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Cadran economic
Q Spațiile productive nou construite să produ

că înainte de termen

• Tezele de doctorat — potențial științific ce ) 
se cere mai bine valorificat

Grinda pășitoare — în producția de serioț

(I Informații

• Mecanizarea lucrărilor în depozite jf

• Eficienta combinei în abataje
(Pag. a IH-a)
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succese

întrecere
27 000 tone cărbune peste plan

Un rezultat notabil — 27 000 tone cărbune extrase peste 
sarcina de producție a perioadei trecută din an — înregis
trează colectivul minei Vulcan. Mai consemnăm un fapt sem
nificativ — cinci sectoare de producție ale minei participă Ia 
succesul colectiv: minerii sectorului IV, cu 11 250 tone căr
bune extrase peste plan, sectorul III — 6 800 lone, I — 4 540 
tone și V — 2 400 tone.

Fruntașii întrecerii
Șapte din cele opt brigăzi 

din abatajele cameră ale mi
nei Aninoasa care au preluat 
inițiativa minerului Petru Ro
man obțin importante sporuri 
de producție, m fruntea între
cerii se află brigăzile conduse 
de Petru Roman, Constantin 
Broască, Constantin I.ăbușcă 
Și Ioan Ionescu. (C. DANILA, 
IC. M. Aninoasa).

Avansări suplimentare
Sectorul de investiții al mi

nei Paroșcni raportează depă
șirea la zi cu 22 metri liniari 
a sarcinilor de plan ale lunii 
mai. S-au evidențiat în mod 
deosebit brigăzile conduse de 
minerii Alexandru Laszlo și 
loan Grigorescu și suprave
ghetorul Dumitru Coroiu, care 
a asigurat aprovizionarea rit
mică cu materiale.

RITMICITATEA obligă la
calitativă ■ ■

op- 
teh-

ale

Desfăsurarea unei activități pro
ductive caracterizată prin eficiență 
economică sporită, îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor asumate 
de colectivele de oameni ai muncii 
în marea întrecere socialistă a a- 
nului jubiliar 1974 impune asigu
rarea unei ritmicități corespunză
toare proceselor de producție - o 
condiție esențială a valorificării 
time a potențialului uman și 
nic disponibil.

Bilanțul primelor patru luni
anului arată că realizările colecti
velor de muncă de la mine și din 
uzine, de pe șantiere și unități de 
transporturi din municipiu au con
semnat în mod constant substanți
ale depășiri ale sarcinilor prevăzu
te. Planul de producție a fost înde
plinit în fiecare lună în proporție de 
peste 102 la sută. Realizări bune au 
înregistrat toate unitățile economice 
ale municipiului din rîndul cărora se 
evidențiază exploatările miniere și 
de preparare, care au livrat pînă in 
prezent peste prevederile de plan 
90 000 tone de cărbune energetic și 
cocsificabil, I.U.M. Petroșani, I.F.A. 
„Vîscoza" Lupeni, F.I.L. Petroșani. 
Rezultate deosebit de bune a obți
nut și colectivul forestierilor din ca
drul U.F.E.T. Petroșani care, printr-o 
organizare foarte bună a activității

DOUA NOI UNITĂȚI de 
alimentație publică vor fi 
recepționate (după lucrări
le de reparații capitale și 
modernizare) in orașul Lu
peni — o unitate lacto-ve- 
gelartauâ și un cafe-bar 
pentru tineret.

REZULTATE 
obținute in 
distinși cu 

i“ u ia-

PENTRU 
DEOSEBITE 
1913, au fost 
„Lampa minerului1 
câtuși și electricieni subte-

Suplimentar 115 tone cărbu ne — acesta e bilanțul „Ia zi" al minerilor din brigada condusă 
de Mihai Cozma de la sectorul III al E.M. Dilja. Vrednicia ortaci lor lui Cozma mai este oglindită 
și de cea mai înaltă cotă de pro ductivitate a muncii atinsă pe sector — 7.80 tone/post.

Cultură — educație
O Teatrul de amatori — mij

loc de formare a conști
inței.

Școala și viața
® O problemă a tuturor — 

opțiunea școlară a elevilor. 
(Pag. a Vl-a)

Fiecare zi a săptămînii care 
s-a scurs, a adăugat în cronica 
vieții politice a țării noastre 
noi pagini de efervescentă acti
vitate internă și internațională.

Vizita de prietenie a tovară
șului Nicolae 
Ceaușescu în Re
publica Populară 
Bulgaria, în zilele 
de' 11—12 mai a.c., 
se înscrie ca un
eveniment de primă însem
nătate în cronica relațiilor 
româno-bulgare, fiind o 
contribuție la întărirea 
teniei și colaborării cu 
porul bulgar.

Ședința Comitetului Executiv

al C.C. 
a. c., 
Nicolae 
meniul 
politice 
cutiv a

sAptămIna 
politica

îmbunătățirea

al I’.C.R. din 14 mai 
prezidată de tovarășul 

Ceaușescu, este eveni- 
principal al săptămînii 
interne. Comitetul Exe- 
aprobat în unanimitate 

vizita și convorbi
rile purtate de to
varășul Nicolae 
Ceaușescu în R.P. 
Bulgaria, contac
tele politice cu n<>- 

guvernamentală din 
re-

nouă 
prie- 

po-

na structură
Portugalia, consultările cu 
prezentanți ai mișcărilor de eli
berare națională din Angola, 
Guineea-Bissau precum și cu o

a activității productive
pe exploatare și transport, a reușit 
să depășească dificultățile perioa
dei de iarnă și să-și realizeze in 
mod ritmic sarcinile de plan în pro
porție de peste 107 la sută.

Realizări mai puțin bune se înre
gistrează pe șantiere. Constructorii 
Grupului 2 de șantiere al T.C.H. du
pă un demaraj promițător în prime
le trei luni ale anului — cînd s-a 
executat un volum de lucrări repre- 
zentînd 22,8 la sută din planul anu
al - au înregistrat o „cădere" brus
că in luna aprilie. Deși se anticipa 
o impulsionare în continuare a rit
mului de lucru pe șantiere, planul 
lunii aprilie a fost realizat 
doar în proporție de 63,7 la sută. 
Ne aflăm în fața unui exemplu ne
dorit de neritmicitate, în care slaba 
organizare și insuficienta mobiliza
re sînt singurele „explicații" ale u- 
nor realizări caracterizate prin ne- 
permise fluctuații.

Șantierul T.C.H.M. și-a îndepli
nit sarcinile de plan aferente pri
melor patru luni, dar volumul de 
lucrări executat nu reprezintă de- 
cît 26,5 la sută din planul anual. 
Explicația ? Eșalonarea neuniformă 
a sarcinilor de plan pe luni, situa
ție care, la fel ca și în cazul apari
ției unor restanțe în executarea lu
crărilor, va necesita în continuare

eforturi suplimentare pentru respec
tarea strictă a termenelor de exe
cuție.

In unitățile productive, la fel ca 
și pe șantiere, ritmicitatea este o 
cerință de prim ordin a activității 
de producție, o condiție indispen
sabilă a asigurării unui nivel tot 
mai înalt de eficiență economică.

Organizarea temeinică, continua 
îmbunătățire a disciplinei muncii 
sînt elemente care vor face ca rea
lizările tot mai bune ale colective
lor de oameni ai muncii să se ca
racterizeze prin ritmicitatea capa
bilă să asigure îndeplinirea exem
plară atît a indicatorilor cantitativi, 
cit și calitativi ai producției.

Bujor BOGDAN
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(Continuare în pag. a 8-a)

. . Cu bucate
„tot așa șl iar așa"

nu se cîștigă clienții
Calitatea servirii, dimensiune esențială a comerțului nou, 

modern, constituie o cerință mereu „la zi“ și pentru unitățile 
I.C.S.A.P. Petroșani. Din multitudinea de fațete ale acestui 
principiu comercial am ales pentru ancheta de față una : 
ce ni se oferă la orele prînzului în unitățile alimentației pu
blice ? Evident, pot exista restaurante, bufete, braserii etc. 
în care meniurile sînt alcătuite cu multă... migală și cu mult 
gust, în care ospătarii și întreg personalul practică un servi
ciu (aproape) ireproșabil. Dar...

(Citiți in pag. a VHI-a)

a3

colectivitate
S Omul harnic muncește oriunde — etică și echitate in abataje. 

Voltajul muncii.

Dialog cetățenesc
O Lupeniul se afirmă în competiția înfrumusețării.
• Rubrica „Cititorii au cuvîntul“ (Pag. 4—5)

răni de ia mina Vulcan. De 
asemenea, 80 de meseriași 
au primit premii din fon
dul de 1 la sută.

EXPOZIȚIE. La filiala Pe
troșani a A.G.V.P.S. a fost 
amenajată o expoziție de 
vînat împăiat. Expoziția 
poate fi vizitată de grupuri 
organizate între orele 8—12 
șl 15,30—19. 
ționează un 
sportiv.

Tot aici func- 
ceiitru de tir

PE TARA. LaLOCUL II
ultima etapă, de ia RiumAcu 
Vileea, a concursul ui eultu- 
ral-ari.ist.i-c al pionierilor și 
școlarilor „Partid, inima 
țârii", revista muz-ical-ooce-

grafică „Un zimbet, o 
floare" a Liceului din Pe- 
trila a fost apreciată cu un 
binemeritat și prestigios loc 
II pe țară.

AU ÎNCEPUT lucrări
le de modernizare a ma
gazinului nr. 5 mezeluri- 
brinzeturi de pe strada Re
publicii din Petroșani. Uni
tatea va fi înzestrată cu 
mobilier nou, congelatoare, 
iar pereții din interior vor 
fi faianțați în întregime.

E.G.L. și alții) pentru asi
gurarea apei calde mena
jere pentru tinerii cămiiniști 
din blocul 11/A, cartierul 
Aeroport. „De trei sâptă- 
mirei nu știm cum e apa 
caldă" — ne-au scris tine
rii. Așteptăm cu emoție o 
„săpuneaJă" — scriem noi'!

IN CURIND... se vor de
finitiva studiile 
se de gospodari 
Drlja, asociației de locatari,

(intreprin- 
ai minei

LA CONCURSUL 
TRU APAR AR EA 
EI", desfășurat recent 
Valea Jiului, echipajul 
vilor de la Liceul din 
câni a ocupat locul I. 
mătoarele două locuri 
revenit elevelor de ia 
ceuă din Petroșani și 
trila»

„PEN- 
PATRI- 

in 
ele- 
Uri- 
Ur- 
au 
ti
po

LA LIBRĂRIA „ION 
CREANGA" are loc inline, 
ora 18, o întilnire cu scri
itorul! Radu Selejan, auto
rul volumelor „Cotit urile 
neliniștei", „Cântece și deis- 
cintecc de piatră", „Trans
pirația subpămintului", „Ța
ra curcubeului de piatră", 
„Tîrziul clipei".

In cadrul întâlnirii, auto
rul va da autografe și se 
va întreține cu cititorii.

J

La tipografia din Petroșani, ne 
aflam cu cîteva zile în urmă în fața 
unor coli de hirtie. Erau hîrtii ti
părite, legate cu sfoară in topuri 
de cîte 500, 1 000 sau 2 00o bucăți. 
Hîrtii cu și fără antet, cu liniatură 
pe verticală și orizontală, pe o sin
gură față sau pe amîndouă. Unele 
dintre ele, cil foarte mult 'rost. Al
tele...

Despre aceste ,,imprimate" aflăm 
că în măsură tipografică poartă 
mărimea 1/8. Ceea ce înseamnă cît 
o coală obișnuită de scris cereri. 
Pe aceste coli 1/8 aproape albe scrie 
ba situație, ba raport sau centraliza
tor. Pe unele serie către. Chiar așa, 
către. lată o coală pe care scrie 
angajament, alta adeverință — am
bele cu cîte 4—6 rînduri care încă
peau foarte bine și pe o codiță de 
1/16. Dar e mult mai elegantă coa
la mare ! Iți inspiră întrebarea : 
de ce ?

De ce beneficiarii acestor impri
mate — „Vîscoza" Lupeni, Con
siliul popular Uricani, Grupul 
de șantiere al T. C. H. — nu-și 
ridică marfa din tipografie ? 
De rușine că nu mai au ce fa-ce cu 
o mare parte din aceste hîrtii ?

De ce au mai fost coman
da te ?

Ion MUSTAȚA
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Controlul îndeplinirii sarcinilor, 
componentă esențială a stilului 

de muncă
Controlul efectuat de colecti

vul trimis, în preajma analizei la 
fața locului a biroului Comitetu
lui municipal de partid, a reținut, 
pe lingă rezultatele bune obținu
ți' și o seamă de neajunsuri în 
activitatea organelor și organiza
țiilor de partid din orașul Petrila, 
care s-au răsfrînt negativ asupra 
activității și a rezultatelor econo
mice înregistrate. De axemplu, la 
unele organizații de bază (nr. 1, 7, 
11. 12. atelier me
canic de la E. M. 
Petrila, nr. 3, 4, 
5 C, 6, 7, 8, TESA 
E. M. Lonea, pre
parați!' și alte u- 
nități) planurile 
de muncă nu con
țin sarcini concre
te cu termene și responsa
bilități, nu există un con
trol sistematic asupra activi
tății organizațiilor, de masă și 

-obștești, nu sînt aplicate măsu
rile stabilite în lumina indicați
ilor conducerii superioare de 
partid și de stat. Există neajun
suri și în privința disciplinei de 
partid și de producție, a calității 
producției, a risipei de materiale, 
de energie electrică și pneuma
tică, plasarea posturilor la lucră
rile de întreținere. Cea mai mare 
parte a lipsurilor constatate se 
datoresc neglijării controlului a- 
snpra îndeplinirii hotărîrilor. In 
cadrul dezbaterilor s-a subliniat 
în spirit critic faptul că a slăbit 
exigența și combativitatea comu
niștilor în multe organizații de 
bază. Au fost date exemple, în
deosebi de la E.M. Petrila, unde 
spiritul de răspundere și atitu
dinea critică nu se manifestă în
totdeauna satisfăcător.

Insuficient au fost ajutate în 
activitatea lor sindicatele ș>i or
ganizațiile de tineret. Nu peste tot 
s-a acordat atenție problemelor 
conducerii, îmbunătățirii stilului 
și metodelor de muncă, planifică
rii muncii de partid. Din această 
cauză unele organizații de bază 
nu reușesc să cuprindă toate latu

VIAȚA 
DE PARTID

încheierea anului în
Potrivit indicațiilo-r conducerii 

; partidului, cursurile invățâmîniu- 
? lui tic partid își vor încheia activi- 
■ lalea pină la 1 iunie a. c. in ceea 
: ce privește invățămîntul, cadrelor 
: didactice, acesta se va încheia 

■; după terminarea anului școlar.
In toate formele de învățămint 

: se vor organiza 1—2 convorbiri 
; recapitulative. Dezbaterile se vor 
: referi la problemele specifice 
: cursului și la problematica ce de- 
: curge din documentele plenarei 
; C.C. al P.C.R. și sesiunea M.A.N. 
i din martie a. c.

După mai bine de un an de la 
adoptarea Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R., din 28 februarie — 2 
martie 1973, cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice 
și sportului, conferința municipa
lă de dare de seamă și alegeri 
a C.M.E.F.S. Petroșani a consti
tuit cadrul unor dezbateri, vii, 
multilaterale ale rezultatelor ob
ținute de anul trecut și pînă a- 
cum pe tărîmul sportului de 
masă și de performanță din Va
lea Jiului și jalonarea principale
lor obiective ce se vor înfăptuite 
în viitor.

După cum a reieșit din darea 
de seamă, din celelalte materi
ale prezentate precum și fruc
tuoasele dezbateri la caro au luat 
parte numeroși vorbitori, -bilan
țul activității sportive în Valea 
jiului a fost apreciat, în general, 
ca rodnic. Coordonîndu-și acti
vitatea în spiritul de exigență 
cerut de partid — cluburile și 
asociațiile sportive din munici
piul nostru au obținut rezultate 
pozitive în activitatea competi- 
țională de performanță la diferi
te discipline sportive, în nume
roase competiții, rezultate chiar 
superioare — în unele cazuri — 
obiectivelor propuse. Prin cuvîn- 
tul lor reprezentanții cluburilor 

rile activității. Insuficient au fost 
controlate și îndrumate aceste 
organizații de către comitetele de 
partid pe exploatare.

Analiza la fața locului a birou
lui Comitetului municipal de 
partid s-a dovedit un sprijin 
concret și eficient acordat orga
nelor și organizațiilor de partid 
de pe raza orașului Petrila. • Sta
bilind direcțiile viitoare de ac
țiune, analiza a subliniat necesi

tatea efectuării u- 
nui control siste
matic asupra ac
tivității organiza
țiilor de partid din 
raza orașului, s-a 
cerut îmbunătăți
rea sistemului de 
urmărire și apli

care a hotărîrilor adoptate. Este 
necesar să se acționeze cu mai 
multă stăruință pentru îmbună
tățirea întregit activități de 
partid, a conținutului adunărilor 
generale, a contribuției întregu
lui activ de partid pentru înfăp
tuirea programului stabilit, stT 
se consulte în permanență colec
tivele de salariați, să fie întărită 
munca colectivă. Trebuie acorda
tă mai multă atenție funcționă
rii controlului muncitoresc și a 
comisiilor pe probleme. Analiza 
a stabilit, de asemenea, necesita
tea de a îndruma birourile orga
nizați ilor de bază ca între adună
rile generale să se desfășoare o 
susținută muncă politică de la om 
la om, să se îmbunătățească în 
mod sistematic metodele de mun
că ale organizațiilor de bază, 
sindicat și U.T.C., iar în practica 
activității de partid să se înce
tățenească un stil de muncă di
namic, pe baza unei largi consul
tări a tuturor comuniștilor și oa
menilor muncii, care să impulsio
neze întreaga viață și activitate 
a organelor și organizațiilor de 
partid asigurînd creșterea conti
nuă a rolului lor conducător în 
toate sectoarele de activitate.

Cornel HOCMAN

învățămîntul de partid
Pentru reușita dezbaterilor re- : 

capitulative, organele de partid : 
vor repartiza din timp membrii lor. ■ 
ai consiliilor pe probleme și lee- • 
lorii pe forme de învățămint, pen- : 
tru a ajuta cursanții în însușirea : 
problemelor ce vor constitui obl- ■ 
ectul dezbaterilor finale.

Important de reținut : dezbateri- i 
le finale trebuie să fie slrins le- : 
gate de problemele studiate in ; 
cursul anului, să contribuie la • 
mobilizarea comuniștilor, a oanie- i 
nilor muncii la îndeplinirea sar- : 
cinilor ce le revin în prezent din : 
holăririle de partid.

sportive, au reliefat experiența 
pozitivă acumulată în perioada 
analizată, arătind, totodată, și ne
ajunsurile existente. S-a apreciat 
că în unele domenii spor
tive rezultatele nu corespund 
pe deplin potențialului u-

Sportul Văii 
unor noi

man și material existent, 
multe dintre handicapurile de 
naturi diferite ivite în cursul ac
tivității puteau fi evitate prin- 
tr-o organizare mai bună prin- 
tr-o dăruire mai mare, prin uti
lizarea cu maximum de eficiență 
a condițiilor pe care — și în 
care — echipele sau sportivii in
dividuali își desfășoară activita
tea.

Analiza efectuată a pus în evi
dență faptul că la unele echipe 
din ramuri și. probe sportive nu 
lipsite de tineri talentați. instru-

trei 
Mircea A- 
Edei Ero- 

Nicolae E-

—
Vestea, rea, s-a răspindit cu re

peziciune în întregul sector. In a- 
ceeași zi, 7 mai, tot colectivul 
sectorului II al minei Lonea vor
bea cu justificată indignare des
pre abaterea de la disciplină, 
deosebit de gravă, 
săvirșită de trei ti- ——— 
neri salariați, 
uteciști: 
ghiniței, 
slav și 
nache. De fapt, ju
decind după gravi
tatea greșelii cei 
trei tineri nici nu se 
puteau aștepta la o 
judecată prea blin
da din partea co
lectivului. Să 
la mijlocul 
lași brigăzile neaprovizionate 
lemn, să încerci 
din mină, pentru a nu fi văzut de 
maiștri, folosind căi ocolite și ne
permise de normele de protecție 
a muncii, sint, intr-odevăr, fapte 
de neiertat.

...Grupa sindicală nr. 1, biroul 
său au acționat prompt supu- 
nind acest caz discuției colectivu
lui. Chiar a doua zi a fost con
vocată adunarea grupei. Minerii 
Ion Cîmpeanu, Andrei Lungu, 

V __________

părăsești lucrul 
schimbului, să 

cu 
să te „strecori11

• Consiliul comunal Bani
ța al F.U.S. a analizat contri
buția cetățenilor din localita
te la realizarea sarcinilor de 
plan pe linia asigurării fon
dului centralizat al statului 
și a angajamentelor asumate 
pe trimestrul II. Cu acest pri-

Consiliiie Frontului 
Unității Socialiste 

în acțiune

lej a reieșit că planul de con
tractări a fost realizat și de
pășit. Astfel, la bovine s-a 
realizat 66 la sută din planul 
anual, la tineret bovin 85 la 
sută, porcine 122 la sută, miei 
115 la sută, lapte 90 la sută, 
iar la lină 85 la sută din pla
nul anual.

0 O preocupare susținută 
in această direcție o are și 
Consiliul orășenesc Uricani al 
F.U.S., care a obținut rezulta
te bune în realizarea planului 
de contractări. Pînă în pre
zent au fost predate fondului 
centralizat al statului 34 bo
vine, 229 tineret bovin, 115 
ovine, 128 porcine, 225 miei, 
150 hl lapte vacă, 2300 kg caș 
de oaie. Acțiunea continuă.

PROGRAMUL UNIVERSITĂȚII SERALE DE PARTID

ECONOMIE, anul II, secția din Cupeuri, in ziua de lu.ii, Zii mai, 
ora 17, ta <4ul>ul din localitate, iar anul III, secția din Petroșani, mi 
aceeași, ă la cabinetul de partid.

POLITICA EXTERNA, anii I și II, in ziua de marți. 21 mai, 
ora 17, la cabineitUtl de partid.

iți de antrenori bine pregătiți 
profesional, s-an- înregistrat pro
grese foarte lente, nesemnificati
ve, sau chiar stagnări. De ase
menea, s-au făcut referiri critice 
la lipsa de preocupare a unor 
cadre cu munci de răspundere pe

Jiului în fața 
imperative

linie de sport pentru dezvolta
rea la cote superioare a sportu
lui din Valea Jiului. Referire va
labilă, îndeosebi, la sportul de 
masă care constituie, încă pentru 
mulți, o necunoscută, mai bine 
zis, sportul de masă se practică 
doar sporadic, ocazional. O reu
șită totuși pe această linie au con
stituit-o activitățile la multiple 
discipline sportive prilejuite de 
disputele din „Cupa tineretului11 
— competiție amplă, cu adevă
rat caracter de masă, care a a-

loan Albu, 
principal 
arâtat cu 
trei tineri 
brigăzilor 
rului.

ca și maistrul minier 
Ludovic Cizmaș le-au 
cuvenita exigență celor 
ce daune au produs 

in realizarea prelimina- 
Le-au explicat la ce peri

O lecție de disciplină
muncitorească

cole s-au expus încercînd să iasă 
din subteran pe căi nepermise 
circulației personalului, i-au sfă
tuit asupra necesității respectării 
obligațiilor ce le revin pentru a se 
integra in disciplina muncii minie
re.

Care a fost efectul intervenției 
grupei sindicale ? Despre aceas
ta tovarășul Vasile Lungu, respon
sabilul comisiei pentru protecția 
muncii, legislație și asigurări so
ciale din cadrul comitetului sin
dicatului, ne-a spus : „Cazul ce
lor trei tineri putea fi foa-rte sim
plu rezolvat pe cale administrati-

Totuși, unde sînt
„Șantierele tineretului" ?

Sîinbălă (ltifnnneața, la sedii-ui! cmni- 
telului municipal U.T.C., tovarășul 
prim-secretar Nicolae Haneș ne infor
ma : mîine organizăm o vastă acțiune 
patriotică pe șantierele tineretului dwi 
municipiu. Tovarășul Nicelae Napro- 
dean, președintele C*o>n.s-iliului tineret 
muncitoresc, a plecat să pregătească 
reușita acțiunii.

Conlorm înțelegerii, ne-am prezen
tat, diHninică, la ștrandul din cartierul 
Aeroport, unul din obiectivele aflate 
in preocupările tinerilor. Spre mvr- 
prinderea noastră, insa, aici n-am im- 
lîlnit nici un tinăr ven.it să munceas
că. (Deși sint atîtea de făcut !). To
varășul Nicoilae Ciucaș, angajat al 
E.G.C. care răspunde de amenajarea 
ștrandului, ne spune «că de două săp- 
tămîni a ied n-a mai venit nimeni să 
lucreze. Tot ce s-a făcut în ’73 acum 
este distrus. Multe prefabricate au 
fost sparte, tunetele descompletate, te
renul plin de gunoaie.

Lacul de agrement trebuia dat in 
folosință la 1 Mai. Dar, albia lacului 
este și acum secată, plină eu tot felul 
de obiecte și murdării. Aici un grup 
de peste 100 de elevi de la liceu. con
duși de profesorii Ștefan Csutak și 
E. Golgoțiu, lucrau La curățirea tere
nului din jurul lacului. Pe la <wa H au 
plecat in cartierul Carpați unde au 
executat aceleași lucrări de «‘•urățire 
a taluzului, pe care, s-o spunem des
chis, trebuiau să le execute locatarii 
din cartier. Albia lacului a rămas in 
aceeași stare.

Deci, care e bilanțul acțiunilor ti
nerești ? Tovarășul loan Șododescu, 
șeful serviciului gospodărie (Hm ca
drul consiliului popular municipal 
ne-a „edificat* : Aseară am fost anun
țai că s-au mobilizat elevii și trebuie 
să le dăm de lucru, dar peste noapte 
n-am avut cum să asigurăm mașinile 
și utilajele necesare unor lucrări mai 
importante... (E olar !).

tras un mare număr de parti- 
cipanți. Totuși, unele asociații 
(Minerul Uricani, Minerul Vul
can, Energia Paroșeni) nu au ma
nifestat un interes d. g bit pen
tru a face ca la această conipe- 
tiție participarea for să fie mai
mult decît un simplu act de
prezență.

Totodată s-a subliniat că sta-
rea disciplinară, munca de ed u-
cație a sportivilor în general, sînt 
și acum probleme insuficient ur
mărite de către factorii de con
ducere a unor cluburi și asocia
ții sportive.

In încheierea dezbaterilor, sol
date cu adoptarea unor impor
tante hotărîri, cuprinzînd obiec
tivele prevăzute pentru anul 
1974, s-au ales noii membri ai 
C.M.E.F.S. care, în spiritul im
portantului. document elaborat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
anul trecut, s-au angajat să cins
tească prin rezultate de certă va
loare cele două mărețe eveni
mente politice ale anului — a 
XXX-a aniversare a Eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea al 
P.C.R., să dezvolte neîncetat 
sportul de masă și de performan
ță în Valea Jiului.

Ionel ȚABREA

vă prin desfacerea contractului 
de muncă. Dar era o decizie pri
pită. Biroul grupei sindicale a so
cotit că este mai educativ, să se 
stea de vorbă cu cei căzuți în gre
șeală. Aceasta nu înseamnă ingă- 

Dimpotrivă. 
sindicală nu 
așteptat să 1 

o săptămină I 
a veni ora I 

m un - |

duință.
Grupa 
a mai 
treacă 
pentru 
de dirigenție 
citorească, și a pjs 
in discuție cazul 
chiar a doua zi. Nu
mai în discuția cu 
muncitorii, ascul- 
tind cuvintele lor 
aspre, dar drepte, 

cei trei tineri și-au putut 
da seama cit de grav au greșit 
față de colectivul care și-a asu
mat sarcina să-i învețe o meserie. 
Nu exagerez cu nimic dar cel mai 
tinăr dintre ei, Mircea 
cu lacrimi in ochi le-a 
nerilor să-i ierte, să le 
rămînerea mai departe 
oul colectivului. Este o
că tinerii au învățat ceva din lec
ția de disciplină muncitorească.

Aghiniței, 
cerut mi- 
îngâduie 
in mijlo- 
garanție

• BĂLAN

In celelalte localități situația era 
identică. La Uricani, comitetul U.T.C. 
și-a programat la du-bul tineretuluâ 
un astfel de șantier... ai tineretului. 
Ilar nici aici nu se Hiera duminică. 
Petru Pușcaș, primul -secret ar motiva t 
N-am reușit să organizăm nimic din 
cauza altor acțiuni. La popicărie mi 
s-a stabilit amplasamentul.

După două zile am făcut, cunoscut* 
constatările noastre tovarășului Nieo- 
iae Haneș, care ne-a relatat :

— Am avut încredere în tovarășul 
Napro-dean și in ceilalți activiști. Eu 
nu mă pot ocupa de toate cele 24 
șantiere din municipiu. Dacă lucruri
le stau așa — și vă cred că dumi
nică nu s-a lucrat peste tot — vom 
lua măsuri ca viitoarele acțiuni pa
triotice să se desfășoare în conformi
tate eu programul stabilit de comun 
acord eu consHiile populare.

...Comentariile sfeM de prisos. Vom 
feveni !

Pentru a cuprinde în spa
țiul rezervat cit mai multe 
fapte din bogata biografie a 
Măriei Cimpean — de 29 de 
ani fără întrerupere activistă 
obștească —, am inversat cro
nologia faptelor. Am început 
cu satisfacțiile acestei activis
te.

— Satisfacțiile muncii me
le ? La cei 5» de ani ai mei 
doresc să am parte de sănăta
te, să-mi pot îndeplini sarei-

A trăi cu adevărat
nile cit mai mult ; aceasta es
te satisfacția ; văd cum prin 
munca organizației de partid 
din cartier, a organizației de 
femei și a celorlalți factori se 
rezolvă probleme, crește și în
florește cartierul spre binele 
oamenilor.

...Satisfacții. Ca secretară a 
organizației de partid nr. 2 
din cartierul Aeroport, ca 
membră a Comitetului muni
cipal al femeilor și ca preșe
dintă a asociației de Cruce 
Roșie din cartier — satisfac
țiile datoriei Împlinite nu 
sînt puține. Dacă în cei doi 
ani de cînd este secretară de 
partid în cartier organizația 
de bază s-a întărit continuu 
prin primirea de noi membri, 
dacă în cartier anul trecut s-a 
obținut spațiu pentru a treia 
grădiniță de copii, dacă far
macia a trecut la program 
zilnic de funcționare, dacă ti
nerele femei frecventează cer
cul de educație sanitară 
„școala mamei" iar 22 femei 
se pregătesc cu asiduitate să 
participe la concursul echipe
lor de cruce roșie, și cîte și 
cite acțiuni obștești reușite 
pentru binele oamenilor — 
toate la un loc sînt fapte care 
dau dimensiunea reală a unei 
vieți de om trăită cu adevărat 
pentru cauza nobilă a colecti
vității.
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Pentru 
îmbunătățirea 

calității 
cărbunelui

La mina Lupenî a fost 
pusă în funcțiune o 
nouă bandă de claubaj 
la buncărul care colec
tează producția între o- 
rizonturile 440 si 400. 
Noua instalație va per
mite alegerea șistului 
vizibil din producția 
sectoarelor III, IV și VI,

contribuind la asigura
rea îmbunătățirii calită
ții producției abatajelor.

Acordul global
confirmă

Incepînd cu anul 1974 
la lucrările de repara
ții capitale de la Uzina 
electrică Paroșeni s-a in
trodus acordul global, 
asigurîndu-se condițiile 
de reducere a termene
lor de execuție și do îm
bunătățire a calității lu
crărilor. Astfel, terme
nele de execuție a re

parațiilor capitale de la 
moara de cărbune V B 
și electropompa de ali
mentare nr. 2 au fost 
reduse cu 5 la sută.

Va spori 
operativitatea

In cadrul preparației 
Petrila a sosit o loco
motivă Diesel hidraulică, 
după lucrări de repara
ții capitale. Noua loco
motivă va contribui la 
asigurarea operativității 
manevrării garniturilor.

de vagoane necesare ex
pedierii producției de 
cărbune și va permite 
reducerea consumului de 
combustibil.

Soluții eficiente
Colectivul șantierului 

de amplificare și moder
nizare a preparației Lu- 
peni promovează soluții 
de execuție din cele mai 
eficiente. Astfel, durata 
de ridicare a celor două 
culuare metalice ale in
stalației de dozare a 
magnetitei — în greuta
te de 14 tone și 18 tone

— între corpurile „sor- 
tare-spălare“ și „flo- 
culant" a fost scurtată 
cu 30 la sută prin uti
lizarea unei instalații 
ajutătoare de ridicat pe 
cabluri, concepută de șe
ful echipei de montori 
loan Popa, tehnicianul 
loan Cristea și șeful de 
lot ing. Luca Suciu.

O nouă stație 
telegrizumetrică

In cursul acestei săp- 
tămîni la mina Uricani

au început lucrările de 
montare a stației tele- 
grizumetrice. Lucrările 
de montaj a noii insta
lații care se execută în 
cadrul sectoarelor de in- 

' vestiții și electromecanic 
vor fi terminate pînă la 
sfirșitul trimestrului II. 
Punerea în funcțiune a a- 
cestei stații telegrizume- 
trice automate va asigu
ra depistarea operativă 
a concentrațiilor de me
tan la punctele de lucru 
din subteran, contribu
ind la creșterea securi
tății muncii.

—

Grinda pășitoare in producția de serie
Tezele de doctorat

Unul din obiectivele imediate care se află 
în fața colectivului Secției de s-tîlpi 
Vulcan îl constituie producerea în 
cestui trimestru a primului lot de grinzi pă
șitoare — în variantă îmbunătățită 
taie în cadrul I.C.P.M.C. Petroșani. Asimila
rea acestui nou produs dt-stinat mecanizării a- 
vansate a susținerii din abataje urinează pe
rioadei de experimentare a primului lot de 

. grinzi care a fost efectuată în cursul anului 
trecut la sectorul II al minei Dîlja și a sinte
tizării concluziilor care s-au desprins din pe
rioada de urmărire și exploatare pe care am 
efectuat-o împreună cu specialiștii minei.

Noul tip de grindă va prezenta soluții îmbu
nătățite în ceea ce privește sistemul elastic 
de menținere a grinzii la pășire, sistemul de 
conjugare a stilpilor cu grinda care se va rea
liza prin furci si bolturi, includerea unei 

k________________  ______________________

hidraulici 
cursul a-

proiec-

grinzi articulate de 1,25 m în față pentru sus
ținerea provizorie a zonei depilate etc. Se 
prevăd o serie de subansamble ale grinzii pă
șitoare (îndeosebi sistemul de conjugare a stîl- 
pilor cu grinda) realizate diferențiat pentru 
condițiile de tavan artificial sau natural în 
care acestea vor lucra.

întregul proces de perfecționare construc
tivă a grinzilor pășitoare își propune ca, pe 
lingă avantajele cunoscute ale acestui utilaj 
(grad de mecanizare avansată, adaptabilitate 
la variațiile de grosime ale stratului, cost re
dus etc.), să asigure o integrare cit mai mare 
în ciclul de lucru din abataj și 
sporită, contribuind în acest fel 
eficienței activității la fronturile

o siguranță 
la creșterea 
de lucru.

potențial științific ce se cere
mai bine valorificat

Spațiile proauctive
nou construite să producă

înainte de termen !

La sectorul IV al minei Vul
can au fost introduse în aba
taje două combine de tipul 
2 K-52. Șeful de sector, Mihai 
Cioiu, ne-a furnizat citeva e- 
leinente referitoare la primele 
rezultate obținute :

— Productivitatea obținută 
este superioară perioadei an-

O parte din obiectivele 
prinse în planul do dezvoltare al 
întreprinderii de utilaj minier 
Petroșani sînt în pragul finaliză
rii. Prin ritmul înalt de execu
ție atins de către formațiile de 
lucru ale lotului Petroșani al 
T.C.M.M. și ale beneficiarului 
s-au creat premise certe ca la 
finele lunii mai. în devans cu trei 
luni față de prevederile inițiale, 
să fie terminate primele trei tra- 
vee care vor găzdui secțiile debi- 
4are. construcții metalice și țevi 
flanșate din noua bală monobloc 
■aflată în execuție.

Utilajele se află deja pe posta
ment.. Se pune întrebarea: cit de 
grabnic se va trece la valorifica
rea noilor capacități productive ? 
întrebare justificată, socotim. în- 
trucît așa cum am putut consta
ta. deocamdată mai există serioa
se piedici în calea utilizării nor
male în viitor a noilor capacități.

Expunem, cîteva. In procesul 
tehnologic ce Se va desfășura în 
aceste noi spații productive se 
utilizează energie pneumatică. 
Pînă la această dată alimentarea 
cu energie nu s-a realizat încă. 
Din simplul motiv că în planul 
de execuție sînt omise o parte 
din rețelele de aer comprimat. In 
plus, este mult întîrziată devie
rea drumului național 66, ceea ce 
va afecta și în continuare exe
cuția rețelelor de alimentare cu 
energie pneumatică și. în aceeași 
măsură, a celor electrice. Nici a- 
limentarea cu energie electrică a 
halci, pînă la această dată, nu 
este asigurată deoarece construc
ția propriu-zisă a noului tablou 
de. distribuție nu e nici 
minată. Execuția acestuia 
fectată de linia electrică 
kVA al cărei traseu nu 
deviat de către secția de rețele 
electrice din Valea Jiului a I.R.E. 
Deva. Iată un „carusel" din care 
trebuie să iasă cît mai curînd a-

Cll- tît constructorul cît și beneficia
rul.

încă de pe acum se manifestă 
îngrijorarea că în iarnă nu va fi 
posibilă încălzirea noilor hale, 
îngrijorare firească din moment 
ce nu este încă precizată soluția 
tehnică ce va fi aplicată la con
strucția viitoarei centrale termi
ce, din care cauza executantul nu 
poate demara lucrarea. Unul din 
motive: pînă în prezent utilajul 
-necesar producerii de energie ter
mica nu este contractat.

Important e ca noile
tăți productive 
I. U. M. P. să 
urgent utilizate 
zarea de produse.
tă utilaje, mașini și instalații me
reu mai multe și de calitate îm
bunătățită. Se impune deci, ca 
beneficiarul investiției și execu- 
tanții (ne referim și la secția din 
Valea Jiului a I.R.E. Deva) să a- 
sigure toate condițiile ca, înce- 
pînd din luna iunie, să fie ex
pediate ritmic cu destinația mi
nelor toate reperele care din 
punctul de vedere al spațiilor 
productive create au fabricația a- 
sigurată.

capaci- 
create ia 

fie cit mai 
pentru reali- 
Minerii așteap-

Pe 
Pe 
la

terioare cu peste 2,4 tone 
post, ajungînd la 9,4 tone 
post. Efectivul pe schimb 
un abataj a scăzut de la 16 la
12 oameni, au fost eliminați 
timpii morți la perforarea gă
urilor, încărcarea acestora etc. 
Efortul fizic a fost redus con
siderabil, volumul de cărbu
ne încărcat manual reducin- 
du-se cu 75 la sută.

— Care sînt problemele spe
cifice ocazionate de introduce
rea mecanizării?

— Datorită unor deranja
mente tectonice am fost nevoiți 
să oprim combina la unul din 
panouri și să trecem pentru 
un timp la „pușcare". O altă 
problemă cu care ne confrun
tăm este uzura avansată a ce
lor două combine primite.

Brigăzile care exploatează 
în prezent cele două combine 
au lucrat pînă acum doar 
„pușcare". Acum însă, 
convins de avantajele 
tehnologii.

Biblioteca Institutului de mine 
Petroșani. In fișierul pe care scrie 
„Teze de doctorat" găsim un nu
măr de 19 teze susținute în ca- 

■ drul institutului în perioada ani
lor 1969 1973. Rețin atenția în
mod deosebit trei teze — singu
rele cu teme luate din proble
matica bazinului nostru — elabo
rate de inginerii Aurelian Simio- 
nescu, Alexandru Popescu și Con
stantin Teodorescu. Nu ne-am 
propus o analiză a acestor teze 
—• nu intră în competența noas
tră —, ci a modului în care își 
găsesc aplicabilitatea în procesul 
de producție. Aprecierile făcute 
de specialiștii din producție și 
cercetare scot în evidentă că lu
crările sînt „de q reală valoare 
teoretică și practică, constituind 
un sprijin deosebit de util pen
tru colectivele de ingineri din 
producție". Dar în unitățile eco
nomice aceste teze nu sînt cu
noscute (serviciul tehnic inves
tiții. inovații etc. — C.C.P.), iar 
acolo unde sînt cunoscute fie că 
nu se aplică, fie că se rezumă 
doar la încercări neconvingătoa
re. Spre exemplificare, să luăm 
teza de doctorat a inginerului 
Constantin Teodorescu, care „ne 
pune la îndemînă o metodă sim
plă de calcul a debitului de me
tan, cu posibilități de aplicare de 
către fiecare inginer de exploa
tare și care vine să completeze 
un gol care există în proiectarea 
aerajului parțial", apreciere fă
cută de inginerul loan Tarcea, 
șeful serviciului de aeraj și pro
tecția muncii din C.C.P. Dar nici 
această metodă de calcul nu se 
aplică. De ce ? Metoda nefiind 
prinsă într-un act normativ, nu 
se poate încă aplica și. probabil, 
doar la elaborarea instrucțiunilor

viitoare va fi introdusă în calcul.
O altă teză de doctorat — a- 

preciată elogios de către ing. Con
stantin Morarii, directorul E. M. 
Aninoașa — este și cea elabora 1 
de ing. Alexandru Popescu. D r. 
jarea presiunii stratului 3, cu ta
vanul artificial, după metoda ex
pusă de inginerul amintit, nu 
poate fi întîlnită pînă Ia această 
dată în abataje. Revenim cu a- 
ceeași întrebare : de ce ? Răs 
prinsurile sînt neconvingătoare. 
Ne oprim aici cu investigații! . 
Tezele au fost elaborați- s a-: 
făcut eforturi pentru aceasta 
aprecierile atestă utilitatea pr - 
tică a soluțiilor propuse, dar în 
practică nu le întîlnim valorifica
te. Cine poartă vina ? Părerile 
sînt împărțite, institutul conside
ră că principalul „beneficiar". 
Centrala cărbunelui Petroșani, nu 
se preocupă în suficientă măsură 
de materializarea ideilor și stu
diilor efectuate, iar specialiștii 
din cadrul C.C.P. cu care am slal 
de vorbă susțin că institutul, 
pectiv. „posesorii" soluțiilor 
primate în tezele de doctorat 
manifestă suficient, interes 
tru această valorificare. Se iro
sește în acest fel un important 
potențial de creație tehnică. a 
cărei principală rațiune ar fi toc
mai aplicarea nemijlocită în pro
ducție. Analizarea tezelor de doc 
torat și aplicarea cît mai rapidă 
în procesul de producție a so
luțiilor propuse constituie dezide
rate a căror realizare efectivă d- 
către direcția de dezvoltare dm 
C.C.P. trebuie să contribuie la 
îmbunătățirea continuă a proce
sului productiv.

r<s- 
ex- 
nu 

pen-

Dorin GHEȚA

Mecanizarea lucrărilor
în depozitele minelor

Efectuarea operativă a lucră
rilor de încărcare-descărcare din 
depozitele minelor are o influen
ță directă asupra ritmicității 
muncii de la fronturile de lucru 
diin subteran. Ultimii ani au în
registrat o creștere rapidă a gra
dului de mecanizare a acestor 
lucrări prin extinderea macara
lelor portal în depozitele de lem-

ca ter-
este a-

Anton HOFFMAN

OMMB»"

ne (în fotografie cea a depozitu
lui minei Petrila), precum și prii» 
utilizarea benzilor —cocostîrcși 
a bolinderelor la manevrarea ma
terialelor de masă (nisip, piatră 
concasată etc4).

După cum ne-a informat tova
rășul Gheorghe Szekely, șeful 
depozitului minei Petrila, utili
zarea macaralei portal a permis 
reducerea cu circa 40 la sută a 
posturilor afectate manevrării 
lemnului, fapt ce ilustrează con
vingător eficiența acestei insta
lații.

Extinderea mecanizării încăr
cării și descărcării materialelor 
de masă, creșterea capacității de 
recepționate și a posibilităților 
de stivuire selectivă a depozite
lor dotate cu macarale portal, 
studierea posibilităților de meca
nizare a acestor lucrări și în ca
zul minelor Uricani și Dîlja con
stituie probleme a căror soluțio
nare va contribui la îmbunătăți
rea aprovizionării operative eu 
materiale a locurilor de muncă 
din subteran.

H. M1HAI



Steagul roșu4

Alexandru Pop
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„Mă simt legat 
de ortacii

tire-mpeie. De el, de pttieeperea, de 
răspunderea și conși >nța lui mun- 
eitoireaseă depiimde in ivltiimâ in
stanță nmnea «ulcior, mi.iileir de 
oameni care dau bătălia pen tiu 
cărbune. Este mceainicul mașinii 
de extracție.

...Pe Alexandru Pop l-am găsit 
în schimbul MI la „comandă" in 
■fai-nnuil întunecat al puțuQui ..cen
tru" de la PetriUa. Hupt parcă de 
tot ce era în jur, cemtopit cu arest 
gigant re i se supunea docili. O 
mîișcaire, încă una și semnul 
ro'Șu de pe fumiie se oprește exact, 
'dac exact intre semnele albe. Un 
semnal, apei alte mișcări și... Așa 
ttenp de opt oire. Singur intre pă- 
mînt și cer ea un astnmant in
tr-o cabină sna.țială...

— Nil-s chiar scn-ur — spune 
el în timp ce la romanidă îl în
locuiește coilegul. Mă simt legat 
de oamenii, de ortacii de acolo de 
jos. diin adine.

— Nn i ați văzut niciodată. nu-d 
cunoașteți. .

— Nu, dar an încredere în mine. 
Eu i-am cobe.’-iG eu îi scot dimi
neață.
— Nu-i obositor să faci opt ore

acelea i mișcări, mai ales eind 
producția merge „în plin" ?

— Nu. mai ales atunci oîn.d mer
ge „din plin". Fiecare „cursă" e alt
ceva. Și trebuie făcută repede și 
bine. Aici secundele contează...

— Ați fost strungar. Dc ce v-ați 
ales areasiă meserie ?

— S-ar putea să nu fiu creau4. 
Pentru că nu-i ușoară și pentru 
că e cea mai complexă mașină din 
exploatare.

— Stogitrătatea aceasta din turn 
nu vă obosește ?

— Nu sînt singuir. Semnalele pe 
care le primesc înseamnă muMii. 
Vorbeați de singurătate. Ziua am 
un oaspete. O vrăbiuță. Nu se 
teme de mașină, ti cta-u și miezuri 
t-'e piine... îmi ține de wît.

...Un semnal, o mișcare și coli
via pornește spre inima pămîn- 
(iiliii din ce în re mai repede 
piuă opiid „cade" cu 1G me'.ri pe 
secundă. Altă mișcare și se opreș
te dxact. dar exact șină Ia șină... 
E priceperea, dăruirea omului din
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Cînd noii angajați 
sînt bine primiți
In prima decadă a Junii 

mai, cele mai bune rezulta
te le-au obținut brigăzile 
conduse de Vasile Avarva- 
rei (sectorul 1), Constantin 
.Stan (sectorul II). Florea 
Mionici (sectorul III), Cornel 
Alexe (sectorul IV) în rîndul 
cărora au lucrat cu mult 
spor și noii angajați Vasile 
Tăbăcită, Dumitru Mocanu. 
Gavrilă Mihai, Cornel Be- 
lei...

După numele brigadierilor 
(Avarvarei. Mionici') recu
noaștem colectivul exploată
rii d spre care e vorba: mi
na Petrila. După modul de 
popularizare a rezultatelor 
noilor angajați — la panoul 
fruntașilor, eu o periodicita
te decadală — recunoaștem 
preocuparea vie pentru sti
mularea strădaniilor acesto
ra. dovedită de comitetul 
sindicatului, împreună cu 
comitetul oamenilor muncii 
de la această unitate.

E firesc să auzim despre 
noii angajați și lucruri bu
ne. nu numai faptul că 
„pleacă" de la mină. Iată un 
asemenea lucru : ACOI.O 
UNDE SÎNT PRIMIȚI CU 
DRAGOSTE, MUNCESC 1 
(1. M.)

De ce pleeco ? Pentru că se 
lovesc de greutăți ? Dor mi
nerii care au la această da

tă 15, 17 sau 20 de ani de minerit, 
la începutul acestei meserii nu s-ou 
izbit de aceleași greutăți ? Ba da, 
chiar mai mari I Atunci ? De ce 
pleacă, pentru că nu sînt obișnuiți 
cu mina,’cu munca în mină, sau nu 
sînt obișnuiți cu munca ?

Aceste întrebări ii preocupă pe 
foarte mulți oameni din sectorul IV 
al minei Lupeni. Frămîntările, preo
cupările pentru stabilizarea cadrelor 
ou sporit mai ales după lansarea 
inițiativei brigadierului loan Sălă- 
jean. Angajamentul acestui miner - 
de a stabiliza cel puțin șapte oa-

văzut și efectul: primiți cu căldură 
și grijă tovărășească, o hună parte 
din noii angajați ou rămas, lucrea
ză, se califică în această meserie 
plină de bărbăție care se numește 
minerit. Dar unii, totuși, ou plecat. 
De ce ?

Oamenii care ne-au vorbit des
pre noii angajați aveau o recoman
dare în acest sens; vechimea lor în 
muncă. Ion Costin, Vas'le Cirstoiu, 
Mihai Cirdei, Constantin Măngu, 
Vasile Beleanu - cu toții mineri cu 
foarte mulți ani de abataj. Unul din
tre ei, Constantin Mangu, din intîm- 
plare, tocmai cind aceste rindUri au 
luat drumul tiparului împlinea 20 de 
oni la același sector și aceeași bri-

Etică și echitate în abataje
Omul harnic 

muncește oriunde
meni în brigadă - a fost viu discu
tat, apoi preluat ca o acțiune de 
căpătii a comitetului de partid pe 
sector, o acțiune comunistă prin 
care se face „proces de conștiință" 
pentru fiecare nou angajat care pă
răsește mina.

La puțin timp de la preluarea i- 
nițiativei, aceasta a fost ordonată 
„în timp și spațiu",: s-au făcut re
partizări concrete pe oameni, s-a 
stabilit un anumit traseu al noului 
angajat, pentru acomodarea lui 
treptată. Și, tot in scurt timp, s-a

Atitudini

Lipsește 
un călător
Există pe traseele noastre de 

transport în comun, un autobuz 
pe eare-l ocolesc pînă la vacan
ța mare. E autobuzul nr. 6. de 
la ora 14. p- distanța Petroșani 
— Uricani.

Din cauza aglomerației ? Nu 1 
Sînt și alte ore.de vîrf la care 
cu greu găsesc, nu un loc, ci un 
locșor pe culoar, și spațiu dea
supra capului atîta cit să-mi a- 
jungă să-mi menț'n e» hilibriul, a- 
.tîrnat dc bară

Această cursă de ora 14 are
ceva specific O categorie de na
vetiști cn totul și cu totul apar
te, care dau buzna pe ambele uși 
ide parcă asaltează o redută. In 
calea lor nu rezistă nimeni: fe
mei, copii, vîrstnici, cu toții în
cet, încet au renunțat la cursa de 
Ora 14. prefcrîndu-10 pe următoa
rele

Ca și alți navetiști, subsemna
tul a renunțat la cursa cu prici
na. lăsînt locul unui călător care 
e așteptat să parcurgă distanța 
Petroșani Vulcan sau Lupeni, 
măcar o dată împreună cu nave
tiștii de mai sus.

Acest călător trebuie să fio 
'dirigintele unei clase <le elevi de 
ia liceul nostru industrial. Ar fi 
instructiv pentru toți.

Ilie MARIN

In acel început de octombrie al 
tenului trecut, cînd ortacii săi de la 
mina Petrila asudau în adîncuri pen
tru a-și onora angajamentele luate, 
tînărul Ilie Frunză, vagonetar, „a- 
suda“ și el în fața unei sticle cu 
rachiu.

Abia împlinise 20 de ani cînd, în 
1970, a fost internat pentru dezalco- 
olizare. La mai puțin de un an, după 
aceea, a suferit o condamnare pen
tru comiterea unui ultraj în stare de 
ebrietate. Lecția aspră primită a- 
tunci nu i-a adus însă nici un spor 
de înțelepciune. A uitat-o repede. 
Și-a amintit, poate, ~de ea, în acea 
zi de 2 octombrie cînd în stare a- 
vansată de beție, a provocat scan
dal în centrul orașului, bătîndu-l pe 
militarul Manase R., lovind brutal 
alte trei persoane care au încercat 
să-l liniștească, ultragiind (cu vio
lență) pe lucrătorul de miliție sosit 
la fața locului. A recunoscut-o sin
gur: „Au fost mulți oameni care au 
încercat să ne despartă (peel și Ma
nase R. - n.n.). O recunoaștere ca
re nu are deloc meritul căinței. Re
cidivist, a fost condamnat, de data 
«ceasta, la 1 an și 9 luni închisoare.

întotdeauna, discreția firului 
purtător de energie electrică, es
te însoțită de anonimatul electri
cianului. Noi, beneficiarii, in
trăm „pe fază" doar în cazurile 
.extreme, cînd se produce vreo 
avarie. Atunci ne scandalizăm, 
reclamăm, pretindem, , apelînd la 
fel de fel de argumente ca să 
fim serviți. După ce lumina ne 
inundă din nou casele, deci du
pă ce avaria a fost remediată, 
totul reintră în normal. Firul 
purtător își continuă existența 
tăcută și discretă, iar anonimul 
electrician, continuă să ne rămî- 
nă necunoscut. Nu știm unde se 
duce. în ce condiții lucrează, nu 
știm dacă e sculat din somn și 
trimis pe teren în miezul nopții, 
dacă are timp pentru| televizor

E.M. URICANI: In mijlocul 

ortacilor un brigadier cunos
cut și apreciat de întregul co
lectiv: Traian Pop. Bun orga
nizator al muncii la frontul de 
lucru, dar și apropiat față de 
ortaci, sfătuitor al tinerilor an
gajați — brigadierul constituie 
un model de felul cum trebuie 
dusă munca de modelare a o- 
mului, de sudare a colectivu
lui.

gadă. Nu ne trebuia o recomandare 
mai bună ca să-i ascultăm, să le 
reținem părerile pe care le redăm pe 
scurt:

— Să știți că pleacă cei cărora nu 
le place munca. Cu mina te obiș
nuiești, dar trebuie să ai dragoste 
să lucrezi. (Vasile Cirstoiu). Unii, 
cînd pleacă, ne spun că e prea 
greu, că nu s-au așteptat să fie a- 
tita efort, că li s-a spus despre mi
nă, că totul e mecanizat. Dar nu au 
dreptate. Efortul fizic a scăzut mult 
față de trecutul nostru in minerit, 
dar prin mecanizare nu înseamnă 
să nu mai pui mina, că dispare 
munca efectivă. Pentru noi care lu
crăm, de ce nu e greu ? (Ion Co
stin și, pe aceeași idee, Constantin 
Mangu). In general tinerii care nu 
sînt obișnuiți și nu le place mun
ca, ei pleacă (Mihai Cirdei). De 
tineri ne ocupăm ca de fiii noștri, ca 
să le insuflam dragostea și res
pectul față de muncă. Dar pină să 
ajungă la noi, în școală și mai ales 
in familie, nu se dovedește aceeași 
preocupare (Vasile Beleanu).

In abataj, efortul fizic s-a redus 
simțitor de la an la an. Dar, cum 
spuneau minerii, nu se reduce și 
hărnicia, participarea creatoare, 
munca — legea progresului ome
nesc.

Ionica MUSTAȚĂ

Voltajul muncii
sau cinema, dacă face excursii 
ș.a.m.d.

La C.D.E.E. Petroșani ni S-a 
vorbit cu multă căldură despre 
electricianul Lucian Sava. „Nu-1 
cunoașteți, c tot timpul plecat, 
atîrnat undeva de vreun stîlp" 
„A executat lucrări deosebit de 
grele, cum ar fi L.E.A. (linia e- 
lectrieă aeriană) de 6 kilovolți 
între Petrila și lenea, cu un 
grad înalt de dificultate, pe un 
teren accidentat". „A înlăturat 
avaria de la T.D. (tabloul de dis
tribuție) puțul Ileana I, așa îneît 
mina Lupeni nici nu a simțit a-

varia'1. ,,E unul din oamenii noș
tri de bază". „în vîrstă ?“ „Nu, e 
tînăr, n-are decît 26 de ani, dar 
lucrează orice : reparații de linii, 
îmbunătățiri de tensiune, posturi 
aeriene de transformare... Tot".

Interlocutorii noștri. Andrei 
Samuel, șeful C.D.E.E. și Sabin 
Coc, adjunct, ne-au vorbit mult 
despre munca acestui tînăr, și, în 
general, despre activitatea a>tît 
de discretă și necunoscută a e- 
lectricîenilor. A oamenilor care 
ne asigură lumina în case, ener
gia electrică fără dc care televi
zorul e mut, aparatele casnice

inerte. oameni despre care nu 
știm dacă au timp, la rîndul lor, 
pentru „Columbo*, cel din fieca
re slmbătă.

Discreție și anonimat. Alături 
de aceste calități se mai înscrie 
pricepere, dar mai ales pasiune. 
Pasiune la un înalt voltaj al 
muncii.

Ion MUSTAȚA

0 rea sfătuitoare
Tînărul Ilie Frunză nu are decît 24 

de ani. Destui însă pentru a ști că 
„un pahar mai mult e un blestem". 
II simțise „pe pielea lui" cu numai 
doi ani în urmă. Cum de a putut 
u:‘a acest simplu adevăr?

★
Drama tînărului Ilie Frunză este, 

neîndoielnic, dre^ma nebuniei voite. 
Poate nimeni n-a^ surprins-o, psiho
logic și etic, atit de sugestiv și la
pidar ca marele Shakespeare: „Să 
fii pînă mai adineaori un om simțit, 
îndată după aceea nebun și în clipa 
de față o fiară. Ce ciudat !“. Căci 
cel ce este conștient de urmările 
nefaste ale propriei sale beții - 
bind peste măsură, ca în cazul de 
față - acceptă implicit riscurile ac
tului său. (Surprinde, deci, poziția a- 
părătorului care cerea instanței cir
cumstanțe ușurătoare invocind pro
pria culpă a clientului său: faptul

că se imbătase I). Și urmările beției 
sînt întotdeauna nefaste. Căci exce
sul de alcool este dușmanul sănătă
ții, al inteligenței, al bunului simț 
și - mai ales - al demnității uma
ne. Iar cel ce și-a pierdut demnita
tea a pierdut totul.

★
Cazul pe care-l dezbatem îmbra

că și alte aspecte, deloc neglijabile. 
Un tînăr cu două condamnări la 
numai 24 de ani, nu este numai o 
victimă a propriilor sale slăbiciuni 
ci și „rebutul" uman al colectivității 
în care a trăit, al familiei sale, al 
colectivului în care a mun
cit, al organizației de ti
neret și al tuturor celor care, deși 
l-au cunoscut, nu l-au ajutat la 
timp. Cum au putut trece, toți a- 
ceștia, nepăsători pe lingă un tînăr 
care aluneca., progresiv, pe panta 
viciului ?

Nu este de neglijat și un alt as
pect. Potrivit Decretului 153/70, este 
interzisă — sub sancțiunea amenzii 
contravenționale - servirea în loca
luri publice, de băuturi alcoolice, 
persoanelor in stare de ebrietate. 
Nici o rațiune, fie ea oricît de „co
mercială", nu justifică abaterea de 
la această normă. Și totuși, cum a 
ajuns Ilie Frunză - și întrebarea e 
valabilă nu numai în cazul lui - la 
un asemenea grad de beție ? Or
ganele de urmărire ar fi trebuit, pe 
parcursul cercetării cazului, să aibă 
în vedere și acest aspect negativ 
care, nu o dată, a constituit con
diția favorizantă a unor grave acte 
antisociale avînd la bază violența. 
La rîndul ei, conducerea unității 
I.C.L.S. alimentația publică trebuie 
să ia energice măsuri — s-a mai ce
rut acest lucru și nu o dată - de în
tărire a disciplinei și de educare a 
personalului său, în spiritul respec
tului față de lege. Numai astfel, cu 
eforturi unite și cu o opinie publică 
fermă, vom putea preveni acte anti
sociale ca cel la care ne-am referit.

— Hei, scoală omule că 
ți-am adus încă două... Ce vrei 
să fac cu ele acum ?

— A venit și a treiaaa... 
Cu așa clienți mai zic și eu !

David MANIU

• MARTIN SIMON, 
Lupeni: Grupul de șan
tiere Petroșani al T.C.H. 
nu vă poate acorda 
transferul, avînd în pre
zent acută nevoie de 
muncitor: calificați. @ 
ION PITRA, Petroșani : 
Ca să vă puteți transfe
ra, la cererea dumn a- 
voastră, cu serviciul de 
Ia E. M. Aninoasa la 
E. M. Dîlja trebuie să 
obțineți acordul celor 
două unități. ALE
XANDRU ÂNDRUC, Pe
troșani : Precizările pe 
care le-ați primit de la 
mina Aninoasa sînt com
plete și corecte. ® UN 
GRUP DE LOCATARI, 
blocul G-12 Vulcan : A- 
sociația de locatari Vul
can ne-a precizat că este 
posibil ca în perioada 
respectivă, din cauza 
scăderii presiunii apei 
reci, să fi intervenit în
treruperi de maximum 
o or; în programul sta
bilit de furnizare a a- 
pei calde la blocul G-12. 
A fost vorba însă de în- • 
treruperi cii totul spo
radice, întâmplătoare. In 
prezent blocul G-12 pri
mește apă caldă de 3 
ori pe săptămînă cîte 
12—16 orc. • LAJOS 
SZEKELY, Petroșani: 
S-ar putea să fie vorba 

-despre un caz izolat. Nu 
ne-au mai fost semnala
te, în ultimul timp, ase
menea deficiențe. A 
MARIA BOȘODI, Vul
can : Sesizarea dumnea-

RĂSPUNDEM
voastră a fost întemeia
tă. Pentru comportare 
necorespunzătoarc, a- 
genta poștală Maria 
Drăgoi a fost sancționa- ; 
tă. • LEPĂDAT UȘU- 
RELU, Petroșani : Pen
tru atitudinea necuvi- 1 
incioasă față de consu
matori, barmanâ Ange
la Pălăuceanu a fost 
schimbată din funcție.
• IOAN ȘOTÎNGA.
b u, satul Petros i- 
I- ; '■ L. S. mărfuri .- j 
diistriale Petroșani r.e-a 
comunicat că. intr-ade
văr, repararea aparatu
lui de radio ‘cumpărat 
de dumneavoastră de la f 
magazinul nr. 68 Vul
can trebuie s-o execute 
atelierul de specialitate 
al cooperativei din Ha
țeg și nu cel al coope
rativei „Unirea" din Pe
troșani cum, din greșea
lă, a fost trecut în con
tract. Adresați-vă, deci, 
cooperativei din Hațeg.
• ELISA BETA GRUZ- 
MICZKI, Petrila : După 
cum ne-a informat 
E. G. L. Petroșani, vi 
s-a restituit suma de 
192 lei reținută pentru 
chirie. S-a stabilit ca 
în continuare chiria să 
se rețină pe ștatul de 
plată. • DUMITRU 
CONSTANTIN, Uricani : 
Avînd o pensie de 1 140 
lei, conform legislației 
în vigoare, nu puteți be
neficia de gratuitatea 
medicamentelor pentru 
tratament . ambulator. 
Plafonul ma-xim de pen
sie la care se acordă a- 
ceastă gratuitate este de 
715 lei. • ION BULGA- 
RU, Lupeni : In urma 
noilor măsurători efec
tuate de către E. G. C. 
Petroșani a reieșit că, 
într-adevăr, distanța în
tre stația Braia Lupeni 
și cap de linie Uricani 
este mai mică decît cea 
înscrisă în tarif. Drept 
urmare, costul abona
mentelor lunare pentru 
această .distanță a fost 
redus dc la 66 lei la 61 
lei. • ION DAIAN, Pe
troșani : După cum cre
dem că ați remarcat și 
dumneavoastră, la inter
secția străzilor 1 Mai și 
Voievodu s-a făcut... lu
mină I fn ceea ce pri
vește canalul din aceeași 
zonă, considerăm că des
fundarea acestuia, a- 
tunci cînd este cazul, re
vine locatarilor.

ore.de


Secvență citadină. Covor de fiori în fața blocurilor unde 
locuiesc cetățeni gospodari ai cartierului 8 Martie — Fetrila.

De ce sînt purtați 
oamenii pe drumuri ?

— V-aș ruga, dacă se poate, 
să-mi dați o lămurire, o îndru
mare verbală acum, sau prin 
ziar...

Mă numiesc..., locuiesc în... 
și mă adresez dumneavoastră cu 
speranța rezolvării problemei pe 
care o am...

Prezentîndu-se la redacție ori 
adresîndu-ne scrisori, diverși ce
tățeni, bărbați, femei, vîrstnici și 
tineri solicită precizări, răspun
suri la numeroase întrebări, spri
jinul necesar — pe care-1 acor
dăm cu plăcere — în rezolvarea 
unor probleme pe care nu le-au 
putut elucida în întreprinderea 
unde sînt angajați.

Iată cîteva exemple : „Lucrez 
de 5 ani în Lupeni unde am mu
tație definitivă — ne serie Radu 
I. Diaconescu. .Recent, din comu
na unde m-am născut, Crasna, 
am primit o înștiințare din care 
am aflat că sînt pus să fac pază 
în comună. Am luat legătura cu 
consiliul popular din comuna 
Crasna, jud. Gorj, dar nu am 
reușit să rezolv nimic". Referitor 
la acest caz, Consiliul popular 
județean Gorj, unde am adresat 
scrisoarea, ne-a comunicat ur
mătoarele : „Din cercetările e- 
fectuatc a rezultat că într-adevăr 
petentul are domiciliul stabil în 
Lupeni și lucrează în calitate de 
lăcătuș subteran la mina Lupeni. 
Drept pentru care Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular al 
comunei Crasna a dispus scoate
rea sa de la paza obștească".

Intr-o situație aproape identi
că, fiind și el obligat la pază ob
ștească se află și Grigore Magda, 
cetățean cu mutație definitivă de 
peste 12 ani în orașul Vulcan, 
dar născut în comuna Căianul 
Mic, jud. Bistrița Năsăud.

Fostul angajat al E. M. Ani- 
noasa, Viorel Purda, a făcut cu
noscut redacției că după 20 de 
ani de muncă în subteran, fiind 
pensionat gradul III, a continuat 
să lucreze pînă în ziua de 2 mar
tie 1974, cînd nu s-a mai pre
zentat la lucru, iar ca urmare, 
i-a fost desfăcut contractul de 
muncă în conformitate cu preve
derile art. 129 din Codul 

Cabinet de consultație juridică
• S. M., Vulcan : Despre cele solicitate de 

dumneavoastră vă comunicăm următoarele : Art. 
1 din Decretul 110/1974 a statuat că se amnistia- 
ză infracțiunile pentru care reglementările în vi
goare prevăd pedeapsa privativă de libertate pî
nă la 3 ani inclusiv sau amenzi. în cazul dum
neavoastră infracțiunea de fals material în în
scrisuri oficiale, prevăzută de art. 288. al. 2, cod 
penal, este excepție de la beneficiu] amnistiei 
prevăzult de art. 1 din decretul menționat, întru- 
cît pedeapsa privativă de libertate prevăzută de 
textul incriminator este de la 6 luni la 5 ani. 
deci mai mare de 3 ani.

GEORGESCU IOAN, Aninoasa : Ne întrea
bă dacă va putea fi obligat de unitate să restituie 
banii pentru concediul luat pe anul 1974, întru- 
cît după efectuarea concediului din motive fami
liale a făcut cerere de lichidare. După termina
rea concediului și pînă la data scrisorii, citito
rul nostru spune că a mai lucrat 11 zile.

Concediul de odihnă (plătit, bineînțeles) potri
vit normelor în vigoare se acordă salariaților a- 
vînd în vedere anumite criterii precis stabilite. 
Printre altele, pentru a beneficia de concediul 
de odihnă anual, salariatul trebuie să lucreze în
tregul an în unitatea în care este angajat. In caz 
contrar, numărul zilelor de concediu de care poa

te beneficia anual se reduce în mod corespunză
tor perioadei dc muncă prestate în anul respec
tiv.

Cum dumneavoastră n-ați lucrat întreg anul 
1974 (era si imposibil pentru că sîntem doar în 
luna nu puteți beneficia de concediu in
tegral pentru acest an. Prin urmare veți fi obli
gat să restituiți suma încasată pentru zilele de 
concediu efectuate în plus față de drepturile ce 
vă reveneau pentru anul 1974.
• ELENA ANDRONACHE, Aeroport, Petro

șani : Ne scrieți că ați lucrat din luna februarie 
1973 pînă în septembrie 1973 ca angajată sezoni
eră. după care ați fost angajată definitiv. Dar nu 
ați amintit la care întreprindere. Reveniți cu a- 
cest amănunt, fără de care nu vă putem comu
nica un răspuns exact.
ț TOMA CIULEI, Petrila : în cazul transferu

lui în interesul serviciului vă mențineți continui
tatea în muncă cu toate drepturile ce decurg din 
aceasta (concediu, vechime neîntreruptă în mun
că ș.a.1)

9 M. E. Petroșani : Și din scrisoarea dumnea
voastră lipsesc unele date. De exemplu, natura 
încetării activității din 30 septembrie 1956. Dacă 
la acea dată contractul de muncă a fost desfăcut 
pentru alte motive decît pentru încorporare, nu 
aveți continuitate în muncă.

Jurist

muncii. In ziua fie 5 mai a. c. 
cînd s-a prezentat la redacție, 
Viorel Purda încă nu primise 
pensia cuvenită pe luna martie.

— De ce, care este motivul ? 
— l-am întrebat.

— Păi, eu nu știu, dar poftim 
-— și ne-a întins o hîrtie. Conta
bilul șef al minei mi-a dat a- 
ceastă adeverință că nu am luat 
pensia de la mina Aninoasa. Zice 
să mi-o dea „prevederile". Cu ea 
m-am prezentat la „prevederi". 
Aici mi-au spus că mina trebuie 
să-mi plătească pensia, ca și pînă 
acum, plus postul prestat în luna 
aprilie. Cînd am insistat, tot șe
ful contabil mi-a pretins o do
vadă scrisă din care să rezulte 
că „prevederile" nu-mi plătesc 
pensia, act pe care „prevederile" 
refuză să mi-1 dea. De asta am 
venit la redacție.

Cercetarea cazului ne-a condus 
la concluzia că adevăratul mo
tiv nu era teama de a nu i se 
plăti acestui om pensia pe luna 
martie de două ori, cum ne-a 
„argumentat" contabilul Șerbă- 
neseu. Din comoditate nu au fost 
consultate instrucțiunile nr. IV/ 
336 date de Ministerul Minelor 
și Ministerul Sănătății și Preve
derilor Sociale care reglemen
tează asemenea cazuri, ci s-a ales 
calea greoaie, obositoare pentru 
solicitant și mai ales inutilă a 
dovezilor scrise, a purtării omu
lui pe drumuri, a birocratismului. 
Abia după" parcurgerea acestui 
labirint. Viorel Purda a fost tre
cut în ștatul de plată și i se va 
plăti pensia.

Șirul unor astfel do exemple 
ar putea continua. Prevenirea 
lor cere ca toți să cunoască re
glementările cuprinse în diferite 
legi, hotărîri și instrucțiuni, să 
manifeste mult mai multă 
receptivitate și corectitudine față 
de oameni. Toți conducătorii 
producției, ai serviciilor che
mate să rezolve marea di
versitate de probleme de in
teres cetățenesc au datoria să 
promoveze în toate împrejurările, 
stima și respectul față de semeni.

t. j Aj Arca

Lupcniul se nîirmu
I în compefițin înfrumusețării

MICRODIALOG PE TEME EDILITAR-GOSPODARESTI
' cu tovarășul VICTOR BRAȘOVEANU, prim vicepreședinte

al Consiliului popular al orașului Lupeni

— Vă rugăm să ne oferiți a- 
mănunlc legate de acțiunile c- 
dilitar-gospodărești din orașul 
I.upeni. Despre cele recent ter
minate și, desigur, despre cele 
care sînt ..Ia zi“ pe calendarul 
acțiunilor.

— Trebuie să remarc do la 
bun început participarea lar- 

Iqă a cetățenilor la acțiunile de 
înfrumusețare a cartierelor. 
Numeroși locuitori, de la înce
putul primăverii au săpat, au 
transportat pămînt vegetal, au 

! sădit arbuști, garduri vii. iarbă.
In cartiere a mai rămas să a- 

1 menajăm cîteva terenuri de
joacă pentru copii și să le do- 
tăm cu seturi de jocuri, care 

Isînt în lucru. Mai amintesc că 
pentru punctele gospodărești 
din cartiere s-au confecționat 
20 de containere pentru gu
noi, fiind în lucru încă 12.

— Ce lucrări se vor efectua 
Iîn viitorul apropiat, cu contri

buția cetățenilor ?
— Vom începe în curînd a- 

| menajarea pieței vechi, unde

CITITORII AU CU
Nu se poate reveni?
Din vara trecută subfiliala din 

Lupeni a vînătorilor și pescari
lor amatori și-a încetat activita
tea. Cei circa 350 vînători și pes
cari din Lupeni, Uricani și Vul
can fac de atunci naveta la Pe
troșani pentru a-și achita taxele 
etc. înainte vreme era exact in
vers. Un salariat' al filialei Pe
troșani se deplasa la Lupeni unde 
rezolva toate treburile. 350 de 
oameni economiseau timpul și 
banii cheltuiți cu drumurile la 
Petroșani. Nu se poate reveni ?

Aron CRISTEA.
pensionar, I.upeni

Micii „agențr la datorie
Tn localitățile noastre pot fi 

întîlnite aproape zilnic patrule 
de circulație ale pionierilor și 
școlarilor. Prevăzuți cu centu
ră albă, fluier și paletă, micii 
agenți de circulație veghează ca, 
elevii, colegii lor de școală să 
traverseze corect strada, să fie 
feriți de accidente.

Asemenea patrule de circula
ție au luat ființă și în cadrul 
Școlii generale nr. 3 din Petro
șani. Ele sînt compuse din cei 
mai silitori elevi ai școlii prin
tre care Vasile Oceanu, Aurel Ni- 
culescu, Gabriela Olăroiu, Tatia
na Ciocîrlan. Mihai Ciimar și 
Nicolae Vladu.

Wilhelm LOJADI, 
electrician, Petroșani 

s-a hotărît să ființeze orășelul | 
etniilor, prevăzut cu piste de 
carting și biciclete, cu poligon 
do tragere cu arcul. Cu spriji
nul și participarea cetățenilor 
se vor efectua curățirea pîrîu- I 
Im Roșia, extinderea apei pota- I 
bile în zona Bărbăteni (do la | 
rețelele actuale'), amenajarea ■ 
drumului de acces la viitorul 
telescaun. Avem în vedere și , 
..retușarea" locurilor de agre- I 
mont V Sud și Brăila, moder- ' 
nizarea unor străzi din jurul 
pieței. Aș dori să amintesc că | 
preoeupărih' noastre pentru s 
reușita acțiunilor în curs de 
desfășurare se conjugă cu preo- . 
eupările pentru viitorul mai 
îndepărtat. Tn aeest sens, în 
curînd va avea loc adunarea I 
reprezentanților familiilor și | 
comisiilor do inițiativă, pentru i 
stabilirea și aprobarea obiecti- I 
velor edilitare, social-culturale, I 
pentru anii 1975—1977.

Lia MANOLE

La nevoie — împreună
In plină amiază, casa Magdalenoi T.azăr, din comuna A- 

ninoasa, a fost cuprinsă dc un incendiu violent. Flăcările a- 
incnânțau și alte locuințe limitrofe, precum și pădurea din 
imediata apropiere. Pompierii voluntari din localitate, îm
preună cu cetățenii, au acționat însă cu rapiditate, reușind 
să localizeze incendiul și apoi să-l stingă. Datorită interven
ției lor prompte, au putut fi salvate majoritatea bunurilor 
din locuință. Prin localizarea și stingerea incendiului s-a sal
vat o însemnată cantitate dc masă, lemnoasă din pădurea a- 
propiată care fusese și ea cuprinsă de flăcări. La acțiune și-a 
adus aportul și compania de pompieri militari din cadrul 
municipiului Petroșani, precum și un număr însemnat de e- 
levi din localitate.

Locuitorii comunei noastre au dovedit și cu acest prilej 
că știu să acționeze prompt, uniți la nevoie.

Iosif ȘIMO, 
deputat, Aninoasa

De două luni fără lumină
'Au trecut aproximativ două 

luni de cînd pe scara a doua a 
blocului în care locuiesc s-a de
fectat instalația electrică. Deși 
au fost sesizați despre aceasta, 
nici responsabilul comitetului de 
bloc și nici cel de scară n-au în
treprins ceva eficient pentru a a- 
vea din nou lumină. Oare func-

Pe urmele semnalelor critice
Autocritică 

și măsuri eficiente
„Este adevărat că ridicarea gu

noiului din containere s-a făout 
în condițiile arătate în articolul 
intitulat „Nu ne face cinste", pu
blicat în „Steagul roșu* nr. 7530 
și, ca urmare, am dispus dota
rea mașin-ilor deschise ce trans
portă reziduurile cu înălțătoare 
și prelate".

în același răspuns dat de con
ducerea E.G.C. se arată că s-a 
interzis categoric lucrătorilor de 
la salubritate arderea gunoaie
lor în containere — măsură care 
se respectă — dar s-a constatat 
că după-amiaza copiii ori cetățe
nii mai comit astfel de acte dău
nătoare. Aprinderea gunoaielor 
duce la degradarea containerelor, 
la poluarea aerului, generează 
pericolul apariției unor incendii 
și, ca atare, este interzisă.

.A început 
să troneze ordinea

în legătură cu articolul „Cînd 
vor trona pe deplin ordinea și 
curățenia", în care au fost cri
ticate o seamă de deficiențe gos
podărești din gara Petroșani, am 
fost informați că s-a organizat 
o amplă acțiune de curățire. Au 
dispărut numeroase grămezi de 
cenușă și gunoi, a fost greblat 
și plantat cu puieți taluzul din

Se putea altfel
Din partea cititorului nostru 

Ton Lazăr din Vulcan, strada Vi
itorului nr. 1. am primit o scri
soare cu mulțumiri pentru spri
jinul acordat de ziar. ..Vă aduc 
la cunoștință că articolul publi
cat (..Dacă a uitat", în ziarul nr. 
7 562 din 27 februarie ac.) a a- 
vut eficiență, no scrie cititorul. 
După apariția articolului am pri
mit o scrisoare din partea con
ducerii I.C.L.S. mărfuri industria
le. iar la cîteva zile au venit me
seriașii și au montat oglinda".

Deci, la intervenția ziarului ne
cazul unui client al magazinului 
de mobilă din Vulcan a fost so
luționat. Dar, se putea si altfel. 
Adică, după prima sesizare fă
cută de I. L. direct la întreprin
derea comercială. Tn acest mod, 
soluționarea ar fi cîștigat prin o- 
perativitate !

Produse de sezon
T.A UNITĂȚILE DE DESFA

CERE ale Agrocoop din Petro
șani au sosit însemnate cantități 
de produse agricole : trufandale
le cu care au fost aprovizionate 
aceste unități însumează 500 kg. 
castraveți, 200 kg. ceapă verde, 
spanac și 500 ardei iuți.

V t N T V L

țiile de responsabil de bloc țî de 
scară nu implicau această obli
gație ? Eu cred că da. In conse
cință, le cerem să solicite celor 
în măsură să înlăture defecțiuni
le, să facă lumină.

Vasile TOADER,
bl. 3, ap. 15, scara a Il-a, 
Aleea plopilor — Lupeni

spatele gării, au fost văruite ga’’ 
durile de beton.

„Am hotărît •— se spune î 
continuare în răspunsul cond' 
cerii stației — să confecționau 
din cărămidă, prin muncă pairi 
otică. două lăzi pentru depozita
rea gunoiului pînă la transpor
tarea lui de către serviciul de 
salubritate".

Schimbările aduse aspectului 
gospodăresc deficitar în care se 
afla o parte din incinta stației în 
momentul apariției articolului 
sînt rodul măsurilor luate și 'da
torită insistențelor echipei de 
control obștesc în frunte cu pen
sionarul ceferist Petru Pop.

Cu toate acestea, avînd în ve
dere că urmele șanțurilor în ca
re au fost pozați diferiți con
ductori nu au fost încă nivelate, 
că aspectul zonei „liniei alimen
tare" și din preajma cîntarului 
este încă nemulțumitor din 
punctul de vedere al curățeniei 
ș.a.m.d., credem că nu poate fi 
vorba decîț de un început de în
tronare a ordinei și curățeniei 
la ..poarta" feroviară a orașului.

Molozul 
a fost transportat

Răspunzînchi-ne cu operativi
tate, dar mai ales acționînd pen
tru înlăturarea deficiențelor 
semnalate în articolul „Practica 
fugij de răspundere", E.G.Ii. Pe
troșani ne-a informat că molo
zul din strada Karl Marx nr. 1 
a fost transportat.
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eUUTUlEĂ-EDUCAȚIE Consiliile de conducere ale cluburilor

Teatrul de amatori — mijloc 
de formare a conștiinței

Mișcarea artistică de amatori 
se îmbogățește în conținutul de 
idei și in varietatea iernatică 
prin formațiile de teatru. Va
loarea lor constă, în primul 
rînd. în elementele de educație

In concursul formațiilor tea
trali' de amatori din Valea Jiu
lui (care a avut loc sîmbătă la 
Lonea) s-a remarcat cu clarita
te o judicioasă selecție a reper
toriului, orientarea spre piese 
scurte, accesibile din punct de 
vedere interpretativ, eu un me
saj actual .și educativ. Am urmă
rit comedia „Un musafir picat 
di" " :i ■ Karoly Șandcr. cu 
acțiune din zilele actului istoric 
de lă 23 August (este formație 
cu o remarcabilă și îndelunga
tă activitate). ..Maria" de floria 
Lovincscu, prezentată de Cămi
nul cultural din Cimpa (unde, 
de foarte mult timp, se află o 
adevărată tradiție teatrală), 
„Recreația mare" de Tiberiu 
Bănulescu. pregătită de o ta
lentată echipă de aetori ama
tor; de la Banița și „Tunelul" 
de Mihail Davidoglu într-o a-
leasă și sobră interpretare de 
formația Casei de cultură din 
Petroșani.

In această suită de spectaco
le de teatru scurt am urmărit

Piesa „Amurgul acela vio-! 
let" de I. D. Sîrbu, dedicată* 
celei de a 30-a aniversări a 
Eliberării patriei, este viitoa
rea premieră a Teatrului „Va
lea Jiului" din Petroșani.

In clișeu, un instantaneu din 
timpul repetițiilor sub baghe-i 
ta regizoarei Eetiția Popa. 

cum actorii amatori și-au con
struit personaje vii. convingă
toare, dovedind că nu numai 
se interpretează, ei se trăiește. 
Firește, este vorba și de expe
riență (Cheorghe Negraru, Ion 
Velica — Petroșani ; Elena 
Iflușcu — Lonea) dar și de o 
intuiție a limbajului dramatic 
(Ioan Dioa.ne. Irina Bologh — 
Cimpa ; Eetiția Tirea, Virginia 
Stremțan, Ana Toma — Băni- 
ța). Ea acest interesant concurs 
au lipsit cluburile din Vulcan, 
Lupeni și Aninoasa unde, cam 
de mult, se tot încearcă înfiri
parea unor formații de teatru. 
Și dacă ele nu sînt încă. în
seamnă că înseși aceste efor
turi sînt nu numai inconsis
tente, ci și lipsite de convinge
re. Talentul prezent pe scena 
din Lonea dovedește necesita
tea educativă a teatrului de a- 
matori, cu activitate continuă 
și de perspectivă.

T. SPĂTARU

Vechea tradiție a muzicii 
corale in Valea Jiului o re
prezintă acum doar formați
ile din Lupeni, Petrila și, mai 
recent, Vulcan. Cum e și fi
resc, cadrele didactice formea
ză un nucleu prețios in co
ruri, dovedind receptivitate,

„II DOARE GÎTUL!“
talent, chiar și o pregătire mu- 

I1 zicală din timpul studiilor.
Numai în Petroșani, de

ani jn șir. corul Se a-
flă într-o permanentă... con- ■ 
struire. După multe și fe- | 
lurite motivații acum s-a , 
ajuns la concluzia că... nu sînt I 

■ dirijori. Pentru că pe profe- 1 sorii de muzică... „îi doare |
gîtul", nu pot... dirija. „Argu- I meniul", pe deplin infantil —
școlăresc, dă la iveală un mod 

|de gîndire regretabil. De fapt, 
cum răspund datoriei de a 
participa la viața intelectuală, I 

] cultural-artistică a orașului ? IȘi ce exemplu practic le oferă 
ei înșiși corurilor pionierești ?

nu au membri onorifici, ci participași activi
Principiul muncii colective și 

responsabilității diferențiate, in
dividuale caracterizează întrea
ga viață a societății noastre, 
deci e prezent și în activitatea 
cultural-educalivă și artistică 
de masă prin consiliile de con 
ducere ale caselor de cultură, 
cluburilor muncitorești și că
minelor culturale. Aceste orga
nisme sînt răspunzătoare atît de 
transpunerea în viață a indica
țiilor organelor de partid pe li
nie culturală, de conținutul ac
țiunilor, dar și de organizarea 
activității curente a instituțiilor 
culturale de masă.

Ea clubul muncitoresc din 
Lupeni ultima întîlpire a con
siliului de conducere a avut loc 
în luna februarie, timp în care 
s-au petrecut multe fapte cultu
rale și artistice în viața orașu
lui, a municipiului. Minerul 
Jenică Iosub, loan Negoțiu de 
la cooperativa meșteșugărească 
„Deservirea". învățătoarea Au
relia Boia, profesorul Ion Co- 
tescu, medicul Eiviu Durghines- 
cu și mulți alți membri ai con
siliului nu pot vorbi, însă decît 
pe un... ton general despre acti
vitatea clubului în perioada 
care a urmat, condusă efectiv 
de Viorel Țăndărică, director, 
și de comitetul sindicatului de 
la mina Lupeni. Presupuneam 
că fiecare component al consi
liului are un domeniu distinct 
pe care să-1 urmărească, con
cret și continuu, el fiind un

Consfătuire cu cititorii revistei „Jobarat“
Mîine, la ora 10, în aula Insti

tutului de mine din Petroșani, are 
loc întîlnirea pionierilor de la 
școlile cu limba de predare ma
ghiară din municipiu cu redacția 

pasionat și competent activist 
cultural chemat nu numai să 
facă propuneri izvorî te din 
grupul socio-profesional căruia-i 
aparține, pentru diversificarea 
și sporirea eficienței eforturilor 
clubului din Lupeni de a răs
punde exigențelor actuale. Ne 
așteptam la spirit lucrativ, la 
operativitate din partea acestui 
organism bine-structurat. Și 
dacă această conducere efectivă 
nu se observă (o bună parte 
dintre membri nu participă 
nici măcar la trimestrialele în- 
tîlniri), organele de partid tre
buie să ia măsuri pentru ca 
membrii consiliilor de conduce
re ale cluburilor să desfășoare 
o activitate efectivă, nu să fie 
membri onorifici. In fond, este 
o sarcină de partid și ea trebuie 
îndeplinită.

Nu numai la clubul din Lu
peni se observă caracterul limi
tat operativ, de stabilire a unor 
linii de forță în activitatea-cul- 
tural-educativă locală. Consili
ile de conducere — o dovedeș
te modul lor de funcționare de 
pînă acum - trebuie organiza
te după criteriul muncii, parti
cipării și responsabilității ne
mijlocite, devenind colective di
namice, cu consfătuiri de anali
ză cel puțin o dată pe lună 
pentru a urmări activitatea co
tidiană și. în funcție de acest 
fapt, să organizeze sensul și 
direcțiile de viitor.

revistei „Jobarăt". După o con
sfătuire privind temațica revistei 
pionierești sg vor organiza mai' 
multe concursuri atractive.

_______ J

O problema a hiloroi* — 
opțiunea școlară a elevilor
Generalizarea primei trepte 

liceale din anul de învățămînt 
1974—1975 presupune, în aceas
tă perioadă. o concentrare a a- 
tenției și efortului pentru o- 
rientarea școlară, și profesiona
lă a elevilor. Eficiența acestei 
acțiuni înseamnă ca opțiunea 
elevului să corespundă dispo
nibilităților lui psiho-fizice, 
aptitudinilor autentice. Nu de 
mult s-au înființat în școli ca
binete și comisii pe această 
problemă. „în acest an am tes
tat elevii de trei ori, ne spu
nea prof. Dumitru Ungur de la 
Școala generală nr. 6 Lupeni. 
undi- se află un astfel de cabi
net ps'ho pedagogic. Băieții se 
îndreaptă spre viitorul liceu 
mecanic din localitate, fetele 
spre cele economice. Vizitele în 
întreprinderi și școli, folosirea 
monografiilor profesionale au 
fost de un real folos în orien
tarea lor".

în cabinetul de aici — încă 
unul similar este la Școala ge

Atribuții neînțelese
I.a Școala generală nr. 5 din Petroșani activitatea tehnie- 

productivă se desfășoară numai în două ateliere — de lăcătu- 
șărie și tîmplărie. Insuficient pentru scopul formativ pe ca
re-! presupune instruirea practică a elevilor. Aproape cu un 
an in urmă școala și-a propus să construiască un spațiu cu 
destinație specială practicii (trei ateliere și două laboratoare).

Părinții copiilor, elevii, cadre didactice s-au străduit cu 
pasiune să sape fundația, s-au recuperat mii de cărămizi, s-au 
alocat fonduri. Doar executantul acestei importante lucrări 
— Exploatarea de gospodărie locativă Petroșani — ignoră toa
te eforturile. Și, pentru că nu preia lucrările începute de en
tuziasmul elevilor, ceea ce s-a făcut se surpă în urma ploilor, 
fta această școală va funcționa din toamnă o clasă a liceului 
mecanic, ceea ce presupune ateliere și laboratoare spațioase. 
Hue dotate. t*ind va înțelege adevărata realitate, și va acțio
na în consecință, E.G.L. Petroșani ?

\______________ ___________________

nerală nr. 1 Petroșani — se a- 
flă o instrumentație specifică 
testării : bloc din 9 fragmente, 
kinezinhetre, stereometru, dex- 
teriometru etc. Dar o metodo
logie în utilizarea lor nu este, 
ceea ce le face inoperante 
deocamdată. Prafesoara Silvia 
Răuț, diriginta unei clase a 
VIII-a, ne arăta că elevii au o 
alegere fermă acum și s-a fo
losit în acest scop de cunoaște
rea diferențiată din timpul a- 
nilor. vizitele la domiciliu, 
consultările cu părinții, indivi
duale sau colective. Din cei 41 
absolvenți toți își cunosc pro
filul liceal ce-1 vor urma. O si
tuație asemănătoare este la 
Școala generală nr. 1 Vulcan 
— din 47 de viitori absolvenți 
marea majoritate s-au orientat 
spre liceele mecanice și econo
mice din Lupeni și Petroșani.

Deși aparatura de testare in
trodusă de cîtva timp nu dă 
roade, încă, e necesară stabili
rea și generalizarea tehnicii 

lor de folosire pentru a se mo
derniza și nuanța efortul de o- 
rientare școlară. „Începînd din 
20 mai, în școli va avea loc o 
testare a tuturor elevilor cla
selor a VIII-a pentru o ultimă 
situație opțională, ne spunea 
prof. Natalia Aldica, inspector 
școlar, iar din anul 1974—1975 
fișele psiho-pedagogiee, testă
rile vor fi o practică curentă 
încă din clasa I pentru a se 
realiza o muncă continuă, de 
perspectivă".

TS

La Casa pionierilor 
înfloresc pasiuni

Pionieri de la cercul „Mi- 
; cii mineri" confecționînd o 
; machetă.
i......................................................... .

Întîlniri 
cu elevii

Inspectoratul școlar și Aso
ciația juriștilor au organizat 
în această săptămînă, la nive
lul orașelor din municipiu, în
tîlniri cu elevii pe teme, de 
disciplină, etică și echitate, de 
cunoaștere a legislației.' Mîi
ne (ora 17) o astfel de întîlni- 
re are loc la clubul muncito
resc din Petrila.

In sala cercului „Micii mineri'* 
(condus de maistrul miner loan 
I’ușle) de ia Casa pionierilor din 
Lupeni, copiii lucrează la o ma
chetă mare, o secțiune intr-o mi
nă. Sînt 40 de pionieri care îndră
gesc mineritul, sînt pasionați de 
tainele adîncului Văii Jiului și frec
ventează acest cerc tradițional în 
acest oraș. La casele pionierilor 
se descifrează primele înclinații ale 
copiilor, sînt formați, prin activi
tăți atractive, in spiritul muncii. 
Rodica Romancenco, Marin Mol- 
doveanu și Mihai Munteanu. pio
nieri, se aflau printre acvarii, flori 
și plante la cercul micilor natura- 
lișt.i. „învățăm despre viața ani
malelor și plantelor. Ic îngrijim, în 
excursiile noastre de documentare 
facem colecții, determinări. știm 
cum să prețuim natura*1.. Condu
când carturi la Petroșani, modelînd 
metalul după legile frumosului la 
Vulcan sau cunoscînd profesiunea 
părinților la Lupeni în cadrul 
cercurilor copiii își formează pri
ceperi și îndemînări utile în viață, 
muncesc într-un fel specific, iu
bind munca.

Studenții 
în sesiunea 
de examene

Institutul de mine din Petro
șani se află în apropierea sesi
unii de vară a examenelor stu
dențești. In această săptămînă, 
numărătoarea inversă a timpu
lui, intrată in practica vieții 
universitare și sugerînd econo
misirea, folosirea lui intensă 
pentru studiu, a creat o atmos
fera de efervescență. „Această 
săptămînă a fost, de fapt, o 
presesiune, ne spunea lectorul 
universitar Aurel Suciu. A spo
rit participarea studenților la 
consultații organizate de cate
dre, s-au predat proiectele de 
an, au avut loc colocvii. Stu
denții vor să se prezinte la e- 
xamene bine pregătiți, avînd 
experiența deosebit de folosi
toare pentru formarea lor a 
practicii in producție, a sesiu
nilor de comunicări științifice 
care au avut loc în acest an u- 
niversitar cînd institutul nostru 
a sărbătorit un sfert de veac 
de existență în Valea Jiului".

In bibliotecă, cu program spe
cial în această perioadă. zeci 
de studenți sînt concentrați a- 
supra tratatelor de specialitate, 
iar in cămine se studiază pînă 
la ceasuri tirzii. Pregătirea stu
denților nu este doar pentru 
promovarea examenelor, ci 
pentru întreaga lor profesiune 
și se desfășoară intr-un flux 
de-a lungul etaj. r de învăță- 
mînt. Pentru studenții din Pe
troșani sesiunea de vară este 
un moment final al anului de 
învățămînt superior în care sînt 
pregătiți și hotărîți să obțină 
rezultate cît mai frumoase, com
parabile doar cu recentele suc
cese din timpul Festivalului 
național al artei studențești.
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SPORT

Fe'icitări pentru două prețioase victorii
Așadar, „Jiul“ a trecut cu succes 

și cea de-a doua partida a acestei 
săptămîni fotbalistice „dense’* care 
i-a programat meciuri deosebit de 
importante. Acel 2—0 realizat du
minică în compania Steagului roșu 
Brașov - echipă robustă, în evi
dentă ascensiune de formă, a per
mis acumularea a două puncte ce 
pot fi hotărîtoare pentru poziția fi
nală a echipei în clasment. Invin- 
gind cu 1—0 pe A.S. Armata Tîrgu 
Mureș, echipa noastră și-a ciștigat 
dreptul de a disputa din nou, du
pă doi ani, semifinalele „Cupei 
României**, ceea ce constituie o 
performanță remarcabilă. Urmă
rind evoluția Jiului pe propriul te
ren și pe micul ecran (atît cît a 
fost posibil...) suporterii săi au pu
tut constata suficiente lucruri bu
ne. Echipa dovedește o îmbucură
toare omogenitate, bazată pe for
ma bună a tuturor componenților 
săi, gîndește bine jocul din punct 
de vedere tactic. Totuși, nu trebuie

F O T
în etapa a X-a a Campionatu

lui municipal de fotbal disputa
tă în data de 11 mai a.c. s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te : Minerul Paroșeni — C.F.R. 
Petroșani 3—1 (1—0) și E.G.L.

1 Preparatorul Lupeni
2 Minerul Paroșeni
3. C.F.R. Petroșani
4. E.G.L. Petrila

VINERI, 17 MAI
PETROȘANI — 7 Noiembrie :

Chemarea străbunilor ; RepubMf-a : 
Capcana ; PETRII.A : Joe Kidd ; 
LONEA — Minei'ul : Stare de ase
diu ; AN1NOASA : Pasarea liberă ; 
VULCAN : Cidul ; l.lJPENi — Cul
tural : Al șaptelea cartuș ; Mun
citoresc : Juliana ; URICANI : Punct, 
punct, virgulă.

SIMBAtA, 18 MAI
PETROȘANI — 7 Noiembrie :

Cheirtarea străbunilor ; Republica 
Capcana ; LONE A — Mânerul : sta
re de asediu »• ANINOASA : infaili
bilul Raffles ; VULCAN : Cidul ; 
LUPBNi — cultural : Al șaptelea 
cartuș ; Muncitoresc : Juliana ;
URICANI : Punct, punct, virgulă. 

omis faptul că in ambele întîlniri 
oaspeții s-au impus în ultima par
te a jocului, ceea ce pare să indi
ce „deficite** la capitolul condiție 
fizică. Mai consemnăm ca neajun
suri intr-un angrenaj ce funcțio
nează bine în ansamblu, faptul că 
Szucs, jucător aflat în mare formă, 
nu este „jucat” suficient și înlo
cuirea repetată a lui Naghi, „dis
pecer" deosebit de laborios.

Duminică, Jiul va întîlni pe S.C. 
Bacău, echipă care profitind de a- 
vantajele oferite de propriul teren 
și de odihna prilejuită de neparti- 
ciparea în Cupă, va face tot posi
bilul să obțină cele două puncte 
puse in joc, indispensabile în în
cercarea de evitare a retrogradă
rii. Evoluția bună din ultima vreme 
îndreptățește, însă, echipa noastră 
să vizeze cel puțin un punct care 
i-ar permite să se mențină în par
tea superioară a clasamentului. 
Deci, succes băieților noștri I

Bujor BOGDAN

B A L
Petrila -- i?reparsrtorul Lupeni
1—1 (0— i).

înain tea ultimelor etape cla-
samentul neoficial1 se prezintă
astfel :

s. bAloi

10 7 3 0 32—18 17
9 4 3 2 23-19 11
9 0 5 4 17—28 5

10 1 2 7 17—27 4

DUMINICA, 19 MAI
PETROȘANI — 7 Noiembrie :

Chemarea străbunilor ; Republica : 
Capcana ; PETRILA : Bătrinii ban
diți ; LONEA — Minerul : Stare de 
asediu ; aninoasa : infailibilul 
Raffles ; VULCAN : Cidul ; LUPENI
— Cultural : Al șaptelea cartuș ; 
Muncitoresc : Paradisul ; URICANI: 
Cu cărțile pe față,

LUNI, 20 MAI
PETROȘANI — 7 Noiembrie :

Fapt divers în prima pagină : Repu
blica : Noi trei și clinele : PETRI
LA : Bătrinii bandiți ; LONEA — 
Minerul : Colona de ]» miezul nop
ții ; VULCAN : Tunelul : LUPENI
— Cultural : Chemarea străbunilor ; 
Muncitoresc : Paradisul : URICANI : 
Cu cărțile pe față.

MARȚI, 21 MAI
PETROȘANI — 7 Noiembrie :

Fapt divers în prima pagină : Repu
blica : Noi trei și ciinele : PETRI
LA : Bătrinii bandiți : LONEA — 
Minerul : Coloana de la miezul nop
ții ; ANINOASA : Evadarea ; VUL

Tenis de masă
Sala de sport ..Minerul" din 

Lupeni a găzduit în ziua de 12 
mai 1974 etapa municipală a 
campionatului republican indivi
dual de tenis de masă rezervat 
juniorilor la care au participat 
un număr de 40 jucători (18 fete, 
22 băieți).

In urma unor întreceri spec
taculoase, cîștigătorii competiției 
și totodată campionii municipali 
pe 1974 au fost Silvia Savin și 
Ilie Roșu, ambii de la Școala 
sportivă, centrul Lupeni — an
trenați de prof. Eduard Gyon- 
gyosi. S-au mai evidențiat : Ca- 
tia Văcăriuc, Violeta Grădinarii, 
la fete, Carol Sălățeanu și Ion 
Scorțar, la băieți.

Volei
Terenul de volei al liceului de 

cultură generală din Vulcan a 
fost gazda unui turneu feminin 
de volei, la care au participat 
următoarele cinci echipe : liceul 
Petrila, Știința Petroșani, Școa
la comercială Petroșani și liceul 
Vulcan cu două echipe. Iată și 
rezultatele : Liceul Vulcan I —. 
Liceul Petrila 2—0 ; Liceul Vul
can II — Școala comercială Pe
troșani 2- 0; Știința Petroșani 
— Liceul I Vulcan 2—0 ; Liceul 
II Vulcan — Știința 2—0. In ur
ma acestor rezultate, pe primul 
loc s-a situat echipa studenților 
din Petroșani.

CAN : Secretul cifrul ui ; LUPENI — 
Cultural : Chemarea străbunilor ; 
Muncitoresc : Anatomia dragostei.

MIERCURI, 22 MAI
PETROȘANI — 7 Noiembrie :

Fapt divers in prima pagină ; Repu
blica : Noi trei și ciinele : PETRI. 
LA : Atentatul ; LONEA — Minerul : 
Un ama-net ciudat ; ANINOASA : 
Evadarea ; VULCAN : Asediul ; LU
PENI — Cultural : Tunelul ; Mwn- 
citorese : Anatomia dragostei : URI
CANI : Misiunea secretă a maiorului 
Cook;

JOI, 23 MAI
PETROȘANI — 7 Noiembrie :

Al 7-lea cartuș ; Republica : Cu 
cărțile pe fața ; PETRILA : Aten
tatul ; LONEA — Minerul : Un a- 
manet ciudat ; ANINOASA : Ana
tomia dragostei ; VULCAN : Torino 
negru ; LUPENI — Cultural : Secre
tul eifr-ului ; URICANI : Misiunea 
secretă a maiorului Cook.

Redacția nu își asumă nici o răs
pundere pentru eventualele schim
bări ulterioare în programul filme
lor.

REGIONALA DE CĂI FERATE
Timișoara

recrutează candidați pentru următoarele cursuri :

1) Postliceal electricieni E.L.F. + I.F.T.E. (energie, lu
mină, forță + instalații fixe de tracțiune electrică) cu dura- 
ta de 11 luni.

Examenul de admitere se va ține la fizică și matematică, 
în ziua de 25 mai 1974, la Centrul de calificare C.F.R. din 
Timișoara, str. C. Radulescu nr. 1.

Se primesc absolvenți de liceu în vîrstă de 18—43 ani 
cu domiciliul stabil pe raza regionalei C.F.R. Timișoara. în
scrierile se fac la secțiile: CT 1 Timișoara din clădirea .sta
ției Timișoara Nord. CT 2 Arad, Piața Vasile Roaită nr. 1, 
I.F.T.E. Caransebeș din stația Caransebeș, CT 4 Deva din 
stația Deva. Divizia Instalații C.F.R. Timișoara, Bd. Republi
cii nr. 13 și la centrul de calificare C.F.R. Timișoara.

2) Gr. 1 mișcare (acari, frînari, manevranți) cu durata de 
3 luni care vor funcționa la Centrul de calificare C.F.R. Ti
mișoara și în stațiile C.F.R. Caransebeș, Reșița Nord. Arad, 
Simeria și Petroșani, unde se vor ține și examenele de admi
tere (la limba română) în fiecare sâmbătă și unde se fac și în
scrierile în mod permanent.

Se primesc absolvenți a 4 8 clase în vîrstă de 18—43 ani
cu domiciliul pînă la 60 km de la locul de muncă. înscrieri
le la toate formele se fae în baza unei cereri însoțită de ur
mătoarele acte: certificat de naștere original și copie, actul 
de studii original și copie, adeverință de sănătate eliberată 
de circumscripția medicală de care aparține, certificat cazier 
judiciar.

Informații suplimentare se pot primi la stațiile C.F.R., 
secțiile C.T., Divizia instalații C.F.R. telefon 1 4950, interior 
427, cît și la Centrul de calificare C.F.R. telefon 21301 sau 
14950 interior 779 sau 305.

M. F. F. M. C.

Combinatul de lianți și aiboeiment
TÎRGU JIU 

angajează
— STRUNGARI
— LĂCĂTUȘI MECANICI REPARAȚII UNIVERSALE
— LUCRATORI necalificați i,ă încărcări VA

GOANE CU CIMENT unde se asigură salariu! mediu de 1 800 
lei lunar

— LUCRATORI NECALIFICAȚI LA ATELIERELE ȘI 
SECȚIILE FABRICII DE CIMENT, unde se lucrează in a- 
cord -global și se asigură salariul de 1 500 lei lunar, cu posi
bilități de calificare în meseria de mașinist, prin cursuri cu 
participare in producție; pentru aceste locuri de muncă se 
primesc bărbați și numai cu 4 clase elementare.

Se asigură cazare numai pentru bărbați și transportul 
eu mașinile în convenție în condițiile legale pentru toii.

Mica publicitate
VINI) autoturism Moskvk‘4 4<t7 în 

stare bună. Sfcr. 23 August, nr. 70, 
Aninoasa — Munteami Aurel.

VBND casă, str. Tudor Viadimi- 
rescu, nr. 19, Petroșani.

SCHIMB locuință, str. Cloșca 17,3, 
Demtan Petru, pensionar, una ca
meră și bucătărie in străzile Cloșca 
sau colonie.

PIERDUT legitimație de serviciu 

pe numele CWtiș Vasile, eliberata 
de E. M. ParoșenÂ. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de servitafa 
pe numele I^azăr loan, eliberata de
B. A. T. Petroșani. O dcc4ar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Szabo Carol, eliberata de
C. C.P. O declar nudă.

PIERDUT ecuson ud eu nr. 24, eti 
inițiala I. P. E. G. H. Deva, rotund, 
de culoare alb. M decdar mul.
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DUMINICA, 19 MAI
8,30 Deschiderea programului. Gim

nastica pentru toți.
8.35 Cravatele roșii.
3.35 Film .serial pentru capii : l>ak- 

tari. Episodul in.
i®,00 Viața satului.
11,20 Biruit-au gândul. Eftimiie Mur- 

ffu.
11.45 Bucuriile muzi cii. Cin tecul cro

nică a istoriei : cintecele Elibe
rării.

12,30 De .strajă patriei. In poligonul 
îndrăzneților. ,,E tinerețea noas
tră partidului datoare4*.

13,00 ALBUM DUMINICAL : 13,00
„Frumoasa mea Românie44 — 
muzică ușoară cu Doina Moro- 
șanu și George Enache. 13,07 
Ou cine ? — cuplet satiric in- 
interpretat de Radu Zahar eseu. 
13,12 Desene animate : Donald 
in premieră. 13,18 In vîrful pe
niței. Caricaturi de Al. 

Cflenciu. 13,22 Primăvara, frag
ment din baletul cu același nu
me de Cornel Trăilescu. 13,30 
Aventuri în epoca de piatră.
13,55 Ia mai zi de voie bună. 
Melodii de petrecere cu Rodica 
Popescu, Tița Ștefan și formația 
Marin Cioacă. 14,03 Voci care 

nu există. Reportaj de Aristide 
Buhoiu. 14,13 Tineri interpreți 
de muzică ușoară : Aida Tancu- 
lescu, Cristina Goran și Antenei 
Dumitrache. 14,22 Umor de pre
tutindeni. 14,30 Drag mi-e cân

tecul șî jocul. Moment folclo
ric. 14,35 Spectacolul lunii văzut 
de loan Grigorescu.

14.35 Drumuri in istorie. Istorie as
cunsă.

15,15 Ilugbi : România — Spania, în 
cadrul campionatului european. 
Transmisiune directă de la Ti
mișoara.

16.45 Film serial. 17 clipe ale unei 
primăveri. Episodul V.

17.50 Cel mai bun continuă.
18.50 Muzică populară.
19,00 Lumea copiilor. Brigada vede 

tot !

19.30 Telejurnal. Săptămîna politică 
internă și internațională m 
imagini.

20,00 Constelația primăverii. Spec
tacol in studio realizat de Re
dacția emisiunilor pentru tine
ret a TeGevizimnAi în colaborare 
cu Ansamblul artistic al U.T.C.

21,05 Avanpremieră.
21,10 Orice asemănare n-u-i întâm

plătoare. Teiespectacol de sa
tiră, umor și muzică.

22,15 Telejurnal. Sport.

LUNI, 20 MAI

16.30 Emisiune in limba maghiară. 
19,00 Vetre folclorice, (lntervlziune).
19,20 1 001 de seri. Purcelușul Stafidă.
19.30 Telejurnal. La cotele anului 

XXX.
20,00 Ancheta TV. Răspunsuri și 

răspunderi (III). Emisiune de 
Carmen Dumitrescu și Ale
xandru Stark.

20,40 Roman foileton :Casa Budden- 
brook.

21.35 Revista literar-artistică TV. O 
posibilă istorie a literaturii mo
derne. I. Proza. Repere epice 
contemporane.

22,15 24 de ore.

MARȚI, 21 MAI

Teleșcoalâ.
9,00 Matematică (consultații pentru 

elevii clasei a VIII-a).
9,20 Fizică anul IV. Tranzistorul.
9,40 Album. Tradițiile orașelor : 

Blajul.
10,00 Curs de limbă germană.
10.30 Curs de limbă franceză.
11,00 Film pentru copii. Insula mis

terioasă.
16,00 Curs de limbă rusă.
16.30 — 17,00 Curs de limbă engleză.
17.30 Telex.
17.35 Vîrstele peliculei. Magazin tir 

cultură cinema to-gr a f ică.
18,25 Legile țării — legile noastre. 

Cum sint urmărite și aplicate 

reglementările privind gospo
dărirea energiei și combustibi
lilor. Convorbire cu Alexandru 
Heinrich, adjunct al ministru
lui aprovizionării tehnico-mate
riale și controlul! ui gospodăririi 
fondurilor fixe.

Programul 

r v 
pentru săptămîna 

viitoare

18,35 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.

19,20 1 001 de seri. Purcelușul Stafidă.
19,30 Telejurnal. La cotele anului 

XXX.
20,00 Revista economică TV.
20.45 Teatru TV. Ciclul ; Oameni ai 

zilelor noastre. Prin ochii lor 
— de Radu Theodoru,-

21.45 Gala maeștrilor. Teodora Luea- 
ciu.

22,15 24 de ore.

MIERCURI, 22 MAI

Teleșcoalâ.
9,00 Album școlar. începuturile po

etice ale lui Mihai Eminescu.
9.15 Biologie (anul III) : Metabolis

mul.
9,35 Introducere in matematica mo

dernă : Teoria graiurilor (I).
10,00 Curs de limbă engleză.
10,30 Curs de limbă rusă.
11,00 Vîrstele peliculei (reluare).
11,50 Legile țării — legile noastre.
12,00 Pagini din Albumul duminical.

16,00 Cure» de limbă germană.
16/10 — 17,00 Curs de limbă franceză.
17.30 Telex.
17,35 Steaua polară. Emisiune de o- 

rientare școlară și profesională.
17.55 Scena. Emisiune de actualitate 

și critică teatrală.
18.15 Sri Lanka. Reportaj filmat de 

Radu Ursache și Doru Segal.
18.30 Film serial pentru copii : 

George.
18.55 Tragerea Pronoexpres.
19,05 Tribuna TV.
19,20 1 001 de seri. Purcelușu-l Stafidă.
19.30 Telejurnal. La cotele anului 

XXX.
20,00 Teleobiectiv.
20.15 Satule, vatră frumoasă ! Cân

tece și dansuri populare.
20.30 Telecinemateca. Ciclul „Mari

ecranizări". Ziua cea mai lun
gă (I). Premieră pe țară.

22,00 Premieră TV. Cintecele mun
cii.

22.15 24 de ore.

JOI, 23 MAI
16.00 — 17,00 Teleșcoalâ.
16,00 Științe sociale : Etica muncii 

in societatea socialistă.
16.15 Fizica (anul III) : Tranzistorul.
16.35 Fizică : Noțiuni de optică fo

ton ică.
17.30 Telex.
17.35 Teleglob. Tailanda. Documen

tar de G. Iosub.
17.55 Pădurea și noi.
18.25 Dialog. Civilizația imaginii.
18.55 Publicitate.
19,00 Familia.
19.25 1 001 de seri. Purcelușul Stafidă.
19.30 Telejurnal. La cotele anului 

XXX.
20,00 Seară pentru tineret. Turneul 

emblemelor.
21.30 Floarea din grădină.
22.15 24 de ore.

VINERI, 24 MAI

16,00 — 17,00 Teleșcoalâ.
16,00 Matematică.

16.15 Biologie (anul LII) ; Metabolto- 
mul.

16.35 Lâteratura română. Ui era tura
la Contemporanul.

17.35 Emisiune m limba germană,
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri. Purcelușul Stafidă.
19.30 Telejurnal. La cotele anuHu 

XXX.
20,00 România — anul XXX. Revista 

social-politică. TV.
20.35 Fantezii coregrafice de Francisc 

Valkay.
20.50 Telecinemateca : In ciclul

„Mari ecranizări4* — vă pre- 
zentăm as tă -s eară con ti n narea 
fiilmuilui „Ziua cea mai lungă*4.

22.15 24 de ore.

SIMBAtA, 25 MAI
9,00 De la Alfa la Omega — enci

clopedie pentru elevi.
9.30 Film serial : „17 clipe ale unei 

primăveri".
10,4() Cintecele muncii.
10,55 F ilm artistic. Eroica. O produc

ție a studiourilor austriece.
17.00 Telex.
17.35 Pescărușii cu aripi curate. Un 

documentar de Ion Bostan.
17.50 Caleidoscop cultural-artistic.
18.10 Cintece și jocuri populare in

terpretate de Ansamblul Casei 
de Cultură a Sindicatelor din 
Buzău.

18.35 Căi de acces spre Buenos Aires. 
Film documentar argentinian.

18,45 Teletop — emisiune-concurs do 
muzică ușoară românească.

19,20 1 001 de seri. Purcelușul Stafida.
19.30 Telejurnal. La cotele anului 

XXX.
20,00 Cîntecul săptămânii : „E casa 

mea aceasta44.
20,00 Tcleenciclopedia.
20.50 Film serial. Columbo. „Două 

copii44.
22,05 Telejurnal.
22,15 Cine mi-e drag mă așteaptă. 

Romanțe, tango uri și valsuri.
22.30 Baschet masculul : România — 

Argentina (repriza a II-a). în
registrare de la sala Floreasca.
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AFIRMAREA CONSTANTA A ROMÂNIEI PE ARENA 
POLITICA INTERNAȚIONALA a fost și-n această săptămînă 
bogat ilustrată în fapte. România și-a exprimat cuvîntul, prin 
reprezentanții săi. aducîndu-și contribuția prestigioasă la 
dezbaterea și soluționarea unor probleme cardinale ale lumii 
contempormr' — în cadrul lucrărilor Consiliului dezvoltării 
industriale al O N.U. (O.N.tl D.I.) ce se desfășor' :i la V icnii, 
la sediul Națiunilor Unite de la New York unde comitetul 

.creat de sesiunea ordinară a Adunării Generale a O.N.U. de 
anul trecut examinează punctele de vedere și sugestiile ex
primate de guvernele statelor membre cu privire la convoca
rea unei conferințe mondiale de dezarmare, la reuniunea re
gională de la Bangkok pentru pregătirea Conferinței Mondi
ale a Populației.

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR DIN PORTUGALIA 
a reținut insistent atenția opiniei publice din întreaga lume. 
Mesajul adresat președintelui României de președintele .Jun
tei de salvare națională din Portugalia, ca răspuns al gene- 

.ralului Antonio de Spinola la mesajul ce i-a fost adresat la 
9 mai din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, se înscrie ca 
un moment deosebit în acest context. Așteptările poporului 
.portughez. în acest zile sînt concentrate asupra formării gu
vernului provizoriu civil (de altfel funcția de președinte al 
republicii a și fost preluată de către generalul Spinola), ac
centuarea transformărilor democratice, viitorul coloniilor ș.a.

SCENA POLITICA DIN R.F. GERMANIA a fost domi
nată de două evenimente majore : pe de o parte, alegerea 
noului președinte al republicii — Walter Scheel, fost vice
cancelar și ministru de externe în guvernul cancelarului 
Brandt. în urma expirării mandatului deținut de Gustav Hei
nemann, care și-a exprimat dorința de a nu mai fi reales da
torită virstei saie înaintate, iar, pe de altă parte, alegerea în 
ziua imediat următoare de către Bundestag a noului cance
lar federal — Helmut Schmidt.

NAVETA DAMASC — ȚEL AVIV A SECRETARULUI 
DE STAT AMERICAN HENRY KISSINGER și convorbirile 
cu oficialitățile siriene și israeliene pentru încheierea unui 
acord de dezangajare militară pe frontul de pe înălțimile 
Golan — au continuat toată săptămîna. In contextul efortu
rilor ce se depun pentru soluționarea pașnică a situației din 
Orientul Apropiat se înscriu, de asemenea, reuniunile ce le-au 
avut la Beirut liderii organizațiilor palestiniene care au e- 
xaminat ultimele evoluții ale situației din zonă.

IN IRLANDA DE NORD — un eveniment ce poate în
semna încetarea actelor de violență și pierderile inutile de 
vieți omenești, instaurarea liniștii și securității pentru popu
lația atît de încercată a acestei țări. A fost arestat în capita
la Irlandei de Nord Brendan Hugheș, șeful aripii provizorii 
a Armatei Republicane Irlandeze (I.R.A.) care după apreci
erile autorităților conducea acțiunile teroriste la Belfast.

DIFICULTĂȚILE CRESC ÎNDE ÎN APROVIZIONAREA 
CU 1IIRT1E a determinat noi scumpiri a ziarelor în Franța 
și R.F. Germania.

Cu bucate „tot așa și iar așa'' 
nu se cîștigă dienfii

(Urmare din pag. 1)

Denumiri
cu... numele !

... Ora 12,00 la restaurantul 
„Parîngul11 din Petroșani. în 
locaj doar cîteva mese sînt o- 
cupate. Și, totuși, ospătară care 
ne-a văzut la masă ne mai la
să ..răgaz de gîndire" cîteva 
minute. Despre servire nimic 
de zis. Bună. Pe ..lista de con
sumației1 însă apar două... spe
cialități. Aici e încurcătura : 
cotlet de porc â lă Surdiic 
(specialitatea casei) sau antn- 
cot â lă Păltiniș (specialitatea 
bucătarului) ? Ne lă
murește tânăra ospă
tăriță „Sosul e același, 
garnitura aceeași, di
ferența constă doar 
în porc și văcu
ță !" Penuria de idei-(a se citi: 
nepricepere la cratiță I) exis
tentă în acest domeniu ne-o 
confirmă și bucătarul Constan
tin Dochițu : „Specialitățile ? 
Ah, ca să facem o... denumire, 
așa !“

și mai bine (din punct de ve
dere al planului — n.n.). Mar
fă este suficientă, putem s-o 
pregătim bine, dar pentru cele 
96 locuri din local...11

Condica de sugestii și recla
magii — deși răspunsurile date 
semnatarilor, cît și măsurile 
luate, sînt operative, bune — 
riscă să fie scrisă toată în scurt 
timp. Atunci ? Ar trebui un 
„dacă11 ceva mai... autocritic !

La înălțimea 
firmei

Am descins la restaurantul 
„Perla11 din orașul Vulcan. în

„Dacă...“
... La „Mignon11 gama de pre

parate e și mai săracă (De ce?) 
prețurile pipărate, spațiul — 
prea mic pentru consumatorii 
de la amiază ! „Cele 12 mese 
nu sînt suficiente pentru a răs
punde tuturor solicitărilor — 
afirmă responsabila Alexandra 
Puican. Dacă ni s-ar da spațiul 
gol ce se află vizavi de resta
urant, am putea amenaja o fru
moasă grădină de vară spre 
folosul consumatorilor11.

„Dacă am avea... mai mulți 
consumatori — și-a început re
latarea și Constantin Jugaru, 
responsabilul restaurantului 
„Carpați" — treaba ar merge

că de la intrare o impresie plă
cută ! Două mese curate pe ca
re erau așezate cu gust tac.î- 
muri, șervețele etc. gata să in
tre în „funcție11 — peste toate 
acestea tronînd un anunț cam 
rar întîlnit prin părțile locului: 
„Pensiune pentru elevi11.

— Spațiul este destinat în 
exclusivitate elevilor, aici nu 
sînt serviți alți consumatori — 
ne explică responsabilul resta
urantului, Anton Kardoș. In 
privința curățeniei ne îngrijim 
să o facem dar, mai ales, să o

menținem. Personalul localului 
știe să se achite cu bine și de 
această sarcină.

— Meniurile ?
— în general, bune. Azi, de 

pildă, avem opt meniuri calde. 
Punem acontul pe alimentație. 
Și cînd spun alimentație nu mă 
refer în nici un caz la băuturi.

— Vă sprijină I.C.S.A.P.-ul 
în activitate ?

— Așa și așa... In ultimul 
timp am avut serioase goluri 
în aprovizionarea cu carne. 
Dacă nu ne interesăm noi și 
așteptăm după funcționarii do 
la I.C.S.A.P., ar însemna să 
stăm destul de des cu plitele 
din bucătărie reci. (La ce or 

mai fi ocupînd scaunele 
asemenea funcționari 
dacă nu fac mai nimic ? 
Bti fac, dar să vedem ce). 
Dacă-i spunem șefu

lui serviciului comercial să ne 
sprijine mai mult, ne ia în „a- 
tenție11. Imediat organizează 
„incursiuni de pedepsire". Noj 
sîntem dornici să facem un 
comerț civilizat. Dar, cu astfel 
de metode...!

Un număr mare de consu
matori trec zilnic pragul aces
tei unități. O confirmă printre 
altele volumul de desfacere a 
mărfurilor, mereu în creștere 
De la 200 000 lei — dever — în 
1973, s-a ajuns în acest an la 
600 000 lei. Și cifra ar putea 
crește.

a.

Invităm conducerea I.C.S.A.P. Petroșani să rețină pentru 
serioase reflecții, în afara celor de mai sus, și alte aspecte 
negative din activitatea unităților. în interesul consumatori
lor, al bunei serviri și, implicit, al îndeplinirii sarcinilor ca
re să fie tratate pe primul plan al preocupărilor. Acolo Ie 
este locul.

Anchetă realizată de :
m. negou'a

N. PANAITESUU

(Urmare din pag. 1)

serie de șefi de state africane. 
In ședința Comitetului Exe
cutiv s-au aprobat noi mă
suri privind îmbunătățirea 
de conținut a invățămîntului a- 
gronomic, integrarea cu cerceta
rea și producția, stabilind și un 
nou nomenclator al profesiilor 
și specializărilor din învăță- 
mintui superior, raportate ne
cesităților dezvoltării social- 
economice a țării. A fost exa
minat proiectul Legii piscicol-

Femeile șiDe ici, colo...
Somnul longevității 

artistice
întrebat asupra secretului vita

lității sale pe scenă,, renumita 
stea de Hollywood, Bob Hope, în 
vîrstă de 70 ani, a răspuns : un 
somn scurt de 20 de minute 
înaintea fiecărui spectacol. „Cînd 
apar cu vioiciune în fața publicu-

i, nimănui nu-1 vine să creadă 
înainte cu numai 60 de secun- 

e moțăiam în cabină".

Hiro Onoda 
și Marilyn Monroe

„De 20 de ani nu s-a văzut atî- 
ta lume Pe aeroportul din Tokio 
și in împrejurimile lui1, exclamă 
presa japoneză despre mulțimea 
sosită în întâmpinarea locotenen
tului Hiro Onoda, reîntors din 
lunga sa misiune în jungla filipi- 
neză. Evenimentul care stârnise 
un entuziasm similar se desfășu- 
rase in 1951 pe același aeroport : 
sosea iu Japonia Marilyn Monroe.

Săptămîna politică
turii și s-a. analizat modul cum 
se acționează pentru realizarea 
și desfășurarea Programului 
național de folosire rațională 
a apelor și dezvoltarea produc
ției de pește, adoptîndu-se ho- 
tărîri corespunzătoare.

întâlnirile bilaterale dintre 
partidele comuniste frățești și 
informările reciproce privind 
construcția socialistă, principiu 
promovat consecvent de parti
dul și statul nostru, au fost ex

După cum se știe, 
hocheiul este prin 
excelență un sport 
bărbătesc, necesitînd 
forță și rezistență. 
Totuși, în ciuda tra
diției, antrenorul e- 
chipei de hochei din 
orașul danez Frede- 
ricshaven este o... 
femeie. Se numește 
Fia Grenhem și este

„Șl CE dacă am fă
cut și eu, din cauza 
salatei „a la rus11 o 
enterocolită ? De-abia 
m-am obișnuit să mă- 
nînc biscuiții care nu-i 
suportam. ȘI CE dacă 
orezul cu lapte avea o 
crustă respectabilă și 
împrăștia un iz acru ? 
La urma urmei, el să 
nu se vîndă ? ȘI CE 
dacă aștept și eu mai 
mult pînă sînt servit ? 
De-abia-mi înlesnesc 
pofta de mîncare. ȘI

presiv ilustrate de -primirea de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a tovarășului Kim 
Iăng Ju, membru al Comitetului 
Politic' al Comitetului Centrai 
al Partidului Muncii din Co
reea. Colaborarea țării noastre 
cu toate statele, relațiile de 
prietenie, colaborare și coopera
re economică, tehnico-științifi- 
că și culturală, prestigiul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pri
mul președinte al Republicii 

hocheiul
originară din Elveția, 
unde a urmat un 
curs de antrenori 
pentru acest sport. 
Dar nici un club nu 
a vrut s-o angajeze. 
Sportivii danezi an
trenați de Pia afirmă 
că niciodată nu au 
întîlnit un jucător a- 
tît de îndemînatic și 
rezistent ca Pia.

ANECDOTE
Exclus

Automobilistul care a călcat un porc, se adre
sează proprietarului păgubit :

— Vă rog, nu vă enervați degeaba. Voi căuta 
să înlocuiesc paguba.

- Acest lucru este exclus, domnule - răspunde 
păgubașul. Dumneata ești prea slab I

Pictorul și criticul

tUn critic s-a adresat pictorului Vam Gogh cu ur- 
ătoarea observație :

— Nicăieri în natură n-am văzut culorile folo
site de dumneavoastră.

Marele pictor îi răspunde :
— Pictez ceea ce văd eu, iar nu ce vedeți dum

neavoastră ; natura nu se dezbracă pentru toți.
Fr. MORARU

Șî ce, daca?...
— Microfoileton —

CE dacă ospătarele 
mai șușotesc după pa
ravan sau mai ies după 
niscaiva târguieli ? Ce, 
bucătăreasa să nu se 
facă văzută printre 
mese ? Ce, ea să nu 
promoveze de la crati
ță ? Chiar dacă ser
vește cu halatul pe 
care poți citi meniul

casei și întreabă, atît 
de simpatic, clienții 
„ce vrei!“. Astea sînt 
„mărunțișuri11 față de 
greșeala mea pe care 
nu mi-o iert. Că la 
ultima masă servită la 
„Lacto-vegetarian11 un 
client „mofturos11 a re
fuzat salata „a la rus11 
și atunci bucătăreasa

Socialiste România, eminentă 
personalitate politică, strălucit 
și neobosit militant al păcii în 
lume, reies cu deosebită forță 
de convingere din convorbirile 
cu Arturo Frondizi, fost pre
ședinte al Argentinei, din ad
mirația sinceră și profundă a 
profesorului italian Giancarlo 
Elia Valori — autor al volumu
lui „Ceaușescu", recent apărut 
la Roma — și din timpul solem
nității acreditării ambasadoru
lui Regatului Ilașemit al Ior
daniei la București.

(că ea servea) nervoa
să pe bună dreptate a 
cerut cîtorva inși să o 
guste și ei n-au vrut 
și m-a rugat și pe mi
ne și nici eu n-am vrut 
și-am spus tare că 
mi-e frică de-o nouă 
enterocolită și mi-e 
groază de-o altă cură 
de biscuiți și-acum re
gret că n-ani riscat. 
Poate că salata era în- 
tr-adevăr bună și gura 
clientului era acră.,.11.

Ion LEONARD

• JLegile sînt aceleași 1 Cueva 
cuvinte pentru Torok Arpad, șo
fer la I. U. M. Petroșani (21-HU- 
1 388) care a circulat eu viteză ex
cesivă pe strada Constructorul in 
data de 1 mai a. c„ și nu a acor
dat prioritate unei mașini a . sal
vării, fiind pe punctul de a pro
voca un accident de circulație : să 
știți, Torok Arpad că legile șose
lei sînt aceleași pentru toți. Acest 
luci-u vă este amintit deseori, dar 
(paradoxal) ia volan îl uitați. 
Dacă nu credeți, mai dati o dată 
examenul de conducere. Ce-ar Ii '? 
Și citeva cuvinte pentru conduce
rea întreprinderii : ce atelier, sec
ție. unitate deservește 21-HD-l388 
pe strada Constructorul 1

• Tot pe teme de circulație : 
particular, particular, dar nici 
chiar așa. Dumitru Blaj din Ani- 
noasa, posesorul unui autoturism 
particular, a urcat la volan sub 
Influenta alcoolului. Doar autotu
rismul ' este particular, șoseaua 
e colectivă l Pentru a păstra li
niștea, ordinea și siguranța pe a- 
eeaslii .șosea, se iau măsuri ori de 
cîte ori e necesar. Astlel, lui B. D. 
i s-au aplicat: 1) amendă — 500 lei 
și 2) suspendarea permisului de 
conducere pe două iun-i. • Dumi
tru Răscoleanu, șofer la U.M.T.F. 
Iscroni a fost găsit in aceeași si
tuație și. de asemenea, sancționat. 
• De la aceeași unitate (U.M.T.F. 
Iscroni) Dumitru Dupir (31-UD- 
1 598) a ieșit pe șosea cu grave 
defecțiuni la sistemul de frânare 
Și la direcție, ignorind indicațiile 
revizorului tehnic al garajului. 
Consecința : 1) amendă, 2) suspen
darea carnetului de conducere.

• Distracție de 1 000 lei. Pără
sim temele de circulație deși ră- 
minem încă puțin pe șosele : Con
stantin Maria, de la șantierul de 
construcții al T.C.H., după ce a 
consumat alcool peste limită, a 
provocat scandal în plină stradă. 
Scandalul a fost continuat la că
minul unde este cazat (deși astfel 
de „pietoni11 sînt cazați prin alte 
părți), in urma scandalului de la 
cămin un tînăr a ajuns, a doua 
zi în incapacitate temporară de 
lucru. In ce-l privește pe Constan
tin Marla lucrurile sînt clare : 
„distracția" l-a costat 1 000 lei.

e Și pentru un ac ! De pe străzi 
și șosele, în blocuri. Tot mai rnulțl 
cetățeni nu pot șl nu rămîn indi
ferenți față de modestul, dar im*- 
portantul avut al unul bloc — 
becuri, perdele — bun al tuturor. 
Așa se face că (datorită cetățeni
lor) încercările de sustragere ale 
Iul Aurelian Bălașa (Petroșani, Vi
itorului 45) au luat sfirșit la mili
ție. Pentru cîteva becuri ? Nu. pen
tru fapta în sine. Chiar și pentru 
un ac I
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