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in abatajul 
frontal de ta sec
torul IV, minerii 
oonduși de briga
dierul ' Dumitru 
Milea Înscriu zi 
de zi rozul t ali
on care Exn>l«a- 
tarea minieră 
Vulcan se 
dircșle.

Competiție a vredniciei

pentru sporirea producției
d Angajați cu dăruire in marea întrecere pentru a întâmpina cu suc- 
g cese deosebite cea de-a XXX-a aniversare a Eliberării și Congresul al
■ Xl-lea al partidului, minerii Văii Jiului au încheiat și luna mai cu un
■ bilanț rodnic : 21 437 tone de cărbune peste plan. Este o cifră elocven-
■ tă, bogată in semnificații, înglobind hărnicia, priceperea și pasiunea
■ colectivelor minerești în bătălia pentru înfăptuirea angajamentelor asu-
■ mate în vederea sporirii producției de cărbune. Merită aprecieri îndeo-
■ sebi minerii Dîljei, fruntași pe Vale în luna mai, precum și cei de la A-
■ ninoasa, Vulcan, Uricani și Lupeni care și-au continuat ritmul prodigios
■ pe frontul cărbunelui, încheind luna cu depășiri însemnate. Merită elo- 
— gri, de asemenea, și colectivul minei Petrila care, prin eforturi stăruitoa

re, a reușit să învingă unele dificultăți deosebite și să încheie luna cu 
un bilanț pozitiv. Deci, luna mai, poate fi apreciată ca o etapă rodnică 
a întrecerii minerilor Văii Jiului pentru mai mult cărbune, pentru onora
rea angajamentelor, adăugind un spor remarcabil la bilanțul primelor 
patru luni ole anului. Important de reținut e și faptul că au fost onora
te sarcinile și la lucrările de pregătiri și deschideri. Luna încheiată nu 
oferă însă numai prilej de elogii ci și de reflecții, de învățăminte pen
tru îmbunătățirea continuă a procesului extractiv.

Dacă pe ansamblu, activitatea unităților miniere a fost rodnică, au 
existat și excepții — îndeosebi mina Paroșeni, care nu a reușit să se în
scrie în ritmul general, fiind singura exploatare cu o răminere in urmă 
de peste 2 800 tone cărbune. Aceasta denotă că personalul de condu
cere nu a reușit să mobilizeze efectivul minei la învingerea unor defi
ciențe proprii ; defecțiunile electromecanice și abaterile disciplinare 
s-au menținut, au crescut chiar luna trecută. Foarte mulți salariați intră 
tirziu în mină, ies mai repede, lasă utilajele defecte, de la un schimb 
la altul, fără ca personalul mediu să urmărească eliminarea acestei 
stări de lucruri. De fapt, nici conducerea minei nu a insistat suficient 
pentru soluționarea problemelor acute ale sectoarelor și s-a ocupat 
mai mult de problemele generale. Minerii și-au exprimat foarte clar, 
zilele trecute, punctul de vedere : să funcționeze utilajele și mina nu va 
mai ridica probleme de plan, intr-adevăr, în mai, spre deosebire de lu
nile precedente, exploatarea a avut o situație mai bună privind linia 
de front, iar după decadă s-a apropiat de realizarea planului, ca totuși 
să încheie luna cu minus. Nu s-a găsit deci numitorul comun de către 
factorii de conducere ai minei — director, inginer șef, inginer șef meca
nic, nu s-au concentrat eforturile pentru a asigura o condiție esențială 
a ritmicității ; funcționarea utilajului. Astfel, dacă la restul minelor au 
existat zilnic defecțiuni electromecanice, la mina Paroșerti acestea au 
fost de 2-3 ori mai mari, menținîndu-se de la o zi la alta, factorii de
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RACORDAREA REȚELEI 
DE APA potabilă a orașu
lui Petroșani la cea de-a 
doua sursă („xnagastrala'*  
Valea de Pești) — iată o 
veste așteptată cu firească 
merăbdare 
cartierului 
terial uzată 
săptămâni, 
(social, 
b>intră‘f 
Biiul 
țenii P etroșaniuiui.

Situația 
realizării 
planului

E. M. Lonea 100,4 la sută
E. M. Petrila 100,2 Ia sulă
E. M. Dîlja 107,6 la sută
E. M. Aninoasa 106,3 la sută
E. M. Vulcan 105,7 la sută
E. M. Paroșeni 93,7 la sută
E. M. Lupeni 103,4 la sută
E. M. Uricani 104,2 la sută
Total
Valea Jiului 103,2 la sută

Solomon Constantin a „crescut* 1 
și s-a format ca miner frontatist 
sub ochii lui Miclea Joan IU-, Nu 
de mult mai era cel mai. bun .șef 
de schimb din brigadă. De cîți- 
va ani conduce el însuși o bri
gadă de 30 mineri în sectorul IV 
al minei Lonea. Oricine recunoaș
te în acțiunile sale, alături de 
propriile calități de organizator, 
și experiența însușită 
clea. Dar aceasta nu-i 
să se întreacă mereu, 
mea știe în sector că 
ieșirea din șut, „are11 o 
care mai e „plusul11

de la Mi- 
împiedică 
Toată lu- 

Miclea, la 
i întrebare: 
lui Solo

mon ? Solomon, la fel... Iar de la 
o lună la alta, plusurile „urcă", 
atît pe fiecare brigadă în parte 
cît și pe sector. Numdi în mai, 
din cele peste 1 700 tone extrase 
suplimentar pe sector, 492 tone 
aparțin celor 32 ortaci ai lui 
Miclea (3 400 tone de la începutul 
anului pînă la această dată !), iar 
472 ’sînt rodul muncii ortacilor

lui Solomon. După cum se vede 
— rezultat' „Strîns11.

...Dar, „la Lunea, nu numai bri
găzile, conduse'de Solomon Con
stantin și. Miclea Ioan III se în
trec entuziast și energic pentru 
a-și atinge țelul propus ; înde
plinirea și depășirea angajamen
telor asumate. Alături de ei, în 
rîndurile din fruntea întrecerii, 
se situează și ortacii lui Ciubăr 
Marin, Cojocaru Ioan, Chițoiu 
Constantin, Cuzulov Gheorghe, 
Molnar Ștefan. Fiilo Gherasim, 
Repaș Ludovic... Această din 
urmă brigadă în luna mai a rea
lizat cea mai ridicată cotă a pro
ductivității muncii atinsă vreo
dată la mina Lonea în abatajele 
cameră — 11 tone pe post de mi
ner. Așadar, în rîndul vrednici
lor minori emulația vie a între
cerii dă rod bogat, măsurat în 
tone de cărbune trimise supli
mentar spre ziuă-

II. ANTON

Rezultate bune
la lucrările

Bazinul carbonifer Valea Jiu
lui raportează depășirea sarcini
lor de plan la lucrările de pre
gătire, pe primele cinci luni ale 
anului în curs, cu peste un kilo
metru și jumătate de galerii. Do
vedind o preocupare continuă 
pentru crearea viitoarelor capa
cități de producție, in fruntea 
întrecerii se situează mina Vul
can cu o realizare a planului de 
pregătiri in proporție de 126,4 ia
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sută, urinată de mina Dîlja și 
Uricani cu 115,7 și, respectiv, 
113,4 Ia sută.

Rezultate bune au obținut și 
colectivele minelor Lonea, Ani- 
noasa și Paroșeni. Bilanțul pozi
tiv în asigurarea viitoarelor ca
pacități de producție este cheză
șia realizării și depășirii sarcini
lor de pian la extracția de căr
bune, a angajamentelor asumate 
de colectivele de mineri.

Soare- aer-

ZDs^noajtra iarbă verde

Natura așteaptă oaspeți!
Sindicatele sînt bune călăuze ?

împrejurimile municipiului oferă tot mai multe posibili
tăți de recreere, de petrece, e a timpului liber de Ia sfîrșit de 
săptămînă în mod plăcut, reconfortant. Pentru a afla preocu
pările dovedite în acest sens, ne-am adresat, Ia mai multe ex
ploatări miniere, comitetelor sindicatelor cu întrebarea CE S-A 
FĂCUT PÎNĂ ACUM, DAR MAI ALES CE SE VA FACE DE 
ACUM ÎNCOLO pentru ca minerii să beneficieze din plin 
de avantajele unei naturi darnice în atîtea frumuseți ?

(Continuare in pag. a 8-a)
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autentică, culeasa de la 
V,Evenimentul zilei", o gazeta pli
nă de viață a minei Dîlja : 
ziua de 31 mai o echipă coaiitpusă 
din patru lăcătuși d>e la atelierul 
electroniecamic a montat dușuiri 
automate in două compart-imeiibe 
la baia minieră ; în ziua de 1 iu
nie la ora 6,40 au fost găsite 12 
dușuri distruse și aruncate pe jos. 
Se cere din partea artificierilor, 
șefilor de brigadă și de schimb, a 
ifciiluroir muncitorilor conștâenți de 
a-i depista pe răufăcătorii care 
distrug avutul obștesc

După sumarele noastre cunoș
tințe știm că binele, datoria, mun
ca reprezintă, potrivit eticii mar
xiste, elementul cel mai stabil al 
moral iității. Viața confirmă acest 
adevăr de necontestat. La o mină 
se găsesc oricînd patru, patruzeci, 
patru sute și cliiiar mai mulți lă
cătuși, meseriași, muncitori capa
bilii de gestul atît de omenesc de 
a executa lucrări de pe urma că
rora beneficiază un colectiv în
treg, cum ar fi montarea de du
șuri (automate !) în baia oea dc 
toate zilele. Dar iată că viața ne 
prezintă cîteodată și reversul : 
niște iresponsabili (că nu pot fi 
■numiți altfel) se dedau la aseme
nea fapte, total iraționale, cum ar 
fi aceasta faptă de a smulge din 
rădăcină dușurile oare nu le fă
ceam ni,ci un rău, dimpotrivă, le 
făceau numai bine. Ce aveau cu 
ele ?

I. MUSTAȚA

Zilele 
U.T.C.
egida 

am-
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O NOTA BUNA, 
trecute comitetul 
din Lupeni, sub 
F.U.S. a organizat o 
plă acțiune de colectare a 
iurtiei de la populație, la 
care au participat îndeo
sebi, elevi și femei casni
ce. Bilanțul acțiunii : 8 000 
kg hî-rtie colectată din care 
peste 5 000 kg s-a și predat 
la centrul de valorificare.

„CINE ȘTIE, CLȘTIGA...**  
Va fi tema unui concurs 
ce va avea ioc sirnbătă la 
biblioteca clubului muncito
resc din Lenea și care va 
fi intitulai „Noua tinerețe 
a județului Hunedoara**,  la

acesț concurs var participa 
cititorii care vor fi exa
minați de prof. Ion Roșea.

MUZEUL MINERITULUI 
va organiza in săptămina 
următoare o expoziție eu 
lucrările de desen și creație 
literară aie elevilor care 
stu participat la concursul 
„Ce am văzut și m-a 
presionat în muzeu**,  
miile au fost atribuite ele
vilor Geiu Timoftieiuc — I ; 
Constantin Grigoruță — îl; 
Liviu Atitiinei — IU.

de gimnastică In producție, 
sail înviorare in abataje. 
Ehe ! Oițe nu »e pot face 
cu tinerii. Nu trebuie decât 
să vrei să-i ajuți ! Dar 
chiar a>a.

niiioi

im-
Pre-

AFLAM OU STUPOARE î 
la mina Uricani, iumiî tînăa*  
i s-a trasat sarcina să or
ganizeze cu tin ere Uit un l’od

ASOCIAȚIA MICILOR 
CATARI care cuprinde 
levii ȘooiIh generale ar. 6 
din Petrila, a început acți
unile de amenajare și în
treținere a terenurilor de 
joacă pentru copii. Propu- 
nîndu-și să realizeze nume
roase lucrări gospodărești 
în perioada de vacanță, A- 
so-ciația micilor locatari ÎȘ» 
aduce aportul la înfruimu- 
Mețarea orașului.

LO-
e-

„VINO SA MA VEZI DI- 
SEARA**,  spectacol de va
rietăți, succesul stagiunii 
Teatrului satiric — muzical 
„C. Tăiiase**,  in sala Casei 
<le cultură din Petroșani, 
astăzi (orele 17 și 20).

ANSAMBLUL FOLCLO
RIC „DOINA**  al armatei 
va preaenia joi. 13 iunie 
(ora 20) un spectacol mu
zical coregrafic la Casa de 
cultură din Petroșani.

A
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Educarea tinerilor, în grija permanentă a organizațiilor de partid
Sub îndrumarea

atentă
a comuniștilor

in-Colectivul sectorului V 
vestiți,; de la E.M. Dîlja și-a 
realizat în luna mai planul la 
înaintări în proporție de 105,5 
la sută, cel valoric de 11.3.9 la 
sută, iar planul productivită
ți; de 122,4 la sută. Suportul 
acestor rezultate l-au consti
tuit măsurile politico-organi- 
zatorice luate de biroul orga
nizației de bază privind orga
nizarea formațiilor de lucru 
pe principii noi și atragerea 
tinerilor mineri la efortul ge
neral de realizare a sarcinilor 
sectorului. Analizele d'in adu
nările generale au întărit răs
punderea comuniștilor față de

Pe agenda activității grupelor sindicale

Ce rezolvare capătă problemele 
ridicate de oamenii muncii ?

Dată fiind acoperirea directă 
a mcurilor de muncă pe care o 
realizează, ca verigă de bază în 
structura organizatorică a sindi
catului, grupa sindicală este nu 
numai locul unde se decide soar
ta planului, ci și participarea 
membrilor colectivului la rezol
varea problemelor producției. 
(Receptivitatea față de observați
ile și propunerile oamenilor, in
cluderea lor pe agenda priorități
lor de rezolvare fie la nivelul 
grupei sindicale, fie la organul 
imediat superior, stimulează ini
țiativa maselor.

In formațiile de lucru din aba
taje și sectoarele din subteran se 
ivesc în permanență probleme. 
Clarificarea, soluționarea cereri
lor și propunerilor pe care mun
citorii le fac în legătură eu »- 
ceStea dau întotdeauna »n jr» 
pwls creșterii producției și pro
ductivității muncii la extracția 
cărbunelui — ne spunea artifici
erul Alexandru Bolunduț, orga
nizatorul grupei sindicale nr. S 
din sectorul I al minei Petrila. 
Am reținut din cele ce ne a rela
tat interlocutorul că în urma u- 
»ei asemenea propuneri făcută 
Sn adunarea grupei sindicale, la 
puțul 2 Est s-a eliminat o gîtuire 
din transportul producției. Ma
nevrarea vagoanelor se făcea aici 
greoi, cu două trolii mici. S-a 
montat în locul acestora un tro
liu mare, de putere corespunză
toare. deservit de un singur om 
pe schimb.

Asemenea rezolvări au prins 
viață și în sectorul III. Organi
zatorul grupei sindicale nr. 3 din 
acest sector, Ion Constantin, ne-a 
argumentat cu exemple efectul

Bilanțul lunii mai - prilej de satisfacții 
dar și de învățăminte pentru sporirea producției

(Urmare din pag. 1)

răspundere înregistrând eu îngă
duință justificările celor puși să 
elimine acestea. In recenta șe
dință comună a comitetului de 
partid și comitetului oamenilor 
muncii s-au stabilit măsuri com
plexe pentru eliminarea urgentă 
a neajunsurilor — îndeosebi a 
celor de natură electro-mecani- 
că și intronarea unei discipline 
fermă de plan în fiecare brigadă 
și schimb. In aceste condiții, fi
ind linie de front suficientă, e- 
xistă toate condițiile pentru re
dresarea urgentă a producției la 
mina Paroșeni, pentru înscrierea 
și a acestui colectiv în ritmul 
celorlalte colective din bazin. A- 
siemenea cerințe se ridică și în 
țața minei Itonea care a avut, de 
asemenea, foarte mari oscilații 
în realizarea planului, multe zile 
eu realizări slabe, fără a avea

care le-au fost înece- 
spre educare. Cei mas 
tineri din sector au 
și s-au format sub în-

brigada lui Mihai 
amintim pe Ion 

Ion Negru II, Ni-

tinerii 
dințați 
m iriți 
crescut 
drumarea atentă a brigadieri
lor comuniști. In brigada lui 
Gaibor I.evay s-au afirmat ti
nerii Nicolae Pintea. Iosif Mi- 
hanța, Iosif Șerban, Iosif Că
prarii. Din 
Caeoveanu 
Ungureanu, 
colae Filip. Gheorghe Varga. 
Și în brigada lui Gyula Rafay 
s-au remarcat tineri ca Nieo- 
lae Lipoveanu, Ludovic Șomo- 
gyi, Ion Csiki. Ia fel sînt 
norii Mi rețea Brașoveanu 
I’anzăr Roman din brigada 
luliu Kanacsonyi. Tinerii 
dragoste de muncă există 
la partea mecanică a sectoru
lui. Așa sînt lăcătușii Iosif 
bupa, Tănase Simionescu, Du- 

ti-

lui 
eu 
și

pozitiv 81 receptivității, preocu
pării conducerii sectorului față 
de propunerile ridicate de mun
citori în grupa sindicală. Găsind 
înțelegere și sprijin la șeful de 
sector, ing. Benone Costinaș, au 
fost realizate la orizontul XIV și 
XIV A cîte un bazin metalic de 
apă potabilă (propunere făcută 
de maistrul minier principal Sil
vestru Olteanu) pentru a avea o 
rezervă de apă în sector la orele 
eînd se oprește apa în rețeaua 
generală. De asemenea, se apli
că de eîteva luni, în sector, pro
punerea lui Mie Dărămuș, șef de 
schimb îa brigada minerului 
Ioan Apostol, prin care este în
lesnită găsirea mai rapidă a elec- 
triciannlui sau a mecanicului (pe 
un panou aceștia indică în scris 
i»l ce parts a sectorului se află 
le anumite ore din schimb) de 
către brigăzi, in eaz de defec
țiuni la utila-je, întreruperi in a 
timentare*  aeeetora eu energie 
electrică e*te.

De la minat Patrila am notat 
însă w nerazolvări ce se referă 
la lemnul verde introdus în sub
teran, la neaproviaionarea locu 
rilor de muncă cu materiale ia 
distanțele și locurile stabilite. Ui 
calitatea sub așteptări a unor 
transportoare și pregătirea slabă 
a personalului părții mecanice, 
la nivelul calitativ inferior al e- 
chipamentului de uzură. Condu
cerea minei, organele sindicate 
au datoria de a-și îndrepta aten
ția cu răspunderea cuvenită și 
asupra acestora și a altor pro
bleme care frămîntă colectivele 
de muncitori din sectoare și 
brigăzi.

i. balan

motive întemeiate. E vorba și aici 
de neajunsuri privind disciplina, 
disciplina de plan și tragerea la 
răspundere a celor ce nu-și înde
plinesc sarcinile.

După referirile la activitatea 
pe luna trecută, l-am rugat pe 
tovarășul ing. Dumitru Popea- 
năș, șeful serviciului producție 
din C.C.P., să sublinieze princi
palele deziderate ale lunii în 
curs.

— Colectivele fruntașe este fi
resc să persevereze spre a-și dez
volta succesele iar celelalte, tri
butare la ritmicitate, sînt datoare 
să depună eforturi pentru stăpî- 
nirea planului zi de zi, deci pen
tru ritmicitate. E vorbii mai ales 
de Paroșeni, Lonea, Petrila și 
chiar Lupeni. Condițiile pe luna 
în curs sînt favorabile : există 
linie de front, sînt și efective. 
Trebuie urmărit însă cu maximă 
atenție ca efectivele să fie folo

ini'tru Dinu, Franeisc Meze- 
feny, electricienii Petru Cri- 
șan. Alexandru Kulic, Mihai 
Mafiei, Carol Gaier. De edu
carea tinerilor se ocupă în 
permanență comuniști din rîn
dul maiștrilor.

Alexandru COVACI,
In. țiitorul secretarului orga

nizației de bază nr. 5 
E.M. Dîlja

Integrați tn viața
șantierului

Comuniștii din cadrul lotu
lui 3 Petrila ai T.C.M.M. se 
preocupă cu răspundere de 
caJiăicarea tinerilor pentru 
c® aceștia să-și aducă un a- 
port deosebit în viața șantie
rului. Cei 17 tineri care lu-

Costică DUMITRU, 
secretarul organizației de 

bază nr. 3 a lotului Petrila 
T.C.M.M.

în Tntîmplnarea 
aniversării

• La Palatul cultural din Lu
peni, mâine (<va 16), are loc faza 
orășenească a concursului tema
tic „File d-in istoria lui August 
1944“ dedicat mărețului jubileu. 
• în sale mică a Casei de cul
tură din Petroșani, tot rnîine to
re 1») o 
cielului 
victorii 
clubul 
19) se 
eu tinerii din localitate despre 
„Valori și ideal" urmată de o 
sear ă de dans • „Cîntec, zîmbet, 
voie bună" — spectacol susținut 
de artiștii amatori din Petroșani 
în sala Casei de cultură, rnîine 
(ora 18) • Mîine (ora 19) căminul 
cultural din Bănița organizează 
dezbaterea „Legislația țării noas
tre, norme de conduită în socie
tatea socialistă." 

nouă expunere in cadrul 
tematic „.30 de ani de 

pe fruntea țării." • I-a 
din Petrila, mâine (ora 
organizează o dezbatere

site rațional și, îndeosebi, ca ce
le din abataje să nu scadă în 
nici o zi. Se cere perseverat, în 
continuare, pentru îmbunătățirea 
aprovizionării locurilor de mun
că și, în primul rînd, a calității 
reviziilor și reparațiilor la utila
je, pentru evitarea oricăror 
stagnări prin intensificarea con
trolului operativ asupra acestor 
revizii. Acestea sînt cerințele 
prioritare pentru a asigura ca și 
luna iunie să fie rodnică și să 
contribuie la încheierea primu
lui semestru cu rezultate cît mai 
bune.

Cu siguranță că minerii, toate 
colectivele minerești își vor valo
rifica întreaga capacitate și ex
periență spre a dezvolta succese
le de pînă acum, pentru a înscrie 
noi fapte de vrednicie în cronica 
entuziastei întreceri desfășurate 
în cinstea marilor evenimente 
ale anului.

crează în formațiile de beto- 
nișli a lui Vasile Boboc și cea 
de electricieni a lui Marin Pe- 
trișor execută lucrări de cali
tate in termenele prevăzute, 
integrîndu-se în cerințele șan
tierului. Mulți dintre ei, cum 
sînt Constantin Cocăilă. Vasi
le Costieă. David Chifor. Du
mitru l<aib ș.a. fac cinste nu 
numai lotului ci și întreprin
derii. Cei nuli bine pregătiți 
comuniști se preocupă zilnic 
de ei. .Așa procedează maiștrii 
Dumitru Gheorghe și Ludovic 
Mruz. 
so nai, 
educă
gos’tei

care, prin exemplul per- 
prin îndrumările lor, îi 
pe tineri în spiritul dra- 
față de miuncă.

Președinta comitetului 
femei, cartier Aeroport — 
troșani, Maria Vuia, discută 
cu casnicele Maria Sitescu, 
Latrina Șaran, Margareta Ma
tei, Ileana Gady, Lucreția Do- 
nose și Elena Bizgu cartea 
„Inima fiului meu", de Cecilia 
Angheleseu-Sămărgbițan.

Plenara Comitetului municipal al U. T. C,

Sportul, turismul — acțiuni 
de masă ale tineretului

plenară a Comitetului 
al U.T.C. a dezbătut 
dintr-un domeniu de

Recenta 
municipal 
activitatea 
o importanță majoră în educarea 
și pregătirea tineretului pentru 
viață — sportul și turismul. Atît 
materialul prezentat cît și parti- 
cipanțîi la dezbateri au evidențiat 
sarcinile prioritare în acest do
meniu deosebit de important al 
muncii educative. Vom încerca, 
succint, să prezentăm eîteva din 
ideile relevate în plenară.

Referitor la mișcarea sportivă 
în rîndul tineretului din munici
piul nostru s-a remarcat îndeosebi 
organizarea competițiilor sportive 
de masă, cu participarea unui 
număr mare de tineri. In acest 
sens pot fi amintite întrecerile 
sportive tradiționale organizate 
cu elevii (s-au remarcat Grupul 
școlar minier Lupeni, Liceul in
dustrial Petroșani, Liceul Vulcan 
ș.a.), ca și numeroasele competiții 
ale tinerilor din îhtr r’nicri, la 
fotbal, tenis do masă, atletism, 
popice, etc., desfășurate între 
cămine, sectoare, brigăzi (s-au re
marcat E. 
Petrila, E. 
nea etc.).

Dacă în

M. Vulcan, preparația
M. Lupeni, E. M- Lo-

unele întreprinderi și 
școli activitatea sportivă este mai 
sporadică, mai slabă, cauzele tre
buie căutate în modul defectuos 
de lucru al membrilor comisiilor 
de sport-turism și ai asociațiilor 
sportive (după cum a reieșit din 
cuvîntul tinerilor Ion Polgar, 
preparația Coroești, Eugen Coz- 
man, E. M. Petrila). De aseme
nea, uneori datorită lipsei de con
lucrare dintre organizația U.T.C. 
si cea de sindicat unele competi

în salba de aur a mărețelor 
realizări pe drumul luminos al 
socialismului, ce încununează 
fruntea țării românești în anul 
jubiliar al celei de-a XXX-a 
aniversări a Eliberării și al 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
apărătorii gliei strămoșești și 
a cuceririlor revoluționare ale 
neamului nostru 
te nepieritoare, 
devotament și

au prins fap- 
de fierbinte 
. patriotism.

SLUJIIORI I»VOT AII
Al PAIRII!

Trup din trupul harnicului 
nostru popor muncitor, conști- 
enți de înalta misiune încre
dințată de partid de a sta de 
strajă operei constructive a 
oamenilor muncii, lucrătorii 
miliției — ofițeri și subofițeri 
— și-au îndeplinit eu nețărmu
rită abnegație și dăruire de si
ne îndatorirea de a apăra or
dinea și liniștea publică, lega
litatea socialistă, drepturile și 
libertățile cetățeneșt..

Sărbătorind 25 de ani de la 
înființarea miliției populare, 
Partidul Comunist Român, în
tregul nostru popor dau o înal
tă prețuire activității neobosi
te a acestui organ creat de sta
tul nostru. Alături de celelalte 
organe de stat, întreaga activi
tate a miliției a slujit și slu
jește cu fermitate și înalt uma
nism măsurile întreprinse pen
tru prevenirea și descoperirea 
actelor antisociale, pentru a- 
părarea avutului obștesc și 
personal, a demnității oameni
lor, respectarea legilor țării, a 
normelor de conviețuire socia
listă.

Constituie o realitate vie că 
fiind creată de popor pentru 
a sluji poporul, miliția desfă
șoară o strînsă și rodnică co
laborare cu masele do oameni 
ai muncii, se sprijină ou nă
dejde pe ajutorul cetățenilor, 
fapt ce se materializează în 
îndeplinirea ou operativitate 
și eficiență a misiunilor de 
descoperire a infractorilor, în 
intervențiile, energice pe dru
murile publice pentru asigura
rea ordinii și securității circu
lației. Sînt fapte de reală con
tribuție la opera de edificare 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate in patria noas
tră.

ții nu au fost suficient de bine 
organizate (lacob Imling, profe
sor de sport la Grupul școlar 
minier Lupeni, ion Foldeși, pre
ședintele comisiei sport-turism 
din orașul Lupeni). Pentru buna 
conlucrare și asigurarea reușitei 
acțiunilor tovarășul Aurel Slăbii, 
prim-vicepreședinte al C.M.E.F.S., 
a propus ca la analizele periodi
ce să participe toți factorii răs
punzători : UT' sindicat,
C.M.E.F.S.

Referitor la acuvwica de tu
rism a fost accentuată, critic, 
ideea că majoritatea organelor și 
organizațiilor de tineret înțeleg 
prin turism doar excursiile cu 
autocarul, in diferite localități. 
Nici linul din cele 55 cercuri de 
turism din municipiu nu a ini
țiat drumeții, excursii montane, 
deși împrejurimile oferă posibi
lități multiple pentru ilpinîsm, 
orientări turistice ote

In încheierea dezb-,. ril-’r to
varășul Clement Nigruț, priin- 
secretar al comitetului municipal 
de partid, președintele consiliului 
popular municipal. a apreciat 
competența dezbatei nor, propu
nerile judicioase făcute de ute- 
cișbi. In cuvîntul său a făcut pre
țioase recomandări organizațiilor 
U.T.C., exprimîndu-și convinge
rea că neajunsurile manifestate 
in domeniul analizat vor fi în
lăturate, astfel îneît bilanțul vi
itor să fie și mai bogat în miș
carea sportivă si turistică a ti
neretului.

Ionica MUSTAȚĂ
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CALITATEA SUPERIOARĂ A PRODUCȚIEI -
CERINȚĂ A EFICIENȚEI ECONOMICE RIDICATE

itHt m<. mc avansare

Rezultai al competen
ței și organizării supe
rioare a muncii, ui toa
te schimburile, brigada 
condusă de Suva Robu, 
din sectorul III al E. M. 
Aninoasa, a obținut în 
luna mai o avansare de 
100 ml de galerie dublă, 
săpată în steril. Prin 
noua lucrare minieră se 
vor pregăti in sector, 
încă din acest an, cinci 
noi abataje între orizon
turile 9 și 10, cu capa
citatea de 150 tone căr
bune. Fiecare metru li
niar al lucrării a obți
nut aprecieri pozitive 

din punct de vedere al 
calității dni partea co
misiei d«- recepție, 
(CONSTANTIN «ANI 
LA, tehnician).

fArA OBIECȚII
1)IN PARTEA 

BENEFICIARILOR

Controlul calității 
producției reprezintă o 
preocupare permanentă 
în cadrul tuturor secți
ilor F. I. L. Petroșani, 
fapt care a făcut ca i» 
cursul acestui an să nu 
se înregistreze nici o o- 
biecție la producția li
vrată. Exigența unui 

număr de 3t> de per
soane, o aparatură 
îmbunătățită, cUm ar 
fi de exemplu aparatul 
de măsurare a umidită
ții cherestelei, constitu
ie garanția satisfacerii 
integrale a cerințelor 
beneficiarilor interni și 
externi.

I.A PARAMETRII 
CERUT!

Constructorii și mon
turii lotului Vulcan al
T.C.M.M. au predat în 
urmă cu două zile, 
cu patru luni mai de
vreme, stația de ven
tilatoare IV Sud a 

minei Vulcan. După 
încercările de rodaj 
mecanic, beneficiarul a 
apreciat că noul obiec
tiv industrial întrunește 
toate condițiile de func
ționare la parametrii 
ceruți, execuția lucrări
lor fiind de foarte bună 
calitate.

PRIN AUTODOTARE

Un colectiv de munci
tori și tehnicieni din 
cadrul S. U. T. Livezeni 
al T.C.B. a conceput și 
realizat prin aHtoutilare 
o mașină de tăiat pro
file metalice prin inter

mediul unui disc de •- 
țel. Tăietura rezultă din 
disocierea moleculară 
produsă in metal sub 
acțiunea rotirii discului 
eu peste 4 201) turații pe 
minut. Ceea ce s-a ob
ținut in primul rind prin 
noul procedeu de tăiere 
este îmbunătățirea sub
stanțială a calității con
fecțiilor metalice reali
zate din diverse profile 
care se utilizează la e- 
xecuția obiectivelor in
dustriale. In plus a 
crescut de peste două 
nrj productivitatea mun
cii la tăiere.

MIXTURI ASFALTICE 
ÎMBUNĂTĂȚITE

In cadrul E. G. C. Pe
troșani va începe in cu 
rind montarea unei noi 
stații de preparare a 
mixturii asfaltice care 
va asigura, in condițiile 
unei capacități sporite, 
rezistență și durabilita
te crescută mixturilor, 
precum și condiții de 
muncă îmbunătățite. In 
prezent salariatii C.D.E. 
Petroșani lucrează in
tens la terminarea unui 
post trafo și a montaje
lor de cabluri necesare 
alimentării cu energie 
electrică a noii stații.

Un adevăr care trebuie să dea de gîndit:

„E mult mai ușor să alegi cărbunele din steril..."
„Pe pak-H luni brigăzilor le-au f<»*t  rebuta- 

te cantități apreciabile de cărbune din cauza 
șistului vizibil care nu a fost ales și depozitat 
în spațiul excavat.„Vin uneori pe trans
portoare și benzi blocuri de steril oare depă
șesc 40 centimetri...**,  ,,E mult mai ușor să a- 
legi cărbunele dm steril decît invers../. Sint 
referiri la adresa calității cărbunelui extras 
din mina Uricani.

In ultima vreme, conținutul de cenușă pla
nificat a fost depășit în medic cu 8—4 pco- 
eente, iac daou adăugăm această depășire la 
conținutul de cenușă admis pentru mina Uri- 
câni, ajungem la o realizare inadmisibil de 
mare. Oricît de reale ar fi greutățile create de 
condițiile de zăcămînt, nu putem trece cu ve
derea lipsa de preocupare în ceea ce pri 
vește claubarea sterilului la suprafață și 
alegerea șistului vizibil la locurile de muncă. 
In acest sens, la clasa + 80 mm, sortiment cu 
pondere mare în producția minei, conținutul 
de cenușă realizat se ridică 1-a o cifră foarte 
mare.

Aceasta este situația la mina Uricani. Dar 
nici celelalte- unități miniere nu stau mai 
bine. Cu excepția minei Aninoasa. oare arc o 
depășire neînsemnata a conținutului de ce-

I

nușă și a sectorului I.ivezeni al minei Dîlja, 
ce.se înscrie sub norma planificată, la toate 
celelalte exploatări depășirea conținutului de 
cenușă este de 2 3 procente. Situație care
dă de gîndit cu atît mai mult cu cît in ari« 
precedenți calitatea nu constituia „o pro 
bl«nnă“.

Rezolvarea problemei calității nu trebuie 
privite numai prin prisma întocmirii uimi 
plan de măsuri. Specialiștilor C.C.P.. condu
cerilor unităților miniere, organizațiilor de 
masă și obștești le revine sarcina de a lua 
măsuri corespunzătoare în cel mai scurt 
timp ! — pentru redresarea situației. O deo
sebită importanță o reprezintă claubarea sau 
alegerea șistului vizibil la locurile de muncă, 
dar in condițiile creșterii mecanizării opera
țiunilor de la fronturile productive, acestea 
nu sint suficiente. In această situație se cer 
din partea specialiștilor centralei și unități
lor miniere soluții tehniw adecvate.

Situația existentă se cunoaște, planuri de 
măsuri sint elaborate, ceea ce trebuie făcut 
se știe, numai că trebuie făcut odată. Și asta 

repetăm — fără întirziere ■!
Dorin GHEȚA

Utilajele perfecționate — 
sprijin în munca minerilor

Premisă sigură

Disciplina 
tehnologică

Procentul exprimînd ponderea 
firelor de vîscoză de prima cali
tate in totalul producției repre
zintă principalul indicator de ca 
litate la 1. F. A. Vîscoza l.upeni. 
Față de o prevedere medie anu
ală de 71,8 la sută, colectivul în
treprinderii s-a angajat să reali
zeze în acest an o producție de 
calitate primă de 71,9 la sută. 
Sarcinile prevăzute au fost reali
zate în primul trimestru, iar în 
luna mai s-a înregistrat o depă 
șire cu peste 2 la sută la acest 
indicator. După cum ne-a infor
mat ing- Agneta Polak, șeful bi
roului C.T.C., se urmărește înde
plinirea ritmică a prevederilor 
de calitate, scop in care preve
derii!' de plan, anuale ale indica 
tocilor calitativi au fost defalcate 
pe trimestre și luni, în funcție 
de condițiile meteorologice care 
influențează calitatea firelor.

fapt deosebit de îmbucurător 
— reclamațiilc și sesizările bene
ficiarilor referitoare la călită 
tea necorespunzaloare a produc 
ției au scăzut continuu, în luna 
mai neînregistrîndu-se nici una 
Țoate aceste realizări bune ah 
chimiștilor din Lupeni sint rodul 
disciplinei tehnologice (reflectată 
prin încadrarea în parametrii de 
temperatură, presiune și dozare 
a materialelor), îmbunătățirii re 
parațiilor curente și a pieselor d< 
schimb confecționate în ateliere 
le proprii, creșterii gradului d< 
calificare și al responsabilității 
salariațilOr, activizării comisiei 
de calitate a producției care des
fășoară o activitate operativă de 
depistare și soluționare a abate
rilor de la normele tehnice de 
fabricație.

B. MlHAI

Electronistul Ion Băloiu d<- la compartimentul C.T.C. 
»l |. U. M. Petroșani in timpul verificării nedistructive a u- 
«or bolțuri de colivii cm aparatul ultrasonic — noutate a 
tehnicii de verificare a metalelor cu care a tost înzestrată 
întreprinderea. Foto : Ion LICIU

Prin actul recepției. comisia 
de specialiști care o efectuează 
oonfirmă funcționalitatea unui 
obi'Wliv -d< investiții •— în cazul 
nostru bloc de locuințe — nou 
construit. Deplină funcționalita
te ! Cu toate acestea, noii loca 
tari își manifestă, deseori, nemul
țumirea de calitatea execuției u- 
nor lucrări.

Să pornim de la fapt concrete. 
Bunăoară, la I.upeni. blocurile 
din strada Viitorului, construit! 
toate în ultimul și ultimii ani — 
B 5, B 11, D 12, ș.a. —. așa cum 
ne-a relatat tovarășul Rusalim 
Ianc, șeful sectorului E.G.Ij. au 
subsolurile aproape permanent 
..la apă“. De aici infiltrații, con
diții ncigicnice pe de o parte și 
cheltuieli suplimentare pentru în
treținere pe de alte. Expli
cația : soluțiile cuprinse în pro
iectul inițial pentru fiecare bloc

Apartamente fără

îmbunătățirea Indicatorilor de preparare
ț Eforturile colectivului secției de preparare Petrila sînt răsplă- 
. tiite printr-o îmbunătățire continuă a calității cărbunelui. Altfel, 
J la brichete coeziunea este realizată în proporție de 84,9 la sută 
ț față de o medie de 82 pe lunile anterioare și un plan de 8(1 la sută, 
i Realizări deosebite s-au obținut și în ceea ce privește unbimâ 
’ tățirea conținutului de cenușă : la „normalul'1 de 0—10 mm cu 
) 2,2 la sute, iar la „spălat semicocs" de 0—10 cu 9,1 la sute. 
1 In vederea recuperării de .cantități sporite de cărbune spălat pew- 
, teu semicocs, în luna mai a intrat în funcțiune instalația de 1«- 
1 drociclonare a clasei 0,5—3 mm care pînă acum asigura producerea 
4 „spălatului normal

vicii de execuție !
au suferit modificări fără a se 
ține seama că noile variante nu 
Se vor încadra în rețelele comu
ne de canalizare. Constructorii 
au încercat să împace dezacordul, 
au reușit în parte, iar pentru 
restul, beneficiarul, sectorul 
E.G.L., caută căi legale prin care 
să poată efectua reparații... la 
blocuri abia construite.

Cele mai mari vicii provin, to
tuși, din execuție. Blocul C 1 din 
aceeași zonă necesită cît mai 
grabnic reparații la acoperiș, de
oarece pe tot parcursul anotim
purilor ploioase a.......plouat11 cu
reclamați! din partea locatarilor. 
Operația, după numai doi ani de 
la predare, va costa circa 30 000 
lei. In blocul D 12, sub privirea 
oricui, se recunoaște exact locul 
de îmbinare al panourilor pre
fabricate după dîra de igrasie 
care a apărut ; și aceasta la mai

Recenta consfătuire pe tema ca
lității utilajelor, organizată cu par
ticiparea deiegaților firmelor furni
zoare și a unităților beneficiare a- 
parținâtoare C.C.P., se înscrie ca o 
măsură utilă, menită să contribuie 
la creșterea în ritmuri rapide a pro
ducției de cărbune a țării. După 
cum sublinia ing. Vasile Ogherlaci, 
director general adjunct al C.C.P., 
creșterea productivității muncii, a 
întregii eficiențe economice presu
pune funcționarea in condiții ire
proșabile a unor utilaje și instalații 
tot mai perfecționate, deziderat ca
re se poate realiza numai printr-un 
efort comun de îmbunătățire a fa
bricației și de exploatare corectă 
a acestora.

In cadrul dialogului purtat cu 
prilejul consfătuirii, s-au semnalat 
multiple deficiențe care mai per
sistă, și fac ca aproape trei sferturi 
din defecțiunile electromecanice 
din producție să aibă drept cauză 
calitatea slabă a utilajelor, reiata 
ing. Ni cola e Radu, director tehnic 
al minei Vulcan. Transportoarele 
cu raclele, benzile de cauciuc, une
le piese de schimb continuă să 
f ie de slabă ca i i-.a.-.e, com-preso-arele 
și cablurile sint livrate cu întirziere 
și in cantități mult inferioare pre
vederilor contractuale. Cazul dema- 
roorelor de inerție de la locomoti
vele diesel a căror funcționare de
fectuoasă 'împiedică oprirea mo
toarelor in timpul staționării este 
semnificativ, d-etermi-nînd creșterea 
consumului de carburanți, deci e- 
fecte economice negative.

Printre măsurile preconizate în 

puțin de o jumătate de an de 
cînd locatarii s-au mutat în no
ile apartamente. Opinia unor 
factori de răspundere ai con
structorului, a fost că materialele 
utilizate sînt de calitate necores- 
punzătoare. Desigur, poate fi și 
așa, dar după spusele ingineru
lui Alexandru Poniczki, din 
partea E. G. C. Petroșani, în ul
timul timp s-a înrăutățit și ca
litatea tencuielilor executate pe 
șantiere, ceea ce depinde numai 
de constructori.

Se constată, de asemenea, cu 
prilejul convocării comisiilor de 
recepție, că executantul nu pre
gătește întotdeauna în toate de
taliile obiectivul pentru predare. 
Ba blocul P 5 din Petrila, dc 
pildă, predat în luna încheiată, 
observațiile au fost numeroase, 
o parte mărunte (socotim că mă
car din mîudrie profesională, ar

cadrul consfătuirii se poate cita — 
drept deosebit de importantă spe
cializarea unei singure intveprinderi 
în producerea unor repere, precu-w 
și reducerea numărului tipurilor de 
utilaje identice ca funcționalitate, 

întărirea compartimentelor C.T.C. 
în uzinele producătoare (domeniu 
in care principalul furnizor, uzinele 
„Unio" Satu Mare, în regi sireaca e 
situație necorespunzătoare) consti
tuie, de asemenea o cerință de 
prim ordin pentru asigurarea func
ționării la parametrii optimi și m
condiții de deplină securitate in
subteran a utilajelor.

îmbunătățirea fabricației, asimi
larea unor noi tipuri de utilaje și 
instalații adecvate condițiilor spe
cifice de zăcămînt se vor putea rea
liza în bune condițiuni și prink-o 
strînsă colaborare intre institutele 
de cercetări ale ministerelor de re
sort și specialiștii din cadrul 
I.P.C.M.C.

Asigurarea unei mai mari opera
tivități în realizarea măsurilor pre
conizate (din cele 78 de măsuri pro
puse cu un an in urma înir-o cons
fătuire similară s-au realizat aoar 
37, destul de puține, deci), creșterea 
responsabilității tuturor uzinelor 
furnizoare în onorarea la termen și 
in condiții calitative superioare a 
prevederilor contractuale, continua 
diversificare a tipurilor de utilaje 
și de instalații miniere sînt cerințe 
care vor contribui efectiv la îndepli
nirea exemplară a sarcinilor impor
tante care stau în anii următori in 
fața industriei noastre carbonifere.

Bujor BOGDAN

trebui eliminate și acestea 1), iar 
altele esențiale — armături me
talice neacoperite cu beton, tro
tuare de protecție la acoperișul 
blocului incomplete etc.

Este limpede' că executanții au 
încă multe de făcut pentru ca ne
mulțumirile locatarilor să fie pe 
deplin înlăturate. Aceasta în
seamnă ca fiecare constructor în 
parte să-și facă așa cum se cu
vine datoria. Dar, în primul rind, 
ca organizatorii procesului pro
ductiv, a căror răspundere prin 
noile reglementări a sporit in ul
tima vreme, împreună cu com
partimentul de resort, să asigu
re și să pretindă o execuție de 
bună calitate. In același timp ro
lul și exigențele comisiilor de re
cepție trebuie să crească perma
nent pentru a nu se îngădui nici 
un rabat la calitate !

Ing. Anton BOFFMAN
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Școlile subteranului
fe abataj, ritmul trepidant ol 

muncii îngemănează experien
ța celor vîrstnici și entuzias
mul tinerilor, generînd succe
sele exprimate lapidar de su
tele de tone extrase peste pre
vederi. Aceste gînduri îți sînt 
sugerate, fără dificultate, de 
contactul cu marile abataje 
frontale ale sectorului IV ol mi
nei Lupeni. Aici lucrează două 
brigăzi binecunoscute, avînd 
în frunte pe Petre Constantin 
și loan Sălăjan, fiecare intr-un 
abataj de mare capacitate. 
Stînd de vorbă cu componen- 

acestor formații, nu poți să 
fi surprins întilnind alături 
veteranii Constantin Nichi- 
Vasile Codreanu sau frații

Fforea și Constantin Stingă, 
mulți, foarte mulți tineri ce își 
numără deocamdată doar cu 
lunile vechimea în minerit. Așa 
este loan Crăciun,, venit în ur
mă cu patru luni la mină, dar 
care se simte deja ,,ca acasă" 
legat sufletește de ortaci, Mi
hai Roman care, după cîteva 
peregrinări pe ta „construcții" 
și-a ales aceeași meserie ca
re i-o adus stimă și prețuire 
tatălui său, și mulți alții. Două 
brigăzi care și-ou cucerit un 
binemeritot prestigiu pentru 
productivitățile înalte ce le ob
țin, pentru iscusința cu care

ții 
nu 
de 
to.

pun în valoare și fructifică fie
care clipă, în tone de cărbune. 
Două brigăzi ale căror abata
je sînt considerate pe bună 
dreptate adevărate uzine sub
terane și, indeoseb’ veritabile 
școli ale mineritului, ale dem
nității profesionale și cetățe
nești, ale dîrzeniei în bătălia 
pentru tot mai mult cărbune. 
Din sinul acestor școli au por
nit inițiative creatoare, cum 
sînt ale lui Petre Constantin 
și loan Sălăjan, consacrate a-, 
tît sporirii producției, cît și e- 
ducădi tinerilor în spiritul dra
gostei și respectului față de 
muncă, față de trecutul glorios 
ol mineritului Văii Jiului.

fn ritmul trepidant al abata
jelor se călesc oameni, se în
tăresc convingeri. Tineri și vîrst
nici, minerii își îngemănează 
experiența și entuziasmul cu 
priceperea mineregscă ce spo
rește cu fiecare tonă de căr
bune extrasă peste plan, cu 
fiecare zi în care, pe graficul 
întrecerii socialiste sînt înscri
se noi cantități de cărbune ex
trase în plus, pentru economia 
națională.

Sînt plusuri ale conștiinței, 
ale inițiativelor, ale școlilor de 
mineri denumite pe scurt Petre 
și Sălăjan.

B. BUJOR
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■ Tree-'ele sjubterame ale unei 
exploatări miniere formează un 
mecanism pe care nu-1 putem 
descrie fără a perfecta, în prea
labil, o înțelegere cu imaginația. 
Cititorul va trebui să pună în 
mișcare toate cifrele înșiruite' de 
noi, să dea viață utilajelor și în
tregului mecanism 
lui ; să asigure, eu 
alte cuvinte, „so
norul" 
pe care 
cam, Un 
parte, 
care 
nu e transport, iar . 
mina nu e mină. I 
Pe acest fond, cu 
aceste cifre, totul— 
va trebui, apoi. • 
raportat la oameni.

La mina Dîlja se află intr-un 
permanent du-te-vino, încorseta
te într-un circuit- închis, neîn- 

. trerupț, peste 3000 vagonete de 
cărbune, cînd pline, cînd goale, 
cînd cu cărbune, cînd cu stîlpi 
sau materialele necesare abata
jelor. Se mai află, cuprinse în 
același circuit, o sumedenie de 

• cărucioare cu lemn sau plasă de 
sîrmă, numeroase locomotive.

. Dirijarea lor este deștul de ane- 
. voioasă. Distanța totală de trans

port depășește cu mult 10 kilo
metri de 
tanță pe 
ușesc să 
cile 4—5

— Cele mai anevoioase curse 
le fac vagonețele cu steril, ne-a 

ț relatat inginerul Martin Borșa, 
șeful sectorului. De fapt, acestea 
sînt singurele care văd lumina

descrierii 
o înc&r- 
sonor a- 
fără de

transportul

al transporta-

zilei, fără a părăsi, mici la supra
față, circuitul închis al transpor
tului.

Ne-am adresat șefului de sec
tor cu o întrebare. Știind că va- 
gonetele sînt într-0 continuă miș
care, ,un vrut să cunoaștem un 
indicator cu .sprijinul căruia să 
ne facem o imagine despre rulaj,

Ritmul abatajelor.
ritmul oamenilor

cale ferată îngustă, dis
cs re unele vagonete re
facă, într-o singură zi, 
curse, altele doar una...

Velescu la fel, sînt integrați în 
circuitul transportului, fac parte 
din mecanismul uman al secto
rului (dacă poate fi folosită ex
presia) care asigură transportul 
ritmic al cărbunelui, în ritmul 
neîntrerupt' decît de bubuiturile 
vagonetelor. în ritmul abatajelor.

Pe același traseu se mai află
Gheorghe Mără- 

----- sac. Ștefan Hos
tii ntre 

buni 
Andrei
Dumi- 

An-

• ALEXANDRU , 
COSTAN, Luj -ni : Sin- ' 
tem informați de Consi- I 
liul popular-Lupeni că i 
ați primit repartiție pen
tru locuința de pe stra- ’ 
da Berzei, nr. 7, pe care 1 
ați solicitat-o. • NI- 
CULINA >■ DANILA, . 
Vulcan : Problema se ; 
poate. rezolva nu- ( 
mai în orașul în care ; 
locuiți. Dar, trebuie să 
așteptați pentru că alte i 
cereri au prioritate, în 1 
funcție de greutățile fa
miliale ale solicitanților 
• GHEORGHE N1CA, 
Vulcan : Dacă situația 
este așa cum ne-ați re
latat-o, conducerea I.C.S. 
alimentație publică, în 
urma sesizării responsa
bilului de unitate, este 
autorizată să ia măsuri-

su, eîțiva 
cei mai 
d.ileseliști, 
I'îinpeanu, 
Iru Udreseu, 
drei Gheorghișoa- 
ră, și ei eîțiva 
dintre cei mai 
buni muncitori de 
la trolii, ca și 

loan Pițiche, Ion Ciobanu, 
Dumitru Vînătoru, scmnaliștai 
cuplători. Matei Rușoi, Luca Mă- 
dărășan, Francisc Gheșner, de la 
culbutor, și atîția alțiii, nenumă- 
rați-i muncitori destoinici ai sec
torului, piesele umane ale aces
tui mecanism care funcționează 
fără întreruperi. Tn ritmul aba- 

- tajelor. . »■
Cine a fost în mină știe : un 

vagonet cu cărbune e izbit de 
vagonetele apropiate la fiecare 
5—7 secunde, ceea ce înseamnă 
circa 16 000 de bubuituri pe zi. 
Mina Dîlja (fără sectorul Live- 
zeni). a extras peste pian, de la 
începutul anului,, aproape 3 000 
tone de cărbune ; împulțit cu 
16 000. rezultă o jumătate de mi
lion, de „salve" care au anunțat 
plusurile de cărbune extrase din 
abataje în ritmul sacadat, neîn
trerupt al mecanismului sectoru
lui de transport.

:ăspukdemstagnări, capacitatea de utiliza
re etc. Răspunsul a venit după 
o clipă de tăcere : producția !

Dacă. încercăm să răstălmăcim 
acest răspuns, va trebui să spu
nem, cam așa : într-adevăr, acolo 
unde producția cunoaște depășiri 
de la o zi la alta, de la o lună 
la Pita, transportul nu ape voie 
să rămînă în urmă. Acolo unde 
transportul este organizat, su
pravegheat continum, producția 
nu este stînjenită. Transportul 
trebuie să funcționeze ea un me
canism dintre cele mai bine un
se. Or, pentru aceasta ai nevoie 
de oameni.

Despre acești oameni, la. miina 
Dîlja ni s-a vorbit cu multă căl
dură. Maistrul principal Traian 
Codreanu a bătut căile de trans
port ale minei mai mult decît 
a reușit să se plimbe pe străzile 
și aleile orașului, în ’ toată viața 
lui. Maiștrii Ion Zuba și Tiberiu

zburătoare

aju- 
des- 
une- 
Ber-

A. Li

Ion MUSTAȚA

c

ș 
s'

„Farfuriile

‘n-a găsit cu cine să se 
treacă. Tocmai cu extratereș- 
trii ! Aceia care se plimbă în 
voie cu popular numitele far
furii zburătoare. O fi asta 
treaba savanților, dar nu le 
strică nici lor o mină de 
tor. Și cum cercetările și 
coperirile Valoroase cer 
ori sacrificii, Constantin 
cțileanu (șofer la I. T. 
vezeni) a trecut de la bun în

Producția a decurs normal

ceput pe lista „de sacrificat 
buna cuviință, normele d 
comportare civilizată în socie
tate.

A ieșit, deci, din zona... te
restră, umană, pentru a nu 
știu eîta oară. Ca loc pentru 
experiment a ales restaurantul 
„Parîngul" din Petroșani. Și 
cum spuneam, ca să fi extra, 
„savantul" nostru (fără bre
vet) s-a metamorfozat cu aju
torul de... 
olului, 
locuitor 
desigur, 
nești. A 
oarecare, pe barmana care 
l-a servit, și-a ales farfuriile 
cele mai frumoase (nu putea 
trimite în „univers" orice o- 
biect), și le-a lansat pe orbi
ta fixată.

După toate acestea, lui Con
stantin Berculeanu i-a fost dat 
să vadă că experiența s-a mai 
soldat cu un sacrificiu...' ne
planificat — 500 lei. Dar, (spe
răm) și cu un avertisment as
pru.

Dacă sîntem oameni, oriun
de ne-am afla, la locul de 
muncă, pe stradă, în restau
rant etc. să ne purtăm ome
nește ! (I.F.M■).

neprețuit al alco- 
Ne mai socotindu-sc 
al Terrei a nesocotit, 

și manierele ome- 
fixal drept o planetă 

pe

Pe marginea unui proces public

...Intr-o seară, la bufetul „Constructorul" din Petroșani, doi 
oameni, Ion Oprean și Ion Gălățan, aflați sub influența alcoolului, 
poartă o discuție, se pare, pe fondul unor certuri mai vechi, care 
degenerează în injurii și scandal. După un timp, „combatanții**  se 
potolesc, numai că I. O. își îneacă amarul în paharul plin ochi, 
„își face curaj" și gindul răfuielii răzbate din tenebrele alcoolului. 
Pornește în urmărirea lui I. G., îl ajunge, se încing noi discu
ții și epilogul trist se consumă în cîteva minute : cu o ferocitate 
nemaiintîlnită, urmăritorul își maltratează adversarul, unealtă de 
tortură servindu-i un laț smuls din primul gard întîlnit în cale. 
Abandonat într-o baltă de sînge, I. G. își revine, ajunge cu greu 
acasă și este internat în spital. După cîtva timp este externat cu 
starea sănătății 'ameliorată, dar sechelele bătăii recidivează, îm
potriva septicemiei medici reputați luptă fără succes...

Procesul public, desfășurat re
cent, a reliefat vinovăția lui Ion 
Oprean. S-au invocat circum
stanțe atenuante sau agravante, 
pledoariile avocaților au cerut 
clemență sau pedeapsă maximă. 
Rechizitoriul procurorului a fost 
aspru și, în cele din urmă, le
gea, dură, dar dreaptă și-a spus 
cuvîntul. Vinovatul, și-a primit 
pedeapsa meritată. La rostirea 
verdictului, lacrimi grele dospeau

pe obrajii femeilor și bărbaților 
care-i cunoscuseră pe I. O. și 
I. G. Plîngeau rudele victimei, 
plîngeau rudele celui condamnat, 
dar soarta celor doi fusese pe
cetluită ireversibil : un om a 
dispărut dintre noi, un altul se 
va canoni, ani de zile, să-și is
pășească vina ; două familii sini 
greu încercate de pe urma trage
diei iscate Ia un pahar în plus. 
Un pahar fatal.

Spre sfirșitul schimbului I, în abatajele frontale ale sec
torului IV al minei Vulcan, ritmul muncii atinsese o pulsa
ție maximă, ne scrie corespondentul GHEORGHE POPES
CU. Pentru minerii din abataje totul decurgea normal, deși, 
la un moment dat, electricienii sectorului au intrat în aler
tă. S-a intîmplat ceva ? Evident, din moment ce electricienii 
se grăbeau, fiecare spre cite un loc anume : un defect la a- 
daptoarele pompelor de presiune, defect ce putea să stînje- 
nească ritmul producției.

Era la sfirșitul schimbului. Remedierea putea fi făcută 
de electricienii din schimbul următor. Dar, doi oameni nu 
au judecat așa lucrurile : maistrul electrician ILIE MARTA 
și electricianul ILIE VELESCU, secretarul de partid pe 
sector. Au preluat conducerea lucrării, au muncit cot la cot 
cu schimbul următor. La suprafață nici nu a fost sesizată 
defecțiunea, tot așa după cum nici minerii din abataje n-au 
sesizat-o, văzindu-și în liniște de treburile producției.

In abataje ritmul nu a încetat. Și nu încetează atîta 
timp cit asupra producției veghează oameni care nu-și pre
cupețesc, nicicînd, eforturile. (I.M.)

...Ploaia mașteră biciuia obra
jii oamenilor triști care părăseau 
sala tribunalului. Parcă și lacri
mile cerului se înciudaseră îm
potriva celor petrecute. Cu obidă, 
pășeam alături de ei, le înțele
geam durerea. îmi stăruiau în 
minte crîmpcie din dialogul pur
tat într-o noapte, între două ur
gențe, de doi medici ai Spitalu
lui unificat din Lupeni : „Con
secințele alcoolului ? In spital 
ajung oameni în comă alcoolică 
sau agresionați de alții. Se con
sumă antibiotice, sînge, se chel- 
tuie bani cu transportul lor, ca
dre medico-sanitare pierd zile 
și nopți în șir pentru readucerea 
lor la viață" (dr. Ilie Vonica, me
dic șef al secției chirurgie) ; „O 
zi spitalizare costă circa 70 de 
lei, în perioada spitalizării și 
mai apoi se plătesc concedii me
dicale celor care s-au 
de la cite... un pahar 
fectîndu-se astfel și 
Toate aceste eforturi 
făcute pentru salvarea 
gresionați sînt suportate de stat. 
Eu aș propune ca aceste cheltu
ieli să fie suportate de cei vino- 
vați — bețivul însuși sau agreso-

îmbolnăvit 
în plus, a- 
producția. 
materiale, 

celor a-

rul“ (dr. Nicolae Aldica, directo
rul spitalului).

Atunci, cînd ploaia mașteră bi
ciuia obrajii oamenilor triști 
mi-am dat seama că principalul 
acuzat — ALCOOLUL — lipsea 
din boxă. Otravă perversă, fac
tor cu implicații nefaste asupra 
constituției fizice și morale a ce
lor căzuți sub oblăduirea sa, al
coolul, consumat excesiv, dezră
dăcinează oameni cu responsabi
lități în familie, în colectivele de 
muncă, în societate ; provoacă î- 
remediabile tragedii, în care din 
nefericire, nu sînt implicați nu
mai „slujitorii săi credincioși". 
Iată de. ce împotriva acestui ina
mic public nr. 1 al regulilor de 
conviețuire socială trebuie să fa
cem cu toții front comun, să-i 
demascam, în cadrul procesului 
intentat de opinia publică, tare
le și consecințele. De aceea, se 
impune să-1 aducem în boxă, să-1 
judecăm aspru pe acest dușman 
pervers al sănătății și liniștii 
noastre. E omenește să procedăm 
așa, e singura cale de a ajuta pe 
cei rătăciți să se reîntoarcă la a- 
devărata viață.

Ion VULPE

le necesare • GH. CO- 
MAN, VICTOR NiCDE- 
LA și AUREL MOI„DO- 
VAN, stația C; F. R. 
Lupeni : Aveți drep
tate. Absențele ne- 
motivate șț zilele de 
scutire medicală ale co
legului de muncă, Ioan 
Rad, v-au produs multe 
necazuri. Terapia „bo
lii" de care suferă loan 
Rad constă însă nu atît 
în... sancțiuni, cit în e- 
duearea • lui • WIL
HELM LO.IADJ, Petro
șani: Nu este necesară 
o nouă construcție și- 
alte cheltuieli • de valori 
materiale și bănești, ci 
curățenie desăvîrșită în 
încăperea existentă în 
cadrul halelor pie- 
ții Petroșani • VA
LENTINA COTOLAN, 
Vulcan : Consiliul popu-- 
Iar al orașului Vul
can și conducerea cre- 
•șei au acceptat reprimi
rea copilului dv. la cre- 
,‘rt din localitate • NI
COLAE TURDEAN, Pe
troșani : Sesizarea dv. 
a fost întemeiată. Ca 
urmare s-a dispus ca 
.E.G.C. să traqsporte în 
cel mai scurt timp gu
noiul și zgura de lingă 
blocul nr. 3, str. Inde
pendenței, Petroșani. Ți- 
neți-ne la curent cu e- 
voluția înfăptuirii aces
tei hotărîri» • GH. 
STAlCULESCU, Lu
peni : Din informații 
neoficiale vă putem 
spune că un liceu în 
care se studiază calcula
toarele electronice func
ționează în actualul an 
de învățămînt la Timi
șoara • PETRU GAl- 
NA, Petrila : Foarte 
lung și totuși-puțin con 
vingător ultimul por
tret • DUMITRU MA
RIO A NE. Petrila : Du
rata cursurilor Liceului 
sanitar din Hunedoara 
este de 5 ani. In cazul 
prezentării fiicei dv. la 
următorul concurs de 
admitere și reușitei, ea 
va trebui să repete clasa 
a IX-a. La absolvire, 
devine asistentă medica
lă • GRUP DE MUN
CITORI, Aninoasa : Ser
viciul personal, pregăti
rea muncitorilor, mai
ștrilor, perfecționarea 
cadrelor și remunerare 
din cadru] Centralei 
cărbunelui Petroșani, 
care a cercetat situația 
locului dumneavoastră 
de muncă, ne-a asigu
rat că se vor face de
mersurile necesare pen
tru a vi se acorda sala
rii tarifare majorate 
conform prevederilor 
art. 4 din H.C.M. nr. 
914/1968. Prin aceeași 
comunicare, am fost in
formați că brigada a 
primit deja haine cau- 
ciucate și pufoaice, iar 
procurarea ochelarilor 
corespunzători este în 
curs de rezolvare.
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Colectarea deșeurilor de hîrtie

a fiecărui cetățeanacțiune

pT Q«44 i\ fi oil euiMtdiiL

Comoară pierdută" pe Sălătruc

Economisirea hîrtiei, mai exact, 
colectarea deșeurilor pentru va
lorificare a devenit nu numai o 
îndatorire a întreprinderilor, ci 
și o acțiune patriotică pentru fie
care cetățean. Zilnic, cantități 
mari de hîrtie — deșeuri din 
gospodăriile cetățenilor sînt. va
lorificate în importanțe economii 
bănești, iau drumul spre, centrul 
de preindustrializare și achiziții.

★
La Vulcan, comitetul orășe

nesc al femeilor a desfășurat o 
largă acțiune dc mobilizare a 
gospodinelor din cartierele orașu
lui la colectarea hârtiei. Tovarășa 
Maria Mihuț, președinta comite
tului ne-a dat cîteva amănunte :

— Aurora Domșa și Irma Jol- 
dos, membre ale biroului comite
tului. nostru orășenesc, au mobi
lizat la această acțiune comisi
ile de femei -din toate cartierele.

Gospodinele, pe lingă maculatu
ra pc. care o colectează copiii în 
cadrul școlilor, string cu grijă 
orice hîrtie. S-a hotărât ca fie
care să adune cantități mai mari, 
acasă, să le baloteze. Cînd can
titățile vor crește, vom solicita 
Centțului- de preindustrializare 
să .o transporte. Pînă în prezent, 
s-au colectat deja cantități în
seninate de hîrtie. Dorința una
nimă a gospodinelor ar fi ca aici, 
în oraș, să existe un centru de 
achiziționare a bîrtiei.

★
De Ia Asociația de locatari nr.

1 din cartierul Aeroport Pe
troșani, aflăm că piuă acum nu . . 
s-a luat nici o inițiativă de co
lectare a deșeurilor de hîrtie în 
cartier, deși, bine știm. multă 
hîrtie se aruncă la gunoi. . .

Dar. am fost asigurați că se
- va discuta neîntârziat cu cetățe

nii (unii din proprie inițiativă 
colectează deja) și, ori vor aduna 
(deșeurile) la asociație, ori le vor 
preda fiecare, la centrul de pre- 
industrializare.

★
Pentru că s a ridicat problema

■ înființării unor unități de achi
ziționare în localități, l-am rugat 
pe- șeful centrului de preindus- 
trializări, tovarășul Petru Par
dos, să ne spună amănunte în 
acest sens :

— Colectarea hîrtiei-deșeu este

o treabă pe care noi o facem 
ani mulți. Se vede însă că 
toți cetățenii sînt mformați: 
fiecare localitate din municipiu 
— Uricani, Lupeni, Vulcan, Petri
la, Merișor —avem subcentre 
de achiziționare, cu salariați 
permanenți. Numai în Petroșani 

. nu există încă un asemenea sub- 
centru, dar săptămîna aceasta 
va .fi deschis pe strada Zorilor. 
Desigur, la aceste subcentre, se 
achiziționează și deșeuri textile, 
dar și hîrtie.

— Lăsînd de-o parte întreprin
derile, cum apreciați modul în 
care cetățenii colectează macu
latura ?

— Doresc să.-i evidențiez pe 
unii, în mod deosebit. Sînt cetă
țeni care ne-au predat cantități 
mari de hîrtie : Ion Zanglidis din 
Petroșani, a predat pînă acum 
470 kg de hîrtie, Ion Dobre, tot 
din Petroșani — 372 kilograme.
Pentru a vă face o idee generală 
despre cantitățile de hîrtie-deșeu 
colectate din sectorul particular, 
este-suficient să amintesc că la 
subcentrul Vulcan șe achizițio
nează lunar aproape 4 000 kilo
grame, la Lupeni — 3 000, la Pe
trila 1 500—2 000 de kilograme.

★
In multe localități ala munici

piului, cetățenii au înțeles ce în
seamnă economisirea hîrtiei, co
lectarea deșeurilor. Aceia care 
încă nu au dat atenția cuvenită 
acestei importante acțiuni, vor 
avea desigur pilda celor amin
tiți mai sus...

Lia MANOLE

I
I
I
I
I
I
I
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Ca om în vîrstă care-mi petrec o parte din timp în ambianța 
pădurii, mă bucură orice succes și mă mihneșt® orice act nerațio- 
nal in gospodărirea acesteia.

Partieipînd împreună cu un grup de vinători la o acțiune de 
muncă voluntară, am descoperit, la Sălătruc, o... comoară pier
dută. Nici o glumă Aici, pe Valea Sălătrucului, în punctul numit 
Scărița, pădurea a fost tăiată de cîțiva ani. Acum ne aflam aici 
pentru plantarea unei părți din suprafața defrișată. Dar chiar 
aici, la cîțiva kilometri de oraș, am descoperit „comoara pierdută". 
Sute de bușteni groși, fagi în care s-au investit nrulți ani de aș
teptare pînă ce au ajuns apți pentru vulorifioare și munca oame
nilor care i-au doborît și fasonat, au fost abandonați. 
Știu, condițiile sînt grele. Totuși... Gîndindu-ne ce s-ar fi 
putut face din acest prețios material, ne-am pus sumedenie de 
întrebări la «are noi, grupul dc vinători, nu ne-am putut răspunde. 
Părerea mea este că forestierii care au exploatat, cum am arătat, 
acest
aceea 
făcut.

parchet nu au dovedit grija și răspunderea cuvenită. De 
pu cred că tot ei trebuie să dea socoteală de ceea «e au

Iosif COTOȚ, 
pensionar, Petroșani

Care Pentru
săptămîna viitoare* 4 ?
Scriem aceste rînduri în nu

mele comitetului blocului C 6, 
strada Aleea Muncii, Vulcan. Nu 
nuii știm unde să reclamăm că 
majoritatea apartamentelor din 
blocul C6 au defecțiuni la insta
lația de apă din care cauză se 
degradează pereții. Este spartă și 
instalația de canalizare care tre
ce prin subsolul blocului. Noi, 
locatarii am anunțat, am recla
mat dar întotdeauna am primit 
doar promisiunea : „săptămîna 
viitoare". Cum nu ni s-a precizat 
săptămîna. remedierile se amină, 

apa face adevărate ravagii, 
rugăm interveniți.

Comitetul <|e locatari 
al blocului C 6, Vulcan

Fără cuvinte...

In obiectivul gospodarilor

Amenajarea albiei Maleia

as- 
al-

Elena Andrei a 
din

stîlpi de lemn și-beton, supprturi
’, toate afectând

Deputați și cetățeni din cir
cumscripțiile nr. 9, nr. 10 și nr. 
45 ale orașului Petroșani, împre
ună cu reprezentanții Consiliului 
popular municipal, au analizat 
rezultatele obținute în ultima pe
rioadă în domeniul gospodăririi 
orașului, dar mai ales- cerințele 
edilitare cele mai urgente. Apre
cierile, propunerile și opțiunile 
s-au oprit îndeosebi asupra 
poetului necorespunzător al 
biei pîrîului Maleia.

Prilejul întrunirii a fost însă 
folosit de participant și pentru 
exprimarea unor aprecieri critice 
la adresa unităților prestatoare 
de servicii către municipalitate și 
populație cum sînt E.G.C., E.G.L. 
și I.R.E.D. Astfel, nerespectarea 
graficului de ridicare a rezidu
urilor de către E.G.C. a concu
rat, alături de neglijența unor 
cetățeni de pe străzile 7 Noiem
brie, Decobal,. 23 August. Morii 
și altele și a administrației pie
ței, la murdărirea albiei pîrîului 
Maleia eu tot felul de reziduuri. 
Și în prezent, lucrători de la 
E.G.C. continuă să depună hîrti 
ile și gunoiul sub podul peste 
Maleia din strada Republicii. De 
asemenea, teleconstrucția si șan
tierul I.R.E.D. „uită" pe traseele 
lucrărilor lor resturi de pămînt,

pentru cabluri, 
negativ ordineâ și curățenia ora
șului. Deputata 
adresat uh apel cetățenilor 
circumscripția nr. 9 de a se pre
ocupa mai mult dc întreținerea 
curățeniei pe trotuare și' în curți, 
de a apăra strada de efectele no
cive ale reziduurilor.

După vii dezbateri, propunerea 
privind curățirea, amenajarea 
albiei și consolidarea malurilor 
pîrîului Maleia pe porțiunea po
dului din strada Republicii — 
linia ferată a fost votată, lucra
rea urmînd să fie finanțată din 
contribuțiile cetățenilor stabilite 
în lumina prevederilor Legii nr. 
20/1971 și să se realizeze în anii 
1974—1975. Legat de aceasta, to
varășul Emilian Tomulescu, vice
președinte a] Comitetului execu
tiv al Consiliului popular muni
cipal, a accentuat în încheierea 
întîlnirii asupra necesității ca 
toți cetățenii să-și onoreze în 
prima jumătate a anului 1974 
sumele stabilite drept contribu
ție, aceasta reflectînd preocupa
rea lor pentru dotarea și înfru
musețarea orașului in care lo
cuiesc.

T. VRÎNCEANU

Pe urmele semnalelor critice

Așa ș ! așa

copiii noștri
La cinematograful „7 Noiem

brie" din Petroșani se prezintă 
în fiecare duminică, între orele 
12—13, filme de scurt metraj 
pentru copii. Vizionările, la care 
particip cu regularitate împreună 
cu fetițele mele, constituie un 
mijloc de educație și veselie pen
tru preșcolari și copiii din cla
sele mici. Ar fi bine însă ca a- 
ceastă inițiativă să fie extinsă la 
toate cinematografele din Valea 
Jiului și cit mai mulți părinți să 
participe cu copiii la vizionări.

H. GHEORGHE, 
Petroșani

De s-ar trage 
concluziile...

Cu prilejul construirii canalu
lui colector, partea carosabilă și 
șanțurile laterale ale străzii Gh. 
Doja din Petroșani au fost dete
riorate. Pentru refacere, s-au 
adus aici zeci de tone de piatră 
concasată. Dar, în loc să se re
facă mai întîi șanțurile pentru a 
deschide drum apelor pluviale, 
s-a așternut piatra, iar șanțurile 
au rămas înfundate, ploile a- 
bundente din ultimul timp au 
dat naștere la bălți mari, impu- 
nînd desfundarea unor porțiunii 
de șanț, pămînitul rezultat fiind 
depus peste piatră. Absența co
ordonării și îndrumării compe
tente a cetățenilor își arată acum 
urmările într-o lucrare făcută a- 
napoda.
acum

De s-ar trage măcar 
concluziile cuvenite !

i
!

*oan CIUR, 
pensionar, Petroșani

In cuprinsul răspunsului la 
scrisoarea publicată sub titlul 
„Cînd vor circula și la noi auto
buzele ca lumea" ?, conducerea 
E.G.C. ne-a înștiințat că suges
tia cititorului W. L. vizând pre
lungirea, în orele de vîrf, a tra
seului autobuzelor ce deservesc 
linia Piața Victoriei — Aeroport 
pînă |la Petrila, nu poate duce

la îmbunătățirea transportului în 
comun între cele două localități. 
Motivele nu ne-au fost explicate. 
In același timp — se menționea
ză în același răspuns — s-au 
luat măsuri ca dimineața între 
orele 5—6 autobuzele de pe linia 
Piața Victoriei — Aeroport să 
circule, pînă la I.IJ.M.P.

• M.E. Petroșani: Intr-un nu.măr precedent 
al ziarului v-am solicitat precizări în legătură 
cu natura întreruperii activității înainte de 
încorporare. Prin ultima dv. scrisoare ne co
municați că înainte de armată ați lucrat ca 
muncitor zilier (flotant) fără contract dc mun
că, în perioada iulie 1955 — septembrie 1956, 
conform adeverinței care v-a fost eliberată în 
acest sens. După legile în vigoare, la acea da
tă situația dv. de flotant nu putea să dureze 
mai mult de 30 dc zile. După acest termen ur
ma să deveniți angajat al întreprinderii cu 
contract de muncă pc durată nedeterminată, 
în baza adeverinței ce o posedați, puteți să 
solicitați unității înscrierile cuvenite în cartea 
de muncă. Menționăm că această • precizare 
este valabilă doar dacă nu ați avut întreru
peri în muncă, deci dacă ați fost în tot acest 
■timp (iulie 1955 — septembrie 1956) sezonier 
și doar din vina serviciului -personal nu vi s-a 
completat cartea de muncă. în cazul cînd ați 
avut întreruperi, desigur că nu beneficiați de 
carte de muncă și nici de concediu.

în ceea ce privește precizarea cerută de noi 
privind natura încetării activității, vă canu-'

nicăm următoarele : foarte mulți tineri care 
se angajează în cîmpul muncii înainte dc ar
mată, săvîrșesc abaterea de a nu se mai pre
zenta la locul de muncă odată cu primirea or
dinului de încorporare. în cazul cînd absen
tează nemotivat, se procedează la desfacerea 
contractului de muncă. Conform uzanțelor, 
dacă tînărul nu a săvîrșit o asemenea abatere, 
în cartea de muncă se înscrie : întrerupt acti
vitatea pentru încorporare (menționîndu-se 
data). în această situație contractul de mun
că nu a încetat, iar vechimea este socotită ne
întreruptă,

O ultimă precizare : am dorit să venim în 
sprijinul dv. cu cît mai multe amănunte dar 
anonimatul în care v-ați păstrat nu ne-a îngă
duit să luăm date suplimentare de la serviciul 
personal al întreprinderii unde lucrați.
• ION I. NEAGOE, LUPENI: Poate a fost 

chiar indicat să vi se dea concediul de odihnă 
pe anul 1973 în luna noiembrie, în continuarea 
celui medical. Totuși, planificarea dv. în con
cediul de odihnă pe anul 1974 tot în luna no
iembrie, o considerăm nerecomandată.
• MARIA GIOBAN, PETRILA: Reveniți 

cu precizarea condițiilor în care ați făcut în
treruperea activității pe perioada 26 februarie 
— 25 mai 1974.
• ION D. RUSU, LUPENI : Amenzile con

travenționale nu au fost amnistiate prin de: 
cretele publicate în 3 aprilie a.c.

• JURIST
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O reușită a stagiunii

IMURGUL ACEL 1 URLET
Anii de activitate a comuniș

tilor in ilegalitate au fost o pe
rioadă de adine dramatism, atit 
la scară națională cit și indivi
duala. Pasiunea și patriotismul 
intr-o luptă dîrză și pîndită de 
zeci de pericole nu le-a dat, a- 
deseori, răgaz tinerilor să-și îm
plinească viața și prin dragoste. 
Drama lui Ion D. Sirbu, scriitor 
petrilean care înțelege și expri
mă proiunzimea 
fletești 
nerului, 
piesă 
destinul 
munist 
momente 
sfert de 
mă contemporană | 
și substanță umană : 
și sinceritatea crezului comunist 
al tinerilor ilegaliști a rodit și a 
înflorit în personalitatea tineri
lor de ozi, urmași vrednici ai ge
nerațiilor antecesoare.

Pe scena Teatrului de 
„Valea Jiului* 4 din Petroșani 
ma „Amurgul acela violet" 
un spectacol de vibrație grava 
închinat celei de a XXX-a ani
versari a Eliberării patriei și Con
gresului XI a4 P.C.R. Demersul 
regizoral al Letiției Popa a tra
dus în limbaj plastic, teatral, li
rismul melodramatic și dezbate
rea ideatică ce fuzionează in 
piesa imprimi nd spectacolului un 
ritm dramatic aproape desăvâr
șit pîna la scena finală, de ma
re emoție umană, artistică. Regi
zoarea Letiția Popa a gîndit 
spectacolul pe două coordonate 
— una, de retrospecție și intro
specție istorică și psihologică și, 
alta, de actualitate. Toate aces
te sondaje sufletești răscolitoa
re, în care oamenii se recunosc 
și leagă fire rupte cîndva din 
cauze independente de voința

ale 
este

despre 
co- 

u,r mărit 
despărțite 

veac. Este

mi-
o

și mișcările su-

de Ion D. Sirbu
lor, se adună înir-un spectacol 
cald și uman obținut cu mijloa
ce realiste și mai puține de su
gestie (decorul, semnat de Vasi- 
le Roman, promovează ideea u- 
nui spațiu-galerie cu deschideri 
spre un optimist fundal albas
tru).

Atit
l-ui Ion 
aerului 
ideile regizoarei

Cronică dramatică
două 

de ' un 
o dra- 

prin idei 
puritatea

HI

stat 
dr cl
ește

drama contemporană a 
D. Sirbu despre viața mi- 
din Valea Jiului cit și 

i Letiția Popa 
s-au convertit 
intr-un specta
col de aleasă 
factură prin in

terpretarea naturală, lipsită de 
orice artificiu teatral, a unui grup 
de actori talentați. Dintr-o distri
buție relativ numeroasă trebuie 
remarcate mai intii citeva com
poziții deosebite, de fior adine, 
uman care dau tonusul specta
colului. Este vorba de Elisabeta 
Selba (Silvia 
Drăcea (Cornel Manoliu), 
Donca (fon Socol, miner 
stana r), Paulina Codreanu 
Albu), Mircea Pinișooră 
Azentie), Dan Aciabăniței 
dental Ștefan Socol), Florin Pla
ur (Alexandru Faur), Maria 
Junghiata (învățătoarea Sanda 
Augustin), care se contopesc în 
spectacol cu personajele cărora 
le dau viață.

In evoluția literară a lui Ion 
D. Sirbu drama „Amurgul acela 
violet” va fi un moment de re
ferință. -Este o lucrare cu gene
roasă substanță de idei, teatru 
politic, militant, apropiat de 
om, convingător. Pe scena Tea
trului „Valea .Jiului", „Amurgul 
acela violet" este ■ spectacolul 
cel mai realizat al stagiunii, un 
eveniment cultural în Valea Jiu
lui.

Socol), Dumitru
Vaier
pen-
(Arra 
(baci 
(sta-

T. SPATARU
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ACTIVITATEA CULTURALĂ - 
II RITMUL MUNCII MIORILOR

I 
I 
î 
î
J După reorganizarea consiliu- 

) lui de conducere al clubului 
i muncitoresc din Lonea și 

transformarea lui intr-un or- 
i ganism suplu, dinamic și ope- 
’ rativ, activitatea culturală are 
i un conținut de idei mai dens, 
4 orientat spre o problematică 

întocmită cu mai mult discer-
1 nămînt. Aceste afirmații nu 
l se sprijină doar pe echipa de 
, teatru cu vechi tradiții aici 
’ (ultima piesă „Un musafir pi- 

cat din cer" de Karoly San
i dor), brigada artistică de agi- 
’ tație (instructor Viorel Tur- 
ț lea), cineclubul înființat 
1 cu un an în urmă (și 
J al cărui film de protec- 
) ție a muncii „Cind îți in 
i tră pe-o ureche", reali-zat de 
1 Sergiu Boiță, participă în a- 
) ceste zile la un festival intt-r- 
1 național de profil) sau pe e- 
’ xistewța altor formații muzi-

l

cal-coregrafice. „Toate acțiu
nile organizate, ne spunea to
varășul Aurel Iflușcu, au loc, 
c,u preponderență, în sala de 
apel a m«nei sau la căminele 
muncitorești".

Au început pregătirile, am 
constatat, pentru Un spectacol 
conceput în cinstea aniversă
rii Eliberării patriei, poem .11- 
terar-drama.tic-muzical, care 
va reprezenta, tradițiile pro
gresiste ale poporului, activi 
tatea comuniștilor m ilegali
tate, actul de la 23 August 
1944 și prezentul luminos al 
patriei noastre.

Preocupat să răspundă exi 
gențelor culturale ale locuito
rilor, cjubul dim Itanca desfă
șoară o activitate educativă 
complexă, coordonată de în
săși ritmica muncii minerilor 
de la Lonea-

Ts.
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Filmul de amatori 
Integrat procesului 

de educație
Lupeni a avut loc mih bâ

tă și duminică ediția a doua a 
festivalului filmului de ama
tori „Amafilin“. Ce concluzii se 
desprind în urma acestei acți
uni ?

— In primul rînd nivelul ar
tistic și educativ net superior 
ediției precedente, ne-a răspuns 
losif TeUmann, artist plastic. 
Au fost mei multe filme 
inspirate din problematica ac
tuală a societății ți oamenilor 
munch, fapt din care se des
prinde atit misiunea și vocația 
cineamatorului, eH și sensibili
tatea lui față de aspectele vieții 
ce ne înconjoară.

— Ge au prezentat cineclubu- 
rlle din Valea Jiului 7

— Pateu filme cu tematică 
minerească, remarcata și co 
montate de participanți pentru 
ideile lor, ținuta tehnică si ar
tistică.

— .Ce ne puteți spune despre 
premtMe care, credem, că au 
operai o stimulativă selecție 7

Juriul festivalului, condus 
de delegatul A. C. I. N. Bucu
rești, regizorul Bob Călinescu 
— au mai participat scriitorul 
Mihai Tunaru, regizorul Lupu 
Gutman, Dumitru Crăciun din 
partea U.G.S.R.. activiști cul
turali și cineamatorl — a acor
dat 12 premii (menționez că î« 
concurs s-au aflat 36 de filme 
realizate de 17 cineeluburi). 
Astfel: .Repartizat în provin
cie" — cineclubul „Gaudeâtnsis" 
Timișoara, premiul 1 ; „Germi
nație" — cineclubul „Ecran 5“ 
Reșița, premiul If : „Coordonate 
C“ — cineclubul ,.A«nafilm“ 
Lupani premiul IEI. Cu totul 
remarcabil ă fost schimbul de 
experiență, un alt scop al festi
valului; care a dezbătut nu atit 
aspectul tehnic și artistic al fil
mului de amatori, cît rolul Ini 
în procesul de educația multila
terală, de formare a conștiinței 
socialiste.

... .................. 7

I

Anul de învățăinînt școlar in
tră in ultima sa săplămînă. în- 
cheindu-se in Valea Jiului cu 
rezultate superioare în proce
sul de educație al tinerelor ge
nerații. Peste citeva zile va 
debuta vacanța de vară a ele
vilor, cu exigențe specifice, so 
licitînd interesul și gîndirea 
factorilor responsabili, cunoaș
terea preferințelor elevilor și a 
scopului edu- _______________
cativ al aces
tei perioade. 
Vacanța de va 
ră a elevilor, 
cu tot alaiul de 
bucurii si sur
prize, a fost 
prefigurat încă 
săplămîni cind zeci de copii din 
Valea Jiului, pi-eșcolari. au ple
cat, însoțiți de educatoare, spre 
taberele de pe litoralul însorit.

— In vacanța ce urmează să 
inceapă peste citeva zile, . ne 
spunea tovarășul prof. Victor 
lațenco, președinte al Consiliu 
lui municipal al organizației 
pionierilor, copii; își vor afla 
Un plăcut și antrenant răspuns 
pi?-A-rințctor în tabere de odih

de acum două

excursii, 
din mu- 
pregătesc 

i XXX-a

Hă, și în zeci de 
Miile de pionieri < 
nici piui nostru se 
să întimpine cea de a 
aniversare a Eliberării patriei. 
Acestui eveniment îi vor desti 
na intense activități de muncă 
patriotică, colectarea unor can
tități însemnate de hîrtie. plan 
te medicinale etc., vor susține 
spectacole închinate patriei și 

în curînd, 
vacanța de vară a elevilor

partid ului..
— Elevii din clasele mai 

mari, a continuat tovarășa prof. 
Speranța Sorociți, secretar al 
Comitetului municipal al
U.T.C., vor participa în timpul 
vacanței de vară la șantierele 
tineretului din Valea Jiului, în 
tabere de pregătire pentru apă
rarea patriei și sportive. A 
XXX-a aniversare a Eliberării 
este evenimentul căruia tinerii 
din școli îi consacră eforturib-

atit în băncile claselor, în pro
cesul de educație, cît și prin- 
tr-o entuziastă muncă social 
utilă alături de oamenii muncii 
din Valea Jiului.

— In aceste zile se elaborează 
desîă- 

a va- 
- ne-a 

tovarășa
Natalia 
inspee- 

,iu- 
fi 

toți 
res- 

speci- 
•, ca-

un program concret de 
șurare 
canței 
spus 
prof.
Aldica, 
tor școlar 
dețean. Vor 
antrenați 

i iar 
totul 4 
școlilor, 
In urină toa-

factorii educativi 
ponsabilități cu 
fice vor reveni ;
drelor didactice. 1
rele zile atenția este polarizată 
de încheierea cu succes a anu
lui școlar, pregătirea și desfă
șurarea serbărilor tradiționale, 
urmînd expozițiile ce vor cu
prinde obiecte create la activi
tățile tehnic-productive și as 
pecte privind dezvoltarea învă
țământului din municipiu.

Examenele confirmă 
trăinicia studiului

La jumătatea perioadei sesiunii 
de vară a examenelor de l-a Insti
tutul de mine din Petroșani, răs
punsurile studenților, care dove
desc o însușire temeinică a cunoș
tințelor profesionale, dau satisfac
ții cadrelor didactice. La Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști am fost informați do 
multe grupe integi aliste — 2135, 
anul IV electromecanică, a inehe- 
iait examenul TCM cu note de 9 și 
10 ; la fel grupele 1 509. anul IV 
toipo, 1173, anul III mine.

Examenele continuă într-o 
mosferă de responsabilitate _ r„
de pregătirea viitorilor specialiști*  
înainte de a intra în amfiteatru^ 
studenții sini frământați de emo
ții, la ieșire sînt senini și destinși 
- „am știut

at- 
față

Orientarea profesională 
zilnic în preocuparea școlii

Orientarea profesională a ele
vilor se află zilnic în atenția 
cadrelor didactice — ne declai-ă 
tovarășa profesoară Viorica To- 
dericiu, directoarea Școlii gene
rale nr. 1 din Petroșani. In ca 
drul comisiei de orientare pro
fesională s-au întreprins multe 
acțiuni în acest sens, au fost e- 
fectuate testări pentru cunoaș
terea opțiunilor elevilor clase
lor a Vlll-a, iar tematica orelor 
de dirigenție a fost axată pe a 
ceasta problematică. Exemple 
bune sint profesoarele Maria 
Borcoși. dirigintă la clasa a 
VIII-B și Tatiana Blendea. di 
riginta clasei a V1II-C, care au 
avut o preocupare permanentă 
pentru orientarea școlară și pro 
fesională a elevilor. Din cei 89 
absolvenți, 51 vor urma licee 
de specialiitate. din care ;J la

Pe ultimele file ale anului de în- 
vățămint superior se află Înscrise 
și pregătirile absolvenților. „După, 
o perioadă de practică și docu
mentare, ne spunea absolventul 
Ton Stanciu, «în întocmit și îna
intat proiectele de diplomă, in 20 
iunie ne vom susține proiectele de 
absolvire și vom aștepta repartiza
rea în producție.

Paralel cu sesiunea de examene 
la Institutul de mine se definiti
vează programul de organizare și 
desfășurare a practicii de vară în 
producție. După examene, in prac
tică, studenții, împreună cu cadre 
didactice, " • • •-
acumulate 
studiu, le 
coșului de 

vor adinei 
de-a lungul 
verifică în 
producție.

cunoștințele 
unui an do 
fluxul pro-

liceele mecanice din Petroșani, 
5 la cel economic, iar 4 se vor 
încadra în producție. Un aport 
important in această direcție 
l-a adus și colțul de orientare 
profesională care funcționează 
in școala noastră.

Înființarea primei trepte de 
liceu în cadrul Grupului șco
lar minier din Petroșani — 
precizează tovarășul inginer 
Ioan Cruceru, directorul școli*  
—- a readus pe primul plan al 
preocupărilor- noastre orienta
rea profesională și populariza
rea școlii, care, de la toamnă, 
va funcționa ca Liceu mecanic 
cu două secții (4 clase de meca
nică și 2 clase de electromeca
nică). Comisia de orientare pro 
fesională a acționat în p. ial 
pentru popularizarea n.,<,:ă 
mîntului tehui? și piofesi . na l, 
atit în județ cit și în afara im.

Pentru o cît mai bună acii 
vitale de popularizare a școlii 
am întocmit un program con
cret eu repartizarea cadrelor di
dactice pe școli — acțiune care 
va continua pînă la 9 iunie. Se 

a sta de vorbă cu absolvenții 
.aselor a VlII-a de la școlile 

tenerale șț profesorii di.riginți, 
irmînd să fie informată apoi 
.inducerea Grupului școlar 

■ spre modul cum aii fost ori- 
ntați elevii spre școala profe 
ională și liceul mecanic.
In atenția noastră stă acum 

nființarea laboratoarelor de 
. himie, fizică și biologie, mo- 
.lernizarea cabinetelor de știin
țe sociale și limba română pen
tru ca elevi-i noștri să găsească 
din prima zi toate condițiile 
pentru desfășurarea noului an 
de învăță mint.

Cornel HOGMAN
J
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Revirimentul este posibil
Duelul dintre cele două di

vizionare A. .Jiul și „U“ Cluj, 
a debutat... în tribune, o mi
nă de suporteri ai studenților 
a învins o galerie blazată, care 
a uitat parcă să-și încurajeze 
idolii. Abordînd partida în
corsetată de grija suplimenta
ră a Cupei, echipa minerilor 
a pierdut mai întîi disputa de 
ordin psihologic și astfel, eli
berată de tracul... tradițional 
al oaspeților, formația clu
jeană a destrămat metodic a- 
tacurile gazdelor și a însăilat 
acțiuni ofensive simple, mai 
ales pe partea lui Dodii, aflat 
în zi slabă. In acest fel, sur
prinsă pe contrepied, linia 
defensivă a gazdelor a cedat 
încă din prima repriză. Cum 
pauza nu s-a dovedit sfetnic 
bun pentru elevii lu.i Ivănes- 
cu, ba chiar tabela de marcaj 
a cunoscut modificări tot în 
„sectorul" lor. spre final mi
nerii n-au mai putut recupera 
handicapul, reușind doar să 
înscrie golul de onoare, prin 
I.ibardi. Scor final : 2—1 
(1—0) pentru „U“ Cluj.

Această înfrîngere nesconta

Fotbal, divizia C
• Duminică, la Drobeta Tur

na S. ver'm. in compania echipei 
Mi'lVA, fotbaliștii de la Minerul 
l.upeni au realizat cel mai mare 
scor al lor din actualul campio
nat 7 1 (3—0) ! O asemenea vic
torie concludentă nu scutește de 
comentarii. Cele șapte goluri- au 
fost marcate de Tudor (3). Naidin 
(2), t.ucuța și Ceteraș cite unul. 
In acest fel lupenenii au cele 
mai mari șanse de a promova în 
divizia B, pentru că în ultimele 
Wi etape vor evolua de două ori 
pe teren propriu, în timp ce Vic
toria Călău doar o dată (cu... Mi- 
aerul Lupeni în 16 iunie) dar... 
să nu ne pripim. In ultimele pa
irii etape, Matei Popescu nu a 
mai apărut în formație. Nu sa 
renunțat, oare, prea ușor la ser
viciile lui ? 

tă complică oarecum tensional 
aspirațiile Jiului. Catapultată 
pe poziția a XIl-a a clasamen
tului, formația din Valea Jiu
lui dobîndește și complexul 
punctelor albe pentru trei e- 
tapc, teoretic vecinele lanter
nei roșii, amenințîndu-i pozi
ția. Or, se știe, în lupta pen
tru evitarea retrogradării, 
șansele proprii sînt corobora
te cu neșansa vecinilor de la 
periferie. Nu vrem să pozăm 
în panicarzi. ei din contră, 
trecînd pesto accidentul de 
duminică, să reinocillăm fa- 
voriților noștri încredere în 
sine, atîta vrerpe cînd. avînd 
în vedere potențialul lor va
loric, sîntem convinși că vor 
reuși — mobilizîndu-șe ple
nar — să aducă în Valea Jiu
lui acel mult rîvnit trofeu al 
soecerulul „Cupa României". 
Rămîne însă ca tonusul moral- 
votîtiv și pregătirea fizico- 
tactică să înregistreze salturi 
calitative, iar. mai apoi, re
zultatele să le confirme.

Sever NOIAN

de la Știința Petroșani au pier
dut meciul în... prima repriză, 
în fața unei echipe dezlănțuite 
care a făcut totul pentru a evita 
retrogradarea. Scorul de 2-0 
(2—®), după cum ne declara an
trenorul studenților. prof. Gh. 
irinaie, este echitabil față de si
tuația de pe teren, chiar dacă în 
repriza secundă oaspeții au ieșit 
mai des și mai periculos în atac.

V. MOLODKȚ

în săli și pe stadioane
• FOTBAL. Divizia C : Minerul 

"Lupeni — Armata Craiova (era li) 
• Ca<mpl<*iMui  județean : SpwtiU stu
dențesc Hunedoara — Minerul Aui- 
noasa ; KnerftU Paroșeni — F. i. L. 
Orăștie (ora 11) • „CIJPA TINERE
TULUI" — et-aipa municipală : atle

• La Craiova, în compania e-
ehipei A. S. Victoria, fotbaliștii

Știința Petroșani — Dinamo 
București : 9—13 (3- fi). Surprin
zătoare înfrîngerea pe care, 
miercuri după-amiază, reprezen
tanții studenților au înregistra- 
t-o cu eterna lor rivală. Dinamo 
București. Gazdele au mizat ex
cesiv pe jocul pachetului de 
înaintași șj pe lovituri de picior, 
neglijînd totalmente linia de trei- 
sferturi. Au marcat : Nica (lovi
turii de picior) Banciu, Oțetaru, 
(încercare). Ion Constantin (trans
formare1) pentru Dinamo, res
pectiv Fălcușanu (2 lovituri de 
picior căzute și o lovitură de pe
deapsă).

N. LOBONȚ

Popice
In ultima etapă a campionatu

lui diviziei A la popice, disputată 
sîmbătă, reprezentanta munici
piului nostru, Jiul Petrila, a in- 
tîlnit. pe teren propriu, formația 
C. F. R. Timișoara, pe care a în
trecut-o detașat : 5 251 — 4 865 
p.d. Din echipa gazdă am reți
nut comportarea excelentă a po
picarilor Ion Biciușca (949 p.d.), 
Mihai Țdrok (940) și Bella Schu
ler (865), de la oa.speți Florin 
Lupu (842) s-a comportat cel mai 
bine.

Tenis de masă
Sala de sport ..Minerul" din 

Eupeni a găzduit, duminica tre
cută, etapa județeană a campio
natului republican individual de 
tenis de masă (juniori și junioa
re).

Din cele cinci titluri de cam
pioni județeni, sportivii Văii 
Jiului și-au adjudecat trei prin 
Violeta Grădinarii (simplu fete), 
Silvia Savin și Catia Văcărind 
(dublu fete), Ilie Roșu și Silvia 
Savin (dublu mixt), sportivii hu- 
nedoreni eîștigînd proba de sim
plu băieți, prin Ion Ghenea, și 
cea de dublu băieți, prin pere
chea Ion Ghenea — Dan Arde
leana. De remarcat comportarea 
foarte bună a sportivelor din l.u
peni (antrenor Eduard Gybngydși) 
oare au ocupat, în ordine, pri
mei»' șase locuri.

tism (stadionul Jiul Petroșani) ; riui- 
iMeHăl (sala de spoil a școlii sqpotf- 
tive) : orientare turistică (cabana 
Husu) tir (poligonul Petroșani) • ,ln- 
cepind de miercuri, Mangalia găzdu
iește turneul final ad c am pi on aiului 
republw'an de popice, la care parti
cipă și divizionara A „Jiul" Petrila.

Fabrica de produse lactate 
PETROȘANI — LIVEZENI 

angajează de urgență
• UN CONDUCĂTOR auto pentru autovehicul

TV FRIGORIFIC pentru transport înghețată, care să îndepli
nească condițiile cerute de Legea nr. 22/1969.

• conducători iiuto pentru autovehicule cisterne pentru ’ 
transport lapte, care de asemenea, să îndeplinească condiți
ile Legii nr. 22/1969.

Tncepînd cu data de 1 iunie 1974, Fabrica de produse lac
tate Petroșani vinde către populație Orice cantități de zer 
pentru hrana porcilor cu prețul de 0.10 lei/litru.

Orice informații se pot obține la sediul F.P.L. Liyezeni
sau la telefon 12182—11823.

COMBINATUL DE LIANȚI Șl AZBOCIMENT
Tîrgu Jiu 

ANGAJEAZĂ
£ Strungari

• Lăcătuși mecanici reparații universale

• Lucrători necalificați la încărcări vagoane cu ciment 
unde se asigură salariul mediu de 1800 lei lunar ;

• Lucrători necalificați la atelierele și secțiile fabricii 
de ciment unde se lucrează în acord global și se asigură un 
salariu de 1500 lei lunar cu posibilități de calificare în mese
ria de mașinist prin cursuri fără scoatere din producție ; pen
tru aceste locuri de muncă se primesc bărbați cu cel puțin 
4 clase elementare.

• Se asigură cazarea numai pentru bărbați precum și 
transportul cu mașinile în convenție în condițiile legale pen
tru toți.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de servită**  

pe uumele Busuhu Dumitru, eli
berata de E. M. PetirBa. O dec Lai*  
nula.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Kertesz Petru, eliberată 
de PrejȘNWa|ia Corcești. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație de serviewt 
pe numele Pocausrhi loan, elibe
rată de I’reparația Petriia. O de- 
<Ma.r nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu 
Pe numele Szekely Para&vhiva, e- 
liberată de Preparați*  Petr-Ma. O 
declar nula.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe uurnele Stru-fanga Dumătru, e- 
Hberată de E. M. Petrila. O 
declar nudă.

PIERDUT legitima ți» de mvam 
pe numele Comănewu Dumitru, 
•Miberaiă de I. U. .VI. Petroșani. 0 
declar nuia.

PIERDUT legitimați# tie serviciu 
pe numele Mar dare Gheorghe, eto- 
herală de I. U. M. Peoroisami. O 
declar nulă.

PIERDUT legitimație de sarvieui 
pe numele Oprea Aurel iau elibe
rata de I.U.M.P. O de-etar n-ulă.

PIEROUT Legitimație de «ervicwH 

pe numele Carodan Maria, elibera-*  
iâ de E. M. Paroșeni. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe aut»ele Dan N>ieoiae, elibera tA 
de E. M. Petriia. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe mumele Moldovan Alexandria 
eliberata dr E. M. Petrila. o d«- 
olar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Bozan Mihai, eliberată 
de JE. M. Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de servwoiW 
pe mumele Kirmaier Aiexanxfanj, e- 
liberată de Preparația Petrila. O 
declar nulă.

PIERDUT legitimație «te serviciu 
pe numele Preteremner Ștefan^ 
eliberată de Preparatia. Petiila. O 
declam nuia.

PIERDUT cal sur rotat, 18 
Pe pulp-a dreapta este mfiera/tă 
cifra 8. Urechea dreaptă <w*te  eng« 
tată, iar pe bo< are n diagonala 
aibă. Anca Kon, comuna Băniți 
satin Crivadita, județul Hunedoara» 
GăhitonHuj recompensa 1 OHO led.

>N ZIUA DE 14 IUNIE se 
te axa im o bitul din mr. Buregi., arJ 
7, trei camere, baie, grădină, 
toare 2» (MM |ei.

î 
ț 
ț

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

miMlNICA, 9 IUNIE

8.3» Deșciwd-e-rea p>roa>rawnuR»k 
pentru toți.

8,-U> i i ava lele roșii.
8,35 Film sertal pentru copiii. 

Da&ta...
i0,(H> v Mia sat unu.
lt,15 Contemporanele noastre.
11,4.> Bucuri ide reuizieii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Album dumimeal.
14,50 Magazin aporfciv. Concurs jn- 

ternațMMiai de natație.
15,55 Drumuri in istorie. Hunedoa

ra. Viratele fierului.
14î,t5 t iliii serial. 17 clipe ale unei 

primăvei i.
17,20 Oîatare patriei.
1.9,00 Lumea copiilor.
10.30 TelejitrOial. Săpt-âmma politică 

internă și interuațioualâ fon 
iiinagini.

20,00 Avampremieră.
20,05 Reporter ’74.
20,25 Publicitate.
20.30 Film artistic. Pasărea tămtpu- 

rie. Producție a studiourilor 
cinematograf ic e en gleze.

22,00 Telejurnal.
22,10 Duminică sportivă. Selecțiuni 

filmate din intîinirea de at
letism feminin România — 
Anglia — Italia — R. F. Ger
mania.

LUNI, 10 IUNIE
16.30 Emisiune in limba maghiară. 
10,00 Vetre folclorice.
10.20 1 001 de șeii. Piticul din ceas.
10.30 Telejurnal. La cotele anului 

XXX.
20,00 Omul de lingă tine. Dăruire 

și reșpon s a bl 1 itat e.
20.20 Publicitate.
20.35 Capriciu italian, de FMr Bici 

Ceaikovski,
20,40 Roman foileton. Casa Bud- 

denbroock.
21.35 Revista literar-artiistică TV<

22,15 24 de «««.

MARȚI, 11 11) NU»)
9,00

10.00
releșcoaila. 
Cuifs de limbă germainâ (re-

10,30
luare).
('urs de limbă fraiHeeză. (re-

11,00
luare) k
FHm artiști»' : .„SiiuLbad »>a-
rwtaruP1. Producție a studi
ourilor japoneze.

16,00 Curs de limbă rusă.
16,30 — 17,00 Curs de Uuiba en

gleză.

11,00 Vtistele peliculei.
11,45 Legile țării — legile noastre !
11.55 Biblioteca pen tiu toți.
16,00 Curs de Limbă germană.
16.30 — 17,00 Curs de limbă fran

ceză.
17.30 Telex.
17,35 Mioiî meșteri mari.
17.55 Pe Mureș și pe Tî-rn-ave. Re

portaj muici cal.
18,15 La volan. Emisiune pentru 

coinducătofiii auto.
18.30 Film pentru copii. George.
18.55 Tragerea Pronoex-pres.
19,05 Tribuna TV.
19,20 1 001 de seri. Piticul din ceas.

19,«M» lămnta.
19.25 1 de serâ. Piticul din «ea*.
19,30 Telejurnal. Ia» cotele a-nuluă 

XXX.
2»,oo seaM-â pentru tineret.
21.25 Mai aveți o întrebare ?
22,05 Surprize pe micul eeriMa.
22,15 24 de ore.

VINERI, 14 IUNIE

1 
ț 
ț 
ț

PROGRAMUL

TV pentru sâptâmîna 
viitoare

17.30 Telex.
17.35 Virstele peliculei. Magazin 

de cultura cinematografică.
18.20 Publicitate.
18,25 Legile țării — legile noastre 1
18.35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
19.20 1 001 de seri. Piticul din ceas.
19.30 Telejurnal. La cotele anului 

XXX.
20,00 Revista economică TV.
20.20 in frunte-i clasa muncitoare.
20,50 Seară de teatru. Bălcescu, de 

Camil Petrescu (I).
22.20 24 de ore.

MIERCURI, 12 IUNIE
9,00 Album școlar. Pagini din is

toria Bucureștilor.
10,00 Curs de limbă engleză (re

luare).
10.30 Curs de limbă rusă (reluare).

19.30 Telejurnal. La cotele anului 
XXX.

20,00 Reflector.
20,15 Teleoinemateca. (Jielui „Mari 

vedete". Jean Gabin, Amedeo 
Nazzari, Alain Delon, Lino 
Ventura in „Clanul sicilie
nilor".

:2.15 24 de o-re.

JOI, 13 IUNIE

16,00 — 17,00 Teleșeoală.
16,00 Științe sociale — Dezvoltarea 

multilaterală a personalității 
umane in socialism.

16.30 Fizică. Teoria relativității 
restrânse.

17.30 Telex.
17,35 Teleglob. Kuweit.
17,55 Agro en ciclu pedia.
18,25 Universitatea TV. Dicționa/r 

politic. Dezarmare (I).

16,00 — 17,00 Teleșeoală.
17.30 Emisiune în limba germană.
19,10 Tragerea Loto.
19.20 1 001 de seri. Piticul din ceas.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista social-politică TV.

România — anul XXX.
20,35 Publieitate.
20.40 Film artistic. întoarcere in 

timp. Producție a stu<*HM*râ-  
Lor de televiziune din Riga.

22,15 24 de ore.

SÎMBÂTĂ, 15 IUNIE
9,00 O viață pentru o idee. Ale

xandru Borza (reluare).
9.30 Film serial (reluare). 17 clipe 

ale unei primăveri.
10.40 Muzică populară (reluare).
11,(M> Telecinemateca (reluare).
17.45 Telex.
17.50 Din țările socialiste.
18,00 Caleidoscop cultural-ar tis tic.
18.20 Glasul tinereții. Emisiune re

alizată cu participarea tine
rilor eoncurenți și deținători 
ai trofeului „Floarea din 
grădină".

18.45 Teatru de poezie. La steaua.
19,05 Interpreți de folclor. ,,Eu-s 

din țara moților".
19.20 1 001 de seri. PiticiU din ceas.
19,30 Telejurnal. La cotele anului 

XXX.
20,00 Cintecul săptăminii. Asta-i 

țara mea cea minunată.
20,05 Teleenejielopedia.
20.50 Film serial. Madigan. Fundă

tura.
22,00 Telejurnal.
22.20 Sesiune la... estradă.

PETROȘANI — 7 NoiemUri. : 
Omul ou creierul Unansplantat (7. 
8- 9 iunie) ; Cintecul Narvefiiei. 
seriile r-Ji (M, u iunie) ; Sfcatii 
Jderi, seriale l-n (12. 13, 14 iunie). 
Republica : Dosare de mult uitate 
(7, 8, 9 iunie) ; Oamenii de pe 
Flamingo (10, li, 12 tunle) 7 Mult 
zgomot pentru nimic (13, 14 iunie).

PETRILA ; Albă ea zăpada Și 
cei 7 pitici (7 iunie) ; întoarcere® 
tui Magellan (9. 10. 11 iunie) 4 To
rino negru (12, 13, 14 iunie).

LONE A — Minerul : Veronica se 
Întoarce (7, 8, 9 iunie) ; Fapt di
vers in pruna pagină (10. 11 iunie) ; 
Bătrînii bandiți (12, 13 iunie) ; 
Insula misterioasă (14 iunie).

ANINOASA — Muncitoresc : 
Grăsuna (7 iunie) ; Polițistul (8-9 
iunie) ; Veronica se întoarce (11, 
Iii iunie) ; Steaua nordului (13. 14 
iuniei.

VllcaN — Miuiruv,: Pro
prietarii (7, 9 iunie) ; Ce se în
tâmplă doctore ? (io. 11 iunie) ; 
Grăsuna (12. 13 iunie) : Misiunea 
secretă a maiorului Cook (14. 15. 
18 iunie).

LUPt.M — Muncitoresc : o floa
re și doi grădinari, seriile I, II 
(7, 8 iunie) ; Monte Carlo (11, 12 
iunie) : Cojocelul termeeat (14.
15 iunie). Cultural : Judo (7» 8. 9 
iunie) ; Evadarea (10. 11. 12 iunie) : 
Omul eu creierii’ ■ nlantat (13, 
14 iunie).

URICANI — 1 lorie : Mor^
giana (7, 8 iunie) ; intiniplănl eu1 
Cosa Nostra (D, 10 iunie) 1 lacov 
Bogomolov (43, 13 iunie) | Fapt 
divers în pitim a pagină (14, 15

I

*

*



8 Steagul roșu VINERI, 7 IUNIE 1074

Meridian e NATURA AȘTEAPTĂ OASPEȚI!
AFIRMAREA ROMÂNIEI ÎN 

VIATA POLITICA INTERNAȚI
ONALA A FOST BOGATA ÎN 
FAPTE. Săptâmîna ce s-a înche
iat a fost marcată in acest sens 
de mesajul adresat de Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, de secretarul general al 
iP.C.R , tovarășul N i e o 1 a e 
Ceaușescu, conducerii P. C. Fin
landez cu prilejul aniversării a 
30 de ani de la trecerea în lega
litate a Partidului Comunist Fin
landez. ca și de întrevederea 
prietenească pe care președintele 
f B. Tito a avut-o cu delegația 
P.C.R. la cel de-a! X-lea Congres 
al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. In același context s-au 
înscris, de asemenea, vizita la 
ffofcio a delegației M A N. condu
să de tovarășul Miron Constan- 
tinescu, președintele Marii Adu
nări Naționale. Sesiunea de la 
(Viena a Comisiei mixte, guverna
mentale româno-austriece. în in
tervențiile reprezentanților Ro
mâniei în organismele O.N.U. 
însărcinate cu pregătirea. fazei a 
Hl-a — la nivelul cel mai înalt 
■— a Conferinței pentru securi-, 
tate și cooperare în Europa și a 
Conferinței mondiale a popu
lației.

ORIENTUL APROPIAT a re
ținut constant atenția opiniei 
publice. După ce grupul de lucru 
militar creat în cadrul Conferin
ței de la Geneva pentru pace în 
Orientul Apropiat și-a încheiat 
dezbaterile și s-a ajuns la un a- 
cord asupra reglementării schim
bului de prizonieri între Siria și 
Israel, ziua de miercuri, 5 iunie, 
a adus un nou eveniment poli
tic de majoră importanță pentru 
statornicirea păcii în zonă : sem
narea documentelor privind acor
dul siriano-israelian de dezanga
jare militară.

INTÎLNIREA LA NIVEL 
ÎNALT între noul președinte al 
Franței, Valery Giscard d’Estaing 
și actualul cancelar vest-german, 
■Helmut Schmidt a fost calificată 
de observatorii politici occiden
tali ca o „premieră diplomati
că". Dialogul franco—vest-ger
man inaugural la Palatul Elysee 
urmărește rezolvarea probleme
lor privind relațiile dintre cele 
două țări și importante probleme 
economice și financiare ale Pie
ței comune.

S-A ÎNCHEIAT LA LONDRA 
PRIMA RUNDA A NEGOCIE
RILOR directe între delegația 
guvernamentală portughezii și 
delegația Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), consacrate examină
rii modalităților de realizare a 
unui acord de încetare a focului.

Oe ici, colo...
SE SCHIMBA BAZALTUL 

DIN PIAȚA ROȘIE
Municipalitatea Moscovei a anunțat 

locuitorii capitalei că pînă la 1 no
iembrie Piața Roșie va fi supusă unor 
tuorări ele restaurare la macadamul 
din bazalt cenușiu de Karelia. Bu
cățile de bazalt au fost instalate aici 
acum 44 ani ; intemperiile și circu
lația intensă au contribuit mult la 
doterioicarea plăcilor. Constructorii 
care au și început lucrările vor scoa
te plăcile de bazalt cenușiu pentru a 
«juma un nou postament. De aseme
nea, tribunele din asfalt și beton vor 
tfi înlocuite cu altele noi din bazalt 
fin nuante cenușii.

FOTBAL...
CoanpozHorul britanic Eddie Warmer 

e terminat o nouă simfonie consacrată 
de astă dată fotbalului. Noua lucra
re a lui Eddie Wanner se numește 
i,Fotbai“ și are drept subtitlu : „Sim
fonie tn 12 porți și două lovituri de 
pedeapsă".

★
Editura poloneză „Ossoliin-eium*  * a 

publicați o lucrare a lui Stanislaw 
earanosak în cane autorul prezintă 
$i analizează aproximativ 200 de lo- 
teinci înscrise pe pancartele pasionați- 
Sor suporteri ai meciurilor de fotbal.

★

Fotbalistului brazilian Pole i-a fost 
decernată -dc Aaiir“ a Mi-

Intr-un atelier de ceasornică
rie sosește un client :

— Aș vrea să-mi dau ceasul 
la reparat.

— Ce are ?
— Nu știu...
— Zece dolari.

I Seară, oră târzie. în fața ca
sei se plimbă un bărbat foarte 
enervat. II acostează vecinul : 
I — Oe ți s-a-ntîmplat ?

(Urmare din pag. 1)

La „Brazi“ și mai sus...
Dialogul pe tema anchetei 

noastre cu președintele sin
dicatului E. M. Vulcan, to
varășul Teodor Arvinte, a 
pornit cu o invitație : „Pof
tiți duminică la Nedeia vulcă- 
neană". Am aflat astfel că după 
petrecerea reușită organizată la 
locul de agrement „Brazi", în 4 
și 5 mai, comitetul sindicatului 
ș.i comitetul U.T.C. oferă din nou
— de o manieră distractiv-edu- 
cativă distinctă — minerilor, la 
9 iunie, posibilitatea de a petre
ce cu familiile, plăcut și recon
fortant, sfîrșitul de săptămînă. 
Am notat de asemenea intențiile 
bune ale sindicatului de a 
„transfera", în timpul verii, din 
sălile clubului în aer liber, unele 
activități. Se preconizează ca 
;,Ziua brigadierului" și „Ziua sec
torului" să fie organizate la are
na sportivă.

— Deci organizatorii privesc a- 
fară — spre soare, aer curat, iar
bă verde. Vă îndreptați privirile 
și mai sus de „Brazi"; spre mun
te, cabană, tovarășe președinte?

— Ne gîndim la scurte excursii 
în munții din împrejurimile Văii 
Jiului. Dar nu la cabana Vulcan; 
ea oferă slabe posibilități — fără 
lumină electrică, fără confort de 
cazare...

Am mai adauga la toate aces
tea faptul că tineretul de la mi
na Vulcan a fost și este benefi
ciarul unor reușite excursii. Se
cretarul comitetului U.T.C., to
varășul Virgil Cazan, ne-a rela
tat despre excursiile mai recen
te ca cele din 25 și 26 mai de pe 
Valea Prahovei, de la Novaci 
și despre altele. Proiecte noi? 
în 23 iunie — o excursie la 
București și o alta la hidrocen
trala de pe Argeș. Itinerarii pe 
cărările munților din apropiere
— mai puține. Maj sus de 
„Brazi" ar trebui să privească și 
tovarășii din comitetul U.T.C.

în trei reprize
Ultimul sfîrșit de săptămînă 

ilustrează preocupările conduce
rii și comitetului sindicatului de 
la exploatarea minieră Aninoa- 
sa de a oferi, în ciuda timpului 
nefavorabil, o cît mai variată 
desfășurare a serbărilor cîmpe- 
nești, organizate, de regulă, la 
izvoarele Văii Aninoasei sau pe 
stadionul local. Sîmbătă după- 
aimiază, pe terenul de fotbal, 
și-au dat întîlnire selecționatele 
old-boys ale consiliului popular 
și E.M. Aninoasa, decani] de vîr-

nisterului învățămintului pentru me
rite în opera de combatere a anal
fabetismului. Pe volumul său auto
biografic apărut acum cîțiva ani și 
intitulat ,,Eu, Pele“ au învățat să ci
tească un mare număr de neștiutori 
de carte.

PRIMA promoții: 
DE FEMEI-CLOVN

La Budapesta se apropie de sfîrșit 
cursurile de trei ani pentru atribui
rea diplomei de... clovn de circ. La 
concurs s-au prezentat 250 de tineri, 
dintre care — după o triplă selecție 
— au rămas 11 băieți și... șase fete. Ei 
au urmat un program special de pre
gătire, cuprinz.înd cite 24 de ore săp
tămânal. După cît se pare, prima se
rie de absolvenți ai acestei școli va 
aduce in arenă și primele femel-clovn.

Umor
— Este adevărat, că omul tre- 

cînd prin junglă cu o torță a- 
prinsă, nu trebuie să-i fie frică 
’de tigru ?

—- Aceasta depinde de faptul 
cît de repede poate să alerge cu 
torța în mînă.â 

stă ai gazonului numărând cîle 
50 de ani. Demn de remarcat, în 
formațiile respective au apărut 
primarul Teofil Blag și directorul 
exploatării, ing. Constantin Mo- 
raru. Partida, încheiată la egali
tate (3—3) a atras o mulțime de 
suporteri.

Repriza a... treia — repriza 
surpriză — a fost cea mai intere
santă, solicitând aportul tuturor. 
In tribună, fanfara minerilor a 
oferit un potpuriu din reperto
riul ei, în timp ce suporterii și 
foștii combatanți se înfruptau 
din delicioasele fripturi, udate 
din belșug cu bere. Seara, comi
tetul de părinți al școlii genera
le din Iscroni a fost gazda unei 
reușite reuniuni tovărășeștii. Du
minică, cu toate că tâmpul a fost 
nefavorabil, neîngădtiind depla
sarea la Izvorul Rece, totuși lo
cuitorii Aninoasei, după viziona

rea partidei de tineret Jiul — 
U. Cluj, au urmărit, la arenă, un 
frumos spectacol,, artistic.

Dacă vor urma și alte aseme
nea reprize — și am fost asigu
rați că da — e foarte bine 1

„Fără afișe sau 
convocatoare”

— Locuri de agrement, împre
jurul minei Lonea, există, ne re
lata secretarul comitetului de 
partid. Andrei Colda. Cu precă
dere, salariațiii noștri se îndreap
tă spre cabana Voievodul, unde 
sînt și posibilități de cazare, dai' 
și complexul sportiv polarizează 
atenția lor. In cadrul serbărilor 
cîmpenești am organizăt jocuri 
distractive, spectacole cu con
cursul formațiilor artistice ale 
clubului (taraf, echipe dc dansa
tori, brigăzi dc agitație). în ge
neral, mergeau la iarbă verde 
200—300 de salariați cu familiile 
lor întrucât aveam greutăți cu 
cazarea, dar acum am preluat dc 
la O.J.T. cabana Voievodul.

— Considerați că s-au epuizat 
toate mijloacele de atragere a 
minerilor și familiilor lor pentru 
petrecerea timpului liber în mij
locul naturii ?

— Pînă acum, am organizai! a- 
ceste ieșiri, maii ales cu prilejul 
unor festivități: Ziua fruntașului, 
Ziua sectorului. Consider, însă, 
că s-a procedat greșit. Ne-am 
dat seama că reușita a- 
cestor acțiuni depinde de modul 
cum știm să ne apropiem de oa
meni, să-i consultăm unde anu
me vor să petreacă timpul liber, 
oe anume manifestări artistice
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Grație avizului...
Pe unui di«n pereții „Lacto-vegetaniani“-ulaii dini Vul

can stă scrisă avertizarea : „Nu servim COPLi MI
NORI și persoane in stare de ebrietate In sfîrșit, 
grație acestui „aviz" am aflat că după toate ațparetn- 
țele există și copii... majori.

C 1 e m e n ț ă...
Intr-tuna diin duminicile trecute, la cinematoigirafinl din 

Aninoasa filmul „Stare de asediu" care trebuia să in- 
iceaipă ta ora 16 a început aproape de ora 17. Și asta nu
mai din simplul motiv că responsabilul a uitat să vină să 
deschidă sala. Aninosenii, oameni liniștiți n-au asediat 
muici sal-a și nici... responsabilul. Ne-.au însăilat nouă 
o depeșă întru încercarea de-a transforma-o hi pas
tilă. La care am subscris.

Mică publicitate
• Pescar notoriu. Cumpăr muște gata conservate de 

Aa oricine le găsește în înghețată. Eu găsit numai două, 
înghețate gata.

• Anunț logodnica, pe această cale, să dovedească 
cfleniență la graba de a zice „da“ îti fața ofițerului 
stării civile. Verighetele nu vin numai o dată ta tri
mestru. (Dar o sfătuiesc să zică, totuși, că altfel 
n-avem dovada că...). Ion LIOIU

★

îndrăgesc. Ca să petreacă cîți 
mai mulți, sîmbăta și duminica 
la iarbă verde, nu ne trebuie a- 
fișc sau convocatoare, trebuie 
acționat la nivelul grupelor de 
sindicat. Aici nu se muncește 
cum se cuvine. Dacă fiecare din 
cei 34 dc responsabili culturali 
ar atragi1 la aceste manifestări 
circa 10 colegi de muncă, cu so
țiile și copiii; am putea miza pe 
cel puțin 800 de participanți. In 
acest , sens organul de partid și-a 
înțeles menirea așa că, va în
druma comitetul sindicatului să 
treacă la fapte, să asigure o par
ticipare cît mai mare a minerilor 
la petrecerea timpului liber în 
mijlocul naturii.

Noroc cu vremea rea
La mina Lupeni ne-am adresat 

tovarășilor Constantin Năstase, 

președintele oomitetului de sin
dicat și Dumitru Făiniș, activist 
de, sindicat, cu întrebarea : Cum 
sînt valorificate resursele locale 
pentru odihna plăcută și recon
fortantă a minerilor, pentru pe
trecerea sfîrșitului de săptămî
nă. la aer, soare și iarbă verde. 
Iată răspunsul :

— N-am prea organizat multe 
ieșiri la cabanele și locurile de 
agrement, pentru că vremea nu 
a fost favorabilă. Totuși, acum 
trei săptămîni cu un grup de 
muncitori de la sectoarele XII 
și XIII s-a organizat o ieșire la 
cabana Bute, iar cu sectorul II, 
la cabana Cîmpu kii Neag.

— Pentru sfîrșitul acestei săp
tămîni ce ați planificat ?

— încă nu ne-am gîndit, că nu 
știni cum va fi timpul. Poate 
vom organiza duminică o ieșire 
la Brăița.

Deci, grupuri restrînsc de mi
neri pornesc la drumeție, grație 
cîtorva inimoși, iubitori ai mun
telui (Mircea Suba, sectorul XII, 
Ion Moldovan I, sectorul XIII, 
Mircea Pop, sectorul II). Aceste 
ieșiri sînt sporadice. în rest 
foarte puține acțiuni organizate 
din timp, pentru că, cine știe, va 
fi soare, va ploua ?

Ce înseamnă capacita
tea de organizare ?

— De puțin timp, beneficiem 
de un avantaj în plus : cabana 
Rusu, pe care am preluat-o de 
la O.J.T. ■— ne-a declarat tova
rășul Dumitru Enâche, președin
tele comitetului sindicatului de 
la mina Dîlja. Depinde de noi

— Sînt foarte neliniștit din 
cauza soției...

— Dar ce e cu ea ?
— Automobilul meu.

★
Cum s-a întâmplat că Gigei 
fost ales președinte al aso- 
iției pescarilor sportivi ?
— El are mâinile cele mai 

lungi din tot colectivul.

F. M. 

cum vom folosi acest avantaj. O 
primă acțiune, „dc experiență," 
am organizat-o duminica trecu
tă, cu foarte multe cadre tehni
ce și organizatori ai grupelor 
sindicale.

— Deci, cu cei care vor avea 
de-acum încolo datoria să orga
nizeze petrecerea timpului liber 
pentru brigăzile de mineri...

— Exact I în . continuare, ea 
să fructificăm pe deplin acest a- 
vantaj, vă pot spune că avem în 
vedere să rezolvăm problema 
transportului (prin mijloacele 
noastre) ca și aceea a întreținerii 
corespunzătoare a cabanei. Vrem 
să revitalizăm cercurile de tu
rism, de alpinism, să organizăm 
întreceri sportive, spectacole 
peptru sectoarele fruntașe, seri 
distractive, pentru familiile de 
mineri. Ne gîndim chiar la mi
nerii cărora le rămân 3—4 zile 
de concediu, după odihna în sta
țiune. Acestora le oferim în oon- 
ttauăre cabana, obținând astfel 
«n dublu cîștig : primul penltry 
oameni, al doilea pentru cabanta 
care nu va rămîne pustie în 
tâmpul săptămînii.

Concluziile ? Le-am formulat 
cu sprijinul tovarășului Gavrilă 
David, președintele consiliului 
municipal al sindicatelor. S-a 
făcut cîte ceva, dar nu prea. Sfe
ra posibilităților de organizare 
a petrecerii timpului liber s-a lăr
git. prin preluarea cabanelor da 
,-ătre exploatările miniere. Es
te vorba de posibilități nenumă
rate, care cer organizare, iniția
tivă, pasiune. De foarte multe 
ori aceste trei deziderate au com
pensat dotările modeste, posibili
tățile materiale reduse. Ceea ce 
se așteaptă și de-acum încolo, 
mai ales că minerii dispuu la 
sfîrșit de săptămînă de cele do
uă zile pentru refacerea forțelor, 
și mai ales că dotarea a fost îm
bogățită.

Și să nu uităm : ce dotare mai 
bogată decît natura, cunoaștem ?

PLIMBARE DE AGREMENT, ou 
21 HD 6M — „să cunoaștem împre
jurimile municipiului". Dar nici 
mijlocul de transport, nu era un 
iautooar, și .nici călătorul nu era iu- 
rist. in această situație, desigur, 
„excursia" a luat sfîrșit destuii de 
repede, undeva pe la Bănița. CamH 
onul a fost ajuns din urmă de pa
trula miliției. Turistul s-a dovedit 
un intrus la volan (fără carnet de 
conducere) : Florin Lingurar, an
gajat la Telecomunicații. Deci : 
furt de mașină, oond.uc.ere fără 
permis, la care se adaugă o mică 
tamponare, toate pentiru un agre
ment. Socoteam că la Telecomuni
cații...

O ALTA ACTIVITATE INFRAC
ȚIONALA a luat sfîrșit : cea a lui 
Constantin Cochină, din Vulcan. 
A fost depistat și, cu acest prilej, 
s-a realizat bilanțul activității lui. 
După repetate furturi din avutul 
obștesc au urmat, conducerea unui 
autovehicul fără permis, provoca
rea unui accident de circulație,’ 
părăsirea locului accidentului. 
Deci, după toate acestea, s-a tras 
linie și s-a adunat. Pentru Inrrac- 
țoiiul în cauză — un an și opt luni 
închisoare. Pentru membrii famili
ei (și prietenii) care nu i-au oa- 
nalizat aptitudinile pe un alt fă
gaș — mustrări, regrete. Așa sînt 
bilanțurile de aoest fel.

FARA A MINIMALIZA vinovă
ția scandalagiilor, ne întrebăm cum 
au ajuns doi cetățeni — Gheorghe 
Suba șl Uie Zupcu din Petrila — 
să provoace un scandal la „Cafi- 
no“, o unitate unde ar trebui sâ se 
consume altceva decit alcool. Poa
te ne va da relații șeful acestui 
local „pentru tineret".

O FAPTA RUȘINOASA, CON
DAMNABILA : furt dintr-un ma
gazin al forestierii or, ■ pe Valea 
Sterminosului. La ora actuală au
torul furtului, ion Bodron, salari
at al U.F.E.T. poate cînta : „nu 
mi-e foame, nu mi-e sete, ci mi-e 
dor de codrul verde". Dar in mij
locul forestierilor nu mai are ce 
căuta.

DEOCAMDATĂ, AMENZI : lui
Iosif Haiupo și Adalbert Fogaos, 
angajați ai minei Petrila, pentru 
acostare de persoane, fraților loan 
și M.itiai Potriș șl lui Gheorghe 
Șerban, tot din Petrila, pen tiu 
scandal la „Gambrlnus". Deocam
dată. La prima repetare a abate
rilor de acest gen. va fi depășit 
stadiul avertizării prin amendă.
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