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Frontaliștii din brigăzile con
duse de Gheorghe Scorpie, loan 
Pelreanu și Gheorghe Durlă din 
sectorul ll< al minei Uricani 
și-au adus un aport deosebit la 
depășirea sarcinilor de plan ale 
lunii mai cu peste 1 250 de to
ne cărbune. Rezultate deosebite 
au fost obținute și la lucrările 
de pregătiri unde s-au evidențiat 
brigăzile conduse de minerii Mi
hai C'eucă și loan Nichițelea. 
(Ilie Coandrăș, E.M. Uricani).

Cu planul pe cinci luni îndeplinit
> Două vrednice colective de mineri ale E. M. Vulcan, cele ale 
$ sectoarelor IV’ și UI, raportează cu 13, respectiv, 8 zile în avans în- 
s deplinirea sarcinilor de plan la producția de cărbune pe primele 
S; cinci luni ale anului. 11 300 tone cărbune peste sarcină a extras 

pînă acum colectivul sectorului IV, și 7 165 tone sectorul III. Re- 
Ș marcabilă s-a dovedit în dobindirea acestUr succese contribuția 
% brigăzilor de mineri conduse de Constantin Ciobănoiu, Dumitru 
§ Milea, Dumitru Săuăuțeanu din sectorul IV, și Constantin Popa, 
Ș Vasile Chcța, Nicolae Stoica, Petru Alb, Franessc Teu, Gheorghe 

Iascu, loan Zimbru din sectorul III.

Depășiri
Zi de zl, în ultima jumătate 

de lună, la E.M. Dîlja pe grafi
cul de extracție s-au înregistrat 
sporuri față de plan între 100 și

Eficiența conducerii colective 
se regăsește în îndeplinirea 

integrală a sarcinilor de plan
Consfătuirea cu caracter de 

schimb de experiență privind sti
lul și metodele de conducere ale 
consiliilor și comitetelor oameni
lor muncii organizată de către 
Comitetul județean de partid, la 
care au participat tovarășii loa- 
chim Moga, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., loan Mineu, 
adjunct al ministru
lui minelor, petrolu
lui și geologiei și di
rector general a! 
C.C.P., Ștefan 
mășan, secretar 
comitetului județean

cestui on a peste 92 000 de to
ne de cărbune energetic și coc- 
sificabil, - ilustrind creșterea 
continuă a democrației socialis
te".

Dezbaterile, au 
treaga activitate a 
ne de conducere 
buie orientată și 

spre
problemelor 
țiale privind activi
tatea curentă și de 
perspectivă 
prinderilor, 
șui Miluță 
secretai al

constante
200 tone cărbune. „La zi" pe 
luna mai, producția suplimenta
ră extrasă este de aproape 4 000 
tone. Se detașează prin rezulta
tele obținute in întrecere, ca și 
in lunile precedente, colectivul 
sectorului IV — Livezeni, cu un 
plus de peste 2 000 tone cărbune, 
urmat, in ordine, de sectoarele
III ( + 1100 lone), I și II. Buna 
organizare a muncii, dăruirea U- 
nanimă a minerilor din brigăzile 
din abataje și pregătiri, contri
buția efectivă a formațiilor din 
regie au asigurat constanța depă
șirilor.

Al
ai

Pe marginea 
unui fructuos 

schimb 
de experiență

relevat că in- 
acestor orga- 
colectivă tre- 
în continuare 

abordarea 
esen-

a între- 
Tovara- 
Rugină, 
comite-

R <it ion aii za
rea odată con
cepută, * tre
buie tradusă 
în viață. A- 
cest lucru îl 
face maistrul 
constructor E- 
mil Sur du în
soțit de șe- 
fuiî echipei de 
montări a eo- 
f rujelor meta
lice Gh. Sabin 
și muncitorul 
IVI. Tăbăcaru 
la blocul A 4 
diin V ude an.

; Evenimentul politic principal 
; al acestei săptămîni este Con- 
: greșul Frontului Unității So- 
; cialistc ale cărui lucrări au în- 
; ceput ieri după-amiază in Ca- 
i pitală. înființat în urmă cu cinci 
; ani, din inițiativa 
: partidului, Frontul 
i Unității Socialiste 
; reprezintă o etapă 
: superioară în pro- 
i cesuj de șdîncir^
i a democrației socialiste din 
i țara noastră. Este cea 
i mai largă organizație politi- 
i că din țara noastră, unind într-o 
i coeziune de monolit în jurul 
i partidului, forța politică condu- 
; cătoare. principalele organizații 
i de ma.su, obștești și profesiona-

SĂPTĂMlNA 
POLITICĂ

le, toate clasele și păturile so
cietății noastre. Rezultat al a- 
plicării consecvente a directive
lor Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale ale P.C.R., 
de perfecționare a structurilor 

menite să asigure 
o tot mai largă și 
dinamică partici
pare a întregului 
popor la treburile 
obștești, 

Frontului
s-au

rolul și
Unită- 

adîn-
funcțiile
ții Socialiste
cit, au sporit în complexi
tate neîncetat îu acești ani, fiind 
lin nesecat izvor al inițiativei, 
al angajării active în toate do

(Continuare in pag. a 8-a) 93

Cadran economic
• Magistrala subterană Live

zeni oferă posibilități largi de 
experimentare a tehnologiilor 
moderne „Obiecte -pierdute" 
• Cu restanțe „împinse" de la 
o lună la alta nu se realizează 
apartamentele planificate • In
formații

(Pag. a IlI-a)

...De la maistrul Ștefan Ro
șu, secretarul organizației de 
partid a Fabricii de oxigen 
Livezeni, am aflat că aici func
ționarea utilajelor, munca oa
menilor, aproape că nu cunosc 
pauze. Fabrica, oamenii Iu-

fiecărui muncitor-
UN BENEFICIAR

Individ — colectivitate*
SHalog cetățenesc

(Pag. 4—5)

qțțcâ
de partid, Aurel
Lăpușcă, director general 
al Centralei minereurilor Deva, 
membrii consiliilor și comitetelor 
oamenilor muncii din unitățile 
miniere aparținătoare C.C.P. și 
Centralei minereurilor Deva se în
scrie ca o materializare concretă 
a cerințelor trasate de conduce
rea de partid și de stat privind 
perfecționarea continuă a condu
cerii activității productive. După 
cum s-a subliniat în referatul pre
zentat de tovarășul loan Mineu, 
„consiliul și comitetele oameni
lor muncii ca organe de condu
cere reprezentative, și-au adus 
o contribuție hotăritoare la ex
tragerea peste plan in cursul a-

tului de partid 
al minei Uricani, remar 
cind preocuparea comitetului 
oamenilor muncii privind dezvol
tarea rapidă a capacităților de 
producție ale minei, ilustra o ca
racteristică ce poate fi regăsită 
și in activitatea organelor de 
conducere colectivă de la mine
le Vulcan, Dîlja, Petrila, Ani- 
naasa.

O premisă a asigurării condi
țiilor de realizare a unei eficien- 
țe înalte procesului de conducere 
colectivă o constituie temeinica

Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 2-a)

SE TOT
AȘTEAPTĂ-CE-

pentru finalizarea bazelor 
sportive ?

Cu mai mulți ani în urmă, în orașul Petroșani a început 
amenajarea unor baze sportive, destinate practicării tenisu
lui. fotbalului, handbalului, înotului. Timpul a trecut și as
tăzi le găsim in bună parte terminate, toate prezenlînd, însă, 
lucrări restante oare le fac improprii practicării în condiții 
optime a sporturilor respective. Ancheta noastră și-a propus 
să înfățișeze stadiul de realizare a acestor obiective, perspec
tivele ce există ca aceste importante dotări să poată deservi 
mișcarea sportivă de masă care le reclamă de urgență.

creazâ zi și noapte, pentru a 
satisface toate solicitările.

Impresionează îndeosebi 
două cifre furnizate de mai
strul Roșu. Fabrica are 50 de 
oameni, iar numărul benefici
arilor ei din Vale, din județul 
nostru și din cele învecinate 
este de peste 50. Aceasta în
seamnă că în decursul unui 
an, fiecărui salariat îi revine 
sarcina de a satisface solici
tările unui beneficiar.

Alături de Ștefan Roșu, în

Leon PITIC, 
corespondent

(Continuare în pag. a 4-a)
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(Continuare în pag. a 8-a)

Vutâtl..
ZIUA FRUNTAȘILOR. 

Mîine, la ora 17, in sala 
mică a Casei de cultură 
din Petroșani va fi organi
zată ziua fruntașilor de la 
E. M. Dîlja, cu care prilej 
vor fi luminate insignele 
minerilor evidențiați în în
trecere. In încheiere, parti- 
oipatiții vor urmări un pro
gram artistic susținut 
formații diverse.

de

„COSTEȘTI ’74*. Dumini
că are loc a Vl-a ediție a 
întîiniirii tineretului cu isto
ria — „Costești ’71". in 
programul acestei manifes
tări intrată în tradițiile hu- 
nedorene : evocare istorică, 
gala laureaților concursului 
„Voci tinere*, spectacole 
folclorice, vizitarea cetăți
lor dacice Blidaru și Cos- 
teștâ, jocuri sportiv-distrac
tive, vizitarea tîrgului meș- 
l eriilor populari.

TABARA DE PREȘCO
LARI de pe litoral — Cos- 
tinești — va avea printre 
oaspeții săi (din 23 mai

a. c.), timp de trei săptă- 
mini, peste 180 de copii de 
la grădinițele și căminele 
din municipiul Petroșani.

O ECHIPA DE SPECIA
LIȘTI DIN CADRUL A.C.R., 
filiala Deva, execută, în- 
cepînid de luni, 27 mai, ia 
„Autoservice“ Livezeni, ve
rificări tehnice de autotu
risme pentru membrii 
A.C.R, Amintim că este 
vorbi» de verificări tehnice 
obligatorii. Membrii A.C.R. 
beneficiază de un real a- 
vantaj ; speciaLiștxi clubu
lui.

FESTIVALUL CINECLU- 
BULUI „AMAFILM* din 
Lupeni, ediția a II-a, se va 
desfășura la Palatul cultu
ral din localitate, în zilele 
de 1—2 iunie ac. Pină in 
prezent și-au anunțat par
ticiparea 14 cine clubu ri din 
țară (Reșița, Făgăraș, Ti
mișoara, Bacău etc.). In 
cadrul festivalului se vor 
prezenta 29 filme.

CURS DE ARBITRI. 
Miercuri, 29 mai, ora 18, la 
sediul C.M.E.F.S. se deschi
de un nou curs ce își pro
pune pregătirea a 15 vi
itori arbitri de handbal.

„MESERIA, BRAȚ ARA DE 
AUR“ a fost tema dezbate
rii organizate, sîinbăU, 
sada bibliotecii Casei 
cultură din Petroșani, 
care au participat elevi 
la Școala gcr.srcî* 
din oraș. Dezbaterea 
parte dintr-un ciclu

în 
de 
la 
de 

generală nr. 1 
face

com
plex de acțiuni destinate 
orientării școlare și profe 
sionale a elevilor.

IA fost o zi frumoasă, un sfirșit 
ele saplămînă cum rar se mai în- 
tilneșfce de la un timp in capriei-

I oasele noastre primăveri. Totuși, 
în acea sîmbătă și duminică cu 
soare și atmosferă încărcată cu >

I miresmele frunzișului proaspăt, I 
am găsit una dîn cabanele cele ] 
mai. accesibile și, grație unor gaz- .

Ide inimoase, și primitoare, cu to- I 
tui și cu totul singură, tăcută, I 
stingheră. De ce ?

IA fost o sîmbătă liberă pentru 
colectivități de mii de oameni — 
după un sfirșit de săptămîină rod
nică, cum'sînt, în general săptămî- 

nile pe la noi. După atîtea zile 
de muncă încordată, supuși soli
citărilor shressante ale mediului 
profesional și urban, ale agenți- 
lor de poluare, e firesc ca orga- „ 
nismul să reclame relaxarea, de- I 
conectarea în natură — sursă por- | 
manentă de sănătate, garanția « I vieții echilibrate, a recuperării e- I 
nergiilor consumate. Și totuși, deși | 
există cabanele special amenaja- - 
te în cadrul nostru montan de o I 
rară frumusețe, cabanele, natura, | 
rămîn uitate, ignorate. .

Un singur de ce : Așa cum în- I 
vățăm oamenii să muncească, de | 
ce nu-i învățăm să se și odih- . 

Inească ? Ar fi în beneficiul lor. al I 
randamentului Lor din săptămîna | I următoare, al colectivității.

D. STEJARU I

ma.su
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Primirea în partid — sarcină permanentă
Pornind de la faptul că forța 

organizației de. partid, capacita
tea sa de mobilizare depind de 
activitatea fiecărui comunist, de 
modul în care se achită de sarci
nile ce-i revin la locul de muncă 
și în viața socială, comitetul de 
partid al E.M. Dîlja se îngrijeș
te în permanență ca rîndurile 
sale să fie întărite cu cele mai 
merituoase și bine pregătite ca
dre.

Sprijinim eficient birourile or
ganizațiilor de bază în desfășura
rea muncii politice, punem un 
accent deosebit pe intensificarea 
activității educative în toate co
lectivele de muncă pentru a for
ma la membrii acestora calitățile 
ce se cer unui comunist. Astfel 
au fost primiți în rîndurile 
membrilor de partid minerii 
Constantin Gîtan, Tiberiu Ceuță, 
Traian Ciopei, Ștefan Adam — 
șefi de brigadă, Ionel Ichim, lă
cătuș, Carol Lucaci ■— artificier, 
Constantin Amariei, maistru mi
nier, Iuliu Pop, inginer electro
mecanic și mulți alții care fac 
cinste organizațiilor de bază ca
re i-au primit prin aportul ce-1 
aduc la realizarea sarcinilor de

In dezbatere publică : PROIECTUL LEGII PRIVIND SISTE
MATIZAREA TERITORIULUI ȘI LOCALITĂȚILOR URBANE ȘI 
RURALE

Măsuri hotărîtoare pentru continua 
dezvoltare a municipiului

După cum este cunoscut, Ple
nara C.C. al P.C.R. din 25—26 
martie a.c. a aprobat proiectul 
de lege privind sistematizarea te
ritoriului și localităților urbane 
și rurale hotărind supunerea lui 
dezbaterii largi a maselor oame
nilor muncii.

Locuitorii municipiului nostru, 
organele de stat și organizațiile 
de masă au primit și dezbătut 
cu interes deosebit și simț de 
răspundere acest proiect de le
ge. adueîndu-și contribuția la 
îmbogățirea conținutului său.

La stadiul actual de dezvolta
re urbanistică a Văii Jiului se 
impune, in primul rînd, reactua
lizarea schiței de sistematizare 
a localităților municipiului eu 
reconsiderarea perimelrelor con- 
struibile, problemă a cărei re
zolvare este condiționată aproa
pe total de stabilirea de către 
organele competente a pilierilor 
de siguranță in zonele cu zăcă
minte de cărbune. Se vor realiza 
noi obiective social-culturale — 
locuințe, școli, crețe, grădinițe, 
etc. — cărora trebuie să li se 
asigure din timp amplasamente
le. Va fi necesară luarea unor 
măsuri de mărire a densității 
in cartierele cu densitate slabă de 
locuințe, cu înălțime mică și 
condiții de locuit incomode și, 
în primul rînd, în zona vechiu
lui centru al municipiului Petro
șani, zonă nestudiată de altfel 
nici din punct de vedere al sis
tematizării urbanistice.

In condițiile de relief ale Văii 
Jiului va fi necesară, de aseme

plan, prin comportarea lor dem
nă din familie și societate.

O activitate bună pentru pri
mirea în partid au desfășurat-o 
organizațiile de bază nr. 3 pro
ducție, 4A transport, 4B și 4C 
din sectorul electromecanic, care 
au primit în partid între 5 și 15

Viața de partid

tovarăși în ultimele șase luni.
Activitatea unor organizații de 

bază nu se ridică insă la nivelul 
cerințelor și al posibilităților ce 
le au. Așa sînt organizațiile de 
bază nr. 1 și 2 producție, nr. 5 
investiții care au primit în rîn
durile lor un număr mic de tova
răși. Răspunzător se face și or
ganul nostru de partid care nu 
a îndrumat și sprijinit suficient 
birourile acestor organizații.

Comitetul de partid și biroul 
său au indicat organizațiilor de 
bază să practice metoda de a in
vita la unele adunări generale 
și alte activități pe acei tovarăși 
care manifestă dorința de a in

nea, elaborarea unor măsuri pri
vind dezvoltarea în perspectivă 
a zonelor industriale, la amplasa
rea cărora trebuie să se aibă în 
vedere folosirea la maximum a 
terenului neproductiv.

Dezvoltarea noului centru al 
municipiului Petroșani, cerință 
subliniată cu acuitate de cetă
țeni în cadrul dezbaterilor, este 
pe deplin posibilă, realizarea în
că din acest an, in concordanță 
cu proiectul în fază de detaliu de 
sistematizare elaborat și aprobat 
deja. în condițiile avizării am
plasării și atacării lucrărilor în 
această zonă. Sînt prevăzute 
construirea unor blocuri înalte 
cu parter și 10 nivele dotate cu 
spații comerciale de deservire la 
parter însumînd în final aproa
pe 5 000 apartamene, unități co
merciale și alte edificii social- 
culturale.

Este necesar ea și in continua
re, comitetele executive să asigu
re cunoașterea proiectului de le
ge privind sistematizarea terito
riului localităților urbane și rH- 
rale de către toate organele si 
organizațiile de stat și obștești, 
de către toți cetățenii in vederea 
asigurării traducerii în viață a a- 
cestor importante prevederi în 
condiții specifil e municipiului 
nostru, după ce proiectul va fi a- 
probat și va căpăta putere de le
ge.

Ing. Emilian TOMULESCU, 
vicepreședinte al Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular 

municipal 

tra în rîndurile comuniștilor. 
Astfel procedează în ultimul 
timp organizațiile de bază nr. 1, 
2, 3, 4A și 5. în același timp, co
mitetul de partid se preocupă 
de sporirea, pe bază de sarcini 
concrete a contribuției fiecărui 
membru de partid la întărirea 
rin duri lor partidului.

în ultimul timp îmbunătățirea 
metodelor de muncă ale organi
zațiilor de bază pentru primirea 
în partid este evidentă. Se cere 
însă subliniat faptul că noj ne 
ocupăm de primirea în partid 
nu de dragul de a crește numă
rul comuniștilor, ei din necesi
tatea de a spori capacitatea poli
tică și organizatorică a organiza
țiilor noastre, de a avea comuniști 
activi, combativi în toate com
partimentele de activitate. Ne 
preocupăm ca aceștia să mun
cească neobosiți, să antreneze în 
jurul lor întregul colectiv pen
tru transpunerea în viață a sar
cinilor care stan în fața exploată
rii.

Radu LUPAȘCU, 
secretarul comitetului de 

partid E.M. Dîlja

In mie/ul problemelor producției
Recenta adunare a grupei sindicale nr. 2 de 

la mina Paroșeni a avut pe agenda dezbate
rilor cîteva probleme cheie ale producției. 
Golurile din aprovizionarea cu ventile pentru 
stîlpii hidraulici, lemn uscat, pămint pentru 
buraj, asigurarea unui regim normal al presi
unii aerului comprimat la locurile de muncă, 
folosirea timpului de lucru și întărirea dis
ciplinei ș. a. au determinat biroul grupei 
sindicale să invite la adunare conducerea ex
ploatării. S-a creat astfel cadrul optim ca 
cea mai mare parte a problemelor și propu
nerilor ridicate de muncitori să primească pe 
loc un răspuns privind soluția de rezolvare. 
Directorul minei, ing. loan Ileanu și pre
ședintele comitetului sindicatului, tovarășul 
Vasile Purice, dînd răspuns la întrebările ri
dicate de oameni, și-au fixat totodată pe a- 
genda de probleme pentru rezolvat pe cele 
care depășeau nivelul sectorului. Biroul gru
pei sindicale a primit astfel un ajutor con
cret, în muncă, confirmîndu-se astfel că cen
trul activității sindicale se mută tot mai 
mult .jos la grupa sindicală - veriga cea 
mai apropiată de producție, de formațiile de 
lucru.

Mai lipsește ceva.,.
Constructorii șantierului nr. 4 al Grupului 

T.C.M. și-au propus să întîmpine cea de a 
XXX-a aniversare a Eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al P.C.R. cu un obiectiv de
osebit in întrecere : realizarea pînă la sfîrși- 
tul lunii mai a 50 la sută din planul anual, 
deci cu un avans de-o lună, iar a planului 
fizic anual pînă la data de 30 septembrie.

Despre posibilitățile constructorilor din Lu
peni de a realiza un asemenea ritm de de
vansare a sarcinilor de plan, desigur nu se 
îndoiește nimeni. Dar obiectivele de întrecere 
ce și le-a fixat, colectivul trebuie situate în 
centrul agitației vizuale de pe șantier pentru 
a fi cunoscut de către toți, să-i mobilizeze la 
înfăptuirea lor. Pe șantier, însă, nici urmă de 
vreun panou ori o lozincă cu un conținut 
mobilizator. La gazeta de perete nici un eu- 
vințel despre îndrăznețele devansări de plan 
ce și le-a propus colectivul, ba mai mult, ar
ticolele (încă) afișate aici sînt datate... octom
brie 1973.

In consecință : organizația de partid din 
șantier trebuie să acționeze urgent pentru ca 
agitația vizuală să-și cîștige locul ce-i revine 
în mobilizarea colectivului de constructori în 
vederea realizării angajamentului asumat.

ConsîHîle Frontului Unității 
Socialiste în acțiune
Realizări 

edilitar-gospodărești
Ridicarea continuă a gradului 

edilitar — urbanistic al localită
ții constituie o preocupare de 
frunte a Consiliului orășenesc 
Vulcan al F.U.S.. care, prin co
mitetul executiv al consiliului 
popular acordă o permanentă a- 
tenție construcției de locuințe și 
lucrărilor gospodărești și de în
frumusețare.

Prin munca constructorilor din 
Vulcan a fost terminat blocul 
A3 cu 65 de apartamente, ur- 
mînd să fie predat locatarilor. Se 
lucrează la alte-obiective intre 
care blocurile A4, A5, A6 cu cite 
65 apartamente și blocul 2 cu 44 
apartamente.

Pe linia acțiunilor patriotice 
pentru gospodărirea și înfrumu
sețarea orașului au fost executa
te lucrări în valoare de peste 
21 000 000 lei. Dintre cele mai 
importante obiective amintim re
parațiile de străzi și trotuare — 
70 000 mp, întrețineri de dru
muri — 23,5 k>m, amenajări și ex

tinderi de zone verzi — 8 ha, în
trețineri de parcuri — 35 ha, 
plantări de arbori și arbuști — 
10 800 bucăți, amenajări de ba
ze sportive și terenuri de 
joacă pentru copii.

Echipele de control 
obștesc pe teren

Respectarea legalității socialis
te șj dezvoltarea unei atitudini 
înaintate a lucrătorilor din uni
tățile de servire publică, comba
terea manifestărilor do neglijen
ță și lipsă de răspundere față de 
interesele populației stau în cen
trul atenției Consiliului orășe
nesc Petrila al F.U.S. Sub îndru
marea consiliului au fost reor
ganizate și instruite cele 24 echi
pe de control obștesc din locali
tate. Echipele de control obștesc 
au efectuat cel puțin zece con
troale fiecare la unitățile "de a- 
limentație publică, sănătate, sec
toarele E.G.C. și E.G.L., magazi
nele alimentare și industriale. 
Cele mai bune rezultate le-au 
obținut echipele conduse de
Emil Tănase, Pavel I.upșa, 
Gneorghe Răducu, Virginica Blaj, 
Gheorghe Croitorii. loan Chirițo- 
iu, Vasile Lungii. în viitor vor 
fi controlate și unitățile din sec
torul forestier, precum și caba
nele turistice.

Educația materialist — 
științifică a maselor
între acțiunile desfășurate sub 

egida Consiliului orășenesc I.u- 
peni al F.U.S. se numără și cele 
de la clubul muncitoresc din lo
calitate pentru educarea materia- 
list-științifică a maselor.

Sub îndrumarea comitetului o- 
rășenesc de cultură și educație 
socialistă și a comitetului sin
dicatului de la E.M. Lupeni au 
loc dezbateri bilunare pe teme 
ateist-științifice.

Aceste dezbateri se bucură în
totdeauna de o largă participare 
a diferitelor categorii de cetă
țeni.

(Urmare din pag. 1)

pregătire a dezbaterilor, reali 
zarea unei colaborări perma 
nente între organizațiile de sin
dicat, de tineret și consili
ile și comitetele oamenilor mun
cii, asigurîndu-se un conținut 
corespunzător materialelor pre
zentate și evitarea unor eventu
ale paralelisme. Tovarășul Vasi
le Ciriperu, director al E.M. Lu
peni, arăta că asigurarea efici
enței dezbaterilor presupune a- 
bordarea selectivă a temelor și 
asigurarea timpului suficient 
pentru fundamentarea studiului 
și pregătirea discuțiilor.

Așa cum a reieșit și din con
sfătuire, factorul esențial în ac
tivitatea organelor de conduce
re colectivă îl constituie nu nu
mai adoptarea deciziilor, ci ur
mărirea consecventă a aplicării 
lor. Depășirea prețului de cost 
în cursul trimestrului I la mina 
Paroșeni după nu mai puțin de

Eficiența conducerii colective se regăsește 
in îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan
șase analize pe această temă 
în comitetul oamenilor muncii 
sau, dimpotrivă, eliminarea, 
printr-o activitate susținută a 
deficiențelor constatate în cursul 
anului trecut în activitatea de 
conducere colectivă a minei Pe
trila reprezintă exemple convin
gătoare privind necesitatea con
stituirii unor sisteme eficiente de 
urmărire a îndeplinirii deciziilor 
adoptate. Vorbitorii au subliniat 
rolul important ce revine în or
ganizarea conducerii colective 
președintelui consiliului și comi
tetului oamenilor muncii, ca pro
motor al indispensabilului spirit 
de muncă colectivă și reprezen
tanților oamenilor muncii, a că

ror participare trebuie să fie 
caracterizată prin obiectivitate, 
competență și responsabilitate 
(„organizarea unor scurte cursuri 
de perfecționare a reprezentan
ților oamenilor muncii ar fi deo
sebit de utilă" - Vasile Chiron, 
miner șef de brigadă, E.M. Vul
can).

In condițiile în care rolul or
ganizației de partid în direcțio
narea activității organelor de 
conducere colectivă este hotărî- 
tor, consiliului și comitetului oa
menilor muncii le revine sarcina 
de a stimula inițiativa, respon
sabilitatea tuturor salariaților în 
abordarea problemelor vitale ale 

activității tehnico-economice ale 
întreprinderilor.

Eficiența muncii organelor de 
conducere colectivă nu este o 
noțiune abstractă, pentru că așa 
cum sublinia tovarășul loachim 
Moga, prim-secretar al comite
tului județean de partid, „orice 
metodă și stil de conducere își 
verifică valabilitatea în îndepli
nirea integrală a tuturor indica
torilor de plan, în asigurarea 
unei înalte eficiențe economice 
a întregii activități productive".

in contextul unor prețioase in
dicații, tovarășul loachim Moga 
a subliniat că această consfă
tuire, prima organizată pe un 

domeniu de activitate, a înregis
trat evoluția continuă a formelor 
de conducere colectivă din ca
drul C.C.P., indicînd necesitatea 
perfecționării în continuare a a- 
cestei forme de manifestare con
cretă a democrației socialiste, 
pentru a asigura îndeplinirea 
sarcinilor de mare însemnătate 
ce revine industriei carbonifere.

Dînd glas entuziasmului ce ca
racterizează în aceste zile pe toți 
oamenii muncii din unitățile mi
niere din țară, porticipanții la 
Consfătuire au adresat o tele
gramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care, printre altele, se sublinia
ză : „sub conducerea organiza
țiilor de partid, minerii se vor 
situa și în continuare printre 
detașamentele de frunte ale 
clasei noastre muncitoare și vor 
munci cu abnegație pentru în
florirea scumpei noastre Românii 
socialiste".
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MAGISTRALA SUBTERANA LIVEZENI
oferă posibilități largi de experimentare 
a tehnologiilor moderne, de intensificare 

a execuției lucrărilor de deschideri
DE CE ÎNTÎRZIE VALORIFICAREA LOR?

IB

j
5

}

s

subterană de la ori-
- lucrare ce se exe-

Magistrala 
zontul 300 
cută în perimetrul tâmpului mi
nier Livezeni, sector al minei 
Dîlja, poate fi considerată prin 
importanța sa „coloana verte
brală “ a viitoarei capacități de 
producție.

Rezultatele 
tuni nu sînt 
rilor. Planul 
luna aprilie, 
la sută la săpare (incinta princi
pală Livezeni) față de 23.6 la su
tă în lunile precedente, și 151,4 
la sută la betonare (incinta au
xiliară Maleia) față de 45,5 la su
tă. Constatăm însă că aceste pro
cente ridicate de realizare se da
torase... diminuării corespunză
toare a planului. Dar nu aceste 
rezultate am dorit să le prezen
tăm. Ne-am ales magistrala Ei- . 
vezeni ca obiectiv al investigați
ilor noastre sub aspectul preo
cupărilor ce ar trebui să vizeze 
asimilarea cielor mai moderne 
tehnologii de lucru capabile să 
impulsioneze ritmul de execuție. 
Dar. în afara faptului că se fo
losesc două mașini de încărcat 
de mare capacitate și că de cu
tând în susținerea provizorie a 
fost aplicată ancorarea și două 
elemente de susținere metalice 
montate la vatră — nimic nou. 
încercări au fost, dar timide și 
neizbutite. S-a încercat torereta- 
rea în susținerea provizorie, dar 
fără rezultat. De asemenea, s-a 
încercat folosirea unei benzi de 
încărcat care să evite manevra
rea fiecărui vagonet, dar și aici 
unele deficiențe de proiectare și 
construcție au făcut ca utilajul 
să devină inutilizabil la scurt 
timp după introducerea in sub
teran. Altceva ?... Da — la supra
față. se mai află un cofraj mobil 
pentru betonarea galeriilor, dar 
caro, deocamdată, nu poate fi 
folosit în subteran, pînă cînd nu 
se realizează susținerea provi
zorie prin toreretare. care, la 
rîndul ei, nu poate fi aplicată 
pentru că nu există utilajul ne
cesar ș.a.m.d

Și toate acestea, în condițiile 
în care în bazinul nostru își des
fășoară activitatea instituții de 
cercetări și proiectări. Deocam
dată. însă, unii ar încerca, ar ex
perimenta (cercetătorii), iar alții 
(beneficiarul) ar dori să se ex
perimenteze, dar... in altă par
te. Pînă atunci la săpare se ob
țin 62 m avansare, iar la beto
nare 36 m. Realizări inferioare 
altora obținute în Valea Jiului. 
Deci, dacă nu aici, unde în altă 
parte pot fi experimentate, teh
nologii și utilaje noi? Lucrarea

se execută în linie dreaptă pe

obținute pînă a- 
pe măsura așteptă- 
a fost realizat, în 

în proporție de 102

o 
lungime de aproape 3000 m, 6000 
m dacă ținem cont că va mai fi 
executată și a doua lucrare pa
ralelă. Brigăzile sînt plasate sin
gure la orizontul respectiv și nu 
se pune problema de a fi stin
gherite în activitate de alte lu
crări. Atunci ? E drept, condiți
ile de zăcămînt sînt dificile, dar 
tocmai aceste dificultăți ar tre
bui să fie un imbold pentru a 
găsi metode noi de sporire a vi
tezelor de avansare, cu posibili
tăți de generalizare ulterioară în 
bazin.

Și oricum, importanța lucrării 
justifica o preocupare mai mare 
atît din partea conducerii minei, 
a institutului de cercetări și pro
iectare și a centralei, cu atît mai 
mult cu cît în Valea Jiului în
cercările de modernizare a săpă
rii lucrărilor de deschidere sînt, 
pînă în prezent neconvingătoa
re. Se pune întrebarea — reali
zările mult superioare obținute 
la săpare și betonare de între
prinderile cu profil' hidroenerge
tic sau cele de transporturi nu 
pot constitui un imbold, un’ sti
mulent și pen1'-’’ un'lătile noas
tre ?

Magistrala zem, lucrare
deosebit do importantă în dez
voltarea viitoarei mine, continuă 
să se execute într-un ritm cu 
tul necorespunzător. Această 
tuație trebuie să constituie 
îndemn pentru specialiștii 
producție, cercetări și proiectări 
de a acționa ferm în direcția a- 
similării unor tehnologii moder
ne de săpare și betonare care să 
asigure reducerea duratei de e- 
xecuțic a viitoarelor capacități 
do producție subterane.

D. GIIETA

Cu prilejul 
aniversării Combinatului 

siderurgic Hunedoara
Zilele trecute au avut loc la sediul Combinatului siderur

gic Hunedoara o sesiune tehnico-științifică și o conferință de 
presă organizată în cadrul manifestărilor prilejuite de ani
versarea a 220 de ani de atestare documentară a siderurgiei 
hunedorene și a 90 de ani de la punerea în funcțiune a pri
mului furnal de la ilun doara. Ea conferința de presă au 
participat tovarășul David Lazăr, secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R., ziariști de la presa locală și 
centrală, de la radioteleviziune.

Referatele prezentate și răspunsurile acordate de tovară
șii Costache Trotuș. director a] Combinatului siderurgic Hu
nedoara, și Paul Popescu, directorul întreprinderii miniere 
Hunedoara, au subliniat, printre altele, rolul important pe 
care l-a avut cărbunele produs în Valea Jiului în dezvoltarea 
impetuoasă a principalului centru siderurgic al țării și per
spectivele de viitor ah' colaborării rodnice dintre mineri și 
siderurgiști în contextul dezvoltării în continuare a Combina
tului siderurgic hunedorean.
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„Obiecte pierdute"
...Sâptămînal, preparatorii 

din Petrila adună în vagone- 
te cîteva tone de fier vechi 
rezultat din... cărbune ! Aces
ta e adevărul — „cules" din 
cărbunele expediat de mineri. 
Cîrlige și roți de vagonet, 
lanț, pinioane de transmisie, 
angrenaje hidraulice, stele de 
acționare și... motoare de 
transportori, suluri de plăci 
de împămîntarc...’

...Aproape schimb de schimb, 
odată cu cărbunele, se culbu- 
tează pe benzi vagonete pe

jumătate încărcate cu banda
je de susținere pentru galerii, 
șori de susținere pentru aba
taje. Așteptate de mineri la 
front, dar „întoarse" din „cir
cuitul" normal de ortaci de-ai 
lor neglijenți.

...Cîte și mai cîte materiale, 
unele folosite puțin în scopul 
în care au fost transportate în, 
mină, iar altele deloc, sosesc 
la preparație unde cad pe ciu
rul de bloc, pe masa 
de alimentaro, după- 
mează... inevitabile 
Blochează barele de

mobilă 
care ur- 

a varii, 
fier ale

c ururilor, le rup. Rup și 
benzi. Iar toate acestea, îm
preună, înseamnă, oprirea flu
xului, stagnări în procesul de 
preparare. Stagnări care se 
transmit mai departe către puț, 
în mină, în abataje... Oare nu 
le putem elimina odată ! ?

P. S. Uneori, fapt constatat, 
muncitori, maiștri, ingineri — 
cei care au ..pierdut obiectele" 
— sînt întîlnițî la preparație 
în căutarea lor. Recunosc ast
fel că ..faptele" relatate de noi 
se manifestă. Oare nu tocmai 
ei au la indenting și mijloace 
să le stîrpeăscă ? De ce n-o 
fac cu perseverența cu care-și 
caută „obiectele pierdute" ? 
(T. H.').

SOLUȚIE 
EFICIENTĂ

Execuția unui singur puț de 
extracție față de trei cîte exis
tau pînă acum în perimetrul 
cîmpului minier de exploata
re aferent sectoarelor I, 11 și 
HI reprezintă o soluție de 
deschidere eficientă pusă în 
aplicare la E. M. Lonca. Ast
fel, în cursul acestei luni, la 
puțul orb. nr. 11, săpat și be
tonat între orizonturile 400 și 
200, a fost atinsă de către mi
nerii din brigada condusă de 
Teodor Flutur, cea mai in
ferioară cotă de adîncime a 
minei, fiind în execuție ram
pele noului orizont 200.

în dezbatere:

REDUCEREA 
CONSUMULUI 
DE ENERGIE 

ȘI COMBUSTIBIL
In această saplamină a avut 

loc la Întreprinderea de utilaj 
minier din Petroșani o rodni
că consfătuire — dezbatere 
organizată de comisia ingine
rilor și tehnicienilor din uzi
nă. Tema : Posibilități de re
ducere a consumului de ener
gie și combustibil în uzina.

S-au desprins soluții inte
resante și eficiente vizînd noi 
tipuri de arzătoare, îmbunătă
țiri aduse motoarelor electrice 
și cu ardere internă, raționa
lizări în sistemul de încălzire 
și de izolații termice, în recu
perarea căldurii și transportul 
combustibilului.

FORAJ MECANIC 
LA SUITORI

In cadrul sectorului HI al 
minei Aninoasa se execută să
parea mecanizată, cu ajutorul 
unei foreze SBM-3u, a suito
rului de aeraj necesar pregă
tirii unui nou abataj în stra
tul 7.

Deservirea ireproșabilă a fo
reze! de către lăcătușii Gheor- 
ghe Steț, Aurel Ateșiu și 
Gheorghe Cocioabă a permis 
ca încă de la început să se 
atingă viteze de săpare de 
peste 10 metri pe schimb. 
(CONSTANTIN dANIEĂ, teh
nician, E. M. Aninoasa).

Spațiul nu ne îngăduie să e- 
valuâm decît succint (ne) reali
zarea sarcinilor de investiții la 
Grupul nr. 2 șantiere Petroșani 
al T.C.II. în ultima vreme. în 
luna aprilie restanța la produc
ția valorică este apreciabilă — 
peste 3 milioane lei ’— cota rea
lizărilor, în loc să sporească, 
coborînd față de martie cu circa 
un milion lei. Pe de altă parte, 
nici în luna mai și nici în con
tinuare nu se întrevede cu certi
tudine posihilit.i’ea unui reviri
ment.

Care-s cauzele ? Sinletizînd. Ie 
regăsim într-o unică apreciere : 
pe șantiere nu au fost create 
condiții propice pentru ca poten
țialul uman și tehnic să fie utili
zat la capacitatea maximă !

îritîrzieri aparținînd 
rneficiarului

ConsUlund graficele de execu
ție, desprindem că în cartierul 
Aeroport din Petroșani constitu
iau front de lucru. în luna apri
lie, un număr de șase blocuri. 
Aceasta pe hîrtie. Dar cîte au 
fost în realitate ? Unul singur 
— Ml, întrucît blocul Hl-3 a fost 
recepționat cu o lună mai devre
me, iar la celelalte patru s-a în-

tîrziat atacarea, nefiind eliberat 
terenul.
Stagnări cauzate de organizarea 

defectuoasă și pregătirea 
insuficientă a producției 

de către executant
Ea Petrila și Petroșani munca 

formațiilor de lucru nu s-a des-

universale prin intermediul. că
rora construcția poate avansa în 
continuare ; la poligonul de pre
fabricate din Eivezeni noua teh
nologie de execuție a panourilor 
mari prefabricate ce se vor uti
liza la șirul de blocuri atacate 
în luna mai în Aeroport este a-

Cu restanțe „împinse1* de la 
o lună la alta nu se realizează 

apartamentele planificate
fășurat, pretutindeni unde era 
posibil, pe două schimburi, un 
număr însemnat de blocuri din 
Valea Jiului, predate in iarnă, 
fără finisaj exterior, stau tot 
așa și acum : la începutul lumi 
mai, la blocul Ml din Petroșani, 
lucrările la parter fiind încheia
te, se așteaptă (încă) sosirea se
tului de cofraje metalice plan-

similată teoretic, dar lipsesc o 
serie de materiale componente 
cărora furnizorul (întreprinderea 
de materiale, de construcții Bîr- 
cea — din iudeț) le-a amina 
fără term, i: livrarea

în acești cundiț: >i ailei-
cărora nu h dăm e.irs — pro 
ductivitatea muncii planificată 
în luna aprilie la Șantierul nr. 
1 Petroșani al grupului a fos-

realizată în proporție de abia 50 
la suta (producția valorică în 
proporție de 49 la sută). Din a- 
celeași motive, numeroase for
mații de pe șantiere au fost și 
sînt lipsite de front de lucru. Și 
mai multe din ele au fost trans
ferate din loc în loc pe perioade 
scurte suportînd direct neajunsu
rile care, implicit, apar. Totoda
tă, mașini și utilaje de mecani
zare a operațiilor au stat și con
tinuă să stea neîntrebuințate — 
mijloace de transport, stații de 
betoane, macarale etc.

Cu toate că se apelează deseori 
la un efort susținut din partea 
brigăzilor de constructori, mon- 
tori, mecanizatori, mobilizarea a- 
cestora nu poate suplini defici
ențele pe care le manifestă facto
rii de răspundere ai beneficiaru
lui, ai grupului de șantiere și ai 
trustului județean căruia acesta 
îi aparține. De aceea eliminarea 
în totalitate a deficiențelor se 
cere de urgență ! E vorba 
doar de singura cale de 
realizare integrală și la timp a 
obiectivelor prevăzute pe primul 
semestru.
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Fiind încheiat montajul li
nei însemnate părți a utilaju
lui tehnologic, la dezvoltarea 
preparației Lupeni, construc
torii lotului Lupeni al șantie
rului T.C.M.M.. asistați de 
specialiști ai furnizorilor de 
utilaje, au început primele ro
daje în gol, însoțite de regla
je, centrări, și remedieri. In 
săptămîna aceasta s-a termi
nat această operație la ben
zile transportoare a cărbune
lui de la cota + 1, la ciururi
le de rezonanță de la cota 
+ 32 și la mașinile centrifuge 
de sortare-spălare de la cota 
+ 15,50.

GRINZI PĂȘITOARE 
PENTRU LIGNIT
De curînd, la Secția de 

stîlpi hidraulici Vulcan a în
ceput fabricarea unui nou tip 
de grinzi pășitoare în construc
ție specială, adaptate con
dițiilor specifice de zăcămînt 
din exploatările miniere p v> 
tru lignit.

PRIN 
AUTOUTILARE

Ing. Anton HOFFMAN

La secția Coro a
E.P.C.V.J. se află într-un sta
diu avansat lucrările la cînta- 
rul și banda de plănărit, care 
va fi pusă în funcție înaintea 
termenului planificat. Darea 
în exploatare a acestui obiec
tiv prevăzut în programul da 
autoutilare va mări capacita
tea de încărcare a sortatului 
In prezent lucrările se desfă
șoară sub conducerea maiștri
lor Vasile Gonciulea și Aristi- 
că I,eța.
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PETRE SCRĂDEANU

Chid iți cunoști propriile puteri

B. MIHAi

pe sa răspunzi altfel încrederii 
oamenilor decît prin rezultate foar
te bune, greutățile încetează să 
mai existe.

Aceasta este singura explicație 
pe care o dă comunistul Petre 
Scrădeanu reducerii substanțiale 
a duratei de extragere a unei ca
mere, succeselor permanente ce 
răsplătesc munca brigăzii pe care 
o conduce.

Brigadierul Gheorghe 
Scorpie de la mina Uricani 
este nu numai un bun orga
nizator al muncii, ci și un 

j apropiat sfătuitor.

Orice om ol minei știe cit de 
pretențioase sînt lucrările prilejui
te de „retezarea" unui start. Toc
mai de aceea, exploa.area celor 
trei camere ascendente a căror 
extragere și rambleiere va asigura 
în viitor continuarea abatajului, 
fără pericolul autoaprinderii, este 
încredințată celor mai pricepuți 
mineri.

Discuția purtată cu brigadierul 
Petre Scrădeanu, de la sectorul II 
al minei Dîlja, a înregistrat tocmai 
momentul în care se apropia ter
minarea celei de a treia felii.

- încă, puțin și abatajul va pu
tea începe să „coboare" în stra- 
tu' 5 și aici, la nr. 14. Lucrurile 
nau mers tocmai bine de la în
cepui. Brigada noastră a luat a- 
batajul de abia la felia a lll-a pe 
care am terminat-o într-o lună și 
jumătate, cu o productivitate de 7 
tone pe post. S-a pierdut, insă,

V_________________

mult timp la prima felie, care a 
durat nu mai puțin de 7 luni.

— Cum se explică această dife
rență atît de mare ?

— împreună cu ortacii am un 
principiu : atunci cînd te apuci de 
un lucru, nu este permis să-l faci 
doar pe jumătate. Mina însăși te 
obligă la aceasta, viteza de avan
sare fiind unica posibilitate de e- 
vitare a presiunii și pe care ade- 
vărații mineri știu s-o valorifice. 
Acesta nu este, insă, un secret al 
nostru. Ceea ce ne-a permis să 
facem treabă bună aici la nr. 14, 
la fel ca și la alte locuri de mun
că, este priceperea, hărnicia oa
menilor, înțelegerea deplină ce 
există între toți componență brigă
zii. Am trecut prin multe locuri 
de muncă dificile, dar niciodată 
nu i-am auzit spunînd „nu se poa
te". Iar atunci cînd îți cunoști pro
priile puteri și cînd nu poți conce-

Ci nd pleci din
Ancheta

> ATITUDINI Bănuiala

întrebarea 
tei de față,

Ritmul muncii
• •16ii hotar im noi, oamenii

Era la începutul anului. La mi
na Pa.wșeaii se simțea nevoia 
impulsionării activității de in
vest ații miniere in scopul asi- 
gurăriă ia timp a viitoarelor ca
pacități productive ale minei. 
La început răzleț, apoi intr-un 
consens unanim, oamenii secto
rului de investiții au luat o ho- 
tărîre : realizarea planului anual 
de investiții în trei trimestre !

Primele luni din an. prime
le succese ! La sfirșitul primu
lui trimestru, colectivul raporta: 
planul valoric îndeplinit 
porție de 156,7 la sută, 
punzător, s-a avansat în 
aceeași perioadă eu 101 
prilie — tot rodnic. Mai, pînă 
la jumătatea lunii, aproape 2D 
iml „peste" ! „Este un angaja
ment deosebit — ne spune to- 
■VarășuJ Petre Manea, secretarul 
organizației de bază pe sector — 
Savori t din cerințe stringente im
puse de dinamica extracției, 
șa încit oamenii din sector 
țeleg să nu se abată de la 
vin tini dat".

mg in e r ui Io an B e s errnan, 
fi»9 de sector, vorbindu-ne 
realizări, se gindește mereu la 
perspectivă: eurînd, activitatea 
de investiții va cunoaște un nou 
avînt prin terminarea montării 
a două noi eompresoare care 
Vor crește presiunea aerului 
comprimat la front. Mașinile de 
înc-ămat, cărucioarele modeme 
de perforaj vor fi utilizate la

iii pro- 
Coires- 

plus in 
ml. A-

, a- 
in- 
<-u-

șe- 
tle

caipaioitatc maximă, iar ea ur
mare vitezele de avansare vor 
«pori isimțitoir. In brigăzii, o vie 
eniuflație de întrecere îi animă 
pe mineri. Șelui de brigadă, A- 
lexandru La&zil-o, ne mărturiseș
te : „Minerii din brigada com
plexă pe care o eon.du-c lucrea- 
ză simultan la trei fronturi. Lu
nar, ne depășim sarcina în me
die cu 30 Ia sută. Totodată, așa 
cum conducerea sectorului a 
programat, in luna următoare 
doi șefi de schimb dim brigadă, 
Iosif Kovacs și Gheorghe Ghidă
rii voit deveni și ei... brigadieri. 
Prin tot ceea ce facem, înțele
gem să ne re-speclăm cuvin- 
tufl...".

...Re alia ariile colectivului de 
„deschideri" al minei Paroșeni 
stau mărturie că oamenii de a&ei 
știu să-și onoreze așa cum se 
cuvine angajamentele. I-am au
zit aii-cd, pe minerii întâi ntiți, 
fie dim brigăzile conduse de 
Alexandru Laszlo, loam Grigo- 
rescu și Dioaiisie Bartha, fie din 
cele nou constituite, Dumitru 
G biban și Vas iile Cerce ja — care 
se „formează" pentru „investi
ții*, executând deocamdată lu
crări de „pregătire" în cadrul 
sectoarelor productive — ca și pe 
muneitoiriii din „iregie" rostind : 
„Nu concepem că ar putea fi 
aAtfei decît am hotărit. Doar, rit- 
muj muncii îl .stabilim noi". 
Le-am reținut întocmai cuviințe
le...

II. ANTON
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• ION TOMA, PE- 
TRILA: Raportată la re
munerările mnare de 
2 000 — 2 500 lei, indem
nizația de stat este pen
tru primul copil de 110 
lei, pentru al doilea — 
120 lei, al treilea și al 
patrulea — cîte 140 lei. 
Deci, resortul financiar 
al E.M. Lonea va tre
bui să reglementeze si
tuația reclamată de 
dumneavoastră în spiri
tul acestor prevederi le
gale. • CONSTAN
TIN MARUTA, COM. 
SCHELA-GOR.I : Care 
vasăzică, no rieți din 
comuna Schela, județul 
Gorj, despre faptul că 
muncitorului Gh. Beu- 
zan nu i s-a eliberat la 
timp o adeverință de 
către o întreprindere din 
apropierea Hațegului,

abataj, să ai gîndul împăcat
noastră la E, M Lonea

In nenumărate rînduri, vecinii 
i au cerut să se astîmpere, să nu 
le mai tulbure liniștea. Dar, gălă
giosul nu a înțeles nicicum. N-a 
înțeles că în societate are, deo-

(Urmare din pag. 1)

fobrică își desfășoară zi de 
zi activitatea mecanicii loan 
Cășuneanu și Ludovic Egry, 
tehnicianul George Valea, îm- 
buteliatorul Mircea Pirpiliu, e- 
lectricianul Ștefan Zilay, lăcă
tușul Constantin Cioată, sudo
rul Petru Burlec sub îndruma

potrivă, îndatoriri de muncitor, 
de cetățean, de locatar... Cînd ve
cinii l-au rugat să-și revizuiască 
comportamentul, să nu mai pro
voace scandaluri, j-a 
chiar le-a dat de 
dumnealui e „cineva" 
muncă.

Venit în sprijinul 
omul ordinii s-a deplasat la acel 
loc de muncă. O anumită bănuia
lă a vecinilor s-a confirmat: nici 
aici (la I.U.M.P. secția turnăto
rie), despre Emerich Imre (din Pe
troșani, strada Dacia') nu a auzit 
lucruri bune.

Comportarea nu poate fi decît 
una singură. Aceeași, în cartier, 
pe stradă ca și la locul de mun
că ! (I. M.).

nesocotit și 
înțeles că 
la locul de

din genericul anche- 
am adresat-o unor 

brigadieri, mineri șefi de schimb 
și maiștri din sectoarele de pro
ducție ale minei 
au fost unanimi 
a-ți face datoria, 
ceva infinit mai 
pla prezență la 
mată prin pontajul făcut la mais
tru.

Minerul Marin Ciubăr, 
conduce brigada de la 
cameră 123 din sectorul 
nei Lonea, ne spunea 
sens :

— Dacă mi-am făcut 
azi ? Ne-am putea declara mul
țumiți azi cu ce am realizat în 
schimbul I; am pușcat de cîte 
două ori și am ridicat cîte două 
rînduri de armătură în fiecare 
din cele două aripi ale abataju
lui, Șapte oameni am dat 120 vago
nete de cărbune, depășind pre
liminarul cu 40 de vagonete. Eu 
aș zice că nu-j un rezultat slab, 
din contră. Totuși, nu sînt împă
cat că nu am mai avut goale ' 
pentru a încărca mai mult cărbu
ne peste preliminar, și a ajuta 
astfel sectorul în realizarea sar
cinilor. Așa concep eu datoria 
față de colectiv...

Un alt miner de bază al sec
torului 1 de la iriina I-onea, Va- 
sile Mariciuc, șeful brigăzii din 
abatajul cameră nr. 94 :

1 zinca. Cn toții 
în părerea că 

este în orice caz 
mult decît sim- 
serviciu confir-

care 
abatajul 
I al mi- 
în acest

datoria

un
rea competentă a șefului fa
bricii, Ion Hebedeanu, omul 
care în decursul anilor a știut 
să imprime fiecărui angajat 
dragostea față de muncă, ata
șamentul față de fabrică și 
colectivul ei. Toți formează o 
familie unită, dominată de cli
matul tovărășesc de muncă, 
un colectiv harnic și hotărit 
să-și onoreze îndatoririle.

Spiritul de disciplină, întra
jutorarea tovărășească în a- 
ceastă fabrică sînt la ele aca
să. Aceasta o confirmă, printre 
altele, și faptul că în ultimii 
3 ani în fabrică nu a avut loc 
nici un eveniment cu urmări 
negative asupra producției, 
nici o avarie, din vina salaria- 
ților.

lată de ce, ori de cîte ori 
voi trece pe lingă această fa
brică de la poarta defileului 
îmi voi aminti cu plăcere des
pre oamenii ei.

O scrisoare adresată recent Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular Vulcan a adus în a- 
tenția noastră un caz neobișnuit.

„Sînt văduvă, am trei copii, sînt 
bolnavă, dar răspunderea față de 
copii mă obligă să lucrez așa cum 
pot — scrie Maria G., muncitoare 
la E.M. Vulcan. Am două fete, 
eleve la școală, și un băiat elibe
rat din armată în luna iunie 1973. 
Despre băiatul meu, Ladislau, 
trebuie să vă informez că nu lu
crează nicăieri. A muncit doar 
cîteva luni înainte de a pleca în 
armată. Am crezut că după ce-și 
satisface stagiul militar se va 
schimba.- Dar, cu regret, trebuie 
să spun că nu mai pot răbda pur
tarea lui. El nu mă mai respectă. 
Dimpotrivă. îmi cere mereu bani 
în timp ce el nu lucrează 
In permanență mă minte 
angaja, dar...11.

Contrariat de prezența 
dar mal ales supărat că l-am „de
ranjat" în timpul unui... joc de 
tenis, tînărul Ladislau ne-a „ser
vit11 tot felul de justificări: „Am

încercat să mă angajez dar nu am 
reușit. Nu pot lucra în subteran 
sau la depozitul de lemne pentru 
că sînt bolnav cu... rinichii. O 
mătușă de la Petroșani mi-a pro
mis că-mi găsește un serviciu

nicăieri 
că se va

noastră,

— Azi, a fost cam greu. Trans
portorul din camera de sub cope- 
riș s-a defectat mereu. Do bine de 
rău am dat 40 de vagonete cu 
cărbune, ne-am realizat prelimi
narul. Am pus totuși mîna ală
turi de lăcătuși și mecanici — de 
trei ori am demontat și montat

»
ți-aî făcut datoria ?“

iarăși la loc transportorul — pînă 
ce defecțiunea a fost remediată 
complet. Puteam de acum pleca 
din abataj cu gîndul împăcat că 
ortacii din schimbul care începu
se lucrul vor putea da cărbune...

Rezultatele climatului respon
sabil de muncă ne-au fost înfă
țișate sintetic, prin graiul cifre
lor, de către maistrul minier prin
cipal din schimbul I.
Ilinta :

— Sectorul I a avut 
natc 250 de vagonete de 
pe schimbul acesta și a 
272 de vagonete. Avem „la zi 
alizată de la începutul anului o 
depășire pe sector de 400 tone 
cărbune'.

Traian

prelimi- 
cărbune 
realizat

“ re-

Dar, oare peste tot, în brigăzile, 
abatajele și sectoarele minei I.o- 
nea, lucrurile stau așa ?

— Nu, hotărît, schimbul nos
tru nu și-a făcut azi datoria — 
ne spunea cu sinceritate și re
gret brigadierul Gheorghe Dobro
gean, de la abatajul cameră 82 
din sectorul II. Am încărcat nu
mai 40 de vagonete cu cărbune 
în loc de 50 cit avem prelimina
rul pe schimb. A lipsit vagoneta
rul de la rol, Ion Leonto. iar cel 
care l-a înlocuit s-a descurcat 
cam greu.

Explicația lipsei de la șut a 
vagonetarului ne-a dat-o maistrul 
minier Victor Boboc :

— Este al doilea vagonetar din 
brigada lui Dobrogeanu care s-a 
îmbolnăvit la interval de cîteva 
zile, din cauză că lemnul trimis 
de afară pentru brigăzi este ver
de și greu. Vă dați seama ce e- 
forturi cere transportarea aces
tui lemn pe suitor de către vago
netar ?

Conchidem deci : la mina Lx>- 
nea, îndeplinirea pe deplin a da
toriei, trebuie înțeleasă la ade
vărata ei valoare de toți oamenii 
colectivului — de la vagonetar 
la. factorii din conducerea minei, 
ultimii avînd cuvîntul hotărîtor 
în crearea de condiții corespun
zătoare de muncă minerilor din 
abataje.

I. BALAN

te nicăieri și își permite să vor
bească de „limita" timpului liber. 
Evident, ne aflăm în fața unui 
caz tipic de trîndăveală față de 
care nu avem dreptul să rămînem 
indiferenți. De atîta timp un tînăr

De un an n-a muncit, n-a încercat, 
dar... „n-are timp liberU

în o- 
mul- 
tîne

bun, dar nu m-a ajutat. Ea îmi 
face tot felul de greutăți..." Deci, 
mătușa e... vinovată.

L-am mai întrebat totuși dacă 
își ajută mama în treburile gos
podăriei sau pe cele două surori 
la învățătură. Răspunsul a fost u- 
luitor de impertinent: „în timpul 
meu liber (I?) le mai ajut..."

Despre care timp liber vorbeș
te tînărul ? De un an, nu munceș-

de 23 de ani — la această vîrstă 
nu are încă o meserie —, membru 
al organizației U.T.C., cu stagiul 
militar satisfăcut, refuză să se 
încadreze intr-un colectiv de 
muncă pentru a-și cîștiga existen
ța și a-și ajuta mama care l-a 
crescut.

De un an acest tînăr nu s-a 
prezentat la nici o întreprindere 
pentru a cere de lucru, pentru a

se califica într-o meserie. In 
schimb trăiește fără rușine din 
banii cîștigați cu sudoare de ma
ma sa care lucrează într-un loc 
de muncă pe care el l-a refuzat. 
De un an, tînărul acesta nu-și 
ajută surorile, nu produce nimic 
pentru familie, în schimb își pe
trece aproape tot timpul în dis
tracții ieftine, relaxări ți face... 
sport. Și n-are... timp liber.

In toată această perioadă, 
rașul Vulcan s-au întreprins 
te acțiuni pentru depistarea
rilor care au alunecat pe panta 
parazitismului social, dar el nu a 
fost încă reperat. Oare cum a 
reușit să scape din atenția orga
nelor care au acționat în acest 
sens ? Fără să absolvim de răs
pundere familia țientru creșterea 
și educația dată pînă la majorat, 
ne întrebăm totuși ce au făcut 
ceilalți factori educaționali, înde
osebi organizația de tineret, pen
tru a-i forma conștiința respon
sabilității față de semeni, față de 
propriul lui viitor ?

Cornel HOCMAN

situație din care ne dăm 
seama că, deși nu ați 
plecat prea demult timp 
din Valea Jiului, ați ui
tat că aria de pătrunde
re a ziarului nostru este 
numai municipiul Petro
șani. Adresați-vă, even
tual, ziarului județean 
„Drumul socialismului" 
din Deva. • ROMULUS 
DECENEU, PETRO
ȘANI: Revenim, preci- 
zîndu-vă că dintre su
gestiile dumneavoastră 
privind reamplasarea u- 
nor tonele alimentare și 
loto din zona pieții Vic
toriei și a gării, a fost 
însușită numai, cea re
feritoare la retragerea 
grătarului în interiorul 
perimetrului bufetului 
de la gară • „CÎTEVA11 
GOSPODINE, STRADA 
VIITORULUI, PETRO
ȘANI : In zona cartieru
lui Aeroport, potrivit 
normelor legale în vi- 
gfpMe, este interzisă 

rterea porcilor, ca- 
F >i și altor animale. 
Co .fruntînd însă cele 
scrise de dumneavoastră 
cu realitatea, am con
statat mari exagerări. In 
consecință, • pe viitor 
vom considera drept a- 
nonime scrisorilb sem
nate de „grupuri" de lo
catari, „cîteva11-; gospodi
ne etc., și le vom trata 
ca atare PETRU
ClIIRCU, VULCAN. Lu- 
ați legătura cu între
prinderea de plante me
dicinale Orășt’e, strada 
Plantărilor nr. 52. •
MARIA NEGREA, BAR 
EATEN!. Femeile sala
riate, care au născut 3 
copii și i-au crescut pî
nă la vîrsta de 10 ani, 
beneficiază de reducerea 
cu un an a vîrstei de 
pensionare. In această 
situație fiind, puteți ce
re pensionarea pentru 
limită de vîrstă la 53 de 
ani. • CONSTANTIN 
BRIȘCARU, LUPENI: 
Actele de indisciplină 
săvîrșite de dumnea
voastră — părăsirea au
tobasculantei pe care ați 
lucrat și o perioadă de 
23 de zile de absențe 
nemotivate de la lucru 
— au dat Autobazei 
T.A. nr. 3 Petroșani 
dreptul să vă desfacă 
contractul de muncă. 
Căutați eventual o altă 
unitate auto. Dacă nu 
găsiți, angajați-vă unde
va ca muncitor necali
ficat, apoi reprofilați-vă.

Q MARINA HĂRAȚU, 
VULCAN : Intr-adevăr, 
rezultatul întîlnirii din
tre echipele feminine de 
volei Liceul Vulcan II —
I. M.P. a fost publicat e-
ronat. După cum am 
fost informați, la
C.M.E.F.S. s-a consem
nat rezultatul de pe te
ren, adică 2—0 pentru 
echipa Liceului Vulcan
II. Facem cuvenita recti
ficare.
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Fruntași și codași
în colectarea hîrtiei

A.m pornit spre Centrul de pre- 
îndustrializare și achiziții (așa 
zisul D.C.A.), gîndindu-nc că, a- 
cum, mai mult ca oricînd, vom 
întîlni acolo o intensă activitate. 
Timpul frumos ținea cu cei ca
re doreau (și aveau obligația) să 
predea susnumitului centru, can
tități mai mari sau mai mici de 
maculatură.

Iată-ne deci la Surduc. Aici, 
stupoare. Dacă n-ar fi fost clădi
rea centrului, aproape singurul 
imobil prin partea locului, un 
străin sau chiar un neinițiat din 
municipiul nostru, cu greu l-ar 
fi găsit. Ce mai, intensa activi
tate „era sublimă, dar... lipsea cu 
dcsăvîrșire". Camioanele de la 
diverse întreprinderi și instituții 
nu se înghesuiau deloc la 
cărcat.

Am pătruns în clădire cu 
ranțele încă nespulberate, 
ales că am fost primiți cu 
larg deschise. In birouri, pustiu. 
„Efervescența" de afară, era în 
ton cu cea din interior. După ce
va căutare, am descoperit (mare 
noroc !) într-un birou pe tovară
șul Horia Ghidiu, planificator 
principal, care ne-a lămurit ne
dumerirea, cu amabilitate :

— Astăzi sînt numai eu aici. 
Șeful centrului, tovarășul Petru 
Pardos, este plecat la Deva.

des-

spe- 
mai 

ușile

„Cetățenii reclamă, 
E.G.L. înregistrează"

Referitor la articolul „Ce
tățenii reclamă, E.G.L. înre
gistrează, iar apa deteriorează 
blocurile", apărut în „Steagul 
roșu" nr. 7592 din 3 aprilie 
a.c., conducerea E.G.L. Petro
șani nc informează că la Vul
can au fost curățate subsolu
rile la blocurile F și D (Coro- 
oști). La secția de gospodărie 
a fondului locativ s-au mai

Pe urmele 
semnalelor 

critice
întocmit grafice de reparație 
a instalațiilor sanitare. Și,- 
pentru ca graficul să fie... res
pectat, conducerea secției a 
fost atenționată să dea dovadă 
de mai mare operativitate.

prlmft... 
„papara"

Cu cîtva timp în urmă inse
ram în coloanele ziarului nos
tru comportarea reprobabilă a 
vînzătoarci Nicolița Cîndea, 
angajată la chioșcul de des
facere din Aeroport al între
prinderii de stat AVICOLA — 
Deva.

„Supărată" că un cumpără
tor a încercat să-și emită, în 
limitele decenței, o pretenție 
in legătură cu calitatea produ
selor pe care le solicitase, nici- 
una nici-două, tînăra vînzătoa- 
re i-a azvîrlit în cap „îndrăz
nețului" client cîteva ouă.

Pentru această abatere gra
vă, conducerea întreprinderii 
ne-a comunicat măsura luată : 
desfacerea contractului 
muncă.

de 
con- 
can-

Tot dumnealui ne-a ajutat să 
pătrundem taina „liniștii" din 
jur. încercăm s-o dezvăluim.

Pe trimișii unor întreprinderi 
și instituții nu i-am întîlnit la 
centru, pentru că și-au onorat de 
mult timp planul la hîrtie-deșeu. 
S-au evidențiat în mod deosebit 
unitățile școlare din municipiu, 
întreprinderile comerciale (fără 
C.L.F. și Alimentația publică) 
I.F.A. Vîscoza și altele. E 
dorit ca și în continuare să 
tribuie la recuperarea unor 
tități tot mai mari de hîrtie.

Alții, „absenți" de la D.C.A., 
or] economisesc într-atît hîrtia, 
îneît nu-și permit nici un gram 
de maculatură, ori, cine știe, 
nu-și irosesc spiritul gospodăresc 
pentru o treabă găsită de dum
nealor, neimportantă.

începem, deci, a doua înșirui
re. Primul loc (de „cinste") se 
cuvine Centralei cărbunelui care, 
în trimestrul I, nu a onorat Cen
trul de achiziții nici cu jumăta
te din cantitatea de hîrtie plani
ficată pentru predare. C.C.P. este 
urmată „cu conștiinciozitate" de 
C.C.S.M. și I.P.C.M.C. Se vede că 
cercetătorii din aceste două in
stituții au atins perfecțiunea, 
liminînd definitiv ciornele. Mă 
rog. Dar pentru cantitățile infi
me ce le aveau de colectat, tot

e-

„I n i ț i
Duminică. Piața Vulcan. Uni

tatea nr. 1 Agrocoop Hunedoara. 
Singura unitate unde găsești sa
lată verde (felicitări !), castraveți 
(bravo !), roșii (extraordinar !), 
ceapă aproape... verde (!?!) și un 
vînzător plin de... inițiativă. Da. 
da — plin de inițiativă ! Vrei să 
cumperi două kilograme de ca
straveți ? Trebuie să cumperi și 
o jumătate de kilogram de ceapă. 
Ții să cumperi un kilogram de 
castraveți și unul de roșii, trebuie, 
musai să iei și o jumătate de kilo
gram de ceapă ș.a.m.d.

Gazdâ primitoare
Anunțam în numărul trecut al 

ziarului că la Lupeni se va des
chide o unitate cerută de popu
lație — lacto-vegetarian.

Am fost oaspeții acestei uni
tăți în prima zi de funcționare. 
Gadza, așa cum se cuvine, își 
primea clienții, cu mesele frumos 
aranjate, imaculate, cu ordine și 
curățenie perfectă, cu meniuri a- 
lese și gustoase. Chiar și cu flori.

Slabi de
Așa ar putea fi caracterizați 

administratorii pieții din Petro
șani, judecind după numărul de 
becuri — cinci — care ardeau du
minică, 19 mai la ora 8,15 
pe peretele halelor pieții. Știm, 
în subsolul halelor se află unele 
depozite. Iluminatul este necesar 
noaptea. Dar cele cinci becuri ar
deau ziua. De la aproximativ ora 
4,30 pînă după ora 8, ele s-au a- 
flat într-o concurență fără nici 
o șansă cu soarele. Risipă zadar
nică de energie ! Aceasta numai 
pentru că gospodarii pieții noas
tre sînt, după cum ei înșiși ne-au 
dovedit-o, slabi de vedere și tari 

s-ar mai fi găsit, prin vreun co
tlon o foaie de hîrtie irosită.

înțelegem că la T.C.H., hîrtia 
irosită e mai puțină decît... ci
mentul, de exemplu. Dar nu în
țelegem ca unele unități, de pildă 
cooperativele meșteșugărești „U- 
nirea" Petroșani și „Deservirea" 
Lupeni. să nu fi găsit nici măcar 
un kilogram de hîrtie netrebuin- 
cioasă, pe care să o predea spre 
a fi reintrodusă în circuitul in
dustrial.

Avem speranța că aceste rîn- 
duri vor stîrni ambiția tuturor 
„furnizorilor" de maculatură din 
municipiul nostru, care sînt aș
teptați, e drept, fără flori, dar cu 
multă nerăbdare Ia Centrul de 
preindustrializare și achiziții din 
Petroșani.

In locul obișnuitelor concluzii, 
o întrebare :

— Tovarăși gospodari (C.C.S.M., 
I.C.P.M.C., C.C.P.1), tovarăși pre
ședinți („Unirea", „Deservirea"), 
și tovarăși directori (din atîtea 
și atîtea unități) ce facem 
planul de deșeuri la hîrtie ?

întrebarea se adresează în 
ceeași măsură organizațiilor 
tineret din întreprinderi, celor 
sindicat, comitetelor de femei 
altor factori chemați să contribuie 
activ la o acțiune patriotică de 
evidentă însemnătate.

cu

a- 
de 
de 
și

L. M.

a t i v ă“
Nu vă impacientați, nu gra

tuit ci, firesc, contra cost. De ce 
neapărat ceapă ? In primul rînd, 
pentru că așa cum se înfățișează 
ochilor, n-ar cumpăra-o nici... ni
meni. In al doilea rînd, pentru 
că... n-ai încotro. Nu vrei ceapă, 
nu cumperi nici castraveți. Nu-i 
așa că este plin de inițiativă vîn- 
zătorul de la Agrocoop ? Numai 
că, pe temă de ceapă intră în 
contradicție cu prevederile legale. 
Să nu-1 usture... ochii ! (D.G.).

E plăcut să fii oaspetele unei 
gazde primitoare. Dar cite n-au 
fost așa în prima zi ?

Dorim (și sperăm că așa va fi) 
ca noua unitate 
peni, 
gazdă 
nu va 
cîteva 
prima

„Lacto* din Lu- 
să rămînă întotdeauna o 
ospitalieră. Astfel, nimeni 
putea să-i reproșeze peste 
luni : „De ce nu ești ca-n 
zi 7“ (I.F.-M.).

I
I
I
I

vedere...
de urechi. Altfel, s-ar mulțumi 
ziua cu lumina soarelui și ar apli
ca și prevederile Decretului nr. 
620. (T. Ț.).

r

• PETRU OA1H1AN, Petroșani : Potrivit arti
colului 5 din Decretul Prezidenția] emis în apri
lie a. c., amenda contravențională nu este grația
tă.

DUMITRU NIȚU, Vulcan : 1) In privința 
pazei obștești, adresați-vă consiliului popular 
orășenesc care este în măsură să vă furnizeze 
relațiile cerute; 2) In privința pensiei alimentare 
pentru copilul încredințat mamei, în cazul rela
tat de dumneavoastră puteți să deschideți acțiu
ne civilă la Judecătorie pentru stabilirea domi
ciliului minorului. Acțiunea se înaintează în 
două exemplare, cu timbre fiscale de 50 lei; 3) 
In contractul pentru imobilul în care locuiți pot 
fi înscriși doar membrii familiei și rudele apro
piate. Nici în contract, și nici în repartiția care 
se emite inițial, nu pot fi înscrise persoane din 
afara familiei (soția nelegitimă — cum scrieți 
dumneavoastră — nu beneficiază de acest drept); 
4) Nu vă putem furniza adresa pe care o cereți.

® NICOLAE CUCU, Vulcan : Ne scrieți că Ju
decătoria din Petroșani, prin sentința civilă nr 
2221, dosar 1900/1973 l-a obligat pe pîrît (Sebas
tian Roșea) la plata sumei de 2 800 lei, repre- 
zentînd alocație de stat încasată necuvenit, dar

an eum/Uul
Cinematograf fruntaș

Ca urmare a rezultatelor fru
moase obținute în anul trecut, 
cinematograful „Cultural" din 
orașul Lupeni a primit premiul 
I pe județ și premiul III pe ța
ră.

In 
fost

anul 1973 la „Cultural" au 
prezentate 335 spectacole

Au urcat coborînd
Mașina de extracție de la 

roborîtă la orizontul 480 al minei Vulcan pentru a fi folosită 
la adîncirea puțului 7 vest. Operațiunea prezenta un grad 
sporit de dificultate atît datorită pieselor grelo'și voluminoa
se cit și pentru faptul că în unele puncte ’galeria de trans
port intrase in presiune. De asemenea, pe puț ploaia conti
nuă crea o atmosferă de toamnă pîcloasă. In aceste condiții 
lăcătușii Paul Călugăreanu, Szoradi Alexandru, FranciSc Po
pa, Mihai Jurj, Aurel Irimia, Avram Florea și mecanicul Bo- 
dor Mihai și-au asumat răspunderea reușitei lucrării. Mași
na a fost demontată și coborîtă prima dată la orizontul 630. 
In ziua cînd ni-am aflat în mijlocul acestor oameni curajoși, 
majoritatea pieselor erau transportate la orizontul 480. Era 
încununarea unei munci perseverente care a însemnat pen
tru cei 7 oameni încă o treaptă urcată pe seara prestigiului 
profesional.

Gheorghe POPESCU, 
lăcătuș subteran, mina Vulcan

„S u r p r i z
care 

părinții 
pur 
pe- 

mai, 
în 
de

O măsură 
pe noi, 
ne-a surprins 
și simplu. In 
rioada 17—30 
deci chiar 
preajma zilei 
1 Iunie, magazinul 
specializat în des
facerea tricotaje
lor și confecțiilor 
pentru copii ( din

Petroșani se află, 
după cum infor
mează anunțul li
pit pe ușă, ÎN IN
VENTAR. In plus, 
același anunț 
îndrumă 
spre Petrila 
dacă vrem, 
localitate din 
nicipiu.

Șă

ne 
amabil 

ori, 
altă 
mu-

mai spună

Bucurie de cinci zile
Noi, locatarii din scara aNoi, locatarii din scara a Il-a 

a blocului „200", str. Gh. Șincai 
din Lupeni, vă aducem la cu
noștință procedeul specialiștilor 
E.G.L. care se ocupă cu întreți
nerea lifturilor în orașul nostru. 
Chiar în fața blocului „200“ se 
află atelierul care repară liftu
rile din Lupeni. Liftul din scara 
noastră a fost oprit pentru re
vizii din 20 martie pînă în 20 
aprilie 1974. Deci o lună de zile, 
la sfîrșitul căreia am fost bucu
roși cu toții, sporind că nu vom 
mai urca per-pedes scările pînă 
la etajul 10. Dar bucuria ne-a 
fost doar de... 5 zile. După aces
tea, mai exact după revizii, lif- 

cu filme românești, vizionate de 
165 225 spectatori; 77 filme pen
tru tineret cu 48 655 spectatori.

aNumărul total al spectatorilor 
fost de 388 625.

A. MICA, 
lăcătuș, E. M. Lupeni

puțul 5, trebuia demontată și

ă“
cineva că, condu
cerea I.C.L.S. măr
furi industriale nu 
a făcut copiilor în 
preajma zilei lor 
o „surpriză", că 
nu are în atenție 
buna servire 
cumpărătorilor...

a

Cornelia 
KELEMEN 
Petroșani

tul mai mult a stat decît a mers. 
Cînd am întrebat de ce func
ționează așa, eleganții noștri lif- ' 
tieri, mereu la cravată și co
stum, ne-au răspuns ironie : „pî
nă se rodează". In 17 mai liftul 
nostru „staționa" la parter. Deci 
încă aproape o lună de zile de 
cînd nu merge, după o altă lună 
de revizii. Iată de ce vă rugăm 
să publicați scrisoarea noastră 
poate vor afla și cei în drept 
sistemul de lucru al subalterni
lor lor Și vor veni cu măsurile 
necesare pentru a ne scăpa de 
necaz. (Semnează 20 de locatari 
ai scării a doua din blocul ,,200“ 
Lupeni).

i
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■A
că numitul Roșea refuză plata acestei sume. 
In acest caz, sînteți îndreptățit să cereți Judecă
toriei instituirea popririi pe salariul pîrîtului.
• VALERICA BODESCU, comuna Sălaș, 

tul Ohaba de sub Piatră : Aveți drept de 
curs, la Tribunalul județean, în termen de 
zile de la comunicarea sentinței.
• VASILE CUCOS, Petrila : Gratificațiile

sa- 
re-

15

• VASILE CUCOS, Petrila : Gratificațiile lu
nare și anuale nu se acordă decît pentru munca 
efectiv prestată. Dacă ați început activitatea în 
termenul indicat de dumneavoastră, aveți ve
chimea neîntreruptă în muncă, dar gratificați
ile nu se plătesc decît, așa cum spuneam, pen
tru timpul cît ați lucrat efectiv.
• RADU STOICESCU, Petroșani: Adresați 

vă la serviciul de personal, retribuire și învă- 
țămînt al întreprinderii unde lucrați.
• MIHAI ȘTEFUNIAC, Vulcan : Potrivit ar

ticolului 2 din Decretul Consiliului de Stat nr. 
110/1974, falsul material și uzul de fals, cînd 
înscrisul este oficial, nu sînt amnistiate. După 
trecerea termenului de reabilitare vă puteți a- 
dresa, în acest sens, Judecătoriei. Termenul de 
reabilitare e în raport cu pedeapsa primită, iar 
dumneavoastră nu ne-ați scris despre ce pedeap
să e vorba.
• MARIA ROMEGHEA, Vulcan : Imputația

pentru cheltuieli de școlarizare nu a fost grația
tă, fiind vorba de o despăgubire civilă. Ca a- 
tare, va trebui să vă conformați sentinței emi- 
Se‘ JURIST
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eaurupa-educație **
„Amurgul acela 
violet”

de /. D. Sîrbu

Avancronică 
teatrală

După 25 de ant de îa zîua de 
răscruce a istoriei poporului ro
mân - 23 August 1944, se pe
trece o confruntare directă, pli
nă de sugestii, a comuniștilor 
care s-au aflat în focul luptei 
ilegale cu cei care au preluat 
flacăra cinstei și pasiunii — < ti
nerii. Drama ,,Amurgul acela 
violet", scrisă de I. D. Sirbu, es
te o operă psihologică, umană 
și caldă, care face o punte între 
două momente ale 
evoluției societății 
noastre și prezintă 
cu rară putere de 
convingere puri
tatea morală și generozitatea 
minerului din Valea Jiului.

In preajma zilei de 23 August 
1944, cind viața comuniștilor, 
hăituiți de siguranță, se ascun
dea sub nume conspirative, in 
plin război, între doi tineri ile
galiști se încheagă, în timpul u- 
nei misiuni, o idilă, ruptă brutal 
de presupusa dispariție'a tine
rei Silvia. Abia după 25 de ani, 
Manoliu, în anii activității de i- 
legalist Ștefan Harda, se regă
sește cu Silvia Socol, care e 
contabilă la Petrila. Este împreu
nă cu tatăl ei și un fiu, studen
tul Ștefan, născut din vechea 
idilă. Regăsirea se petrece în- 
tr-un moment deosebit : într-o 
explozie din subteran moare mi
nerul Onuț. în urma unui pro
ces de conștiință, studentul Ște
fan Socol, care-i acordase pri
mul ajutor rănitului, declară pro
curaturii că e vorba de fapt de 
o crimă - prima butelie cu oxi
gen ce-i fusese aplicată mine
rului, era goală. O nouă anche
tă dovedește însă că Onut mu-< .. ___

rise datorită rănilor. Dar din a- 
ceastă confruntare dramatică re
iese puritatea conștiinței tînăru- 
lui Ștefan Socol în care Manoliu 
își află propria-i tinerețe pusă 
în slujba adevărului. Scriitorul 
I. D. Sîrbu analizează, investi
ghează o permanență existențială 
coordonată de pasiunea pentru 
adevăr, raporturile dintre două 
generații, modul în care tinere
tul de azi a preluat și dezvoltat 

___________ idealurile pentru ca
re au luptat părin
ții noștri, comuniștii. 
Este o lucrare dra
matică pătrunsă de

fiorii omenescului și de emoție 
în fața conștiinței responsabilită
ții social-umane, atît de proprie 
anilor noștri.

Pe scena Teatrului ,,Valea Jiu
lui” din Petroșani, drama „A- 
murgul acela violet" va fi un 
autentic act cultural. Regizoarea 
Letiția Popa, cunoscută publicu
lui din spectacolele de teatru 
ale televiziunii, a imprimat spec
tacolului un ritm subtil, natura
lețe, o gradare a elementului 
dramatic de înaltă emoție uma
nă, artistică. în spectacol, o e- 
chipă numeroasă (comparativ cu 
alte piese) de actori construiesc 
personaje mai mult decît con
vingătoare. Ne vom reîntîlni cu 
Elisabeta Belba, Dumitru Dră- 
cea, Vaier Donca, Florin Plaur, 
Mihai Clita, cu tinerii Dan Acio- 
băniței, Lavinia Jemna Bomches, 
Cristian Drăgulănescu, Florin 
Vlad Vasiliu, care interpretează 
cu vibrație o piesă despre con
știință, despre oamenii de pe a- 
cese locuri, scrisă de I. D. Sîrbu, 
el însuși om al Văii Jiului.

Instantaneu din timpul specta
colului cu piesa „Un musafir pi
cat din cer" dat de echipa de a- 
matori a clubului din Lonea.

Concurs muzical- 
coregrafic

Sîinbătă (ora 18) și dumini
că (ora 10), la Casa de cultu
ră din Petroșani se va desfă
șura faza județeană, zona Va
lea Jiului, a concursului rnu- 
zical-coregrafic și al brigăzilor 
artistice de agitație organizat 
în întâmpinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a Eliberării 
patriei. Participă : orchestra 
reunită de muzică populară a 
sindicatelor și soliști, formația 
de muzică ușoară „Atlas" și 
soliști, brigăzi artistice (Casa 
de cultură Petroșani, Coope
rativa meșteșugărească „De
servirea" Lupeni, căminele 
culturale Cimpu lui Neag și 
Iscroni). formații do dansuri 
populare, obiceiuri și grupuri 
folclorice, (Casa de cultură Uri- 
cani), coruri (Petrila. l.upeni, 
Vulcan), fanfare, recitatori, 
orchestră de muzică de ca
meră a Casei de cultură din

„Tinerii de la mina noastră, 
ne spunea tovarășul Arpad Cri- 
șan, secretar al comitetului 
U.T.C. de la E.M. Lupeni. au în
chegat de curînd o formație de 
muzică ușoară, îndrăgită in oraș. 
Dar o brigadă artistică de agi
tație încă nu avem ; poate nu 
ne-am ocupat îndeajuns în a- 
ceastă privință"

Deșj la Lupeni muncesc sute 
de tineri, este chiar o brigadă a 
lor la sectorul V. deci se află un 
potențial cultural-educativ a că
rui valoare nu este estimată așa 
cum se cuvine. Brigăzile artisti
ce de agitație sînt instrumente 
educative, de formare a conști
inței, cu atît mai eficiente cu cit 
sînt mai concrete — la nivel de 
colectiv de muncă, organizație 
de tineret, pe întreprindere — și 
au calități de expresivitate artis
tică mai nuanțată. Pozitiv este 
că astfel de formații sînt acum 
la prcparația Lupeni, Cooperați-

UNDE MERGEM ?
• Mîine, la ora 18, clubul mun

citoresc din Ixmea organizează, o 
dezbatere cu tema complex-educa
tivă — ,,Comportamentul civilizat 
în familie, societate, producție"
• Brigada științifică a căminului 
cultural din Banița se întâlnește 
mîine, La ora 14, cu locuitorii. In 
continuare, un program artistic.
• Căminul cultural din Iscroni 
și-a propus să organizeze mii ne,, 
la ora 17, dezbaterea temei „Eti
ca muncii ; munca, factor educa- 
tiv“. Va fi urmată de un program 
artistic. ® La clubul muncitoresc 
din Vulcan are loc, duminică, la 
ora 9, un simpozion cu tematică 
de educație ateist-științifică — „Ce 
este cerul, luna, stelele la care 
sint invitați elevii și copiii din 
oraș. • Ea Cimpu lui Neag, că
minul cultural și-a propus să or
ganizeze duminică (ora 20) sim
pozionul cu tema ,,Legile statului 
privind ocrotirea mamei și copi
lului". Va fi urmat de un pro
gram artistic din folclorul local.
• La Răscoala, Birăoni și că
minul cultural din fim pa vor fi 
organizate, de către cămin, du
minică dimineața, acțiuni tema
tice cu cercurile de citit — „Fe
meia în societatea socialistă44.

va meșteșugărească „Deservirea", 
mina Paroșeni, mina Dîlja, S.S.H. 
Vulcan, mina Eonea. Ele spun 
mai mult omului dacă substan
ța lor nu se îneacă în generali
tăți și sînt utile, pun.înd degetul, 
așa cum se spune,, direct pe ra
nă. fără ezitări. Greutățile acu
zate insistent sînt neîndemîna- 
rea de a compune texte și lip
sa instructorilor. Și una și alta 
nu sînt întrutotul justificate — 
textele nu e nevoie să aibă ex
cepționale calități literare, 
ci trebuie să fie con
vingătoare, reale ; instructori, se 
pot găsi, dovadă colaborarea mi
nei Paroșeni, cooperativei „De
servirea" și preparației Eupeni cu 
actori ai Teatrului din Petroșani.

„Nu ne-am ocupat îndeajuns" 
— aceasta e cauza reală că nu 
activează mai multe brigăzi ar
tistice de agitație în cadrul în
treprinderilor sa-u instituțiilor.

Opțiunile școlare 
ale elevilor și cunoașterea 

posibilităților ce le au
Un moment de importanță 

crucială pentru elev este ace
la cînd își alege drumul pe 
care va merge în pregătirea 
sa pentru viață. Și în această 
opțiune el trebuie ajutat de 
școală, de familie, de întreaga 
societate prin diferite forme 
de influențare do sprijinir ■ • 
organizată.

„Pe baza testelor din timpul 
acestui an școlar, ne spunea 
prof. Cornel Platon, diriginte 
la o clasă a VUI-a de la Li
ceul Eupeni. le cunosc acum 
opțiunile tUturoi elevilor, a- 
jwnse în stadii definitiv. 
I-am chestionat asupra prefe
rințelor ce le au, am aflat ce 
știu despre meseriile părinți
lor. cele din oraș, municipiu 
sau județ, am lucrat cu ei și 
cu părinții in mod individual, 
aducînd corecții unor alegeri 
nepotrivite". De un real folos în 
a .ica de orientare școlară 

I levii școlii generale mr. 5 din Petrila își îmbogățesc iot mai 
*nult cunoștințele prin probele practice J51? care le execută in a- 

$ <e<ierul-școală. _________________________ FotO ; Ion LIC1U

a elevilor sînt monografiile 
profesionale, deci cunoașterea 
a cît mai multe informații 
despre meseriile existente. Ele 
s-au completat la școlile ge 
nei'ale 1, 3, 6 din Lupeni, 1. 2, 
6 Petrila, la Școlile din Petro
șani, cu vizite în întreprinderi, 
întilniri cu muncitori, ingi
neri și tehnicieni, cu cadre di
dactice de la viitoarele licee 
de mecanică <!’>■ Petroșani și 
Eupeni.

într una dm ciaselc a Vlll-a 
de la Liceul din Petrila s a 
amenajat un colț al orientării 
școlare. In urma.unei acțiuni 
bine condusă de îndrumare a 
elevilor și colaborării cu pă 
rinții, s-au stabilit direcțiile 
ce le vor urma (din clasa a 
Vlll-a B, 10 elevi și-au ales 
liceul de cultură generală. 6 

liceul de mecanic;! din Pe
troșani, 6 — liceul de chimie,
4 — liceul energetic).

Piuă la s.iiș.v,,! .ui-!,,i 
învățămînt a mai rămas mai 
puțin de o lună. Paralel cu in
teresul pentru încheierea anu
lui școlar cu rezultate bune, e 
fortul de sprijinire a opțiuni
lor elevilor se intensifică și 
diversifică în școlile din Va
lea Jiului prin forme comple
xe, de testare psihologică. 
Comisia de orientare școlară și 
profesională existentă la ni
velul municipiului, fiecare 
școală și diriginte în parte își 
prevăd, totodată, mai multe 
vizite în viitoarele licee și in
formarea de detaliu a elevi
lor asupra liceelor ce pot să 
1< urmeze în anul școlar 
1 4 1975.

NOTA. — mijloc eficient de stimulare 
a interesului la învățătură

Dacă în alte compartimente 
ale invățămintului există noi
me în limitele cărora cadrele 
didactice își manifestă tactul 
și măiestria pedagogică, în 
notarea elevilor se pendulea
ză între- subiectiv și obiectiv 
(o reglementare. imprecisă, 
prevede ca numărul de note 
să fie proporțional cu numă 
rul orelor rezervate obiectu
lui). Aprecierea profesorului 
pare să fie deplină în această 
privință, deși în destule cazuri 
nu se gîndește îndeajuns asu
pra efectului pe care 1 are asii 
pra elevului acest instrument 
delicat care e nota. 11 poate 
stimula sau, în alte cazuri, îl 
frînează pe elev. Prin aceste 
consecințe, nota este un mijloc 
formativ.

La Liceul de cultură gene
rală din Petrila, în cursul tri
mestrului II, profesorul de fi
zică, Emil Șara, nota neritsnic 
(clasa a VI-a B, anii I A,

Agendă studențească
Luni a început sesiunea de 

vară a examenelor studențești, 
moment final al acestui an de în-
vățămînt superior. Pe coridoarele 
Institutului de mine din Petro
șani se află acum o atmosferă 
tipică examenelor : studenții,
frămîntați de emoții, la intrările 
în săli și amfiteatre, parcurg în
grabă (a cîta oară ?) pagini din 
cursuri, dar. la aflarea subiecți
lor. emoțiile incep 
trăsăturile chipului 
„Primele examene.

să dispară, 
s< destind.

ne spunea,
ing. Ilie Rotunjeanu, președinte
le Consiliului Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști, au a-

I B), de preferință către sfîr- 
șitul trimestrului. Un alt as
pect : la anul I A (fizică), din 
33 d< elevi notați. 24 erau cu 
note sub 5. La anul III B. prof. 
Ion Brînzan acorda cu prea 
multă ușurință notele minime 
(2, 3 și 4). „Aceste cazuri nu 
sînt tipice, ne spunea prof. 
Liviu Groza, directorul liceu
lui. Cei mai mulți profesori 
dovedesc nu numai ritmicitate 
în notare, ci și mult discernă- 
mînt. Pentru elevii cu nivel 
mai scăzut, facem meditații și 
consultații".

Iată opiniile unor profesori 
de'la Liceul de cultură genera
lă din Petroșani : „Nota, a- 
cordată ritmic. îl stimulează 
pe elev, care, dacă nu e ascul
tat, e tentat să îhvețe mai pu
țin. Și trebuie să-1 deprindem 
pentru a învăța nu doar pen
tru notă" (prof. N. Cerchez) ț 
„In verificarea cunoștințelor, 
în scris, prin probe progresive 
și mai multe întrebări cu grad 

dus și primele rezultate bune 
care ne îndreptățesc convingerea 
că, prin pregătirea lor profesio
nală și moral- politică, studenții 
institutului de mine întî-mpină a 
XXX-a aniversare a Eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea al 
P.C.R. cu succese în învățăimînt".

Pe agenda vieții universitare, 
în continuarea examenelor care 
se vor încheia în 20 iunie, sint 
înscrise examenele de diplomă 
pentru absolvenți, repartizarea în 
producție a noii promoții de in
gineri și subingineri, practica în 
producție și vacanța de vară.

de dificultate sporit, fiecare 
avînd un anumit număr de 
puncte, am constatat că dispar 
notele miei" (prof. Pompiliu 
Mușteanu) ; „l;.i educație fi
zică, îi împart pe grupe, după 
calitățile fizice, fiecar cu nor
mele distincte. Dar elevii pin 
trece dintr-o grupă în alta, 
deci și notele sînt diferenția
te" (prof <•"

Cea m.. .rte a cadre
lor didace. «• ■ preocupată de 
sistemul >1. notare pe care îl 
adaptează specificului materi
ei și clasei. Cunoscînd mediul 
familial al elevului, sfera și 
direcțiile preocupărilor, apti
tudinile lui, cadrele didactice 
trebuie să aibă în vedere, a- 
tunci cînd acordă un califica
tiv, că el poate fi un imbold sau 
un accident. In ultimă anali
ză, nota reprezintă munca pro
fesorului, este, deci, o auto- 
notare.

T. SPATARU
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| 0 performanță de prestigiu a echipei Jiul: BREVIAR
FOTBAL,

Din nou 
c c

După doi ani, din nou in fi- 
« naia „Cupei României" la fot

bal - iată o petformanță în mă- 
j sură să satisfacă întrutotul pe iu

bitorii sportului cu balonul rotund 
din municipiul nostru. Performan
ța este rodul efortului deosebit al 
tuturor componenților echipei ca- 

; re, deși au fost supuși unui pro- 
; gram competițional deosebit de
; încărcat, cu deplasări lungi, au
ț dovedit o admirabilă putere de 
■ luptă, un exemplar spirit de echi- 
: pă, invingînd la numai o săptă-
; mină după victoria din sferturi 
ț asupra A.S.A. Tg. Mureș, și pe 

deținătoarea Cupei, C.S. Rimnicu 
Vîlcea, echipă care s-a străduit 

: din răsputeri pentru a rămine în
: posesia prețiosului trofeu.

Desfășurarea meciului a fost, 
t în general, favorabilă echipei 

noastre. După o primă repriză 
: care a aparținut în întregime Jiu-

lui (vilcenii au tras un singur șut 
spre poarta lui Ion Gabriel !}, 
deținătoarea Cupei a manifestat

Agendă sportivă duminicală
FOTBAL. Campionat divizia C : te

renul „Minerul" Lupeni, ora 11 : Mi
nerul — Minerul Rovinari, ora 13 
Știința Petroșani — Cimentul Tg. Jiu 
• Campionat republican (juniori) : 
teren l.onc-a. ara 13 „Știința*4 Petro
șani — Minerul Mot.ru • Campionat

VINERI, 24 MAI

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Al 
7-lea cartuș : Republica : Cu c&r- 
,lle pe tată ; FETRILA : Atenta
tul : LONEA — MkienH : Chema
rea străbunilor : ANINOASA :
Anatomia dragostei ; VULCAN : 
Torino negru : Lupeni — Cultural: 
Asediul : Muncitoresc : Parașutiș- 
tii ; URICANI : Tunelul.

SlMBĂTĂ. 25 MAI

PETROȘANI — 7 Noiembrie : A] 
7-lea cartuș ; Republica : Cu căr
țile pe față : PETRILA : Ultimul 
cartuș ; LONEA — Minerul : Che
ma rea străbun iilor : ANINOASA : 
Stare de asediu : VULCAN : Ma
rele vals, seriile I-Il ; LUPENI — 
4-u/ltural : Fapt divers în prima 
pagină ; MuncHorwn* : Parașutiș- 
tii ; URICANI : Secretul cifrului. 

in finală!
o combativitate deosebită la în
ceputul părții a doua a intîlnirii. 
Golul marcat de Rozsnai, în ur
ma unui contraatac inteligent 
construit, a pus, însă, capăt aces
tui iureș, finalul consemnînd su
perioritatea tactică și tehnică a 
reprezentanților noștri. Ajungind 
pentru a doua oară in faza fina
lă a celei mai populare competi
ții fotbalistice interne, „Jiul" s-a i 
arătat a fi un demn reprezentant • 
al minerilor Văii Jiului, realizînd I 
o performanță unică in istoria de 
mai bine de 50 de ani a clubului. 
Victoria din semifinale obligă, în- ' 
să, la pregătirea temeinică a fi
nalei care ne va opune la 23 iu
nie echipa „Poli" Timișoara, acest 
meci puțind marca ascensiunea 
din anii viitori ai fotbalului petro- 
țănean.

Pină la revederea publicului cu 
favoriții săi, adresăm calde felici
tări tuturor băieților pentru suc
cesul de prestigiu repurtat.

B. BUJOR

județean : ora 9,00 Energia Paroșeni 
— Dae.a Deva, Minerul Aninoasa — 
F. T. L. Orăștie.

TENIS de MASA. Ora 9: Sala Mi
ne1 ul I.upeni : Etapa județeană a
campionatului republican de juniori.

DUMINICĂ, 26 MAI

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Al 
7-lea cartuș ; Republica : Cu căr
țile pe față ; petru.A : Program 
de fi'me documentare ; LONEA — 
Minerul : Misterioasa prăbușire ; 
ANINOASA : Stare de asediu ; 
VULCAN : Marele vals, seriile 
I—II : LUPENI — Cultural : Fapt 
divers în prima pagină : Munci- 
toresc : Uimitoarele aventuri, ale 
lui Robinson Crusoe ; URICANI : 
Asediul.

LUNI, 27 MAI

PETROȘANI — 7 Noiembrie î
Coloana de la miezul nopții ; 
Republica : Tunelul : PETRII.A : 
Cu cărțile pe față ; LONEA — Mi
nerul : Misterioasa prăbușire ;
VULCAN : Autostop ■ I.UPENI — 
CulturM : Legenda iui Rustam ; 
Muncitoresc : Uimitoarele aven
turi ale lui Robinson Crusoe ; 
URICANI : Cu copiii la mare.

MARȚI, 28 MAI

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Coloana de la miezul nopții ; 
Republica : Secretul cifru-lui ț PE-

• Optimismul în ceea ce pri
vește promovarea în divizia B se 
menține la I.upeni. Duminică, în 
compania fotbaliștilor din Stre- 
haia. minerii au prestat .un joc 
bun, cîștigînd clar : 4—1. Deși tar
divă, apreciem ca binevenită în
tărirea echipei cu jucătorii Naidi.n 
și Tudor do la Jiul. Au marcat 
pentru gazde : Cotroază (min. 14 
și 30), Lucuța (min. 40) și Naidin 
(min. 70).

• Evoluînd la Drobeta Turnu 
Severin, în fața echipei 
studenții petroșăneni au cîștigat 
cu 1—0 prin golul marcat de Ro
tea. Un rezultat bun, care confir
mă ascensiunea echipei antrenate 
de prof. Gh. Irimie.

RUGIM

fn „Cupa Federației Române 
de Rugbi", la Craiova : Știința < 
Petroșani — Grivița Roșie : 23—■ 
16. Rezultat bun, care a permis 
studenților să ocupe locul II 
(după Steaua) în „Cupa F.R.R."

HANDBAL, DIVIZIA B

Știința Lovrin — Știința Petro
șani 24—20. Meci echilibrat pină 
în final, cînd gazdele s-au impus 
obținînd puncte deosebit de pre
țioase în lupta pentru evitarea 
retrogradării.

Vasile MOLODEȚ

TBILA : Cu cărțile pe față ; LO- 
NEA — Minerul : Tunelul ; ANI
NOASA : o anchetă dificilă ; 
VULCAN : Autostop ; LUPENI — 
Cultural : Legenda lui Rustam ; 
MuucHoiresc : Fiul mecanicului de 
locomotivă ;

MIERCURI, 29 MAI

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
U«n comisar acuză ; Republica : 
Asediul ; PETRILA : Moartea re
gelui negru ; LONEA — Minerul : 
Secretul cifrului ; ANINOASA : o 
anchetă dificilă : VULCAN î Omul 
din La Mancha ; I.UPENI — Cul
tural : Legenda lui Rustam ; 
Mun câtocese : Fiul mecanicului de 
locomotivă : URICANI : Perechile.

JOI, 30 MAI

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Un comisar acuză ; Republica : 
Uimitoarele aventuri ale lui, Ro
binson Crusoe ; PETRILA : Moar
tea regelui negru : LONEA — 
Minerul : Asediul ; ANINOASA : 
Fantoma lui Barbă Neagră ; 
VULCAN : Omul din La Mancha ; 
LUPENI — Cult ural : Misterioasa 
prăbușire ; URICANI : Perechile.

REGIONALA DE CĂI FERATE 
TIMIȘOARA

recrutează candidați pentru următoarele cursuri :
_1) Postliceal electricieni E.L.E. + 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 sîmbătă 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 pină la 60 km de la locul de muncă. înscrieri
le la toate formele se fac în baza unei cereri însoțite 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 49 50. interior 
427, cit și Ia Centrul de calificare C.F.R., telefon 2 13 01 sau 
1 49 50, interior 779 sau 305.

Combinatul de lianți și azbociment
TÎRGU JIU 

angajează
STRUNGARI

— LĂCĂTUȘI MECANICI REPARAȚII UNIVERSALE
— LUCRĂTORI NECALIHCAȚ1 LA ÎNCĂRCĂRI VA

GOANE CU CIMENT unde se asigură salariul mediu de I 800 
lei lunar.

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

Se asigură cazare numai pentru bărbați și transportul 
cu mașinile în convenție in condițiile legale.

Mica publicitate
VINI) Renault 10 major, 1

Iunie 5.1, Petroșanii.

VIND <*>asă și grădină, utc. Mo
rii 35 B, Vulcan, Dugrean Gli.

CASA <k» vînzare — »t>r. OMului 
nr. 14, Micijăuș liban.

VIND. motocicletă Jawa 125 eme, 
sur. Dacilor nr. 7-A, Petrii».

V1ND Dacia 1 :«M>, eventual cai ga
raj. Str. Vaoâie Roaită, Woc 3, ap. 
47, Petroșani.

PIERDUT carnet de student pe 
numele Toncea Ioan. îl declar nul. 

PIERDUT legitjmație «ie serviciu 
pe numele Brîndău. Vasile, elibe
rata de e. M. Lupeni. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație de servicâM 
Pe numele Prodan Gheorghe, ehu 
frecată «le E. M. Lupeni. O dedar 
nulă.

PIERDUT 3 cai, 2 negri și 1 roșu, 
Bam Viorel, DiSja Mare 21. Găei- 
torirlui recompensă.

PIERDUT legitimație «ie serviciu 
Pe numele Necșulescu I. Dumitru, 
eliberată de E. M. Lenea. O declar 
nulă.

ț DUMINICA, 26 MAI
| 8,:iO Descinderea. progranauluă.
i Gimnastica pentru toți.
1 8,40 Gravat.ele roșii.
a 9,35 Film serial pentru copiii,

■j „Daktari".
16,06 Viața satului.
11,15 Contemporanele noastre.
11,45 Bucuriile miurioii. concert 

simfonic popular rea'H®at de 
Televiziunea din R. D. Ger
mană.

12.30 De strajă patriei. Raport os
tășesc în Anul XXX,

13.00 ALBUM DUMINICAL. „Te-am 
cunoscut pe scara B“ — cu
plet satiric cu Nicu Constau- 
tin ; 13,08 Telespectatoaii ne
cer... noi le oferim : cea mai 
recentă înregistrare a unui 
spectacol cu surorile Kessler; 
13,18 Alo, aici e Stroe ! ; 13,25 
Din nou pe micul ecran :
„Felix motanul" — desene
animate ; 13,32 „Misterul gea
mantanului cadrilat" — mo
ment vesel de Mircea Popes
cu ; 13,40 „Viața e frumoasă", 
muzică ușoară ; 13,52 Aven
turi în epoca de piatră ;
14,15 Circul la ora cînd n-au 
sosit încă spectatorii... ; 14,23 
„Cintec vesel" ; 14,30 Filtrul 
care te face invizibil — pan- 
tomimă veselă ; 14,50 Gin
tă Maria Pietra.ru și Va
lerian Voinea ; 14,56 In vizi
tă la clubul epigramiștilor : 
15,06 Spectacolul lumii văzut 
de loan Grigorescu.

15.30 Stadion. Emisiune de repor
taje din sportul de mase.

16,10 Baladă pentru acest pămînt. 
„Dealul cu melci" și „Casca
da de ia Vidra".

16.30 Film serial. 17 clipe ale unei 
primăveri. Episodul VI.

17.40 Cîntare patriei. Concurs co
ral inter județean.

19,00 Lumea copiilor. Prietena 
noaMră apa.

18,30 Telejurnal.
20,00 Reporter ’74.
20,25 Antena TV vă aparține. Te 

sailut, oraș romantic...
22,00 THejurnal.
22,10 Duminieu sportivă. Selecțiu-n* 

inregi«trate din cuplajul 
bueureștean de fotbal : Spor
tul studențesc — Rapid și 
Steaua — Din-amo (Divizia A).

LUNI, 27 MAI

16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Steaua litoralului.
19,20 1 001 de seri. Cățelușul astro

naut.
19.30 Telejurnal.
20,00 Avanpremieră.
20,05 Cinci decenii în trei capitole.
20,:m> Roman foileton. Casa Bud- 

denbroock. Episodul II.
21,15 Voci tinere, cântece ale zile

lor noastre. Muzică ușoară.
21.30 Revista literar-artistică TV. 

Tara și oamenii ei.
• 5 24 de ore.

MARȚI, 28 MZ

leșcoa-Iă.
loo Matematică (Consultații pen

tru elevii clasei a Vlil-a).
3,15 Botanică (clasa a V-a) î 

Griul.
'.25 Fizică (anul III) : Untie elec

tromagnetice.
9.40 Chimie (anul III) : Petrolul.

10,00 Curs de limbă germană.
10.30 Curs de limbă franceză.
11,00 Film pentru tineret. Cele 400 

de lovituri.
16,00 Curs de limbă rusă.
16.30 — 17,00 Curs de limbă engleză.
17.30 Telex.
17,35 Vîrstele peliculei. Magazin de 

oul t ură cinematografică.
18.30 Legile țării — legile noastre.

1«,46 Leeții TV pentru hicrăiora 
din ag-ricuRură.

19,25 1 001 de seri. Cățelușul astro
naut.

19,30 Tetejwrnail. La cotele antFlui 
XXX.

20,00 Revista economică TV.
20,35 Seară de teatru. Satul bleste

mat, de Mircea Bradu.
32,15 24 «le ore.

Programul

T V 
pentru săptămîna 

viitoare

MIERCURI, 29 MAI

Tdeșcoală.
9,00 Introducere în informatică.
9,15 Biologie (anul III). Fiziologia 

excreției.
9,35 Electrotehnica (Pregătire teh

nică productivă) : întreprin
deri electrotehnice.

10,00 Curs de limbă engleză.
10.30 Curs de limbă rusă.
11,00 Vîrstele peliculei.
11,55 Legile țării — legile noastre.
12,05 Biblioteca pentru toți (relu

are). Ion Minulescu
16,00 Curs de limbă germană.
16.30 — 17,00 Curs de limbă fran

ceză.

17.30 Telex.
17,35 Mieâă meșteri mari.
17,55 Muzică de actualitate.
18.30 La voiau.
18,45 FUm serial pentru coțpli. 

George. Reluarea episodului 
„Cursele lui Freddie".

19.10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1 001 de seri. Cățelușul astro

naut.
19.30 Telejurnal.
20,06 Reflector.
20.15 Surprize pe micuți ecran.
20.40 Telecinemateca. Antologie de 

comedie cinematografică. Bu
fonul regelui.

22.15 24 de ore.

JOI, 30 MAI

16,00 — 17,00 Teleșcoală.
16,00 Științe sociale : Momente din 

istoria Partidului Comunist 
Român.

16.10 Botanică (clasa a V-a): Gnrîul.
16.20 Fizică (auuj in) : Unde elec

tromagnetice.
16.40 Chiiniie (anul iii) : Petrolul.
17.30 Telex.
17,35 Teleglob : U.R.S.S. — Ima

gini din Estonia.
17.55 Agroenciclopedia. Emisiune 

de știință și practică agricolă.
18.20 Universitatea TV.
18.55 Familia.
19.20 Tragerea de amortizare 

A.D.A.S.
19,25 1001 de seri. Calimero.
19.30 Telejumail.
20,00 Seară pentru tineret.
21,00 Mai aveți o întrebare ? „O- 

mul — civilizația — mediul 
înconjurător".

21,50 Parada vedetelor internațio
nale.

22,15 24 de ore.

VINERI, 31 MAI

16,00 — 17,00 Teleșcoală.
16,00 Matematică (Consuiltații pen- 

tou elevii clasei a VUl-a).
16.15 Biologie (auul HI). Fiziologia 

excreției.
16.35 Etectrotehnică. întreprinderi 

Hectrotelinice.
17.30 Emisiune îln limba germană.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri. Cățelușul Mko- 

naut.
19.30 Telejurnal.
20,06 România — anul XXX. Re

vistă social-politică TV.
20.35 Film artistic. Scandal. Pro

ducție a studiourilor «wiema- 
togirafice japoneze.

22.15 24 de ore.

SIMBATA, 1 IUNIE

9,00 O viață pentru o idee : Con
stantin Levadiți.

9.30 Film serial. 17 clipe ale unei
primăveri (reluare).

10,45 Soliști de muzică populară.
11,00 Tdecinemateca. (reluare).
16,00 Telex.
16,05 Caleidoscop cu i tu ral-artis tic.
16,25 Ansambluri folclorice.
16,50 Din țările socialiste.
17,00 Teatru de poezie : Cînd în

suși glasul gîndurilor.
17.30 Fotbal : Sportul studențesc — 

A. S. Armata Tg. Mureș (Di
vizia A). Transmisiune direc
tă de Ia Stadionul 23 August.

19,20 1 001 de seri. Cățelușul astro
naut.

19.30 Telejurnal.
20,00 Frumoasă e Ia noi eopilăiiia 1 

Emisiune dedicată Zilei copi
lului.

J»,30 O invitație sub... cupolă. 23 
«le minute de spectacol în In
cinta circului.

20,55 Teleencielopedia.
21,35 Film serial. Columbo. „Due

lul minții" (ultimul episod).
22,45 Telejurnal. Sport.

Mot.ru
Pietra.ru
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i-^uliTCA CONSTRUCTIVA A ȚĂRII NOASTRE pusă în sluj
ba destinderii internaționale și întăririi păcii în lume, cooperării 
și prieteniei între toate popoarele — s-a afirmat cu pregnanță și-n 
această săptămînă. In acest context s-au înscris vizitele ministru
lui afacerilor externe al României, George Macovescu, în Belgia 
Italia și Bulgaria, precum și vizita în Austria a delegației parla
mentare române conduse de tovarășul Miron Constantinescu, pre
ședintele Marii Adunări Naționale. Contribuția prestigioasă a țării 
noastre la rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane a 
fost din nou unanim recunoscută, prin acceptarea unor propuneri 
și sugestii formulate de delegația română la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa de la Geneva.

ALEGEREA CELUI DE-AL 20-LEA PREȘEDINTE AL FRAN
ȚEI a fost un moment politic cu puternice ecouri în toate cercu
rile opiniei internaționale. Cel de-al doilea tur de scrutin, confir- 
inînd previziunile și sondajele de opinii anterioare, a desemnat 
ca președinte al Franței pe liderul republicanilor independenți 
Valery Giscard d'Estaing — unul dintre coi mai tineri șefi de stat 
din lume (48 de ani).

EVOLUȚIA VIEȚII POLITICE DIN PORTUGALIA a marcat 
cîteva momente de majoră semnificație privind amploarea revo
luției democratice, extraordinara mișcare de masă pentru unitate 
națională ce se desfășoară pe pămîntul acestei țări latine. După 
proclamarea generalului Antonio de Spinola ca președinte al re
publicii, a urmat formarea guvernului civil provizoriu avînd în 
frunte pe Adelino Palma Carlos — cabinet democratic pentru 
prima dată în istoria Portugaliei care are în componența sa pe 
Alvaro Cunhal. secretarul general al.partidului socialist, iar apoi 
s-a înfăptuit promulgarea constituției provizorii. Acordul interve-* 
nit între Portugalia și Guineea-Bissau privind începerea do tra
tative directe, perspectivele unor negocieri similare cu mișcările 
de eliberare din Angola și Mozambic — urmăresc încetarea pentru 
totdeauna a războaielor coloniale portugheze în Africa.

Săptămînă politică

SE TOT AȘTEAPTĂ - CE - 
pentru finalizarea bazelor sportive ?

(Urmare din pag. 1)

meniile vieții sociale. Primul 
Congres al Frontului Unității 
Socialiste, ale cărui lucrări au 
început în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, este un mo
ment politic cu rezonanță în 
conștiința fiecărui cetățean, în
sori indu-se în atmosfera de pu
ternic avînt politic cu care în- 
tîmpină întregul nostru popor 
cea de-a XXX-a aniversare a 
Eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al P.C.R. Congresul 
dezbate, în ședințe plenare și 
în cele cinci comisii de lucru, 
următoarea ordine de zi : Rolul 
și sarcinile F.U.S. în înfăptuirea 
programului de construire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, a politicii de colabo
rare și pace; Statutul F.U.S.; A- 
legerea Consiliului Național al 
F.U.S. I.a primul punct al ordi
nii de zi a vorbit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, expunînd 
într-o amplă și aprofundată cu- 
vîntare unitatea poporului ro
mân de-a lungul istoriei, rezul
tatele constant superioare obți
nute de poporul nostru, larg 
reprezentat în Frontul Unității 
Socialiste. Lucrările Congresului 
F.U.S. continuă.

In cronica vieții politice in
terne se mai înscriu două mo
mente de analiză a îndeplinirii 
exemplare și înainte de termen 
a planului cincinal : Ședința
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. care a dezbătui miercuri 
bilanțul activității economico- 
financiare pe anul 1973, mă
surile ce se impun pen
tru o eficientă aprovizionare 
tehnico-materială și a rezolvat 
o seamă de probleme curente.

Consfătuirea cu activul de 
partid și de stat din domeniul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, 
ilustrează încă'o dată neobosita 
activitate a secretarului general 
al partidului și președinte al 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care inițiază, cu con
secvență și dinamism, în spirit 
critic și autocritic, aceste dez
bateri complexe pe domenii ale 
vieții social-eeonomice.

Cuvîn tarea rostită în acest 
context de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și rezoluția consfătui
rii sînt documente programati
ce1 de înaltă valoare teoretică și 
practică.

(Urmare din pag. 1)

Cînd teren, cînd 
maidan...

„Vom avea o bază sportivă .mo
del", și-au spus, cu ani în urmă 
amatorii de handbal, văzînd te
renul ce începea să fie amenajat 
de școala sportivă. Totul a înce
put promițător, cadrele didactice 
au primit sprijinul necesar și din 
partea unor întreprinderi din o- 
raș și terenul a fost terminat. 
Mai puțin o parte a tribunei, 
unde urmează să mai fie turnați 
vreo 20 metri cubi de beton. Ce 
mult ! Pînă la efectuarea 
acestei lucrări (minoră, 
în raport cu ceea ce s-a 
făcut) terenul are aspec
tul de... șantier. Mai no
tăm că zilnic terenul este gazda 
studenților de la căminele alătu
rate a căror vigoare dezlănțuită 
contribuie din plin la deteriorarea 
împrejmuirii de plasă. Așa se 
întîmplă dacă terenurile Institu
tului vor împlini ctirînd 15 ani 
de cînd se află în lucru...

Să vină „alții“ 
să termine 

baza studențească ?
Ce-i de făcut, totuși, pentru ca 

în acest an să se înche
ie gazonarea terenului și 
pistele de atletism ale 
I.M.P. ? Cîteva sugestii: 1. O mai 
eficientă colaborare și pe acest 
tărîm cu unitățile economice din 
municipiu cu care institutul între
ține bune relații științifice și teh
nice. 2. Activizarea tuturor a- 
nilor de studii, mobilizarea una
nimă a studenților (unde e elanul 
lor tineresc ?!) la realizarea unei 
dotații de care ei înșiși vor bene

Noul mers al trenurilor
A Tied accelerate spre Busti- 

rești • Accelerat diirect Bucureștii
— Petroșani — Deva — Ar;td • Ac-* 
celeratul de noapte va circula în 
sezonul estival pînă la litoual.

La 26 mai a. c. intră in vigoare 
noul mers al trenurilor. Față de 
perioada anterioară, noul mers adu
ce unele modificări atît in ce pri
vește numărul garniturilor cit și în 
privința orelor de circulație. Astfel, 
va intra în circulație acceleratul 
internațional Transdanubiu care va 
face legătura București — Arad prin 
Petroșani.

PLECĂRI din petroșani
Spre Simeria : orele 3,39 ; 5,19 — 

accelerat București — Deva ; 6,33 ;
7,40 ; 11.15 ; 16.38 — ace. București
— Deva — Arad : 15,47 ; 18.22 :
20.38 ; 21,56 — aoc. București —
Deva ; 22.48. 

ficia în final. 3. Trebuie dovedi
te eforturi .mai insistente din par
tea Consiliului A.S.C. și conducerii 
institutului pentru obținerea fon
durilor materiale pe care CNEFS 
și UASCR s-au angajat să le 
acorde acestui scop.

Numai astfel dorința pe deplin 
justificată a studenților va avea o 
finalitate concretă.

In așteptarea căldurii...
în fine constatări îmbucură

toare la ștrand. în acestă primă
vară au fost terminate finisajul 
vestiarelor, asfaltarea aleilor, con

strucția scărilor de acces, astfel 
îneît ne asigură gospodarii mu
nicipiului, realizarea acestei ba
ze sportive mult dorite de pc- 
troșăneni să se apropie de fina
lizare. Se depun în continu
are strădanii pentru ca, de înda
tă ce timpul o va permite, ștran
dul să poată fi o gazdă cît mai 
primitoare.

Patru baze sportive mult dorite de iubitorii sportului 
din Petroșani așteaptă... (mult și bine !) ultimele „retușări" 
care să le permită să-și îndeplinească în condiții normale 
funcționalitatea. Cea mai mare parte a volumului de lucrări 
necesar a fost executat. Dar, din diferite motive, inclusiv lip
sa de interes, încheierea lucrărilor este de prea mult timp 
«minată... Cu justificări și seninătate. Considerăm că institu
tul de mine, A.S. Jiul, Școala sportivă, in colaborare cu in
stituțiile și întreprinderile din municipiu, pot și trebuie să 
depună toate eforturile — e și timpul — pentru a urgenta 
darea în folosință a acestor baze sportive promise cam... prea 
de mult timp amatorilor de sport. Impulsionarea mișcării 
sportive le reclamă cu necesitate !

Anchetă realizată de
B. BOGDAN 

A. HOFFMAN

Spre Craiova : 4,56 ; 7,12 ; 11,21 — :
personal București ; 15,52 — ace. \ 
Deva — București ; 16,58 — ace. :
Arad — Deva -r- București ; 17,18 ; :
20.05 : 23.47 — acu. Deva — București. :

SOSIRI LA PETROȘANI
De la Simeria : 0,56 ; 2,31 ; 6.16 : 

9,03 ; u.13 — personal București : :
15,46 — acu. Deva — Buiourești ; :
16,54 — acu. Arad — Deva — Bucu
rești ; 17.10 : 19.26 ; 21,55 : 23,42 :
acc. Deva — București.

De la Craiova : 5,15 — acc. B-ucu- 3 
iești — Deva ; 6,21 : 7.30 : 13,51 ; :
16,34 — aoc. București — Deva — ; 
Arad ; 18,13 personal B-ucurești — ? 
Simeria ; 20.23 ; 21.52 — aoc. Bucu- : 
rești — Deva.

PLECĂRI SPRE LUPENI : 1,10, :
4,35, 6,45, 11,30. 13,30, 17,51, 30,35.

SOSIRI DE LA LUPENI : 3,23, î
6,10, 8,53, 13.00, 15,20 , 30,00, 22,36.

Se va găsi rețeta ?
De ani de zile, trecătorii admi

ră aleea și împrejmuirea realiza
te cu mult bun gust în preajma 
viitorului teren de tenis. Din 
păcate, lucrurile nu stau la fel 
de bine și în interiorul acestei 
baze sportive. Terenul și tribu
nele sînt practic terminate, dar, 
tot de ani de zile, se amină de
punerea ultimului strat de bitum 
cauciucat. Din discuția purtată 
cu președintele clubului Jiul, to
varășul Ioan Karpinecz, a rezul
tat că principalul impediment îl 

constituie rețeta specia
lă a acestuia. Nu se știe 
nimic precis în privința 
datei la care va fi ter
minată lucrarea.

Și totuși o soluție trebuie găsi
tă — așa ar fi firesc — înainte 
ca actualele amenajări să cadă în 
paragină.

Și, poate, pînă la inaugurarea 
terenului (pusă, deocamdată, sub 
semnul incertitudinii...) se va ter
mina și amenajarea vestiarului, 
lucrare care se tărăgănează și 
ea tot de mult timp... și tot cu... 
seninătațe.

O AN UiVIITA „ACI 1V IT A TE" 
(infracțională) a tânărului Mda- 
met Feriz a luai, deocanudată, 
sfirșit. La vârsta (le 22 ani, timâ- 
rul M. F. a venin în Văile» Jiului 
tocmai din Constanța. înicercînid 
să-și continue preocupările. La 
scurt timp, a fost surprins ou e- 
bierte sustrase din mai multe uni
tăți comerciale. Din Constanța » 
plecat, probabil, dim cauză că era 
prea cunoscut. Iată că, și aii ei, td- 
ner#i care au asemenea îndeletni
ciri sînt reeunoBOUți de la prima 
vedere !...

TOT AȘA SINT RECUNOSCUTI 
și identificați și alții. De exemplu, 
tin ara Margareta Bolea (-din lași) 
oare a socotii. că orașul Petrii.» ii 
va corespunde perfect unui anu
mit scop : sustragerea de la exe
cutarea pedepsei de 2 ani închi
soare, acordată pentru furturi dim 
buzunare. S-a înșelat încă o dată. 
Prima dală s-a înșelat atunci cîind 
a începui buzumăritul.

Elefanți 
de export

Diversificînd an de 
an articolele de ex
port, în curînd India 
va exporta un nou tip 
de marfă care poate 
fi inclusă în mod cert 
în categoria de ex
port „netradițional". 
Este vorba de ele-, 
fanți. Se cunoaște 
faptul că uriașele pa
chiderme ale junglei 
sînt folosite în India 
în cele mai diferite 
munci, începînd de 

Pastile
CÎND ERA FRIG ȘI PLOU

...ne-ani obișnuit cu „polar"- 
ul care, oricum, ne dădea 
speranța că va veni și soarele. 
Acum este și soare e și ceva 
mai cald, e și... polar, dar nu

mai denumirea cercului geo
grafic !...

MICA PUBLICITATE

Doriți sâ mai schimbat, 

aerul ? Dcplasați-vă pînă la 
podul Jiului pe șoseaua de la 
Iscroni la Aniiioasa. Enorma 
haldă de reziduuri menajere

la tăierea pădurilor 
pînă la formarea gar
niturilor de tren, un
de elefanții îndepli
nesc cu succes rolul 
de locomotivă împin- 
gătoare. Evident, la 
export sînt prezentați 
doar elefanții care au 
urmat „școli" speciale 
care să-i deosebească 
de confrații lor săl
batici. Primul solici
tant al acestui „ar
ticol" s-a și ivit: 
Malayesia.

I

Spre inaccesibilul 
Chomolungma

Echipa feminină de alpinism a Japoniei se an- 
î trenează intens pentru cucerirea celui mai înalt 
; vîrf di.n lume — Chomolungma (8 840 m), situat 
: in Everest. Sportivele nipone efectuează ascen- 
1 siuni de antrenament în Himalaia; dorința lor 
ș este de a întrece recordul mondial la alpinism 
: pentru femei deținut tot de o japoneză — Se- 
5 zuko Watanabe— care a ajuns, în Chomolungma, 
■ la 7 872 m.

1................ ......................
vă va „satisface" pe deplin 
pretențiile olfactive 1

Doriți să cumpărați marme
ladă ? Găsiți în toate magazi
nele alimentare din... Baia 
Mare, Dej, Pincota sau la Gu
ra Humorului. In Valea Jiului 
nu. In nici un magazin alimen- 

<r. Drumul e... benevol.

Ion LIC'IU

Corbul și cucul
— Fabulă —

— Foaie verde, foi de nuc, 
Zise corbul către cuc,
ia mai lasă ăl zăvoi, 
fă-te corbișor co noi, 
lasă cele haine sure, 
lasă-ți cintecu-n pădure 
și poftim la vînătoare 
în veșminte de culoare ! 
Minunat ți-ar sto în .frac, 
ai fi prinț, nu cuc sărac, 
și ti-i ospăta vîrtos — 
stîrvuri sînt destule jos, • 
ba, chiar, într-o bună zi 
vei ști și a croncăni - 
ăsta cîntec, nu al tău, 
uită-ți refrenașul, zău 
și așează-te la noi I
— Nu plec, neică, din zăvoi, 
îi răspunse mîndru cucul, 
prea mi-s dragi fagul și nucul, 
surd de-aș fi, sau mut, sau orb 
n-aș primi ca să fiu... corb !
Și să vrei la infinit
Nu-mi schimb „cu-cu“-n... „croncă

nit"

N. POP

CLUBUL NU ESTE PENTRU 
SCANDALAGII. Pe semne că acest 
amănunt l-a scăpat lui GavrU 
Saitos, din Febrila, care in urmă 
cu 6 ziile (sîmbată, 18 mai) a ținui 
să prezinte un ,,spectacol** perso
nal j» clubul din localitate. „Spec
tacolul" a fost amplu (,a se citi : 
scandal de amploare) reușind să 
tulbure buna desfășurare a acti- 
viitățâlor de club. Consecința a ve
nit și ea, operativ și pe măsură : 
două luni închisoare. Aplaudăm 
(tnu spectacolul) ci operativitatea 
măsurii !

CIRCULAȚIA OFERĂ DIN A- 
BUNDENȚA fapte diverse in con
trast cu atitudinea de respect față 
de legile ei : Vrabely Francisc, po
sesorul motocicletei cu nr. 46-HD- 
1928 călătorea în stare de evidentă 
ebrietate, prin comuna Aninoiasa. 
In aceeași situație a fost întîlnit 
și Binarecz Petru din aceeași co
mună. Pentru călătorii de acest 
gen răsplata » fost promptă : cite 
506 lei amendă, plus suspenidarea 
permiselor de conducere.

DUPĂ CUlvx SE CONSTATA nu 
numai motociciiștii se abat de la 
legile șoselei. Alexandru Mureșan, 
din Petroșani (l-IID-5474) își con
ducea autoturismul dintr-un șanț 
intr-altul. Cauza ? Consumul exce
siv de alcool I Spre deosebire de 
A. M., Constantin Popică, tot din 
Petroșani (21-HD-1740), nu dădea 
din șanț în șanț pentru simplul 
motiv că din primul șanț în care 
a intrat n-a mai vrut să iasă ma
șina. Altfel, cine știe unde apuca 
să oprească ! Li amîndouă cazuri
le vinovății sint șoferii (A.M. și
C.P.)  și... alcoolul. Ținînd seama 
de gravitatea vinovăției, au fost 
amendați cu cîte 500 Iei, plus sus
pendarea carnetului de conducere.
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