUn loc proeminent in cronica 
vieții politice interne îl are, în I această săptămînă, Hotărîrea

Secretariatului C.C. al P.C.R. cu 1 privire la îmbunătățirea activi
tății presei și Ia raționalizarea 
consumului de hîrtie. In urma 

I acestui act politic, va spori con- 
I ținutul de idei combative, mili- 
Ilante ale presei, concomitent cu 

o mai mare grijă pentru folosi- 
Irea hîrtiei.

Asimilarea organică a con
cepției materialist-dialectice și I istorice, viziunea umanistă se 
reflectă cu strălucire în ansam- 

Ib1ul măsurilor adoptate de 
Partidul Comunist Român de Ia 

Ia cărui creare, in 8 mai 1921, 
am sărbătorit 53 de ani în efer
vescența creatoare caracteristi- 

Ică acestui an jubiliar. In conști
ința poporului sînt vii pagini 

I glorioase din lupta partidului, a 
comuniștilor, in zilele lui August 1 1944, în viața economică, socia
lă, politică, culturală din anii 
înfloritori aj construcției socia- I liste, exemplul luminos al secre
tarului general, tovarășul t Nicolae Ceaușescu.

Poporul român nu uită nicio- 
I dată lungul șir de eroi care s-au 

jertfit pentru binele țării, pen
tru viața nouă a României. 9 
Mai, ziua independenței de stat 
și a victoriei asupra fascismu
lui, a fost pentru întreaga țară, 
ieri, o pioasă aducere aminte a 
luptei maselor de oameni ai 
muncii, conduși de comuniști, 
pentru libertate și independen
ță, pentru progresul, prosperita 
tea și prestigiul României.

greme.nl
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LA LUPENI — 7 000 
TONE

Colectivul E.M. Eu
pen i, raporta ieri o de
pășire de producție pe 
luna n't ai- de 7 000 tone. 
Cel mai vrednic colec
tiv din cadrul minei în 
avântata și rodnica în
trecere care se desfă
șoară intre minerii Lu- 
peniului s-a dovedit a 
fi cel ai sectorului Iii. 
Se poate spune din re
alizările pozitive pe ca
re le înregistrează bri
găzile în cele două 
compartimente ale acti
vității productive — de 
abataj și de pregătiri 

— că autodepășirea re
prezintă o caracteristi
că a muncii colectivu
lui. Atit brigăzile de 
abataj conduse de Ioan 
Onuț. Cristian Pompei 
și Ioan Scutaru cit și 
cele de pregătiri condu
se de Radu Bosniag. 
Gheorghe Belei și 
Gheorghe Leahu iși au 
partea de contribuție la 
planul de peste 1 000 
tone -al colectivului în
treg.

ZILNIC,
DEPĂȘIRI

Zi de zi, în luna mai 
colectivul minerilor ani- 

noseiii a raportat pro
ducții de cărbune pes
te plan în medie cu 100 
de tone. in primele 
schimburi, alături de 
colectivul sectorului IV. 
situat prin tradiție pe 
loc de frunte, se află 
și colectivul sectorului 
ill al E.M. Aninoasa. 
care traduce astfel în 
viață hotărirea sa fer
mă de a recupera cît 
mai grabnic restanța 
primului trimestru al 
anului. Brigăzile din a- 
bataje cum sînt cele 
conduse de Gheorghe 
Miuiiemiu, Variile Mere- 
uță, Alexandru Mathe, 

Constantin Eăbușcă și 
Teodor Tărbuzan, se 
află intr-o vie întrecere 
pentru ocuparea locuri
lor fruntașe.

ECONOMII PE 
ȘANTIERE

Economiile obținute 
de colectivul Șantieru
lui ,,Valea .Jiului” Pe
troșani al T.C.M.M. sini 
substanțiale. In primul 
trimestru acestea se ri
dică la 45 000 lei. Rezul
tatul a Cost determinat 
de măsurile tehnico-or
ganizatorice eficiente : 
raționalizarea unor so

luții tehnice din docu
mentații, creșterea vo
lumului de săpături e- 
fectuate mecanizat, u- 
tilizarea de înlocuitori 
ieftini, executarea unui 
însemnat volum de con
fecții metalice în ateli
erul propriu sau pe 
șantier la costuri redu
se. gospodărirea chibzu
ită a carburanților și 
energiei electrice.

AFIRMARE
Peste 268 de tone de 

cărbune extrase peste 
prevederi de la începu
tul lunii răsplătesc hăr

nicia și priceperea do
vedite în muncă de co
lectivul sectarului II 
al minei Uricani. Cele 
mai bune rezultate în 
marea întrecere a mun
cii le obțin în abataje 
minerii din brigăzile 
conduse de Traian Pop 
și Pavei Madaraș care 
și-au îndeplinit produc
tivitatea planificată a 
muncii în proporție de 
107 la sută.

Ea lucrările de pregă
tiri ortacii lui Constan
tin Grădinaru mențin, 
de asemenea, un ritm 

bun de lucru propun în 
du-și realizarea unei 
viteze de avansare ra
pidă în vederea asigu
rării viitoarelor capaci
tăți de producție ale 
sectorului. Obținerea a- 
cestor rezultate a fost 
posibilă prin valorifica
rea întregului potențial 
uman și tehnic al secto
rului și vine să se a- 
da-uge celor peste 3 (HI0 
de tone de cărbune ex
trase peste prevederi de 
la începutul anului de 
către minerii Uricaniu- 
lui.

Un nou planșeu, o nouă etapă în devenirea orașului iniib i ilor
— Vulcan. Foto: Ion LEONARD

La minele Văii Jiului

Reducerea cheltuielilor de producție
este o sarcină a fiecărui salariat

Succeselor remarcabile obținu
te de minerii Văii Jiului în pri
mele luni ale anului în realizarea 
producției de cărbune nu le co
respund însă și realizări similare 
în ceea ce privește eficienta e- 
cononaică. Cheltuielile de produc
ție realizate depășesc, la nive
lul întregului bazin, prevederile 
de plan cu peste 11 lei pe tona 
de cărbune. Depășirile cele mai 
mari le înregistrează minele Dîl- 
ja (plus 43 de lei pe tonă), Lu- 
peni (plus 18 lei pe tonă), Uri
cani. Paroșeni și Lonea care de
pășesc cheltuielile pe tonă cu 9 
și 10 lei. Este o situație care, de
sigur, nemulțumește și care con
trastează cu realizările minelor 
Vulcan și Petrila unde preocupă 
rile permanente vizînd utiliza
rea chibzuită a potențialului li
man și tehnic existent s-au fina
lizat în încadrarea in cheltuielile 
de producție prevăzute.

„Bilanțul financiar-contabil a- 
rată că eficiența economică a 
producției nu se situează încă la 
nivelul cerințelor, ne declară e- 
conomistul Ioan Pop, șeful servi
ciului contabilității din cadrul 
C.C.P. Chiar dacă în primele lurti 
ale acestui an unitățile miniere 
din Valea Jiului înregistrează

la cenușe și 0,1 puncte la umidi
tate). creșterea vertiginoasă a 
consumului de piese de schimb 
determinată dc efectuarea în 
mai bune condiții a reviziilor și 
reparațiilor, dar fără a se acorda 
aceeași atenție recondiționării 
pieselor și exploatării cît mai ra
ționale n utilajelor.

În Ioc să ajute, beneficiarul „bagă bete-n roate"
ritmului de execuție

500 noi apartamente sînt pre
văzute prin plan să se predea în 
Valea Jiului în trimestrul II a.c. 
Un număr de 20 din acestea s-au 
predat deja, cu o lună mai de
vreme, în Petroșani. La alte 40 
apartamente din Petrila, 65 în 
Vulcan și 78 în Lupeni. prin sta
diile fizice atinse, s-au creat con 
diții de devansare a termenelor 
stabilite prin graficele de exe 
euție.

Situație-aparent bună. Dar nu
mai aparent, întrucît finalizarea 
la vreme a 80 de apartamente din 
eartierul Aeroport Petroșani ca 
și a altora este îndoielnică. A- 
bia la sfîrșitul lunii aprilie a 
(ost eliberat amplasamentul 
blocurilor PI 7 și P 1—9, am 
bele cu termen de predare în 
luna iunie. Trebuiau atacate în 
luna februarie, dar lucrul a în- 
seput în mai. Ce motive obiec
tive există ? Nici unul, după pă
rerea noastră. O singură explica
ției ineficienta acțiunilor pe ca
re beneficiarul — I.J.G..C.L. Deva

— le-a desfășurat cu scopul asi
gurării condițiilor de demarare 
a lucrărilor.

Totodată, în cartierul „micro 
3 B“ al orașului Vulcan alte trei 
blocuri — 2, 4 și 6 — nu pot fi 
atacate nefiind deschisă finan
țarea. Aici. începerea lucrărilor 
este stînjpnită de tergiversarea 
adoptării soluției de finanțare. 
Cu toate că filiala din Petroșani 
a Băncii de investiții a propus 
o soluție, unitatea beneficiară nu 
reușește să „împace" noile con
diții pe care soluția le impune. 
Iar, între timp, întîrzierea în 
stadiile de execuție la blocurile 
în cauză... crește.

O problemă cel puțin la fel de 
„spinoasă", în cartierul Aeroport, 
este asigurarea cu energie termi
că a apartamentelor 
Nici pînă acum, deși 
prevederilor inițiale

amintite, 
conform 
aparta

mentele urmau să „primească" 
în curînd viitorii locatari — nu

este finalizată (nici măcar elabo
rată 1) documentația tehnică a 
centralei termice caro se vi con
strui.

In toate cazurile, fie că este 
vorba de eliberări de teren, fie 
de finanțare sau de documenta
ție vina aparține beneficiarului, 
care are obligația de a asigura 
toate condițiile de execuție a in
vestițiilor sociale, în speță a 
blocurilor din Petroșani și Vul
can. conform duratei și termene
lor de predare prevăzute în gra
ficele întocmite în comun eu exe
cutantul.

Este o condiție fără de care a- 
cesta din urmă — Grupul nr. 2 
șantiere Petroșani al T.C.H. Deva 
— nu poate asigura pe șantiere o 
activitate rațională, să utilizeze 
forța de muncă și mijloacele teh
nice de care dispune. Obiectiv a 
cărei realizare, se impune de a- 
cum înainte cu sprijinul substan
țial al beneficiarului.

Anton HOFFMAN

Mina generează soluții tehnice noi
îndeplinirea în bune condiți- 

uni a sarcinilor de mare impor
tanță ce stau în fața colectivului 
minei Dîlja în direcția creșterii 
productivității muncii, a sporirii 
întregii eficiența economice im
pune găsirea unor soluții de me
canizare adecvate condițiilor dc 
zăcămîn't specifice cîmpurilor 
miniere 'Dîlja și Livezeni. A- 
vînd ca bază dc plecare realiză
rile bune dc pînă acum (experi
mentarea grinzilor pășitoare, >- 
placarea unor noi tipuri dc sus
ținere în zonele cu presiuni 
mari, introducerea instalațiilor

de monorai, forajul mecanic al 
suitorilor etc.), ne propunem în 
acest scop creșterea gradului de 
mecanizare a lucrărilor din aba
taje și îmbunătățirea în conti
nuare a susținerii lucrărilor mi
niere.

In abataje se vor extinde grin 
zile pășitoare îmbunătățite cari 
se pretează condițiilor noastre 
de zăcămînt, iar în domeniul 
susținerii vom experimenta în 
continuare folosirea ancorelor 
și a injecțiilor de ciment. Atft 
în abataje cît și la săparea ga
leriilor vom urmări perfecționa
rea schemelor de pușcare. Pen

tru realizarea în bune condiți- 
uni a acestor obiective contăm 
pe valorificarea cît mai bună a 
potențialului creator al cadrelor 
tehnice proprii, precum și pe 
colaborarea strînsă cu specia
liști din institutele de cercetări 
și de la Institutul de mint'.

Ne-am convins, și vom perse
vera în a valorifica această i- 
dee, că mina generează în per
manență soluții tehnice noi și 
oferă cadrul cel mai favorabil 
experimentării acestora.

Ing. Dumitru OPRIȘ 
directorul E. M. Dîlja

ANUL 
EFICIENTEI 
RIDICATE

cheltuieli de producție reduse <u 
peste 6 la sută față de media a- 
nului trecut, încadrarea în pre
vederile prețului de cost va tre
bui să constituie o preocupare 
prioritară a conducerilor tehni
ce ale minelor".

Se apreciază că depășirea ma
re a cheltuielilor de producție la 
mina Dîlja provine din condiți
ile în care se desfășoară activita
tea în cîmpul minier Livezeni. 
Remediul ? îmbunătățirea condi
țiilor de transport a producției

Structura prețului de cost in 
dică un „echilibru" nedorit în ceea 
ce privește nivelul cheltuielilor; 
economii doar la materialele di
recte (0.80 lei pe tonă), iar în rest 
depășiri la toate componentele. 
„Realizări de vîrf" — la cheltuie
lile de secții (17 lei pe tonă de
pășire) și la amortismente (plus 
2,38 lei pe tonă). Cauzele acestei 
situații necorespunzătoare ? Mul
tiple, din rîndul lor neputînd fi 
însă omise nerealizarea indicato
rului de calitate al producției de 
cărbune (depășire de 0,7 puncte

și, îndeosebi, urgentarea ritmului 
de execuție a galeriilor magistra
le care vor permite creșterea 
producției sectorului pînă la ni
velul regiei existente.

Așadar, aici, la fel ca și la ce
lelalte mine soluția creșterii efi
cienței economice se găsește în 
activitatea tehnică desfășurată, in
creșterea responsabilității și par
ticipării tuturor salariaților în 
combaterea risipei, în valorifica
rea tuturor rezervelor de înde
plinire a acestui obiectiv major.

Ing. Bujor BOGDAN

În căutarea timpului pierdut...
pe sinusoida recuperărilor
Dar duminica 

viitoare ?
— Nu cred că ne 

mai merge.
— încercăm ! Ce ne 

costă încă o încerca
re ?

A doua zi de la a- 
cest dialog, la mina 
Vulcan am aruncat 
o privire asupra da
telor privind recupe
rările (planificarea 
lor, respectarea pla
nificării etc.). Consta
tăm : cel mai marc 
număr de recupe
rări acordate sînt în
registrate în zilele 
de luni și de vineri. 
Deci, la începutul și 
sfîrșitul săptămînii 
de lucru. Pentru e- 
xemplificare apelăm 
la cîteya cifre : luni 
7 ianuarie — 186 re
cuperări. Numărul 
scade, brusc, marți 8 
ianuarie la 97 recu
perări. Situația se 
repetă, bineînțeles, în 
săptămîna următoa
re (156 recuperări 
luni — 95 marți). Di 
ferențele se mențin, 
cu mici variații pe 
întreaga lună, conti-

nuînd și în lunile ur
mătoare’. Prin urma
re, zilele cele mai 
„bogate" în recupe
rări sînt cele de la 
începutul și sfîrșitul 
săptămînii cînd se 
constată, în general, 
și scăderi în realiza
rea planului.

Și pentru a nu 
face afirmații fără 
temei, exemplificăm: 
Ștefan Csiki, sectorul 
II, are în ziua d<e 14 
martie recuperare, 
iar în 16 și 17 nu a 
fost comandat. In 
aceeași lună are în 
29 recuperare alături 
de zilele de 30, 31 
cînd nu este coman
dat, Dumitru Bor- 
ghirnea de la secto
rul I în 7, 8 martie
— recuperare, în 9 —- 
concediu, iar în 10 
nu este comandat ; în 
22 din aceeași lună
— recuperare, în 23 
și 24 nu este coman
dat, iar în 25 . 26, 27
— concediu, în 30 și 
31 fiind comandat. 
T*,a același sector loan 
Hortopan din toată 
luna are două recu

perări și 8 zile nelu
crătoare de care a 
beneficiat din plin. 
Amintim că situația 
nu este specifică nu
mai minei Vulcan.

Poate la această u- 
nitate recuperările 
acordate atît de hao
tic își exercită mai 
puțin influența. Dar 
totuși, și-o exercită ! 
In acest sens, stau 
mărturie realizările 
minei în zilele de 
luni și vineri, mai 
scăzute decît cele 
din zilele de marți, 
miercuri și joi.

Este un mecanism 
ale cărei părți com
ponente nu pot fi 
denumite decît nea
tenție, îngăduință, 
lipsă de control eu 
implicații directe a- 
supra organizării, 
muncii. Adică, ele
mente ce se cer com
bătute cu toată hotă- 
rîrea pentru a se a- 
sigura ritmicitate și 
o eficiență mereu 
sporită întregii acti
vități de extracție a 
cărbunelui.

Dorin GHEȚA
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ALEXANDRU BUCEA:

■ » ■Le-am spus de la început

disciplină și lucrări de calitate!

— Am preluat brigada de la 
Grigore Rusu. Aveam un pic de 
teamă. Brigada nu obținuse 
rezultate prea bune. Cînd 
ne-am întîlnit le-am spus: — 
disciplină și lucrări de cali
tate. Asta cer de la toată lu
mea, iar de la șefii de schimb 
— organizare.

Disciplină, organizare, lucrări 
de calitate -—1 iată principiile 
•care l-au călăuzit încă de la 
început pe brigadierul Alexan
dru Bucea de Ia mina Vulcan. 
După primele luni, neîncrede
rea care mai exista în sufletul 
unor ortaci a dispărut, 
a început să fie realizat 
pășit.

„Oameni care să facă 
tivate nu mai avem în 
dă. Sîntem doar 10 și ne pu
tem programa fără să ne su
prapunem la „libere" și „con
cedii". Cînd unul lipsește mă 
duc în schimbul lui ca să nu 
rămînă descompletat. Dacă ne
ar plasa pe cineva „din 
pentru un șut sau două, 
dezorganiza. Pe un astfel 
îl interesează doar săl____

Planul 
și de-

nemo-
briga-

afară"
ne-ar 

de om 
t reacă

ducc
portant, în primul rînd, este să 
te informezi și în același timp 
să informezi. Altfel nu vei pu
tea lua o hotărîre bună. Dimi
neața, la întîlnirca cu schimbul 
III, îi întreb ce au realizat din 
ce am hotărît cu o zi înainte, 
dacă a apărut ceva nou. Ace
lași lucru îl fac cu schimbul II. 
Nu uit însă să trec zilnic la 
ieșirea din șut și pe la șeful 
de sector. 11 pun în temă cu c.e 
am făcut și ce avem de gînd 
să facem".

Nici calitatea lucrării exe
cutate nu este omisă. „La în
ceput. o parte din ortacii mei 
erau cam „certați 
pect. Acum nu 
bleme. Fiecare 
bilitatea pentru 
cută".

Bucea a fost 
tiții multă vreme și minerii de 
lă investiții, în general, știu ce 
înseamnă calitatea lucrărilor 
miniere. Pentru ei, calitatea i- 
reproșabilă a devenit un „nă
rav" de care nu se mai pot 
„lecui".

Prin disciplină și organizare, 
un miner tînăr a reușit să ri
dice o brigadă anonimă pe un 
loc fruntaș între brigăzile de 
pregătiri, atît prin rezultatele 
obținute, cît și prin calitatea 
lucrărilor executate. „Nu avem 
secrete, nu ne facem decît da
toria", mărturisea Alexandru 
Bucea, Sentiment normal, 
tunci cînd priceperea și 
ponsabilitatea în muncă 
considerate cerințe întrutotul 
firești.

cu acest as- 
mai avem pro- 
simte 
lucrul

miner

nu realizările unei br 
din care nu face parte", 
ceea ce privește organiza- 
Alexandru Bucea se con- 
după un principiu: „Im-

IMDIVID'COLECnVITAT

Tinerii învață de Ia meseriașii eu experiență. In foto: brigada de sudori condusă de comunis
tul Aurel Vlaic de la S.S.II. Vulcan, o formație de lucru care se bucură de frumoase aprecieri în 
cadrul întreprinderii.

• CONSTANTIN 
MĂRUȚĂ, Schela — 
Gorj : Nu putem satis
face < 
de 
pentru 
timei 
• Ng. 
V-am 
râm totuși să nu încu
rajăm . anonimatul. * 
MARIA COCONET, 
Petroșani. Faceți, deci 
trei propuneri : 1. Să 
se descarce laptele în 
spatele magazinului a- 
limentar cu autoservi
re din cartierul Aero
port pentru elimina- 

necesi tații trans-

condițiile puse 
dumneavoastră 
publicarea ul- 
corespondențe.

R., Lupeni: 
înțeles. Prefe-

responsa-
ce-1 exe-

la inves-

a- 
res- 
sînt

Dorin GHEȚA
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Cum nu scrie Legea
Cu cîtva timp în urmă o fe

meie s-a adresat redacției. Era 
plimbată de la un loc de mun
că la altul.

Surprinsă de conjunctura u- 
nor reorganizări, Iuliana Sueiu, 
fostă salariată a minei Aninoa- 
sa. a fost rînd pe rînd Ia mi
na Dîlja, magazioneră la Live- 
zeni, distribuitoare de lapte.la 
Maleia, curieră etc. Toate aces
tea — fără nici o decizie scri
să, doar pe baza unor dispozi
ții... verbale, cum mi scrie Le
gea.

Mai recent, salariata a fost 
luată la roșit: „De ce te-aâ a- 
dresat redacției 7" Celor care 
au luat-o astfel la rost le răs
pundem: Pentru că a fost, și 
este, neîndreptățită !

A

E greu de crezut : 
un șofer caută de lu
cru, dar nu găsește 
întreprinderea care 
să posede... o mași
nă disponibilă în 
condiția în care mai 
multe întreprinderi 
și instituții' au mașini 
disponibile dar 

șoferul
angajeze, 

dar ade-

nu
pe

un tînăr nu
a-l refuza

înseamnă

r c
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(Urmare din pag. 1)

Popa, Alexandru Mureșan, la- 
noș Hatvangudy dădeau zor 
la scorTterea cupelor, a șinelor 
de uzură și a cornierelor de 
ghidare. Mișcările sînt precise, 
totul se desfășoară într-un ritm 
alert, conform unui program 
minuțios. Fiecare clipă contea
ză, valorificarea timpului fiind 
garanția pornirii la timp a 
fluxului.

„Precizia și corectitudinea 
nu pot fi separate de munca 
noastră, ne spune Ștefan Racz. 
Să nu uităm, însă, că fără

Exigențele 
continuității

din realizările 
cu zi nu ar fi

dăruire multe 
noastre de zi 
fost posibile".

Pricepere și 
tea sint atribute ale 
sudorilor Ștefan Tancz și loan 
Stan, ale lăcătușilor loan Ci- 
menti, Carol lozsa, losif Venc- 
zel și Gheorghe Saroși, ale
tinerilor Romică Tudosie și Ion 
Lunceanu. Atribute care au
făcut posibile realizarea prin
autodotare a două noi baterii 
de flotare sau montarea în
foarte bune condițiuni a unor 
utilaje complexe destinate mo
dernizării și extinderii capaci
tății de producție a prepara- 
ției. Indeminarea și responsa
bilitatea acestor oameni sînt 
bine cunoscute. Drumul com
plex al preparării cărbunelui, 
cuprinzînd numeroase recircui- 
tări și alternanța rapidă a 
jgheaburilor rheo, ciururilor, e- 
levatoarelor începe, într-ade- 
văr, cu munca acestor oa
meni, care asigură continui
tatea fluxului preparării miilor 
de tone de cărbune. A mem
brilor echipelor de revizii și 
reparații care în dimineața zi
lei de luni au raportat cu sa
tisfacție terminarea în bune 
condițiuni a lucrărilor începu
te. Preparatorii și constructorii 
puteau să înceapă o nouă 
săptămină rodnică.

pasiune, aces- 
muncii

<

(
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Angajați noi, năravuri vechi
La mina Dîlja, noii angajați sînt primiți cu multă încrede

re șî căldură. Dar, unii dintre ei răspund acestei primiri ast
fel incit își atrag dezaprobarea generală. Așa au făcut Dan Sa
va și Ion Răduca, autorii unui scandal săvîrșit în căminul ex
ploatării. Angajați noi, năravuri vechi...

octombric 
Cornel Ungur 

Petro- 
con- 
mai 
în- 

ulti-

găsesc 
care să-l 
Paradoxal 
vărat.

Din 25
1973,
(23 ani, din 
șani) de profesie 
ducător auto, nu 
lucrează. Ultima 
treprindere si
ma mașină — E.G.L., 
și I.M.S.-ul conduce-

copii acuză!

rir — le-a părăsit 
pentru o „neînțele
gere" care a adus 
după sine desfacerea 
contractului de mun
că. De atunci a de
pus cereri de anga
jare la Institutul de 
mine, U.M.T.F., Auto
baza I.T.A., E. M. 
Dîlja ș. a.

Pentru tînărul Cor
nel. avem o întreba
re: ce vei schimba în 
viitor, dacă te 
angaja : mașina 
comportarea ?

Avem, însă, 
întrebări și 
întreprinderile
stituțiile pe unde 
bătut la ușă tînărul 
C.U., sau la care a

prin 
de 

sînt

vei
•sau

cîteva 
pentru 
și in- 

a

fost repartizat 
Oficiul forțelor 
muncă; unde 
cererile de angajare
depuse sub nr. 541/9 
martie 1974 (la E. M. 
Dîlja) și 1 940/25 mar
tie (la Institutul de 
mine) căci la aceste 
două unități cererile 
nu se găsesc 7 Cum 
au fost soluționate ?

In sfîrșit, o între
bare de etică, poate 
cea mai importantă : 
cum îl educăm pe un 
tînăr 
Prin 
gaj a 
prin
mîndu-1, 
în colectiv ?

care a greșit ? 
a nu-1 mai an- 
nicicînd ? Sau 
muncă, îndru- 

ajutindu-1

„Veniți cit mai repede să vedeți. 
Este o situație care nu mai poate 
să continue. Trebuje să se ia mă
suri împotriva urior asemenea pă
rinți care-și abandonează copiii !“.

Un apel către redacție din partea 
unei cititoare vîrstnice din Vulcan. 
Un strigăt de durere și indignare 
din partea unei femei îngrijorată de 
soarta unor copii din vecinătatea ei. 
După cum se va vedea apelul a 
fost adresat și altora. Dar... zadar
nic.

In toamna anului trecut, pe strada 
Vasile Alecsandri din Vulcan la nr. 
21/2 s-a mutat (oare, pe baza cărei 
repartiții ?) o familie: soț, soție și doi 
copii. Soțul, nu lucra nicăieri. „So
ția" nu purta numele soțului. Co
piii - destul de mari: Viorel de 14 
ani, Costel de 9 ani — amîndoi în 
clasa I (!) neterminată. Au trăit așa 
cum trăiesc toți oamenii care nu 
lucrează. Adică greu.

Cu vreo două săptămîni în urmă, 
cei doi „soți" le-au spus copiilor să 
rămînă cuminți acasă că ei se mu
tă (undeva, la Hunedoara) și, după 
ce transportă bagajele (care baga
je ?) vor veni să-i Șia și pe ei. De 
atunci, copiii- stau singuri într-o ca
să pustie, fără mîncare, fără căldu
ră, lipsiți de orice îngrijire. După 
cîteva zile vecinele s-au sesizat.și au 
început să-i ajute pe copii. Intre al
tele, o vecină (Maria Smitko, ace
eași care a sesizat și redacția) a a- 
dus la fața locului o salariată a con
siliului popular, sugerînd să se ia 
de urgență măsuri (de protecție și 
îngrijire, pentru copii, de profilaxie, 
pentru o locuință dintre cele mai

pas de degra-

am
și cînd i-am 
copii, nu era 
Situația copi-

vizitat a-

căutate, aflată la un 
dare).

Pînă la data cind 
partamentul nr. 21/2 
cunoscut pe cei doi 
luată nici o măsură,
ilor era greu de descris. Ne-am je
nat să-i întrebăm de cind n-au mai 
mîncat, așa cum ne jenăm să descri
em locuința unde au fost „uitați" de 
tatăl lor. Am putea spune, de exem
plu, că lăsăm cititorii să-și imagi
neze singuri, cum arată acea lo
cuință, dar, fără exagerare, depă
șește orice imaginație.

— Ne trebuie actele copiilor, cel 
puțin certificatele de naștere, ca să-i 
putem ajuta — ne-a relatat la con
siliul popular, tovarășa Doina Ma
tei, care a fost chemată de vecini 
să-i ajute pe copii în numele legii.

De altfel copiii n-ou vrut să ne de
clare cum îi cheamă.

Dar fără certificat de naștere doi 
copii nu trebuie ajutați nici măcar 
din omenie ? Curios, luați cu binele», 
nouă ne-au declarat: Viorel și 
Costel Zaharia. Ne-au mai declarat 
și ceea ce ar mai fi trebuit să cu
noască salariații consiliului atunci 
cînd au repartizat locuința părinți
lor: „tata și mama nu lucrează ni
căieri, mai avem patru frați în O- 
răștie, Buzău, Baia de Criș...“

La ieșirea din locuință, în jurul 
nostru s-au adunat numeroase ve
cine, în general vîrstnice, femei tru
dite care au crescut și îngrijit fie
care cîte unul, doi, patru sau chiar 
nouă copii. Toate își exprimau re
volta față de asemenea părinți. Dar 
și față de salariații unei instituții, ca
re au

Salariați liniștiți, care speră ca, în
tr-o dimineață, doi copii, unul de 9 
și celălalt de 14 ani, să vină în au
diență:

— Tanti, 
acasă. Nu 
cățele de
partiția pe locuință II!

părinții noștri au fugit de 
ne-au lăsat decît certifi- 
naștere, contractul și re-

★

venit, au văzut, au plecat I

„Veniți să vedeți". Am răspuns la 
apelul adresat de cititoarea noas
tră. Am relatat cu strîngere de ini
mă starea de lucruri în care se află 
cei doi copii. Socotim că se vor lua 
măsuri atît pentru a Ie asigura un 
adăpost și condiții de trai corespun
zătoare cît și pentru a-i găsi pe pă
rinții capabili de gestul abandonă
rii copiilor.

Din cazul de mai sus se desprind 
mai multe învățăminte. Unul ne 
vorbește despre omenia vecinelor, a 
femeilor care nu au ezitat să-i 
te pe copii deși nu știau cine 
Al doilea — despre birocrație, 
treilea — despre ușurința cu
este lăsată în voia întîmplării (a de
gradării) o locuință.

Costel Zaharia, 9 ani. Viorel Zaharia, 14 ani.

aju- 
sînt.

Al
care

★

Pentru ca strada Vasile Alecsandri 
din Vulcan să arate o stradă frumoa
să i-ar trebui multe lucruri. In primul 
rînd cel puțin o tăbliță indicatoare 
cu numele străzii pe vreuna din ca
se. „O stradă uitată — ne-am spus 
in gînd, cînd am străbătut-o - pier
dută din inventarul consiliului popu- 
lor“.

Deși, nu se află la moi mult de 
350 metri de această instituție.

Doi copii fără părinți, fără sprijin ți îngrijire. Ion MUSTAȚA

portarn de către con
sumatori a coșurilor 
cu sticle din fața mă
celăriei în magazin. 2. 
>Sa fie numerotate cu 
tăblițe vizibile blocu
rile din • partea sudică 
a aceluiași cartier (nu 
mai indicăm de ce!) 3. 
Să se ■ amplaseze în a- 
numite locuri, chiar 
în jurul unor blocuri, 
mai multe bănci, în
trucât marele cartier, 
ca și întreg orașul Pe
troșani nu are un parc 
propriu.

Să vedem ce au de 
spus în legătură cu 
toate aceste propuneri 
factorii vizați — 
I.C.L.S. Alimentara, 
E.G.L. și E.G.C. • NI- 
COLAE HOLMAN, U- 
ricani : Cele două co
respondențe ale dum
neavoastră nu au în
trunit 'condițiile de 
publicare. Mai reve
niți, în general cu in
formații care să nu 
depășească 10 rînduri, 
cu fapte concrete, con
sistente și redactate 
pe înțeles. • UN 
GRUP DE FEMEI DIN 
ORAȘUL URICANl. 
Reproșurile dumnea-' 
voastră la adresa șefei 
unității din Petroșani 
a cooperativei „Hațe- 
gana", Elena Bălășoiu, 
sînt neîntemeiate, 
se poate acorda 
un rabat calității 
biectelor de artizanat 
și, respectiv, termenu
lui stabilit pentru e- 
xecutarea lor. Cît pri
vește volumul lucrări
lor pentru munca la 
domiciliu, acesta este 
condiționat de volu
mul comenzilor date 
de beneficiari coope
rativei. • ALEXAN
DRU MALINAȘ, Lu
peni. Vă puteți cum
păra în rate un auto
turism „Dacia' 1 300“ 
în următoarele condi
ții: la un salariu net 
de 2 000 lei se achită 
din costul total al au
toturismului — de 
77 427 lei —, în care 

----------a și 
asigurare la 

de 
în 
lei 
36

650
nu

Nu 
nici 

o-

77 427 lei —, în 
se includ dobînda 
prima da 
ADAS, un avans 
54 027 lei. Creditul 
valoare de 23 400 
se achită apoi în 
rate lunare a cîte 
lei. Rata lunară 
poate depăși o treime 
din salariul dumnea
voastră net. • SIMI- 
ON BELCIUG, Petri- 
la. Obligația de a da 
apă caldă apartamen
telor revine după cum 
se știe, E.G.L. cu con
diția ca locatarii să 
asigure aprovizionarea 
centralei de care e le
gat blocul respectiv 
cu cantitățile de cărbu
ne necesare. In scri
soarea dumneavoastră 
nu am întîlnit nici o 
precizare în acest sens. 
Nu vi se oferă destulă 
apă caldă. Dar din ce 
cauză ? V-ați intere
sat ?
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DIALOG Cititorii au cuvintu!
CURAT, CALA CARTE ■ ■■

Nu știm dacă toate piețele din 
I lume, dar știm că una — cea 

din Petroșani — se află într-o 
evidentă stare de nepotrivire 
cu cărțile de bucate ale gos
podinelor. Ce cauți în carte, nu 
găsești în piață. Și ceea ce gă
sești în piață (în afara legume
lor „clasice" — morcovi, pătrun
jel (mai rar) și cam atît), nu te 
ajută, nicidecum, pe dumnea
ta gospodină, să încropești o 
mîncare „ca la carte".

Raid prin unitățile pieței
roșii, castraveți, salată verde, 
spanac etc. Am ales, desigur, 
Agrocoopul. Dar, unitatea era 
închisă. După vreo oră de aș-

■ teptare, la rînd, aflăm că vînză- 
toarea e plecată după „prețuri".
O fi „găsit" prețurile, nu le-o 
fi găsit ? Dacă le-a găsit de ce 
nu vine ? Poate (dacă tot s-a 
dus pînă „acolo") așteaptă să 
aducă și reducerile de preț...

Miercuri, d is-de-d i mi neâță,

din nou cu sacoșa. La „Gospo
dina" (surprinzător, cu ușile 
larg deschise) șefa unității ne 
spune că preparatele vor fi a- 
duse după ora 9. Halal „gospo
dină". Am renunțat ca și la A- 
grocoop și C.L.F. (morcovi, car
tofi și cam atît aveam și noi).

Ce să spunem, în unitățile vi
zitate țotu-i curat ca la carte, 
coane...

Lia MANOLE

in întrecere pentru cel mai frumos bloc
Ca și alți cetățeni ai orașului Lupeni, o parte din locatarii 

blocului nr. 4, Calea Brăii, au urcat pe munte de unde au adus 
arbuști pe care i-au plantat apoi în jurul blocului durînd 80 
de metri liniari de gard viu. Au fost apoi aduși și plantați 
brazi, mesteceni, sălcii, salcîmi, trandafiri sălbatici.

Pentru viitoarele straturi cu flori, locatarii blocului au a- 
dus și întins două mașini de păinînt vegetal. Animatori ai în
tregii acțiuni au fost președintele comitetului de bloc, Marin 
Urdea, Ana Tun și G. Tudose, responsabili de scări, Titus Mis- 
chie, loan Lăcătuș, loan Macavei, Alexandru Pop, Pîrva Mol
dovan, Gheorghe Lazăr, Jenică Bota și aiți locatari.

Valoarea lucrărilor efectuate și a materialelor folosite în
sumează aproape 7 000 lei.

I. SURCEL
pensionar, Lupeni

Nepotrivirea piață — cartea 
de bucate se și accentuează pe 
alocuri. Iată un exemplu: uni
tatea specializată nr. 4 („Gos
podina") are programul de di
mineață între 7—14. O „gospo
dină" care „se trezește" după 
ce clientele în majoritatea lor 
au ajuns la serviciu și, ca să 
păstreze o regulă mai veche, 
își ia pauza de prînz cu o oră 
înainte de terminarea serviciu
lui nostru. Așa se face că „Gos
podina" duce lipsă de clientelă, 
gospodinele de bucate ș.a.m.d.

Marți, după ora serviciului, 
ne-am aflat, numeroase gospo
dine, în piațăj după cumpără
turi. Ca și noi, vînzătorii de Ia 
C.L.F. și Gostat jinduiau la le
gumele vecinilor: Agrocoopul. 
De fapt, își împărțiseră sarci
nile: unii cartofi și ceapă, alții

Nimeni nu cumpără, nimeni nu vinde... 
Instantaneu din piața orașul ui Petroșani.

Comisia de
Se poate spune că 

servirea populației 
cu butelii de aragaz 
s-a îmbunătățit con
siderabil. Acest lu
cru datorită preocu
pării întregului co
lectiv al depozitului 
de lubrifianți și 
combustibil Vulcan 
(Competrol) concreti
zate în crearea unui 
stoc suficient de bu
telii, condiție care a 
favorizat servirea o- 
perativă a consuma
torilor, eliminarea 
reclamațiilor și ex
pedierea la timp a 
buteliilor goale la 
instalația de umple
re.

— Aceste probleme 
se vor situa și în vi-

control obștesc intervine
itor în atenția colec
tivului nostru — spu
nea șeful depozitu
lui, lloria Mîrza. 
Cînd ele nu sînt re
zolvate la timp, cre
ăm greutăți fabricii, 
nouă înșine și popu
lației.

De acest lucru 
ne-am convins și noi. 
comisia de control 
obștesc a orașului 
Vulcan, cu ocazia u- 
nui recent control 
făcut la depozit și la 
punctele de distribu
ire a buteliilor. Cu 
acest prilej am sta
bilit, împreună cu 
conducerea depozitu
lui, cîteva măsuri 
menit” să ducă la 
servirea mai promp

tă a cetățenilor cu 
butelii de aragaz. 
Astfel, propunerile 
comisiei pentru un 
program de distribu
ire a buteliilor la 
Vulcan între orele 
«,30—9,30, iar la Pe- 
trila între orele 12— 
14 au fost însușite de 
conducerea depozitu
lui.

Sîntem convinși că 
se va face totul pen
tru respectarea aces
tui program, pentru 
îmbunătățirea în con
tinuare a servirii 
populației cu butelii 
de aragaz.

Tudor MOCUȚĂ, 
membru al comisiei 
de control obștesc 

Vulcan

RĂSPUNSUL A VFNIT
Din partea cooperativei „Uni

rea" Petroșani, la articolul cri
tic publicat în ziarul nr. 7592/3 
aprilie 1974 și intitulat „Servi
ciul prompt și ireproșabil", am 
primit răspuns din care extra
gem cîteva părți esențiale:

1) ...„timpul prelungit pentru 
a ridica obiectele, adică 10—15 
zile, s-a stabilit pentru a nu 
purta clienții pe drumuri..."

Intenția de a nu pune clientul 
pe drumuri este lăudabilă. Dar 
tot nu am înțeles, de fapt, cînd 
trebuie să se prezinte clientul 
pentru a și ridica obiectele pre
date ia curățat 7 După 10 zile, 
după 15 zile ? Sau, în acest in
terval de 5 zile (coeficient de 
siguranță care reprezintă 50 la 
sută din primul termen) trebuie 
să mai treacă pe la centrul de

„PROMPT" DAR MAI
colectare, să se intereseze ?

2) „...dacă salariata noastră in
vită unele persoane după para
van pentru a-și găsi obiectele 
predate, o face în unele cazuri 
cînd centrul este aglomerat, fă-

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

cînd-o cu intenția de a scurta 
timpul de așteptare al clienților. 
Aceștia cunoscîndu-și hainele, 
salariata noastră este scutită de 
a mai lua toate hainele la rînd 
pentru a găsi numărul căutat".

E clar ! Mai bine scutim sala
riata, decît clientul. Cum poate 
fi mai operativ cînd printre doi

PUTIN „IREPROȘABil"
suporți cu umerași pentru haine, 
nu poate să treacă decît un sin
gur om ? Și la urma urmelor, 
numerele care se dau obiectelor 
or avea și ele o ordine, ordine 
care ar trebui să .fie respectată 
și pe suporții cu haine. Oricum, 
după logica de mai sus, dacă cli
entul își cunoaște haina, poate 
să o și curețe, scutind salariata...

3) „In ceea ce privește amba
larea obiectelor predate clienți
lor, este o problemă care s-a 
discutat de către conducerea co
operativei, rămînînd ea această 
ambalare să se introducă supli
mentar la prețul de curățat".

Deci a fost discutat și acest 
punct. Așteptăm cu nerăbdare a- 
plicarea măsurii discutate și spe
răm că prețul...

D. T. GHEORGHE

Ca adevărat! gospodari
Din inițiativa coiniitetnlui de partid pe giura de exploatare, 

în incinta minei Bărbăteni s-a desfășurat o amplă acțiune de 
muncă patriotică. Un mare număr de mineri, au muncit eu 
rîvnă și an realizat lucruri frumoase. Comuniștii șefi de bri
gadă Nicolae Guță și Mihai Bo-kosi, au construit din blocuri de 
beton recuperate un zid de sprijin în incinta viitorului circuit 
al puțului auxiliar Mierleasa. Alți mineri au împrăștiat zgură 
roșie în curtea minei. A fost string tot fierul vechi și depozitat 
într-un loc anume de unde urmează să fie încărcat și trans
portat la I.C.M. A fost nivețat un teren prin astuparea gropilor 
rămase după lucrările executate de șantierul T.C.M.M. Nici 
meseriașii de la atelierul electromecanic nu s-au lăsat mai pre
jos. Conduși de Tiberiu Fazekas, ei au făcut curățenie în ju
rul atelierelor, au încărcat utilajele necesare în subteran pen
tru sectorul VII și au nivelat două camioane de zgură roșie.

Ar fi bine ca asemenea acțiuni de muncă patriotică să se 
organizeze și în viitor.

Colectivul minei Bărbăteni condus de ing. loan Ciungan 
raportează totodată un plus de producție de 721 tone de căr
bune pe luna aprilie.

Nicolae FLOREA, 
mina Bărbăteni

SUPĂRĂRILE brigadierului cdjdcaru
— Stați, nu închideți carnetul. Tot 

ce ați notat pînă acum se referă 
la muncă noastră, a brigăzii. Dar 
îmi pun întrebarea : Dacă noi ne 
facem datoria aici, în abataj, alții 
die ce nu și-o fac ? Deci vă rog 
notați și supărările mele.

Și, ținând cu brațele larg desfă
cute doi stâlpi metalici, jos la cota 
500 a minei Lonea, în mijlocul for
fotei frontalului., brigadierul Ion 
Cojooaru își expunea nemulțumirile:

— PRIMA. Ne-au dus la operă pe 
noi, minerii. Frumos. Am mai fost 
la Casa de cultură din Petroșani și 
mi-a plăcut opera din Timișoara. Nu 
mă refer nici acum la cântăreți. Mă 
refer la gospodarii Casei de cultu
ră care au crezut, probabil, că dacă

O gradină fără „grădinar"
Am fost, într-una din zile, oa

speții grădinii de vară din Lonea, 
(unitatea nr. 41). Aflăm cu sur
prindere că responsabilul aces
tei unități este: Iuliw Deneș. Pînă 
la închiderea definitivă a cra
mei „Odobești" — pentru antico- 
merțul ce se practica aici — ca
re a făcut obiectul unei anchete 
apărute cu cîtva timp în urmă în 
ziarul nostru — I. D. a fost res
ponsabil acolo. Ca o „recompen
să" pentru bunele lui servicii (de 
ce natură, nu știm, poate condu
cerea I.C.L.S.A.P. știe ceva), I. 
Deneș a fost sancționat și trecut 
pe un alt post de... șef de unitate, 
înțelegem că, uneori, verbul „a 
sancționa" devine sinonim cu „a 
avansa" un șef de unitate, atunci 
cînd, negru pe alb, acesta s-a fă
cut vinovat de grave abateri și de
ficiențe pe linie de comerț ?! Ciu

ne-au vîndut nouă, minerilor, bi
letele pe la exploatări, nici cel 
puțin scena nu trebuie s-o facă 
curată. Țigări, hîrtii... mizerie, ce 
mai ? !

A DOUA. Dacă blocul 17 din car
tierul 8 Martie va intra, vreodată, 
în istoria orașului, aceasta se va 
datora... E.G.L.-ului. Pe scara noas
tră apa curge în voie pe pere
ții apartamentelor, de luni de zile. 
Notați : situația e aceeași și după 
reparațiile ,,meșterilor" făcute acu’ 
pa tru s ăptăm în i.

Firesc, mă întreb : DE CE 
FAC TOTl DATORIA ACOLO 
SINT PUȘI ȘI PENTRU CE 
PLĂTIȚI ?

I.

NU-ȘI 
UNDE 
SINT

Dk.

dată optică, ba mai mult, de-a 
dreptul sfidătoare. Una ni se răs
punde în scris și alta se face în 
fapt !

Consecința acestei rocade de pe 
un scaun de șef de unitate pe al
tul, mai la „periferie" unde „mu 
bate la ochi" se vede și ea prin 
aspectul grădinii de vara din Lo
nea, care în afară de un grătar 
pentru mititei, bere, și (era să 
uităm) băuturi spirtoase cîte vrei 
(„experiența" de la cramă), nu a- 
re nimic altceva. După faima de 
„bun gospodar" a responsabilului 
Deneș nu ne putem aștepta la 
mai mult.

Așa se prezintă, la început de 
sezon, o grădină de vară: fără 
„grădinar".

Dacian DEXTRIANU

Utecista Angela Pușcău, vînz ătoare fruntașă în magazinul ali
mentar nr. 42 din Petrila. Foto: Emilian DOBOȘ

Și pensionarilor 
le plac drumețiile

Excursiile se bucură de o lar
gă apreciere în rîndul pensiona
rilor din Petroșani. La ultima ex
cursie, prin țară, organizată de 
sindicatul lor, au luat parte 120 
de pensionari și membri ai fa
miliilor acestora.

Pe parcursul itinerariului aces
tei drumeții au fost vizitate o- 
rașul Tg. Jiu, unde s-au admi
rat sculpturile în piatră alo lui 
Constantin Brâncuși, mănăstirea 
Tismana, bazinul minier și cen
trul său urbanistic cu același 
nume, Motru, orașul Drobeta 
Turnu-Severin, frumoasa zonă 
a Porților de Fier și Sistemul hi
droenergetic și de navigație de 
aici, apoi stațiunea balneoclima
terică Herculane, Timișoara și 
multe alte localități.

loan CIUR,
pensionar, Petroșani

Cabinet de consultație juridică
£ VALERIA GABOR, din Lupeni, ne întreabă 

dacă în calitate de angajată a căminului munci
toresc nr. 38 are dreptul să primească alocația de 
stat pentru copilul său minor. Ne mai sepie ci
titoarea noastră că dorește să cunoască dacă, con
form II.C.M. nr. 890/1973, beneficiază de o ma
jorare' a salariului și ne roagă să o încunoștințăm 
dacă această unitate este obligată să-i acorde 
drepturile pecuniare ce i s-ar cuveni.

Art. 1 din Decretul nr. 285/1960 prevede că alo
cația de stat pentru copii se acordă dacă unul, 
sau ambii membri ai familiei, sînt angajați cu 
contracte de muncă pe durată nedeterminată, în
tr-o organizație socialistă de stat.

Potrivit art. 4 lit. a din decretul menționat se 
consideră beneficiar al alocației de stat pentru 
copii numai soțul ce se încadrează în vreuna din 
categoriile prevăzute de art. 1. Din cele arătate 
rezultă că și în situația în care numai unul din
tre soți este angajat al unei organizații socialiste 
pe o durată nedeterminată și are copii minori 
poate fi beneficiarul alocației de stat. Așadar, 
dumneavoastră, dacă întruniți condițiile cerute 
de textele precizate, beneficiați de alocația de 
stat pentru copii.

Conform art. 1 din II.C.M. nr. 890/1973 s-a sta
bilit că salariile tarifare mai mari de 1 180 Jeiaile 
tuturor categoriilor de personal din economia 
națională se vor majora în mod eșalonat. Intrucît 
salariul tarifar al dumneavoastră nu se încadrea
ză în prevederile art. 1 din II.C.M.-ul menționat, 
nu puteți beneficia de această majorare.
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Cum răspunde clubul 
cerințelor omului

..Avem o bază materială bu
nă. spunea tovarășul Ștefan 
Cristea, președintele comitetului 
sindicatului de ia E.M. Aninoa- 
sa. Activitățile clubului s-au o- 
rientat astfel ca oamenii să poa
tă găsi aici răspuns preferințe
lor lor — la bibliotecă, jucînd 
șah, remm.v, biliard, audiții mu
zicale, mese rotunde sau dezba
teri, ca cea care va avea loc în 
13 maj pe tema „îmbunătățirii 
calității cărbunelui". ..In mod 
constant organizăm acțiuni dife
rite și, dorim, atractive, folosi
toare și Ia căminul muncitoresc, 
am reținut de la Constantin Pri- 
cob, la clubul din Petrila. Pe 
lingă club sînt mai multe for
mații dans popular, taraf, bri
gadă artistică, fanfară, intențio
năm să înființăm un cerc de ce
ramică artistică îndrumat de 
Ladislau Schmidt".

Cluburile au experiență înde
lungată în latura artistică a ac
tivității lor susceptibilă de 
îmbunătățiri profunde in reper
toriu și perfecționare a mijloa
celor de expresie — la care se 
mai adaugă și o remarcabilă o- 
rientare de a susține microspec- 
tacole chiar la locurile de mun
că. Dar nu trebuie să uităm că 
cluburile îndeplinesc atribuțiile 
și funcțiile unor instituții de 
cultură în localitățile respective. 
In jurul lor trebuie să se afle o 
vie și dinamică atmosferă cul- 
tural-educativă întreținută nu 
numai de cercuri sau formații. 
La unele cluburi acțiunile au a- 
deseori, un caracter de generali
tate neatractivă — adresîndu-se 
tuturor și nu vizează de fapt pe 
nimeni.

„Pentru ingineri, pentru inte
lectualitatea tehnică, nu sînt ac
tivități specifice" — spunea to
varășul Gheorghe Săcăluș, 
secretar al comitetului de partid 

de la E.M. Vulcan. ,.Mulți in
gineri sînt ocupați cea mai mare 
parte din timp cu producția. 
Dar am făcut un sondaj de o- 
pinie din care s-a desprins ne
cesitatea unei case a tehnicianu
lui" (Teodor Arvinte, președin
tele comitetului sindical de la 
mina Vulcan): „M-am ocupat de 
o formație de teatru, apoi am 
fost solicitat de cineclub" (prof. 
Gheorghe Holobieă). Trebuie să 
menționăm că formație de tea
tru nu există încă, dar cadrele 
didactice din Vulcan, dînd un 
exemplu celor din Petroșani, au 
constituit o formație corală.

In Vulcan prinde viață o bu
nă idee de colaborare între școa
lă și întreprinderea patronatoa- 
re și pe linie culturală. ..Profe
sorii răspund de viața culturală 
din întreprinderea patronatoare, 
preciza prof. Gheorghe Antoee. 
Astfel, prof. Mircea Smaranda a 
elaborat textul și a îndrumat 
brigada artistică de la S.S.IL". 
Yceastă orientare trebuie extin
să, generalizată pentru a îmbu
nătăți substanța educativă a 
formațiilor din întreprinderi. La 
Vulcan intelectualitatea este 
mai riguros prezentă în viața 
cultural-educativă.

Toate cluburile dispun de o 
bază materială bună, dar ea 
trebuie folosită judicios. Aceas
ta depinde de modul cum con
siliile de conducere ale clubu
rilor organizează și îndrumă ac
tivitatea. Or, despre consilii încă 
nu se pot spune prea multe lu
cruri bune. Se bazează mult 
prea mult pe activitatea unor 
oameni inimoși care fac totul la 
club. Tot respectul pentru ei, 
dar consiliile trebuie să-și pr< ia, 
sub conducerea organelor de 
partid, atribuțiile de organiza
tor.

T. SPATABU

Concursul formațiilor Ucenicie
teatrale

Mîine, la ora 16, în sala clubu
lui muncitoresc din Lonea are loc 
etapa municipală a concursului 
republican al formațiilor teatra
le de amatori, organizat în în- 
tîmpinarea celei de a XXX-a a- 
niversări a Eliberării. Partici
pă formații de la Casa de cul
tură (piesa „Tunelul" de Mihail 
Davidoglu), clubul muncitoresc 
Lonea (piesa „Un musafir picat 
din cer" de Sandor Kocsis), că 
minele Banița (piesa „Recreația 
mare") și Cimpa (piesele „Deș 
teapta pămîntului" de V. I. 
Popa și „Maria" de Horia Lo- 
vinescu; montajul literar mu
zical „La aniversare").

ANIVERSARE
Corul „Doina" de la Școala generală nr. 5 din Petrila a împlinit cinci 

ani de rodnică și obștească activitate. Astăzi este o prestigioasă prezență 
in viața cultural-artistică. Evenimentul s-a celebrat printr-un concert, pe 
măsura tinereții lui, susținut in ziua de 5 mai, pe scena Casei de cultură 
din Petroșani.

Prin acuratețea interpretativă și bogăția repertoriului, tinăra forma
ție corală, pregătită cu pasiune de dirijorul Vladimir Ureche și animată 
de constanta preocupare a cadrelor didactice, s-a afirmat și cu acest 
prilej ca o valoroasă mesageră a muzicii.

Corul „Doina” a prilejuit și la cea de a V-a aniversare revelația u- 
nei plăcute audiții, cu variate selecțiuni, din cele peste 50 piese corale 
care au reconfirmat valoarea artistică a acestei tinere formații pionie
rești.

Cercul de metaloplastie din 
cadrul Casei pionierilor din o- 
rașul Vulcan desfășoară o vie 
activitate, realizînd numeroase 
lucrări artistice prezente in 
mai multe expoziții. Sub direc
ta îndrumare a coordonatorului 
cercului Petre Drăghici, talen
tul copiilor se hnănește din is
torie, folclor, viața pionierească, 
munca .și activitatea părinților. 
Printre cele mai reprezentative 
lucrări sînt „Torcătoarea", 
„Mesteacănul trăsnit", „La ho 
ră“, „Bunicul".

Ștefan NEMECEK,
elev

„Torcătoarea" — metaloplastie

(fi

• Mîine (ora 19) în sala Tea
trului de stat „Valea Jiului" 
din Petroșani va fi prezentat 
tin noii spectacol eu farsa liri
că ...Siciliana" de Aurel Baren- 
ga.

I

i
i
I

Rț I>a căminul cultural din 
Cimpa. mîine (ora 17). are loc 
proiecția filmului „Viața în de
cursul erelor geologice" înso
țită de comentarii.

• „30 de ani de la insurec
ția națională antifascistă ar
mată" este tema simpozionului 
ce va fi organizat mîine (ora 
19) la căminul cultural din Jieț.

® La clubul muncitoresc din 
Lupeni are loc mîine (ora 17) 
festivitatea de îmnînare a in
signelor fruntașilor în întrece
rea socialistă pentru anul 1973. 
Urmează un spectacol al ar
tiștilor amatori și o seară eul- 
tural-distractivă pentru mineri.

O acțiune intensa și eficientâ pentru jțccAuoviwA -a
orientarea școlarâ și profesionala a elevilor

Am primit la redacție mai multe scrisori în care elevii 
sau părinții lor sînt interesați de diferite aspecte ale gene
ralizării primei trepte liceale în invățămînt. Pentru a oferi 
răspunsuri competente, ne-ani adresat tovarășului profesor 
NICOLAE ILIȘIU, inspector școlar la Inspectoratul școlar 
județean Hunedoara

— < are este rețeaua liceală 
in Valea Jiului începînd din 
anul de invățămînt 1974— 
1975 ?

Vor funcționa: licee de cui 
tură generală real-umaniste în. 
Petroșani (3 clase în bază și cite 
una afiliată la școlile generale nr. 
6 și 4). Petrila (2 clase în bază și 
una afiliată la Școala generală 
nr. 2), Vulcan (2 clase în bază și 
una afiliată la Școala generală 
nr. 4) și Lupeni (2 clase în bază 
și una afiliată la Școala generală 
nr. 2). Se înființează trei licee 
de mecanică (cu secții de mecani
că și electrotehnică), 2 în Petro 
șani (din care unul va avea o 
clasă de mecanică afiliată Școlii 
generale nr. 5. și 2 de electroteh 
nică la școlile nr. 6 și Aninoasa) 

și la Lupeni (care va avea clase 
afiliate la școlile nr. 1 Lupeni. 5 
Vulcan și Uricani).

— Cum se procedează în 
situația cind numărul elevilor 
care optează pentru un liceu 
depășește locurile ?

— In primul rînd Se înaintează 
cererile de opțiune a elevilor ca
re vor fi supuși unui examen 
medical. Dacă se ivește o situa 
ție ca cea amintită are loc nu 
examen, ei o testare a cunoștin
țelor (din materia clasei a 
VIII-a). Elevii care nu vor intra 
(și cei care vor susține corigen
tele în toamnă) pot ocupa locu 
rile rămase libere la alte școli 
cu primă treaptă liceală.

— Ce posibilități au elevii 

care împlinesc virata de 16 
ani ?
- Absolvenții clasei a VIII-a 

care au 16 ani (împliniți pînă la 
1 septembrie) au trei posibilități: 
să urmeze prima treaptă liceală, 
să meargă la o școală profesio
nală sau să se încadreze în pro
ducție. Pînă la această dată nu 
cunoaștem rețeaua școlilor pro
fesionale.

— Ce sarcini specifice au 
școlile in această perioadă ?

— Cea principală este să des
fășoare o activitate eficientă de 
orientare școlară și profesională. 
In fiecare școală sînt comisii în 
acest scop și colțuri special ame
najate. cu programe de acțiuni 
adecvate (ședințe cu părinții, dis
cuții individuale cu elevii care 
vor absolvi clasa a VIII-a. excur
sii și vizite în întreprinderi, în- 
tîlniri cu specialiști, cu oameni 
ai muncii). Acum se fac ultimele 
retușări opționale pentru că ce
rerile elevilor vor fi înaintate li
ceelor pînă la 20 iunie.

Ts.

Studenții în apropierea sesiunii 
de examene

După o vacanță de 10 zile, 
studenții Institutului de mine 
din Petroșani și-au reluat locu
rile și studiul în amfiteatre, 
laboratoare, biblioteci. Peste ci
te va zile 18 mai va înce
pe sesiunea de vară a exame
nelor, veritabil eveniment în 
viața universitară. In această 
săptămînă Asociațiile Studenți
lor Comuniști de la I.M.P., au 
organizat ședințe pe an» de stu
dii și facultăți, în care au fost

Seri cu
Sîmbătă și duminică ora 19 clu

bul studenților Institutului de 
mine din Petroșani organizează 
seri eultural-distractive Ia care 
își va da concursul formația 
vocal-instrumentală „Diamantele 

analizate în mod critic, căutîn- 
du-se soluții concrete situațiilor 
ivite, activitatea profesională a 
studenților, pregătirea pentru 
examene.

In această perioadă crește 
participarea la consultații, se 
completează cunoștințe, în bi
bliotecă se studiază mai mult. 
Totuși, clubul studențesc nil 
este ocolit, ci e un loc de re
creeze și odihnă ou un program 
de activități adecvate etapei 
anukri universitar.

11 ura Ie
negre" și soliști de muzică ușoa
ră. Conținutul programului este 
îmbogățit cu proiecții de filme 
realizate de cineclubul „Minifilm" 
și concursuri ingenioase pe teme 
de cultură generală, artă etc.

Casa pionierilor din Petroșani la 20 de ani de existentă
In primele zile ale 

lunii mai, Casa pionie- 
i$lor din Petroșani și-a 
aniversat 20 de ani de 
la înființare, timp în 
care s-au depus stră
danii sistematice pen
tru realizarea comple
xelor sarcini ce i-au 
revenit. Diversitatea și 
atractivitatea acțiuni
lor, adecvarea comple 
xitățiî șt a conținutu
lui educativ în raport 
tu vărsta pionierilor

au fost criteriile care 
au călăuzit conceperea 
și desfășurarea activi
tăților destinate să le 
fprmeze pionierilor a- 
bîlități practice, să le 
stimuleze, aptitudinile 
și interesul pentru 
muncă.

Activitatea de cerc 
este specifică acestor 
instituții. Și multe 
dintre acestea au deve
nit tradiționale în Pe
troșani. Foștii pionieri

care și-au format pri
mele deprinderi tehni
ce aici, sînt azi frun
tași in producție, cum 
este Gheorghe Cîm- 
peanu, tehnician 1 
S. S. II. Vulcan.

Rezultate ale unu 
bilanț prodigios : par
ticiparea (octombrie 
1973) la primul Salon 
de artă infanto-juvenil 
de la Porto Alegro 
(Brazilia) și la expozi
ția de la Avignoa 
(Franța) ; locui I fa

faza județeană a con
cursului de carturi 
(1972) ; locul I la con
cursul de afișe Deva 
1973 și multe altele.

Cu o bună bază teh- 
nic-materială și cu o 
experiență prețioasă 
în educația copiilor în 
spiritul muncii. Casa 
pionierilor din Petro
șani continuă efortul 
școlii de a forma pen
tru viață tinere gene 
rații.
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Manifestări închinate Zilei de 9 Mai
Oamenii muncii din Valea Jiului 

au omagiat prin multiple manifestări 
Ziua de 9 mai.

Ieri după amiază, la casele de 
cultură, cluburile muncitorești și că
minele culturale din Valea Jiului au 
avut loc expuneri și simpozioane pe 
tema „9 Mai - Ziua victoriei asu
pra fascismului" și „Ziua independen

SPORT
• Cu începere de la ora 

9,00. în sala de sport „Minerul" 
din Lupeni se vor disputa par
tidele din cadrul etapei muni
cipale a campionatului repu
blican de tenis de masă, re
zervat juniorilor.

• bi sala Școlii sportive din 
Petroșani, tot de la ora 9.00, 
vor avea loc întrecerile de

În sâU 
Și 

pe stadioane

sporii vă, «-u prinse 
în elaptt județeană a campio
natului republican de copii.

• La handbal, etapa a III-» 
a campionatului județean pro 
gramează partidele Utilajul 
Vii Iran — Minerul Paroșeni și 
Minerul Lupeni — Victoria 
Călan

Fotbalul este prezent pe 
stadioanele din Petroșani și 
Lupeni care vor găzdui parti
dele: Jiul — Steagul roșu Bra
șov (ora 17), divizia A și Știin
ța — M.E.V.A. Drobeta-Turnu 
Severin (ora 11), divizia C. In 
campionatul județean sînt pro
gramate partidele: E.G.C. Pe- 
trila — Gloria Hațeg; Energia 
Paroșeni — Viitorul Valea Bra
dului; Minerul Aninoasa — 
Dacia Deva; Minerul Uricani 

F.I.L. Orăștie. In campio
natul municipal: E.G.C. Petri- 
la — Preparația Lupeni; Mi
nerul Paroșeni — C.F.R. Petro
șani.

£ Mîine, pe terenul Minerul 
din Vulcan, se vor desfășura 
meciurile de volei din cadrul 
turneului echipelor de junioa
re din municipiu. 

ței de stat a României", urmate de 
programe cultural-artistice.

Tot ieri după amiază, la Lupeni, 
cu prilejul Zilei victoriei asupra 
fascismului și Zilei independenței de 
stat a României, o coloană forma
tă din delegați ai minerilor, prepa
ratorilor, constructorilor, textiliștilor, 
precum și din pionieri și școlari, în

Fotbal, divizia A
După o victorie categorică, 

o înfrîngere la limită 
CE VA URMA?

Elfi pa a XXV 11-a a campionatului- 
național de fotbal, divizia A, a pro
gramat la Iași pa»rtida dintre forma
ția loo&la „Pohtehnica4* și reprezen
tativa noastră, ,,Jktl“. Plecînd în ca
pitala Moldovei după victoria catego
rică cu scorul de 4— 1 obținută dumi
nică în dauna studenților timișoreni, 
elevii antrenorului Ivaneaeu nuuw 
speranța unui rezultat echitabil, mi
zând și pe declinul de formă ai parte
nerilor lor, aflați mi zona- nefastă a 
etasamentului. Replica dirză pe care 
oaspeții au primit-o s-a datorat dis
perării ou care ieșean în
cearcă- să-și mărească zestrea de 
puncte pentru a sălta în ierarhia , va
lorică a divizionarelor A. Deși' m 
■general partida a fost echilibrată, 
gazdele au reușit să in serie gol ui care 
le-a adus victoria și două puncte pre

PROGRAMUL 
universității serale de partid 

pentru zilele de 13 și 14 mai a.c.
SECȚIA ECONOMICA, anul I și II — luni, 13 mai, ora 17.
SECȚIA PRINCIPII ȘI METODE ALE MUNCII DE PARTID, anul 

TI — marți, 14 mai. ora 17.
SECȚIA SOCIOLOGIA RELIGIEI, anul I — marți, 14 mai, ora 18.
Cursurile pentru toate secțiile au loc in sălile Cabinetului. municipal 

de partid.

I»r. ing. Emil V. STOICA
S-a stins din viață la 5 mai 1974, la Constantine — Algeria, după 

o scurtă suferință, cir. ing. Emil V. Stoica, conferențiar universitar 
la Institutul de mine Petroșani.

Născut in anul 1924, apoi orfan de ambii părinți, din 1933, gă
sește resurse și termină Politehnica din Timișoara eu rezultate stră
lucite. După absolvire își începe activitatea in invățămintul superior 
minier la Timișoara, apoi la Petroșani, promovând treaptă cu treap
tă in ierarhia funcțiilor didactice, șef al catedrei de termotehnică și 
hidraulică, apoi, decan al Facultății de electromecanică minieră. 
Cunoscător al mai multor.Jimbi, a fost detașat la Universitatea teh
nică din Constantine — Algeria, în funcția de profesor.

Pentru merituoasa activitate didactică, științifică și obștească 
dr. ing. Emil V. Stoica a fost distins cu medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Prin încetarea clin viață, lasă in mijlocul familiei, colegilor, stu
denților, colaboratorilor și prietenilor un mare gol. Amintirea sa va 
rămîne mereu vie printre cei apropiați, care exprimă pe această 
cale, familiei, sincera compasiune pentru pierderea suferită.

Cadrele didactice și studenții 
Institutului de mine Petroșani

frunte cu fanfara minieră, s-au în
dreptat din centrul orașului spre 
monumentul „Lupeni ’29" unde s-a 
aflat o gardă de onoare formată 
din pionieri, militari și membri ai 
gărzilor patriotice. Aici s-ou depus 
coroane și jerbe de flori, iar fan
fara a intonat „Imnul eroilor".

țioase. Fotbaliștii- de la Jiul s-au apă
rat bine-, inițiind numeroase- evntr-a’- 
a tacuri, mai ales pe partea extremei. 
Szuosi, care au rămas însă nefructi- 
fieftte.

Duminică, Jiul va întâlni pe teren 
propriu formația brașovean» ,, Stea
gul r©șu“. Evident, nu va fi un meci 
ușor, știut fiind eă oaspeții au reușit 
să obțină- puncte* în- deplasare în com
pania unor echipe- valoroase. Va -tre
bui. să se- joace eu multă dăruire, eu 
multa ambiție; Dacă jocul eficient și 
.spectaculos, practicat de fotbaliștii de* 
la- Jiul în prim» repriză a partidei 
eu ,,Poli“ Timișoara, se va repeta și 
duminica-, victoria nu ne va- putea- 
scăpa. Dar va trebui să-i ajutăm și 
non, spectatorii, pe băieții noștri.

I. T.

ÎNTREPRINDEREA 
DE ARTICOLE TEHNICE 

DIN CAUCIUC 
TÎRGU JIU
ANGAJEAZĂ:

• Ingineri șl maiștri în specialitatea: 
i-himiști, mecanici, energetici a.l.in., termoenergetieieni, hi
droenergetici, prelucrări prin așchiere.

• Muncitori calificați în meseriile de: 
operatori ehiiniști, laboranți, lăcătuși mecanici «ie compre- 
soare, mecanici de pompe, electricieni a-.t.m., frezori, ra- 
botori, matrițari, meeaniei utilaj chimic.

So-licitanjii se put adresa- la Sediul întreprinderii bu
levardul Republicii nr. 1 'J?g: .Jiu, serviciul personal telefon 
130-32—1594.

MICA PUBLICITATE
Cooperativa „Deservirea4* Lupen« angajează cotâfîwtți

fca- meseria de-: tâmplari mobilă (3), tâmplari bmale ță).
VIND WâributFg 34-2 lux. Oartie», 8- Martir; Woc 25, ««-. 1, ap, 8, 

Peăvito.
PIERDUT legitimație» de servieta pe nu-me*e - Ha mai Itâmt, ebbe- 

eaia de E. M. A ninoasa. O declar mtiă.
PIERDUT oii ne a+b-pinci. Vederea. și auioutl stabe. Awwiittă m 

atiada 7 Noiembrie, Petroșanii, 11 A. Recompensa.
Famfttiade Guțam și Luță mtiifiMnene tuturor cetav <«rr hai foot 

aiături de ei în clipele grele etr ocazia deeesttâui iubtiubui lor tată 
PANTEL1BW0N GUȚAN.

Anunțuri pentru publicitate se primesc săptămânal pmă-- cei 
târziu în fiecare zi de miercuri. Fac excepție cele- eu taxă de urgență.

VINERI, u) MAI
PETROȘANI — 7 Noiembrie : A- 

ventura lui Darwin; Republica: 
Ultimele* 6 minute ; PETRILA : A*- 
ventura lui Poseidon : LONEA — 
Mânerul : Joe Kidd : ANINOASA : 
Despre o anume fericire ; VULCAN: 
Capcana : LUPENI — Cultural : 
Păcală ; Muncitoresc : Jandarmul 
la plimbare ; URICANI : Salcîmul 
liliachiu.

SÎMBAtA, 11 MAI
PETROȘANI — 7 Noiembrie : A- 

ventura lui Darwin ; Republica : 
Ultimele 6 minute ; LONEA — Mi
nerul : Joe Kidd ; ANINOASA : 
Misterioasa prăbușire ; VULCAN ; 
Capcana ; LUPENI — Cultural : 
Păcală ; Muncitoresc : Jandarmul 
la plimbare ; URICANI : Salcîmul 
liliachiu.

DUMINICĂ, 12 MAI
PETROȘANI — 7 Noiembrie : A- 

venlura lui Darwin ; PETRILA : 
Despre o anume fericire ; LONEA 
— Minerul : Joe Kidd ; ANINOASA: 
Misterioasa prăbușire ; VULCAN : 
Capcana : LUPENI — Cultural : 
Păcală ; Muncitoresc : N un La ; URI
CANI : Ancheta poștașilor.

LUNI, 13 MAI
PETROȘANI — 7 Noiembrie : A-

nntemi-a dragostei : Republica :
Punct, punct, virgulă ; petrii, a : 
Despre o anume fericire ; LONEA 
— Minerul : Tintin și Templul
Soarelui ; VULCAN : Bărbații ; LU
PENI — Cultâtral î Insulă misteri
oasă-: Mtmtitorw* : Nunta ; URI
CANI : Ancheta poștașilor.

MĂRIT, 14 MAI
PETROȘANI — 7 Noiembrie : A- 

natomia dragostei- : Republica :
Punct, punct, virgulă ; PETRILA: 
Despre o anume fericire : LONEA 
— Minerul : Tintin și Templul Soa
relui : ANINOASA : Te așteptăm 
flăcăule : VULCAN : Bărbații : LU
PENI — Cultural : insula misteri
oasă ; Muncitoresc : Dragostea în
cepe. vineri.

MIERCURI, 15 MAI
PETROȘANI — 7 Noiiembrie : A- 

hatomia dragostei ; Republica : 
Punct, punct, virgulă ; PETRILA : 
Joe Kidd ; LONEA — Minerul : E- 
coul de pe coastă ; ANINOASA : 
Te așteptăm flăcăule ; VULCAN : 
Ciclul ; LUPENI — Cultural : insula 
misterioasă ; Muncitoresc : Dragos
tea începe vineri. ; URICANI : Ulti
mele 6 minute.

JOI, 16 MAI
PETROȘANI — 7 Noiembrie :

Chemarea străbunilor ; Republica : 
Capcana ; PETRILA : Joe Kicld ; 
LONEA — Minerul : Ecoul de pe 
ooa-stă : ANINOASA : Pasărea libe
ră ; VULCAN î Cidul ; LUPENI — 
Cultural : Al șaptelea cartuș ; URI
CANI : Ultimele 6 minute.

ț DUMINICĂ, 12 MAI
i 8,30 Deschiderea programului. Gini- 
’ nastica pentru toți.
i 8,40 Cravatele roșii.
' 9,35 Film serial. Da kt ari. Episodul
‘ n‘
/ 10,00 Viața saiuliii.
« lil,15 Ce știm și ce nu stiun despre... 
i 1’1,45 Bucuriile muzicii. (Inverviziu- 
j ne). Concert la Muzeul Bruc-
x kenihal din Sibiu. Muzică pre-.
J clasică in interpretarea forma-
4 ției de instrumente vechi diri-
7 jată de Ludovic Baci.
i 12,30 De ^strajă patriei. Raport ostă- 
j șese în anul XXX.

13,00 Album duminicali. Bun de gu
ră, rău de treabă — cîntec sa
tiric de Florentin Detonai*. In
terpretează Cortina Chiriac.

13,00 Strada copilăriei — itinerar 
muzical cu George Enache.

13.10 Vino mîine — schiță satirică de 
Bogdan Alexandru. In distri
buție : Ion Lucian și Petricâ 
Popa.

13.15 Uvertură Ia opereta „Povestiri 
din cartierul de Vest44 de L. 
Bernstein. Interpretează orrhe.s- 
bra filarmonică ,,Gh. I>ima“ 
«lin Brașov.

13,20 învingătorul lui Napoleon — 
de D. D. Pătrășcanu. înterpre- 
tează : Octavian Cotescu, Ovi- 
diu Schumacher, Adrian Geor
gescu.

13,29 Abracadabra — iluzionism cu 
Erika și Beltla Vanek.

13,39 Omenia n-are vîrstă — ge
neroasa inițiativă a unor pio
nieri bucureșteni. Reportaj de 
Aristide Buhoiu.

13,48 Ce vrăji a mai făcut nevasta 
mea — comedie cinematografi
că.

14.11 Un tinăr interpret de muz.kă 
folk : Benedict Popescu.

14.15 Spectacolul lumii văzut de 
Ioan Grigor eseu.

14,35 Cîteva minute cu orchestra ar-
i hit-ecților condusă de Enrico

Fanciotti. Prezintă Al. Culescu.
i Soliști ; Melania Cîrje, Janina

vr<M<‘î șj Antone! Dumb racile.

15,00 Box. Finalele turneului inter- 
națioinal „Centura de aur44. Se- 
lecțiuni înregistrate de la pa
tinoarul „23 August'*.

16.20 Film serial. 17 clipe ale unei 
primăveri.

17,35 Ointare patriei, t-oncurs coral 
interjudețean. Participă : corul 
Școlii generale nr. 9 din Tg. 
Mureș, județul Mureș ; corul 
Căminului cultural din Roșiori, 
județul Satu Mare ; corul Șco
lii generale nr. 15 clin Buzău, 
județul Buzău ; corul ostășesc 
„Șoimul4*, coruil de femei al 
Căminului cultural din N icnii - 
țel — județul Tulcea coral 
Liceului militar „Dimitrie Can_ 
tomir“. Transmisiuni în direct 
de Ia Cluj și București. Pre
zintă prof. dr. Mihai Flore-a. 
Emisiune de Petru Manzur și 
Ion Babeș.

19.10 Lumea copiilor. Instantanee la 
minut.

19.30 Telejurnal. Săptămina politică 
internă și internațională în i- 
magini.

20,00 Reportajul săptămînii. Plecai 
să cerc rotundul lumii.

20.20 Film artistic. Dodge City. 
22,00 Telejurnal.
22.10 Duminica sportivă.

LUNI, 13 MAI
16.30 Emisiune in limba maghiară. 
19,00 .Avanpremiera săptăminii.
19,15 Muzică populară. Gintă : Ana 

Coșprundan, Viorica Ghercea- 
Crivac, Anița Tătaru, Nicolae 
Trofin, Slelian Apostol (acor
deon), Ion Alexe (fluier și 
cimpoi). Dirijor Marius Olma- 
zu. Redactor Theodora Popes
cu.

19.20 1001 de seri. Bugs Bunny și 
prietenii săi.

19.30 Telejurnal.
20,00 Publicitate.
20,05 Panoramic științific.
20,35 Roman foileton. Educația sen

timentală. Ultimul episod.

21.30 Reyiista literar-artistică TV.
Intrăm in sunetele curate ale 
țării.

22,15 24 de ore.

MARȚI, 14 MAI
9,(Ml Teleșcorală.

10,00 Curs de limbă ge. mană.
10.30 Curs de limbă franceză.
11,00 Film pentru copii (reluare). 

Barbara.
16,00 Curs de limbă rusă.
16.30 Curs de limbă engleză.
17.30 Telex.
17,35 Virstele peliculei. Magazin de 

cultură eiin ematogr al’ică.

Programul r v 
pentru săptămina 

viitoare

18.30 Legile țării, legile noastre. În
datoriri social-juridice determi
nate de generalizarea primei 
trepte a invățămîntitiui liceal.

i.8,4O I.ecții TV. pentru lucrătorii din 
agricultură.

i:»,20 1001 de serii. Bugs Bunny și 
prietenii săi.

19.30 Telejurnal.
*j0,00 Revista economică TV.
20.30 Seară de teatru : A cui e vina*? 

de Pa-oSo di Vincenzo.
22,15 24 de ore.

MIERCURI, 15 MAI
9,00 TeloM-«H»lă. Istoria BomânH. 

Breas4e și meșieșitguri.

10,00 Curs de limbă engleză.
10.30 Curs de limba rusă.
11,00 Virstele peliculei. Magazin de 

c u 1 tură cinema to g r af ică.
11.55 Legile țării — legile noastre. 
12,05 Pagini din Albumul duminical. 
16,00 Curs de limbă germană.
16.30 Fotbal : U.T.A. — Steaua și Ji

ul Petroșani — A.S.A. Tg. Mu
reș în cadrul „Cupei Români
ei". Trans misiuni directe alter
native de la Ploiești și Bucu
rești.

18,15 Curs de limbă franceză.
18,45 Tragerea promoexpres,
18.55 Film serial pentru copii. Geor

ge.
19,20 1001 de seri. Bugs Bunny și 

prietenii săi.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20,20 Ecran muzical. S elecțiuni din

opera „Răpirea 
W. A. Mozart.

din Serai41* de

20,35 Telecinemateca. Cel mai mare
comki al lumii., Premieră pe
țară. lin rolul principal : Char
lie Chaplin.

22,00 Țara mea cu ochi frumoși. Mu
zică ușoară românească inter
pretată de Doina Spătaru-Oli- 
neseu, Mariana Prisac, Adrian 
Roimcescu, Theohari Fitanidis, 
Ion Bănică.

22,15 24 de ore.

JOI, 16 MAI
16,00—17,00 Tdeșcoală.
17.30 Telex.
17,35 Teleglob. Imaigini din Norvegia. 

Film doeumeaiiar.
17,55 Agroenciclopedia. Emisiune de 

știință și practică agricolă.
18.25 Universitatea TV.
19,00 Familia.
10.25 1001 de «eră : Bugs Bunny și 

prietenii săi.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seară pentru tineret.
21,10 Mai aveți o întrebare ? Explo

zia urbană și urbanistica <Te- 
eeniiMor viitoare.

21.50 Surprize pe mieuQ ecran.
22,15 24 de ore.

VINERI, 17 MAI
16,00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba germană.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de serii. Bugs Bunny i 

prietenii săi.
19.30 Telejurnal.
20,00 România anul XXX. Revistă 

social-politică TV.
20,35 Rapsodia vîlceaină.
20.50 Film artistic : Iubire.
22,15 24 de ore.

SÎMBĂTĂ, 18 MAI
9,00 O viață pentru o idee. Dinicu 

Goiescu.
9.30 Film serial (reluare). 17 clipe 

aile unei primăveri.
10,40 Selecțiunti din opera „Faust4* 

de Gounod.
11,05 Telecinemateca (reluare).
17,08 Fotbal. C.F.R. Cluj — Univer

sitatea Craiova (divizia A). 
Trans misiune directă de la 
Cluj.

18.45 Tinerii și muziîca lor... la Ti
mișoara.

19,20 1001 de «eni. Buigs Bunny și 
prietenii săi.

19.30 Teiejurnal.
20,00 Cînteciil săpt-ămînto. E primăva

ră-»! București.
20,05 Teleeneiclopedia. Pnetntra și 

tainele ei (I) Utn n-ou câclu 
prin care emisiunea noasf-ra 
vă invită la o i-nctirsiune cine
matografică Jm istoria inrtruc- 
ti>vă și pasionantă a piciiwii și 
a tainelor ei. Prezintă Ion 
Frunzettâ. Ipoteze (SV). Armori. 
ZlMMlrilSiiML

20.45 Film seriali. (Xdumfoo. Vinul 
discordiei.

22,20 Tele jurnal.
22.30 Săptămina sportivă.
22.45 Ciîntecc de aUădată interpreta

re de l>owia Badea.
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încheierea lucrărilor celei de a Vl-a sesiuni 
extraordinare a Adunării Generale a O. N. U. 
se Înscrie ca un moment politic ce a suscitat 
un larg interes în rândurile tuturor națiuni
lor. Avînd ca unic punct al agendei lucrărilor 
„studierea problemelor materiilor prime și 
dezvoltării", sesiunea a adoptat în plenară do
cumente di' majoră importanță pentru așeza
rea relațiilor economice internaționale pe ba
ze juste și echitabile. Semnificativă este adop
tarea „Declarației asupra creării unei noi or
dini economice internaționale", „Programu
lui de acțiune" și „Programului special de 
măsuri pentru ajutorarea grupului statelor 
slab dezvoltate*.

In Franța a avut loc primul tur de scrutin 
al alegerilor prezidențiale. Deoarece nici unul 
dintre candidații la funcția de președinte al 
Republicii — Francois Mitterrand, Valery Gis- 
card d’Estaing și Jaques Chaban-Delmas 
— n-a întrunit majoritatea absolută a sufra
giilor, alegătorii francezi vor fi chemați din 
nou în fața urnelor duminică 19 mai.

Evoluția situației din Orientul Apropiat, 
a fost marcată de noile eforturi depuse pen
tru dezangajarea forțelor militare siriene și 
israeliene de pe frontul din înălțimile Golan. 
In acest context se înscrie turneul secretaru
lui de stat al S.U.A. Henry Kissinger într-o 
serie de capitale arabe unde a avut convorbiri 
cu Anwar Sadat, președintele R. A. Egipt. 
Hafez Al-Assad, președintele Siriei, precum 
și la Tel Aviv unde a conferit cu premierul 
israelian Golda Meir. De asemenea, în capita
la Ciprului — Nicosia — secretarul de stat i.,1 
S.U.A. Henry Kissinger împreună eu minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S.. A. Groinîko 
au examinat relațiile sovieto-amcricane și si
tuai, ia din.Orientul Apropiat.

In Portugalia a continuat procesul de nor
malizare a situației politice. Au fost elibe
rați deținuții politici aflați în închisori și In
sulele Capului Verde transferați aici din An
gola sau Guineea Bissau. Frontul de Eliberare 
din Mozambic (FRELIMO) s-a declarat gata 
să negocieze cu Portugalia, pe baza recunoaș
terii deplinei independențe a țării, iar noile 
autorități portugheze se pronunță pentru re
lații cu țările socialiste.

Demisia cancelarului R.F. Germania, Willy 
Brandt s-a înscris ca un eveniment „șocant'1 
al săptămînii. Președintele Gustav Heinemann 
a acceptat demisia cancelarului Brandt și a 
membrilor cabinetului său. Partidul Social 
Democrat l-a desemnat pe vicepreședintele 
P.S.D. — Helmut Schmidt — să candideze 
pentru funcția noului cancelar federal care 
va fi ales de către Bundestag.

Miercuri Helmut Schmidt a și avut primele 
consultări cu membrii partidului său în le
gătură cu formarea unui nou guvern.

în numeroase țări ale lumii, diferite perso- ' 
nalități politice, oficialități își exprimă regre- ' 
tul față de demisia cancelarului vest german, 
calificînd-o ca reprezentînd „o pierdere pen
tru pace și destindere în Europa și în lume".

Pisici

și șoareci
Cele cîtcva sute pe pisici cum

părate de autoritățile orașului pe
ruan Quillambamba pentru a pu
ne capăt unei invazii de șoareci 
și șobolani s-au dovedit, la rîndul 
lor, o adevărată pacoste pentru lo
cuitori.

Presa locală a pornit o adevă
rată campanie împotriva felinelor 
pe care Ie învinuiește că, in loc 
să-și îndeplinească îndatoririle, 
ignoră rozătoarele, care își văd li
niștite de treabă, și-și petrec în
treaga noapte cîntîndu-și serena
de sub clar de lună, pe garduri și 
acoperișurile caselor.

Lipsiți de odihna din timpul 
nopții, locuitorii din Quillambam
ba au hotărit să scape deopotrivă 
și de șoareci și de pisici, olrăvin- 
du-i și pe unii și pe ceilalți.

Săli

Miniatura de mai jos apar
ține lui T. Schbnberger și are 
enunțul „mat în două mutări".
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Soluția problemei din rubri
ca 13 :

1 Dd2! (Zugzwang)

1 ..d6 2 Dh6 x

1 ..g!> 2 Dh2 X

1 .. Rh3 2 Dh6 x

Prof C. BIDULESCU

Prof. I. ROANGHEȘI

Ancheta „Un NU ! ferm și hotărit dezorganizatorilor 
producției", publicată în ziarul nostru din 18 aprilie, înfă
țișa concluziile unei „intervenții” a ziarului la mina Pa
roșeni, unitate care era confruntată ou dificultăți deosebite 
în realizarea sarcinilor de plan. Concluzia ? Genericul an
chetei „Azi ți-ai făcut datoria ?“ nu era onorat de către 
un mare număr de salariați care își părăsiseră locurile de 
muncă cu mult înaintea încheierii schimbului.

A trecut aproape o lună fără ca din partea conducerii 
minei să ni se comunice măsurile întreprinse pentru reme
dierea situației necorespunzăloare constatate. Pentru a su
plini această „scăpare", reporterii ziarului nostru s-au de
plasat din nou în seara zilei de marți la mina Paroșeni și Ia 
sectorul Bărbăteni al minei Lupeni

Chiar nu ia 
nimeni măsuri ?
La ora 21,15 la mina Paroșeni 

începe pontajul. Moment de în
ceput al unui nou șut. Ce se în- 
tîmplă însă la această oră în sub
teran, unde lucrul trebuie să fie 
în toi pînă vine schimbul ?

La ora 21,15 pe planul înclinat 
nr. 15 își face apariția maistrul 
electromecanic Constantin Boua- 
ru. „Am ieșit pentru a anunța 
schimbul III să pregătească o 
tambură pentru bandă". Nu con
testăm argumentația, dar ne per
mitem să înregistrăm că la ora 
21,30 maistrul minier Sabin Be- 
lu, tot de la sectorul II, ieșea din 
colivia puțului auxiliar. Să nu 
mai fi fost necesară pare nici o 
Supraveghere a activității din 
sector ?

Intre timp colivia și scările 
puțului continuă să asigure eva
cuarea „grăbiților".

Pentru un scop nobil
O expediție alcătuită din șerpași nepalezi îna

inta încet în Everest, pe culmea celui mai 
înalt pisc din lume. La jumătatea drumului, 
spre vîrf, participant» la expediție s-au oprit, 
s-au apucat să cioplească stîncile înghețate și, 
după ce și-au încărcat rucsacurile* cu bucăți de 
granit de diverse mărimi, au făcut cale întoar
să. La Katmandu, pietrele au fost ambalate in 
lăzi și trimise în Anglia, pe adresa organizației 
care se ocupă cu finanțarea expedițiilor științi
fice din Everest.

Expedițiile în această regiune a lumii sînt de 
obicei foarte costisitoare, iar fondurile organi
zației provin din donații benevole. De aceea, 
conducerea a hotărit vînzarea pietrelor de pe 
Jomolungma, iar din fondurile strînse să finan
țeze alte expediții.

Pălăria lui Napoleon
Recent, unul din ma

rile magazine din Osa
ka a expus spre vînza- 
re o pălărie din piele 
in valoare de... 30 mili
oane yeni. După afirma
țiile proprietarilor maga
zinului, pălăria a apar

ținut lui Napoleon. Au
tenticitatea sa a fost a- 
testată de Muzeul Na
poleon din Paris, care 
însă nu dispune de o su
mă atît de mare, îneît să 
o și achiziționeze.

ANECDOTE
z LA OFTALMOLOG

4 — Do-otoire, este adevărat că in caxuil cînd voi 
'(••witsitHiia o cantitate mai mare de inocctFvi mi se 
va regenera vederea ?

— Bineînțeles că este adevărat. Ați vă«ut cî-mdv’a 
iepuri puictand ochelari ?

PESCAR NERVOS
Un trecătw pfliiimbinidii-s-e pe maikuil lutvuii riiu, in- 

lireaoa un pescar cair<e părea agut>ai :
— De ce sunteți așa de nervos ?
— Ki, de ce ! — Din cauza pescuitului !
— Curios, în generai se spune că pesetoHul cal

mează nervii.
— Da, imtir-adcvăr, numai că aici e zooaă interzisă...

IN ORDINE
un banchet, soțul ii șoptește soției :

v — Vezi diragă. dunga de la ciorapial stiing ți-e 
sta'îmbă.

Soția își îndreaptă discret dunga și iniireabă so
țul toi in șoaptă :

— Dar ciorațpuil drept e în ordine ?
— Iu ordine. Acesta n-are dungă...

DIALOG SENTIMENTAL
— Ați vrea să vă căsătoriți cu mâine ?
— Dar duinneav(natst«ră ați putea intdepitnii beate 

ipretențiiSe mele ?
— T'oate și hvtofcdea/una.
— Aș putea s-o iani pe mama ou mâne ?
— Bineînțeles.
— Nu-mi veți «ace observații dacă uneori voi 

veni seama ceva mai lÂrzâu acasă ?
— Nicioidaită.
— îmi promiteți solemn că n-u veți bea, mu veți 

fuma și nu veți juca cărți ?
— Vă promit.
— In acest caz vă rog să mă sounați clar nu mă 

voi căsători niciodată cu un papă-l-apte.

Doi absolvenți ai școlii de 
șoferi. Mihai Pricopie și Nelu 
Miclea, angajați la I.T.Ă. Live" 
zeni, socoteau că instructorul 
lor le cere prea multe eforturi 
pentru a se ihiția în cunoaște
rea temeinică a-mașinilor. Du
pă ce s-au sprițuit cu cîteva 
pahare au săvîrșit o faptă re
probabilă: lovirea instructoru
lui ! O primă consecință a ve
nit din partea organului de 
ordine: 800 lei amendă pentru 
fiecare. Celelalte ? sînt aștep
tate din partea colectivului și 
familiilor celor cloi „absol
venți".

„Părinți, nu lăsați copiii fără 
supraveghere". De multe ori

este rostit acest apel. Și to
tuși, minora L.T. (11 ani) vi
zionează filmele de una sin
gură. In scara de 27 aprilie a 
fost atrasă în cabina de pro
iecție la cinema „7 Noiembrie" 
din Petroșani, de către opera
torul Grigore Mereuță (32 ani). 
După o bomboană, au urmat 
ceva băuturi alcoolice, apoi... 
violul. El va suporta rigorile 
legi.i. Dar pentru părinți e 
necesar să repetăm avertiza
rea: „Nu vă jucați cu nesupra- 
vegherea !“

La „Cocoșul de aur" din 
Vulcan se servește băutură de 
cîți bani vrea clientul, mai a- 
les dacă acesta nu se mai ți
ne pe picioare. Așa s-a întîm- 
plat cu Dumitru Puha (sala
riat la E.M. Aninoasa) care a 
cerut alcool de tot salariul. Și, 
bineînțeles, a fost servit ! Pen
tru scandalul făcut de client, 
i s-a acordat o lună închisoa
re. Cum va reacționa conduce
rea I.C.L.S.A.P. față de cei ca
re au favorizat turmentarea 
clientului ?

Frumoasă-i viața de tracto
rist ! Dar nu cînd folosești 
tractorul pentru plimbări, sau 
pentru afaceri particulare. Așa 
ca Alexandru Lolea (S.U.T. Li- 
vezeni) căruia numărul 41 — 
HD — 666 i-a făcut multe ser
vicii. Unul din aceste servicii 
(ultimul) l-a costat cît un ta
ximetru pe distanțe kilometri
ce: 1 000 lei. Plus, suspendarea 
carnetului. Plus, daune pentru 
avaria suferită prin accident.

Cuceritor „înfocat", Con
stantin Iunc din Lupeni, a în
cercat să cîștige cu forța dra
gostea tinerei P. M. A recurs 
la „maniere" cît se poale de 
violente. Aceeași violență a 
manifestat-o și față de organe
le de ordine care au interve
nit. în sprijinul tinerei. Așa 
cuceritor, mai rar... Acum aș
teaptă cîștigul. Și încă „îndoit".

La mină timpul se măsoară în tone. 
Să nu-l irosim!

sectorul I. „Am plecat mai repe
de pentru niște zale de TR-2" : 
se justifică încurcat. Le-o fi a- 
ducînd de acasă ?

Așadar, la multe, prea multe 
locuri de muncă lucrul s-a în
cheiat încă în jurul orei 21. L-au 
încheiat muncitorii, dar și o par
te din personalul tehnic mediu. 
Lăsăm la latitudinea celor în 
drept să „aprecieze" pierderea de 
timp și echivalentul producției

cÂiielieta iăptămiiui.

cu maiștrii schimbului HI și pă
rea profund nemulțumit. De ce? 
— ne-am manifestat curiozitatea. 
„Brigada nu poate munci în front 
pentru că pe tot schimbul n-a 
venit la noi niciun electrolăcă- 
tuș să monteze rozeta prin care 
să cuplăm uneltele pneumatice 
la conducta de alimentare cu aet 
comprimat.

Nici n-au trecut cinci minute, 
că la lămpărie ne-am întâlnit cu 

doi... electro- 
lăcătuși. Cor
nel Rusu își 
motiva graba 
prin aceea că

trebuia să-și., predea metano- 
metrul. Cel puțin curioașă ni s-a 
părut justificarea la care a făcut 
apel, mai ales că o parte din șe
fii de schimb de la fronturile 
productive făce'au același lucru... 
cum se vede fără grabă tocmai 
la ora 23,00.

Intrarea „personalului" se ter
mină la ora 22 ; cînd vor ajunge, 
însă, la locurile de muncă ulti
mii coborîți în 
mină? I>i acea 
oră ei trebu
iau să mun
cească.

Vizităm baia. La 22,00 este pli
nă de oameni dezechipați, ne
mulțumiți de faptul că... nu au 
încă apă caldă. „Sîntem de la 
transport, noi ne schimbăm la 
fața locului" (în mină n.n.) ne 
spun cîțiva. Aceștia nu muncesc 
tot 8 ore ? Au „regim special" 7 
La ora 22,10 apar primii munci
tori din abataje. „Sîntem de la 
sectorul ,de transport", se discul
pă rîzînd un miner ce își mută 
securea (ce-o fi făcînd cu ea la 
transport ?) de pe un umăr pe 
altul și care este recunoscut că 
ar fi, de fapt, de la sectorul II.

In același timp părăsește baia 
spălat, îmbrăcat și pieptănat lă
cătușul Todor Bădărică de la

ce se putea realiza în minutele 
nelucrate. Cît despre măsuri, aș
teptăm să ne fi« comunicate, așa 
cum cere legea presei. Pentru că 
în seara zilei de marți nu a pu
tut fi constatată nici cea mai mo
destă intenție de remediere a u- 
nei situații care a mai fost sem
nalată la mina Paroșeni. Chiar 
nu ia nimeni măsuri ?

Grabă îa ieșire...
Ne aflăm Ia mina Bărbăteni. 
...La 21,30, în sala de pontaj 

tot un brigadier, loan Pintecan 
sosise atunci din mină. Discuta

„Ortacului" său Dumitru Mogo- 
șan, am fost nevoiți să-i aflăm 
numele după marca de la lampă, 
380, pentru că, observîndu-ne 
din vreme, a avut timp să ne... 
ocolească, purtînd pe umăr, le
gat cu migală în curele (cît timp 
l-o fi pregătit în mină ?) un braț 
de cherestea. (O spunem în pa
ranteză cu toate că s-ar cuveni 
să acordăm acestui subiect un 
spațiu mai larg : în incinta mi
nei Bărbăteni oricine, oricum și 
purtînd orice poate intra și ieși 
fără să fie întrebat. Aici, pază 
nu există ! Cel puțin cît am fost 
noi acolo).

...O concluzie în urma celor 
relatate se desprinde și singură : 
în timp ce lă fronturi muncitorii 
productivi stau uneori din lipsă 
de condiții, o parte din persona
lul de deservire se grăbește... a- 
fară. Ce au de spus organizatorii 
procesului de muncă ?

Concluzia este comună pentru cele două unități. Un nu
măr însemnat de salariați (din fericire, redus ca pondere 
în totalul celor ce înțeleg să-și facă exemplar datoria la lo
curile de muncă) continuă să-și fixeze după bunul plac pro
gramul de lucru. Se pierde, astfel, un important volum de 
muncă, Se pierd tone, se face un nepermis rabat disciplinei, 
cu implicații directe asupra realizării sarcinilor de plan.

Conducerile tehnice, întreaga masă de salariați trebuie 
să ia o atitudine fermă, plină de răspundere față de cei ce 
refuză să se integreze în exigențele muncii colectivelor.
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