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Întrecerea socialistă la cote maxime LA ANIVERSAREA 
SIDERURGIEI HUNEDORENE

E.M. VULCAN — este pri
ma unitate minieră care și-a rea
lizat (cu 6 zile mai devreme) 
planul semestrial. Cinci sectoaro 
ale minei participă la cele peste 
29 000 tone realizate în plus pî- 
nă la această dată. Este un nou 
și merituos succes al vrednicului 
colectiv care a lansat chemarea 
la întrecere.

Cu planul semestrial 
îndeplinit

patru zile, echivalent cu aproape 
10 000 tone cărbune.

E.M. DÎLJA raportează, de 
asemenea, peste 12 000 tone căr
bune obținute suplimentar față 
de prevederi, reușind să-și înde
plinească cu 4 zile mai devreme 
planul semestrial.

COLECTIVUL E.M. ANI
NOASA a atins, ieri, o depășire 
de 15 000 tone cărbune, avînd ast
fel un avans de peste 4 zile față de 
sarcinile planului semestrial. 

zează în 5,5 tone depășire la sor
timentul sfoară vîscoză și alte 
substanțiale depășiri la sorti
mentul superior fire subțiri vîs
coză.

COLECTIVUL ATELIERU
LUI DE ZONA C.F.R. a reușit 
Ia sfîrșitul celei de a doua de
cade a lunii iunie să raporteze 
realizarea planului de producție 
pe șase luni. Dintre membri evi- 
dențiați ai colectivului cităm pe 
Ion Godeanu, Barbu Crăciunes- 
cu, Simion Danciu, Ionel Radu, 
Aurel Coandrăș, Petru Mocanii, 
Avram Roca, Ion Bencliea, Ni- 
colae Colceriu și Ion Iliuță.

Sîderurgiștii hunedoreni, minerii 
din Poiana Ruscăi, oamenii muncii 
din întregul județ sărbătoresc in a- 
cesle zile un eveniment de o deo
sebită importanță: principalul cen
tru siderurgic al țării aniversează 
220 de ani de ates
tare documentară a 
siderurgiei pe aces
te meleaguri și 90 
de ani de la pu
nerea în funcțiu
ne a primului fur
nal.

La capătul aces
tui drum de conti
nuă afirmare, că
reia munca te
nace și înalta con
știință muncitoreas
că a siderurgiștilor i-au conferit va
lențe umane și profesionale deose
bite, Combinatul siderurgic Hune
doara se înfățișează astăzi ca o 
unitate de bază a industriei noastre 
socialiste care își aduce o contri

buție importantă la dezvoltarea ra- 
pidă a întregii noastre economii.

In gindul și în sufletul tuturor oa
menilor muncii din țara noastră
Hunedoara nu înseamnă numai
„metal", ci în primul rînd „oameni"; 

Pentru că hunedo- 
renii de astăzi re-, 
prezintă imaginea 
unei generații de 
oameni harnici și 
pricepuți care au 
crescut în ritmul 
trepidant al indus
trializării socialiste, 
construind un com
binat și un oraș cu 
care se mîndresc.

in aceste zile
de sărbătoare mi

nerii Văii Jiului adresează un cald 
salut tovărășesc siderurgiștilor hu
nedoreni cu care sint înfrățiți in
strădania comună de a satisface 
solicitările tot mai mari de cocs, de 
metal ale economiei naționale.

COLECTIVUL E.M. URI
CANI, în pofida unor reale greu
tăți în procesul extractiv, puter
nic mobilizat, a acumulat un a- 
vans în realizarea sarcinilor de 
producție semestriale de peste

La „înaltă
Abia după ce i-a cunoscut 

cineva pe energeticieni acolo 
unde muncesc poate cîntări și 
prețui la adevărata „tensiune".., 
munca și strădaniile lor.

...„Munca noastră nu e lipsi
tă nici de efortul continuu pre
zent oriunde se realizează valori 
materiale și nici de căutări crea
toare in vederea îmbunătățirii 
procesului „productiv" - ne spu
nea loan Tudoran, șef de echi-

F.F.A. „VISCOZA* * LU
PENI, ca urinare a avansului 
ciștigat în realizarea sarcinilor 
semestrului I, raportează o pro
ducție globală suplimentară în 
valoare de 320 000 lei. Rezultatul 
— obținut prin depășirea produc
tivității muncii planificate cu 
310 lei/muncitor — se concreti

• ÎMPLINIREA UNUI VIS

• JIUL VA REPREZENTA RO
MANIA ÎN „CUPA CUPELOR"

• PRIMIRE ENTUZIASTĂ ÎN 
VALEA JIULUI

• „EXISTĂ FOTBAL DE ÎNAL
TĂ CLASA Șl LA PETROȘANI. 
ATUUL NOSTRU ESTE AMBIȚIA"

• BĂIEȚII NOȘTRI PROMIT 
O EVOLUȚIE SUPERIOARĂ IN 
VHTORUL CAMPIONAT ANIMAȚI 
DE DORINȚA DE A PARTICIPA 
Șl LA... „CUPA U.E.F.A."

• GALERIA „JIULUI" ARE 
DISPONIBILITĂȚI AFECTIVE SU
PERIOARE „RIVALELOR" SALE.

(Comentarii in pag. a Vll-a)

tensiune"
pă, de 18 ani în Uzina electrică ■ 
Paroșeni, care, împreună cu cei
lalți muncitori din echipă, exe- . 
cutau arzătoarele prafului de 
cărbune și fierbătoarele la ca
zanul nr. 1 aflat în reparații ca
pitale. Și la noi în uzină, a a- I 
dăugat inginerul Alexandru A-

H. ANTON

(Continuare în pag. a 2-a)

Bine întreținut, utilajul ți-e „prieten credincios”
Nu o dată minerii au acuzat — in prima zi a săptămînii — 

utilajele ca fiind principalele „vinovate" ale nerealizărilor. Și a- 
ceasta în condițiile reparării lor în zilele de repaus.

Luni, 24 iunie, am vrut să vedem „vinovății" la lucru în a- 
balajele minelor Lupeni și Uricani. Ce-ain constatat ? Rîndurile 
care urmează sini revelatoare :

Să nu mai fie un 
eveniment că lunea 

utilajele pornesc toate
Cabina dispecerului de la mi

na Lupeni. Luni, 24 iunie, ora 7. 
Din subteran nu se semnalase 
nici o defecțiune. Ora 8,20. Di
specerul notează : „Transportorul 
care varsă pe bandă in blocul II, 
stratul 5, orizontul 400, defect. 
Trebuie schimbată rola de întin
dere". In abataje se execută 
„răpirea" și producție nu se pier-

NERITMICITATEA 
ÎN ANCHETĂ

de. A fost o întîmplare... ferici
tă. Dar putea să fie în „tăiere" și 
atunci ? După două zile de revi
zii și. reparații să fii nevoit, luni 
să... Nepermis.

Ora 10,30. Abatajul frontal din 
stratul 15 blocul VI. La transpor
torul TR-4 de pe „fîșie" i-a ieșit 
lanțul. „Lăstunul" ridică trans
portorul și în cîteva minute lan

țul își reia drumul pe făgașul 
lui. Mihalache Drăgan, șeful de 
brigadă ne relata ; „Ceea ce s-a 
întîmplat astăzi e un eveniment 
care s-a mai petrecut o singură 
dată. „Care eveniment ?“ — îmi 
exprim nedumerirea. „Să poți 
porni luni dimineața combina și 
transportorul de pe fîșie și să1 
meargă benzile. De regulă cînd 
la una, cînd la alta mai este ceva 
de făcut. In general, transporto
rul TR-4, și benzile ne fac mari 
necazuri".

„TR-4 este un prototip — ne' 
relata inginerul Gheorghe Modoiț 
șeful sectorului — căruia i se 
vor aduce îmbunătățiri. Este rău

I).  GHEȚA
A. HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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BRAVO „JIUL"! -CUPA ROMÂNIII"
pentru prims oară în Valea noastră
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REDRESAREA
Comandament de acțiune

pentru fiecare
comunist

I

Puterea de organizare și capa
citatea de mobilizare pentru în
deplinirea sarcinilor a colectivu
lui minerilor de la Petrila a fost 
confirmată din nou de bilanțul 
de peste 6 000 tone de cărbune 
extrase suplimentar în perioada 
ianuarie — mai a.c.

Dar iată că, începînd din pri
mele zile ale lunii iunie graficul 
producției consemnează nereali- 
zări. Restanțele față de plan în
sumau la decada a Il-a a acestei 
luni — peste 3 000 tone. Cum ac
ționează organele și organizațiile 
de partid pentru redresare ? Ex
ceptând sectorul IU (care are o 
depășire de 1 066 tone la deca
da a II-a din iunie), toate cele
lalte sectoare productive sînt ră
mase sub plan. Așadar, conclu
zia : sectoarele sînt confruntate 
cu probleme, brigăzile miniere 
au nevoie de sprijin.

„Organul de partid al minei a 
tras concluzia că centrul de gre- * 1 

utate al muncii politico-organi- 
zatorice trebuie să se afle în 
abataje, în mijlocul oamenilor" 
- ne spunea tovarășul Constan

tin Bercea, membru al biroului 
comitetului de partid pe mină. 
Am notat din cele spuse de inter
locutor că s-a organizat o largă 
consultare a tuturor șefilor de 
brigadă și de schimb, maiștri și 
ingineri. Acest dialog permanent 
de lucru cu oamenii a permis lu
area unoi- măsuri oportune și e- 
ficiente pentru îmbunătățirea 
condițiilor de lucru, asigurarea 
funcționării fără defecțiuni a u- 
tilajelor, întărirea disciplinei, or- 
dinei și răspunderii în muncă.

„Sectorul II trage în urmă re
alizările minei, prin cele 6 000 de 
tone restanță, din care peste
1 800 numai în luna iunie. Cum 
acționăm pentru a ieși din a- 
ceastă situație ? Biroul organi
zației de bază a trasat fiecărui 
membru de partid cîte o sarcină 
concretă prin care contribuie la 
rezolvarea unei probleme de care 
depinde redresarea producției — 
ne-a declarat secretarul organi
zației de bază nr. 2, tovarășul 
Petru Col da. Fiecare membru al 
biroului organizației de bază are 
format un colectiv împărțit pe 
schimburi care ține un contact 
strîns cu realitățile locurilor de 
muncă. Facem totul să încheiem 
luna iunie cu planul îndeplinit 
iar în iulie să trecem la recupe
rarea restanțelor".

Asemenea forme de participa
re concretă, responsabilă a co
muniștilor la rezolvarea unor 
probleme cheie pentru redresa
rea producției au fost stabilite și 
sînt folosite și de organizațiile 
de bază din sectorul V.

întreaga acțiune politico-orga- 
nizatorică este susținută de o agi
tație vizuală operativă, eficientă. 
Toți comuniștii, colectivul în
treg al minei Petrila acționează 
cu forțe unite pentru încheierea 
lunii iunie cu un bilanț pozitiv 
și întîmpinarea sărbătorii Elibe
rării și a Congresului al XI-lea al 
P.C.R. cu realizări demne de a- 
ceste mari evenimente ale anului 
jubiliar.

runcuteanu, șeful atelierului 
„bloc 150 MW“ și secretarul co
mitetului de partid pe uzină, re
zultatele strădaniei colective se 
materializează în indicatori eco
nomici specifici. Cel mai însem
nat - graficul de putere pusă 
la dispoziția coordonatorului e- 
nergetic național - a fost reali
zat pe primele cinci luni din an 
in proporție de 101,66 la șută".

Să revenim la secția zonală 
de reparații termomecanice, con-

Viața de partid

I. bAlan

(Urmare din pag. 1)
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X.

Legenda spune că un păstor Iscru ar fi întemeiat satul numit apoi 
Iscroni, că pe aceste meleaguri se refugiau, încă din secolul XVI, 
țărani năpăstuiți, clădind sălașe ascunse în pădurile munților. Un 

astfel de cătun s-a numit Aninoasa. Ciobanii își pășteau oile fără să 
știe că pîntecele pămîntului ascundea comori. Acum aproape un veac, 
în plină „febră" a foamei de cărbune, acest pămînt darnic își dezvă
luie comorile. Șl, ASTFEL, SE NAȘTE CU ADEVĂRAT, ANINOASA.

ANINOA SA
Noua istorie se scrie prin fapte
Aninoasa își revendică și cîștigă 

dreptul la demnitate abia după e- 
liberare, cînd oamenii muncii își 
hotărăsc singuri soarta. Se dezvol
tă exploatarea minieră, cresc oa
menii, dobîndesc conștiința propri
ilor fapte. Prin munca lor fără pre
get, dau cărbune tot mai mult ță
rii, își croiesc condiții de viață tot 
mai bune. Unul din veteranii aces
tei neîntrerupte lupte 
te șeful de brigadă 
de la sectorul I, om 
1945.

- Ca echipament

cu timpul es- 
Aurel Cristea, 
ol minei din

de protecție, 
împotriva cucuielor foloseam cite 
trei pălării puse una peste alta și 
cusute. Cu toate că aveam o briga
dă foarte bună, cu oameni oleși pe 
sprinceană, scoteam pe zi doar 
60-80 tone cărbune. Acum realizăm 
și 500 tone în 24 de ore. Comunis
tul Aurel Cristea e mîndru că la 
ridicarea temeliilor societății socia
liste, el și ortacii săi, ca și ceilalți 
mineri din Valea Jiului, au pus u- 
mărul cu nădejde minerește, „iscă
lind" cu fapte adeziunea lor la vi
itorul fericit al țării.

Ena-
Gheorghe 
Gheorghe 
Gheorghe 
Elisabeta 

Albert Ka-

Potrivit hotărîrii recentei ple
nare a Consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste, în 
localitățile Văii Jiului au avut 
loc, în perioada 25 -28 iunie a.c., 
consfătuiri de lucru cu depută
ții, organizate de birourile exe
cutive ale consiliilor comunale, 
orășenești și municipal ale F.U.S.

Consfătuirea ca
re s-a desfășurat 
marți la Petroșani, 
a reunit la lucru 
deputății din cir
cumscripțiile e- 
lectorale ale ora
șului. In cadrul 
consfătuirii, depu
tății Mihai 
che, 
Mitrea, 
Elisei, 
Olariu, 
Dan și 
lath au prezentat r~ » i » ■■ 
scurte infor
mări verbale despre modul cum 
își îndeplinesc mandatul încre
dințat și realizările dobîndite, 
cum țin legătura nemijlocită cu 
masele de cetățeni și consiliile 
populare, cum participă împreu
nă la rezolvarea problemelor de 
larg interes edilitar-gospodăresc, 
cum acționează pentru transpune
rea în viață a propunerilor fă
cute de cetățeni pentru aducerea 
de noi perfecționări în domeniul 
transportului în comun, aprovizi
onării populației, școlar, sanitar 
etc. Totodată deputății au făcut

La „înaltă tensiune11
dusă de Inginerul Gheorghe Di- 
nea, secție din care face parte 
echipa lui loan Tudoran, ca și 
cea pe care o conduce loan 
Țențu, sosit la Paroșeni pe vre
mea cînd uzina abia se constru
ia. „Nu știu alții cum sînt, dar 
eu mă mîndresc cu tot ceea ce 
se realizează în secția noastră." 
Ne-am convins de adevărul a- 
cestei afirmații aflînd că 170 de

- In cursul cincinalului precedent, 
brigada noastră a dat peste plan 
63 000 tone de cărbune... Adică a- 
proximativ producția de cărbune a 
Aninoasei anului 1920. A nu se uita: 
aceasta înseamnă doar depășirea 
planului brigăzii lui Aurel Cristea. 
DECI, ANINOASA MUNCEȘTE, 
MUNCEȘTE CU RÎVNĂ, CU DĂRU
IRE.

Socialismul a impus Aninoasei o 
viață complexă, în care sînt cuprinși 
toți locuitorii, de la cel mai vîrstnic 
pînă la cel mai mic. în comună e- 
xistă patru grădinițe pentru pre
școlari, ne spunea primarul Teofil 
Blag. în cele două școli din Aninoa
sa și Iscroni învață peste 
elevi, sub îndrumarea 
de cadre didactice. Există 
pentru familiile minerilor 
ne pentru burlaci. Mai 
ne mărturisea acest gospodar pri
ceput, care este îndrituit de conce
tățeni să se ocupe de destinele 
comunei de un deceniu, o preocu
pare permanentă pentru a contribui 
la buna gospodărire și înfrumuse
țarea comunei. Numai pînă în pre- 

680 de 
a 32 
blocuri 
cămi- 

există,

cunoscute unele probleme de or
din cetățenesc din cartiere ce 
trebuie soluționate.

Dc asemenea, deputatul Aurel 
Comșa, a vorbit despre acțiunile 
la care participă — în calitate 
de președinte al judecătoriei — 
pentru explicarea legilor și cu
noașterea acestora în rîndurile 

DEPUTATUL
in contact permanent cu realitățile

populației, pentru prevenirea in
fracțiunilor și a altor acte anti
sociale.

O serie de aspecte ale exigen
țelor muncii deputaților au fost 
relevate de tovarășul Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular municipal- Intre acestea 
se înscriu : necesitatea unei mai 
active participări a deputaților 
la sesiunile consiliului popular, 
informării cetățenilor despre ho- 
tărîrile adoptate ; folosirea „car
netului de deputat" și organiza-

muncitori din secție — între care 
Ludovic Gyorgy, loan Nișa, Cos- 
tache Capriș, Alexandru Tofan, 
Constantin Burlacu, loan Man, 
Alexandru Grimboi și alții ca ei 
- conlucrează la finalizarea cu 
cel puțin două zile mai devreme 
a lucrărilor care condiționează 
intrarea în funcție, la 9 iulie a 
grupului energetic de 50 MW nr. 
1. Prin reparația capitală pe ca-

a Aninoasa — strada princi
pală

Foto : Ion LICIU

zent valoarea lucrărilor executate 
prin muncă patriotică atinge 2 mi
lioane lei, lucrări concretizate in 
asfaltări de străzi, plantări de pomi 
și flori, construirea atelierelor școa
lă etc. Printre fruntașii acțiunilor e- 
dilitare îi menționăm pe învățătorul 
losif Șimo, muncitoarea Maria Bar
na, pensionarii Pavel Popa, Fran- 
cisc Suhan, loan Marinca și mulți 
multi alții.

Anii construcției socialiste au e- 
dificat o bogată viață culturală, 
patronată de clubul muncitoresc și 
căminul cultural Iscroni. în total 
peste 35 000 volume în biblioteci. 
Numeroase cercuri de activități, o 
modernă popicărie, două cinemato-' 
grafe. AȘADAR, ANINOASA ÎNVA
ȚĂ, ESTE ANGAJATA IN COMPETI
ȚIA PENTRU GOSPODĂRIRE Șl ÎN
FRUMUSEȚARE, SE DISTREAZĂ.

cu cetățenii din 
participarea ac- 
comisiei pernia- 

rezolvarea unor

rea întâlnirilor 
circumscripție ; 
tivă în cadrul 
nente pentru 
probleme majore (protecția me
diului înconjurător, îmbunătăți
rea arderii în centralele termice 
etc.) ; ținerea unei strînse cola
borări cu celelalte forme obștești 

de activitate — co
mitetele de bloc 
ale asociațiilor de 
locatari, comitete
le de acțiune etc. 
O sarcină impor
tantă revine de
putaților în a- 
ceastă perioadă 
privind mobiliza
rea cetățenilor în 
acțiunea de strîn- 
gere a deșeurilor 
(3 500 kg
400
200 

kg aluminiu

hîrtie, 
cupru, 
bronz 

și cca.

kg 
kg

și alamă, 400 
200 kg plumb).

In încheierea consfătuirii, to
varășul Clement Negtuț, pre
ședintele Consiliului municipal 
al Frontului Unității Socialiste, a 
făcut deputaților utile recoman
dări privind modul cum să-și îm
bunătățească activitatea pentru 
a-și aduce o contribuție tot mai 
mare la rezolvarea problemelor 
cetățenești, la dezvoltarea socială 
și urbanistică a municipiului.

B. IOSIF

re o execută - anual în „ciclul 
de funcționare" al fiecărui agre
gat și instalație e cuprinsă a- 
ceastă operație - grupul ener
getic redobindește parametrii 
funcționali inițiali. Nu e lipsit de 
interes să amintim că scurtarea 
duratelor de reparații de la în
ceputul anului înseamnă 1200000 

■ kWh energie electrică produsă 
suplimentar. Tot atunci datorită 
reparațiilor de bună calitate nu
mărul de „incidente" și avarii 
s-a redus la jumătate față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut.

AȘADAR, CU FIECARE AN, ANI- 
NOASA SE ÎNTRECE PE SINE.

în acest an, locuitorii Aninoasei, 
alături de întreaga țară, au rapor
tat noi împliniri în toate domeniile 
de activitate. Ilustrăm spusele noas
tre printr-un singur exemplu, ofe
rit de tinărul inginer Adrian Pop : 
Mina Aninoasa și-a depășit sarci
nile de plan, pe cele cinci luni, 
cu 13656 tone cărbune, producti
vitatea muncii sporind cu peste 10 
procente fată de cea planificată.

...ARGUMENTE EDIFICATOARE, 
CARE DEMONSTREAZĂ CĂ OAME
NII ANINOASEI CINSTESC CUM SE 
CUVINE MARILE EVENIMENTE CE 
VOR FI SĂRBĂTORITE ÎN ACEST 
AN : ANIVERSAREA A 30 DE ANI 
DE LA ELIBERAREA PATRIEI Șl 
CONGRESUL AL XI-LEA AL P.C.R.
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I
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Decît așa...
Sala de apel a minei Lonea. 

O întrebare la gazeta Tineretul 
și producția. „Tinere, cum 
gospodărești avutul obștesc 7“ 
Răspunsul ? Ei, aici e aici, 
pentru că răspunsul nu este 1 
Deci o întrebare și un chenar 
gol. Am aflat privind gazeta 
că organizațiile U.T.C. au ti
neri cu care se mîndresc din 
15 aprilie și tineri cu care (tot 
din 15 aprilie) ...nu se mîn
dresc.

La mina Aninoasa datele 
articolelor prezente în rubri
cile „Tinărui miner" vorbesc 
de la sine de „periodicitatea" 
schimbării edițiilor și mai ales 
de „operativitate", 29 aprilie; 
20 mai; 29 aprilie etc. Reflec
torul luminează o caricatură 
pe o coală mare de hîrtie cu 
aspect de rufă șifonată, pusă 
la uscat. La o astfel de „infor
mare" a tineretului poți spu
ne : „decît așa, mai bine lip
să" I

Mina Dîlja. La intrarea în 
incintă : gazeta „Tineret-Etică- 
Progres". Se poate citi doar 
colectivul de redacție : Virgil 
lonescu — responsabil, în 
rest... un titlu — 9 mai (?!).

Au rămas în...
2 februarie

Ce află din gazeta „Tinere
tul și producția" un tînăr mi
ner al E.M. V ulcan ? Află că: 
in cadrul organizației de bază 
nr. 1 a avut loc, în luna febru
arie, o „amplă acțiune" de 
muncă patriotică la care au 
participat... 24 de tineri. Mai 
află că : tot în luna februarie 
brigada condusă de tinărul 
Szabo Balasz a obținut peste 
plan 603 tone de cărbune. Sub 
aceste știri este înscrisă data 
de 2 februarie 1974. Au tre
cut de atunci patru luni, timp 
în care tineretul de la această 
mină a participat la nenumă
rate acțiuni, a obținut alte suc
cese în muncă. Doar colectivul 
gazetei de perete a tineretului 
nu prea raportează succese. 
(I.F.M.)
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cadran economic • cadran economic • cadran economic
ORDINE Șl EXIGENȚA ÎN PĂSTRAREA 
VALORILOR MATERIALE PE ȘANTIERE!

Păstrarea și buna gospodărire 
* valorilor materiale la fiecare 
unitate economică în parte este 
eondiția obținerii unei eficiențe 
ridicate. Cum este asigurat im
perativul pe șantiere ? Am efec
tuat în acest scop după ora în
cheierii programului de muncă 
zilnic un raid în cîteva puncte de 
lucru din cadrul obiectivelor de 
investiții sociale și industriale în 
execuție din localitățile Vulcan, 
Lupeni și Uricani. Dar, să deru
lăm șirul faptelor :

VULCAN. Șantierul construc
ției ,de locuințe, zona blocurilor 
turn in construcție (A 4, A 5, 
A 6). La o jumătate de oră de 
ta închiderea programului echi
pa de muncitori condusă de 
Gheorghe Sabin, împreună cu 
maiștrii Frăncisc Filipescu și E- 
mil Surdu, cu șeful de șantier 
Vasile Stroe au „căzut de acord“ 
asupra ultimelor detalii organi
zatorice în vederea atacării în 
ziua următoare a lucrărilor la 
blocul turn A 5. Urmărim în 
jur: planșee prefabricate stivuite 
„după linie", cofrajele metalice 
gata pregătite sub brațul maca
ralei pentru „asaltul" din ziua 
următoare. Magaziile de ciment 
(două) sînt spațioase și bine a- 
coperile, terenul îngrădit, inacce
sibil celor „din afară", cheres
teaua... legată pentru a se evi
ta folosirea ei fără consimță- 
mînt...

LUPENI. șantierul de locuințe, 
zona „Vîscoza". Două blocuri a- 
lăturate în construcție : B 1 
(maistru Marin Popescu) este în 
finisare, iar -L 3 (maistru Gheor
ghe Vasile) abila început. La ora 
„vizitai noastre" cîteva formații 
,de lucru mai- munceau peste pro
gram. In ce privește ordinea față 
de L 3 — unde aceasta domnește, 
Bl e contrastant : suluri de 
carton asfaltat aruncate oricum, 
cabluri electrice acoperite de 
moloz în loc să fie suspendate... 
Pe containerul macaralei care 
a fost demontată cîțiva tineri 

Indiei inalți de utilizare a mașinilor
Constantele preocupări ale colectivului de mecanizatori și con

ducători auto ai Stației de utilaj și transport Iscroni al T.C.M.M. 
în direcția raționalei utilizări a mașinilor și mijloacelor tehnice din 
dotare s-au concretizat, lună de lună, prin realizarea unor indici 
tehnici superiori. în lunile trimestrului II, coeficientul de utilizare 
a parcului auto a crescut la 0,78 (față de 0,70 sarcină) la motoarele 
avînd carburant benzina și la 0,76 la cele cu motorină. Pentru utila
je același indice s-a situat în perioada lunilor trecute din an în li
mitele 0,85 — 0,88, față de norma de 0,80. în iunie realizările sînt, 
de asemenea, pozitive.

S-a reușit astfel, să Se răspundă prin prestații prompte solici
tărilor constructorilor de obiective de investiții industriale din Va
lea Jiului care aparțin șantierului T.C.M.M. din Petroșani. Ca ur
mare planul de producție a fost depășit la S.U.T.-Iscroni, pe cinei 
luni, cu peste 400 000 lei. Semnificativ este faptul că printr-o justă 
și chibzuită gospodărire a mijloacelor materiale, a energiei și com
bustibilului s-au obținut în cinci luni economii la prețul de cost în 
valoare de 87 000 lei. Numai la benzină și motorină s-au economi
sit în ultimele două luni 2,6 și, respectiv, 3,4 tone.

din cartier stau la „șuetă", iar în 
jurul lor pe spațiile verzi ale 
blocurilor din preajmă grămezi
le de moloz așteaptă, se pare de 
mult, să fie evacuate.

URICANI, blocul C 3 de lo
cuințe. Ne întîmpină, în amurgul 
serii, muncitorul Marton Gritu 
din echipa condusă de Petrică 
Pîrnu. Asigură paza obiectivului 
corespunzător unui pogram sta
bilit... T<Jt la Uricani, dar în ii- 
mediata apropiere a sediului 
lotului T.C.M.M., situat în pre
lungirea actualei incinte a minei, 
nimeni și nimic nu ne-a împie
dicat să pătrundem pe locul unde 
se construiește noua stație de 
degazare. Materialele, lemnoasa 
și confecții, roabe, scări și chiar 
o pompă de apă cu sorb cu tot 
sînt expuse vederii și... înstrăină
rii. Aparțin deopotrivă construc
torilor lotului T.C.M.M. și bene
ficiarului — mina — și, repetăm, 
sînt accesibile oricui.

Factori de răspundere din șan
tiere cărora le-am făcut cunos
cute constatările noastre ne-au 
asigurat că vor fi luate măsuri 
corespunzătoare în vederea eli
minării neajunsurilor care mai 
persistă în păstrarea avutului 
șantierelor. Este o cerință ime
diată — și permanentă — pen
tru utilizarea rațională a mijloa
celor materiale. Cu atît mai 
mult cu cît în luna mai. de 
pildă, pe grupul de șantiere 
T.C.H. din Petroșani cheltuielile 
la elementul „materiale pure" au 
fost mai mari decît cele planifi
cate. iar pe loturile șantierului 
T.C.M.M. nu odată obiectivele 
nu au putut fi încheiate fiind 
„descompletate" diverse instalații 
pe parcursul execuției. Grija și 
vigilența pentru păstrarea și bu
na gospodărire a materialelor 
trebuie să devină pretutindeni 
pe șantiere, în contextul unei 
activități economice eficiente, 
preocupări permanente. .

H. ANTON

I

Sesiune de comunicări 
științifice

cercetări pentru

în zilele de 4 și 3 iulie SG 
va desfășura în sala clubului
C.C.P.  sesiunea jubiliară de 
comunicări științifice organi
zată eu prilejul împlinirii a 
25 de ani de la înființarea Cen
trului de 
securitate minieră Petroșani.

Cele 30 de comunicări care 
vor fj prezentate cu acest pri
lej vor înfățișa sintetic ansam
blul studiilor întreprinse în 
ultimii ani în cercetarea fun
damentală și aplicativă între
prinsă în scopul creșterii si
guranței lucrului în subteran. 
(Temele abordate cuprind do
menii prioritare privind echi
pamentul electromecanic de 
siguranță, aeraj ul minelor, lu

O testare Ia stația de salvareîn laboratorul de ergonomie se execută o 
andiogramă

Pînă cînd vom usca lemnul în abataje?

*

Desele sesizări ale minerilor 
că, lemnul primit în abataje este 
verde ne-au îndreptat atenția a- 
supra depozitului de lemn și ma
teriale de masă al minei Petrila. 
Aici am fost informați că lemnul 
de mină intră în consum după o 
perioadă de 3—4 luni de la pri
mire, timp în care s-ar putea 
usca. Cu toate acestea... Răspun
sul la întrebarea — „De ce ? — 
l-am găsit privind modul de de
pozitare a lemnului la această

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII

Expoziția prototipurilor și standurilor 
de verificare și încercare

în același timp cu sesiunea 
de comunicări științifice va fi 
organizată în sala mare a clu
bului C.C.P. o expoziție cu 

crările 'de împușcare, salva
rea minieră.

Pe lîngă cadrele de cerce
tători ale C.C.S.M. la sesiune 
vor participa și cercetători de 
la I.C.P.M.M.N. Baia Mare, 
I.C.P.M.C. Petroșani, Combina
tul chimic Făgăraș, instituții 
cu care se realizează o cola
borare tot mai strînsă în solu
ționarea optimă a problemelor 
tehnice complexe cu care este 
confruntat mineritul româ
nesc. Se apreciază că expune
rile și discuțiile ce vor fi pur
tate vor constitui prilejul unui 
rodnic schimb de experiență 
pentru toate cadrele de spe
cialiști din Valea Jiului.

unitate și ne-am pus o nouă în
trebare : Cum să se usuce lemnul 
dacă este descărcat în dezordi
ne ? Și asta cînd este cunoscut 
că pentru a asigura condiții de 
uscare, lemnul trebuie aranjat în 
stive bine aerisite. O explicație 
primită este că efectivul depozi
tului afectat descărcărilor de va
goane și stivuirii (deși depozitul 
este dotat cu o macara portal) 
este insuficient. Nu contestăm a-

principalele prototipuri și 
standuri de verificări și încer
cări concepute și realizate în 
ultimii ani de către colective
le de cercetători din cadrul 
C.C.S.M.

Nivelul remarcabil de reali
zare tehnică a exponatelor es
te oglindit de faptul că o bu
nă parte din acestea au fost 
expuse la expoziția organizată 
în cadrul I.C.E.C.1I.I.M. în a- 
prilie și vor fi prezentate, de 
asemenea, la expoziția reali
zărilor economiei naționale 
consacrată aniversării a 30 de 
ani de Ia Eliberarea patriei.

Sistemul de prealarmare 
înaintea pornirii utilajelor, in
stalația pentru verificarea cir
cuitelor cu siguranță intrinse
că, explozorul tip E-1600, apa
ratele de pușcare de la rețea 
tip AP-200 și 600 sînt doar cî
teva dîn cele peste 30 de ex
ponate selectate din contribu
ția importantă adusă de colec
tivul S.C.S.M. la ridicarea ni
velului tehnic al activității 
miniere din

*

*

1

*

țara noastră.

cest aspect. Considerăm, însă, că 
aici există deficiențe de organi
zare a activității depozitului și 
stă în puterea factorilor respon
sabili de la această mină să le 
pună capăt.

La Petrila-, ca și în toate depo
zitele Văii Jiului, lemnului tre
buie să i se asigure toate condi
țiile pentru a avea calitatea opti
mă reclamată de tehnologiile din 
subteran !

Bine întreținut,
(Urmare din pag. 1)

că ne-a fost livrat fără piese de 
schimb. Am fost nevoiți să exe
cutăm unele palete la atelier. 
N -au ieșit ca cele originale și de 
aici au început necazurile cu „ie
șitul lanțului" Mai are el și alte 
neajunsuri din construcție, dar 
avem promisiuni că vor fi elimi
nate".

Am părăsit frontalul privind 
combina care-și tăia mai depar
te .făgașul", iar oamenii în spa
tele ei „ruculeau" transportorul, 
pregătindu-i un nou drum. Ex
prim aici dorința minerului Mi- 
halache Drăgan și nu numai a 
hui, ci a tuturor minerilor". Să 
nu mai fie un eveniment că lu
nea utilajele pornesc toate, după 
două zile de revizii și reparații, 
<S u-n fapt obișnuit. Ceea ce s-a 
abitimplat" azi dovedește că se 
poale. Așa am dori să fie mereu, 
âfl ne mirăm că nu pornesc, că

utilajul ți-e „prieten credincios"
nu merg. Altfel de ce s-ar mai 
executa reparații sîmbătă si du
minică

„Asigurarea 
funcționării utilajelor 
— act de conștiință 

profesională1'
Incontestabil, se poate vorbi 

în ultimul timp de îmbunătăți
rea activității din compartimen
tele electromecanice ale E.M. U- 
ricani — afirma tovarășul direc
tor Carol Schereter la încheierea 
raidului nostru, la această mină. 
Stau mărturie însăși faptele : de
pășirea pînă la această dată (24 
iunie) cu peste 3 la sută a sar
cinilor la producția de cărbune 
Dar, azi s-a stat în cîteva aba
taje, pe traseul de transport în- 
registrîrdu-se defecțiuni care au 
întrerupt un oarecare timp des
fășurarea procesului normal dc 
extracție. Tocmai de aceea țin 
să precizez că atît fiecare com

ponent al formațiilor de deservi
re în parte cît și organizatorii a- 
cesteî activități, trebuie să dove
dească interes mai susținut pen
tru calitatea reviziilor și repara
țiilor. Să se manifeste profesio
nalismul și nu diletantismul, 
competența și operativitatea — 
conștiința profesională le-aș num! 
pe toate împreună — în direcția 
asigurării bunei funcționări a u- 
tilajelor.

Pe bună dreptate s-a referit la 
toate acestea directorul minei. 
Intrucît luni, schimbul r, la sec
torul III, un utilaj de maximă 
însemnătate pe fluxul tehnologic
— TR-3, nr. 2 de pe traseul co
lector — a stat timp de două ore 
și 55 minute. Cauza; forfecarea 
stelei de acționare, cu toate că 
reperul a fost înlocuit abia in 
zilele precedente. La sectorul I, 
la două din abatajele cameră si
tuate în blocul III — nr. 5 și 9
— s-a produs sub posibilități. 
Tot din cauza transportoarelor 
„In aripa stingă, puteam produce 
cu 30 de tont mai mult cărbune 

dacă mergea transportorul fără 
întrerupere", ne spunea șeful de 
brigadă Nicolae Ștefan, de la „nr. 
5".

Ca urmare a stagnărilor provo
cate de utilajele defecte, la Uri- 
cani s-a produs în primul schimb 
al săptămînii sub preliminar. 
Producția se va recupera, dar 
ritmicitatea a avut de pierdut. 
Se înțelege, așadar, că trebuie 
acționat și în continuare, mai 
consistent pentru îmbunătățirea 
intervențiilor preventive din 
partea compartimentelor de de
servire, spre a se elimina în to
talitate stagnările în fluxul ex
tractiv.

Așa cum deseori în cursul rai
dului ni s-a comunicat, și Cen
trala cărbunelui Petroșani are 
datoria de a acționa mai ferm.— 
direct la unitățile în subordine, 
I.U.M. Petroșani sau la furnizo
rii de utilaje — pentru îmbunătă
țirea calității utilajelor, a piese
lor de schimb pe care le achizi
ționează. Deoarece o bună parte 
din defecțiuni au drept cauză 
rezistența redusă a utilajelor în 
condițiile solicitărilor din aba- 
tai.

Realizări 
în specializarea 

atelierelor
Atelierul mecanic al minei 

Uricani a confecționat și livrat 
minei Paroșeni două instalații 
de transport cu monorai. Pro
ducerea acestor instalații con
stituie materializarea orientă
rii spre creșterea și specializa
rea producției realizate în a- 
telierul minei.

Mie COANDRAȘ, 
E. M. Uricani

Elevator cu cupe
Compartimentul mecano-e- 

nergetic al minei Paroșeni 
preocupat pentru asigurarea 
unei funcționări continue a 

ț fluxului de transport cu benzi, 1 a conceput și pus în funcțiune 
/ în partea inferioară a planu- 
) lui 15 un elevator cu cupe. 
( Acesta preia cărbunele dever- 
i sat și-l încarcă direct pe ban- J dă. Prin introducerea elevato- 
ț rului au fost reduse 4 posturi 
( pe zi.
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Prin 1956 un tinăr timid, cu o privire blîndă, pe 
nume M-arin Ciubăr, s-a prezentat la conducerea 
Exploatării miniere Lonea pentru a fi angajat. Ve
nise dintr-o zonă de cimpie să lucreze aici în ini
ma munților. A fost angajat.

Și ...lată-ne după optsprezece ani la aceeași 
mină.

Discutăm cu tovarășii din conducerea unității, 
despre mineri, despre preocupările lor. ii rugăm 
să ne vorbească despre cîțiva dintre oamenii de 
bază ai minei. Se pronunță și numele lui Marin 
Ciubăr — unul din șefii de brigadă ai sectorului 
I, la adresa căruia aveau numai cuvinte de laudă. 
Ortacii din brigada lui, parcă au învățat împreu
nă o singură lecție, foloseau aceleași cuvinte: mi
nerul Marin Beșleagă : „Șeful nostru îi bine pre
gătit, bun organizator al locului de muncă, știe 
să-și atragă oamenii, să-i însuflețească este prie
tenul noului angajat". „Dacă am avea toți șefii 
de brigadă ca Ciubăr, dacă toți ar lucra cu oa
menii așa cum lucrează Ciubăr, nu am mai avea 
fluctuația de azi", ne-a spus ing. Ștefan Robu, 
șeful sectorului I.

De fapt, toate calitățile brigadierului Ciubăr își 
găsesc concretizarea în rezultatele obținute in pro
ducție. lună de lună, brigada sa depășește planul 
în medie cu 500 tone de cărbune.

Ce este fericirea ?
Sâ te știi util

Acest an jubiliar, cu profunde semnificații pen
tru ascensiunea poporului român, își revendică un 
rol aparte în viața ajutoarei de maistru Ioana 
Mesaroș, de la I.F.A. „Viscoza" Lupeni. Douăzeci 
de ani de muncă în aceeași întreprindere. La 29 
noiembrie, acum 17 ani, tînăra muncitoare de a- 
tunci intra în rîndurile partidului. Zi în care, în a- 
ceastă toamnă fertilă, împlinește 35 de ani. Un 
„destin" ancorat în coordonate mereu ascendente 
fiecare an adaugînd noi șiraguri de împliniri în 
muncă, în viață.

La 35 de ani Ioana Mesaroș are toate motivele 
să fie fericită. Alături de soț, lăcătușul inovator 
Gheorghe Mesaroș, își dovedește hărnicia și pri
ceperea în întreprindere, împart împreună dra
gostea celor două fetițe ale lor. Se bucură de pre
țuirea colegilor de muncă, prestigiul dobindit în 
calitate de secretară a organizației U.T.C., timp 
de 9 ani și ca președintă a comitetului sindicatu
lui, din 1967, recomandînd-o, cu prisosință, ca o 
figură reprezentativă a generației noastre. Dar, 
ce este fericirea, Ioana Mesaroș ?

— Fericirea presupune dăruire în muncă, dra
goste de oameni, dar și disciplină interioară. în
totdeauna caut să realizez ceea ce-mi propun, 
sarcinile profesionale și obștești neimpiedicindu- 
mă să fiu o soție atentă, o mamă grijulie.

Timpul e
I — Tovarășe secretar, eu atîta 
Vreau să știu — îmi rezolvați sau 
mă duc „mai departe ?“.

— Stai omule mai binișor! De 
cînd ai intrat aici vorbești în- 
ir-una de n-am înțeles nimic. 
Mai calm ! Să ved ’in despre ce 
este vorba.

— A fost o comisie de. la con
trolul muncitoresc pe la locul meu 
de muncă nu m-a găsit și am 
fost sancționat. Numai pe mine 
m-au văzut 7 Pe ceilalți nu-i 
vede nimeni 7 
, — Unde lucrezi dumneata ? 
| ■— La încărcat, la rol I 
| — Erai la locul dc muncă 7

i, — Nu I Eram în rampa pu
țului.

— Și ce oră era 7
— Ora 13,30. Dar e prima dată 

cînd s-a întîmplat. Alții fac asta 
mereu.

— Să-i lăsăm pe alții. Să nu 
privim numai în ograda vecinu
lui. Să mai vedem și ce este în- 
tr-a noastră. In jumătatea asta 
He oră mai puteai încărca, nu 7 
Brigăzile din schimbul pe care 
ești ar mai fi dat cel puțin 10 
tone. Așa-i 7 Așa-i I Timpul 

! iăsta-i prețios, e aur curat. 
ÎAzi pleci dumneata și pierdem 

i HO tone — că le pierdem toți —■ 
miine pleacă altul și iar mai ră- 
mîn 10 tone în mină. Ce s-ar în- 
tîmpla dacă fiecare ar pleca „o 
jiată" mai devreme cu o jumă-

In scurtul dia
log avut cu Ma- 
rin Ciubăr, de 
mai multe ori 
am deschis subi
ect de discuție 
despre proble
mele ce le ridi
că in comitetul . 
oamenilor mun
cii al cărui mem
bru este, despre
felul cum reușește să fie iu-brt de oameni, despre 
ce a simțit cînd a primit medalia muncii și medalia 
jubiliară a partidului, despre cei doi copii ai săi cu 
care se mîndrește. Comunistul Marin Ciubăr, un om 
plin de modestie cu aceeași privire blîndă de altă
dată, ne spunea cîteva cuvinte în legătură cu fie
care din toate acestea și schimba degrabă subi
ectul începînd să ne vorbească din nou despre a- 
batajul lui „de unde scoate aur,“ despre vrednicia 
oamenilor lui, despre dăruirea lor unanimă.

...Au trecut optsprezece ani de muncă pl'nă de 
dăruire de cînd Marin Ciubăr scoate din abataje, 
de acolo-din inima pămîntului, aur, aurul negru 
atît de necesar țării.

D. DUMITRU

semenilor tai
— La „Vîscoza" muncesc peste 500 de femei. 

Ele intîmpină insă și unele greutăți. Cum priveș
te acest lucru președinta sindicatului ?

- Primează grija pentru asigurarea unor condi
ții optime de muncă, dar și pentru copiii lor care 
sînt găzduiți de creșa și grădinița noastră. Avem 
in vedere și necazurile familiale ale unora, aju- 
tindu-le, material și moral, să le depășească. 
Cînd ajutăm o femeie, simțim că bucuria ei ne 
copleșește și pe noi. Or aceasta tot fericire se 
cheamă.

- Reutilarea întreprinderii, în viitorul apropiat, 
cere eforturi sporite. Vor fi depășite unele greu
tăți inerente acestei situații ?

- Sînt convinsă. Oamenii noștri, asemeni mul
tor altora au învățat un lucru esențial : VIAȚA 
NU-TI OFERĂ SATISFACȚII DE ORDIN PROFE
SIONAL SI PERSONAL, DACĂ NU FACI UN LU
CRU UTIL PENTRU ÎNTREGUL COLECTIV, PEN
TRU TINE. SÎNT MINDRA CĂ, DE LA VIRSTA 
DE 16 ANI, AM FOST ALĂTURI DE ACEȘTI OA
MENI MINUNAȚI.

Aceasta este lapidara istorie a fericirii Ioanei 
Mesaroș. O fericire plenară, asemenea fericirii 
oamenilor liberi ai României socialiste.

aur curat
talc de oră 7 Cine dă cărbune în 
locul nostru ? Și dacă nu dăm 
cărbune — de unde plata 7

— De fapt așa e. Aveți drep
tate. Mă iertați I Noroc bun I

■— Noroc bun ! Cînd mai ai 
timp mai treci să mai stăm de 
vorbă.

Discuția relatată am surprin
s-o în biroul comitetului de 
partid de la mina Lonea, între 
secretarul comitetului Andrei 
Colda și rolistul... Mai are vreo 
importanță numele lui 7

D. GHEȚA

Actele de indisciplină in focarul 
combativității minerești

Intr-una din zile, maistrul me
canic Augustin Belea, din secto
rul V, și-a părăsit locul de mun
că, împreună cu mecanicii din 
subordine, lăsînd in stare defectă 
transportorul din preabatajul di
recțional ce deservea brigada lui 
Nicolae Tănăsache. Cu toate mă
surile întreprinse în schimbul 
următor la constatarea defecțiu
nii, remedierile au durat 10 ore. 
Chiar a doua zi, cazul de super
ficialitate a fost 
supus judecății 
aspre a colectivu
lui, iar mai
strul, recunoscîn- 
du-și vinovăția, a 
promis solemn că 
nu va mai săvîrși 
niciodată aseme
nea acte de de
lăsare.

Adevărul e că maistrul a pără
sit mina cînd schimbul se termi
nase, abatajul era în răpire, deci 
producția nu a suferit. Dar și a- 
tunci, un maistru nu-și părăsește 
postul, schimbul, dacă un utilaj 
de care răspunde nu e în stare 
de funcționare perfectă.

Un alt caz : lăcătușul M. Lu- 
pu, electricianul Gh. Fîcea și 
semnalistul St. Cui au ieșit cu o 
jumătate de oră mai repede din 
mină. Opinia colectivului a ac
ționat și în acest caz, chiar în 
ziua următoare: cei trei „grăbiți" 
au fost aspru criticați într-o șe
dință fulger, cerîndu-se conduce
rii sectorului ca indisciplinații să 
fie penalizați cu 10 la sută. Au 
învățat minte ? Cu siguranță I 
„Totul e să se acționeze prompt 
și cu fermitate în fața oricărui 
act de indisciplină, să nu lași să 
treacă nici o abatere fără ca cei 
vinovați să-și primească pe loc 
„lecția" cuvenită — ne de
clara tovarășul Silviu Tărbă- 
lescu, secretarul do partid din 
sectorul V al minei Lupeni.

Disciplina c una singură pen
tru toți și ireprezintă condiția 
desfășurării optime, fără pertur- 
bații a procesului productiv. 
Or, deși colectivul minei Lupeni 
are rezultate certe în sporirea 
producției, cazuri de indiscipli
nă, de dezordine se mai ivesc și, 
evident, nu fără urmări asupra 
rezultatelor muncii colectivului. 
Este de la sine înțeles că în fața 
acestor „cazuri", organizațiile de

Etică și echitate 
în abataje

partid și de masă trebuie să ac
ționeze cu perseverență, cu tot 
arsenalul muncii politice pentru 
a le combate, a le elimina, pen
tru a le preveni.

Din discuțiile avute cu secre
tari ai organizațiilor de partid 
ani reținut modalitățile multiple 
prip care acționează comuniștii 
minei Lupeni pentru menținerea 
climatului de exigență și intole
ranță față de actele de indisci-- 

plină și dezordine. 
Discuțiile operati
ve în brigăzi sau 
pe schimburi la 
ieșirea din mină, 
în adunări de 
partid și grupe 
sindicale sînt cele 
mai frecvente, fn 
acest cadru au 

fost supuși oprobriului colcc- 
tiv abaterile Iui Dinu Porci- 
șan, din sectorul X, care s-a pon
tat dar nu a intrat în mină, Au
rel Rusan de la sectorul XII, ar
tificierul Ioan Tincă, de la sec
torul III și Dumitru Iordache, de 
la sectorul VI pentru acte de vio
lență în incinta minei, prim 
maistrul Petru Oravetz, dc la a- 
telierul mecanic care s-a prezen
tat în stare de ebrietate la ser
viciu. Actele lor de indisciplină, 
generatoare de dezordine au fost 
condamnate, blamate în colectiv, 
iar sancțiunile cuvenite au fost 
hotărîte tot de colectiv. Tot co
lectivul și-a spus cuvîntul atunci 
cînd, în adunările pe sectoare 
6-a hotărît scoaterea „recordme- 
nilor" în nemotivate.

Opinia colectivă intervine, 
sancționează cu obiectivitate atît 
in abataje cit și în sala de apel, 
atît prin programul brigăzii de 
agitație cît și prin gazeta satiri
că „Sfredelul" sau prin vitrina 
„Cartea de vizită a locurilor de 
muncă".

— E firesc ca opinia minereas
că, combativă și intolerantă prin 
tradiție față de chiul și dezordi
ne, să acționeze prompt și direct 
ne declară tovarășul Nicolae No
vac, secretarul de partid al mi
nei Lupeni Doar combativitatea 
în fața indisciplinei e și ea o 
expresie a responsabilității, a 
largului democratism și demnită
ții muncitorești.

I. DUBEK

• GHEORGHE VLĂ- 
DULESCU, LUPENI i 
Credem că e vorba mai 
mult de o curiozitate 
dccît de o necesitate. 
(Totuși dezaprobăm ati
tudinea vmzătoarei de 
la complexul alimentar 
din Lupeni care a ser
vit pe unii cumpărători 
eu cite 4—5 pungi de 
melcișori în timp ce al
ții n-au putut lua nici 
nna • IOANA 
BACANU, PETRO
ȘANI : instituția Ia 
care ați lucrat și-a o- 
norat obligațiile față de 
dumneavoastră continu- 
înd să vă remunereze 
timp de (aproape) trei 
luni de zile după redu
cerea personaluiui prin 
desființarea unor posturi 
în conformitate cu pre
vederile Decretului nr.

RĂSPBfM

Ar trebui neapărat „deranjați" !
Pasiunea și dragostea pentru 

muncă a unor bătrîni și trîndă- 
via unor tineri scăpați de sub 
supraveghere, sînt două situații 
extreme care îndeamnă la medi
tație.

In Petroșani, pe strada Dece- 
bal, o mînă de oameni — unii ie- 
șiți la pensie — munceau de zor 
pentru a face strada pe care lo
cuiesc cîț mai frumoasă.

An) vorbit cu cei pe ale căror 
fețe adine ridate se putea citi sa
tisfacția pentru ceea ce realiza
seră și în acea zi. Am vrut să le 
mulțumesc pentru exemplul dat 
dar n-am putut. Umerii pe care

apăsau atîția ani, părul cărunt, 
faptele lor cu semnificații mul-

tipie, cereau parcă ceva mai 
mult decît cuvinte...

La numai cîțiva pași, în parcul 
de lingă Teatrul de stat, 10 ti
neri (erau zece, i-am numărat) 
printre care și elevi, strîngeau 
în mîinile crispate (nu datorită 
muncii depuse ei a emoțiilor în

fața... mizei — citește bani) căr
țile de joc. Suma creștea și odată 
cu ea se încingeau și. spiritele, 
privirile celor antrenați în joc 
deveneau tot mai insistente și 
mai agitate, iar pumnii pregătiți 
pentru..., nu înțelegeți greșit, nu 
de fiecare dată se tremină cu...

Văzîndu-i cît de voinici sînt și 
știind ce condiții le-au fost crea
te peptru învățătură, muncă și 
viață, am încercat să-i pun 
față în fața cu „bătrî- 
niî“ de azi — tinerii de 
ieri de la Bumbești — Livezeni, 
eu majoritatea tinerilor țării a-

flați acum pe diferite șantiere, 
unde prin elanul tineresc, prin 
eforturile ce le depun schimbă 
de la o zi la alta înfățișarea 
României. Și ne-am întrebat: 
Oare acei tineri, care de diminea
ța pînă seara bat străzile ora
șului, care practică jocuri de no
roc sau au alte îndeletniciri de 
acest fel, fără folos nu pot fi a- 
duși pe calea cea bună 7 N-ar 
putea fi... deranjați 7 Ar trebui! 
. Să vedem ai cui sînt și să-i a- 
jutăm.O acțiune comună mai 
fermă a organizațiilor U.T.C., a 
factorilor răspunzători din învă- 
țămînț și organele de stat n-ar 
Strica. Ar fi chior necesară.

D. DUCA

162/1973. De asemenea.
: ați primit concediu» | 

plătit aferent perioadei 
lucrate. In plus .vi s-a 
făcut și o promisiune 
care, să sperăm că va 
fi la fel onorată • G. 
MACRVEI, -VULCAN: 
Rezolvarea problemei 
care vă preocupă nu e 
deloc complicată. Vă 
putem oferi cu plăcere 
explicații detaliate asu
pra felului cum trebuie 
să procedați. In cadrul 
rubricii de față e mai 
greu totuși. De aceea, 
treceți cînd doriți pe la t 
redacție, resortul scri- 
sori-corespondenți A ' 
ANGELA TOMUȘ, ■ 
VULCAN! Trebuie să 
aveți încredere și să vă t 
conformați indicațiilor i 
pe care vi le-a dat me
dicul specialist & 
GHEORGHE I. NE- 
ȘTEAN, VULCAN: In- 
teresați-vă la Coopera
tiva „Deservirea" Lu
peni dacă are locuri re
partizate pentru școala 
pe care vreți s-o urmați. 
Dacă această cooperati
vă nu are locuri, ori și 
le-a completat, prezen- | 
tați-vă la compartimen
tul personal și învăță- 
mînț al Cooperativei 
„Unirea" Petroșani care 
are repartizat un loc la 
cursul postliceal de de
panatori radio-televi- 
zoare cu durata de doi 
ani din cadrul grupu
lui școlar UCECOM 
Timișoara. Trebuie în
să să satisfaceți ur
mătoarele condiții : 
să aveți diplomă de ; 
bacalaureat, stagiul mi
litar satisfăcut și vîrsta 
de pînă la 28 ani. In ; 
muncipiul nostru nu va , 
funcționa în viitorul an ! 
școlar un curs postliceal ! 
pentru șefi de unități 
I.C.L.S.A.P. a UN I 
GRUP DE CUMPĂRA- I 
TOARE DIN CARTIE
RUL AEROPORT, PE
TROȘANI : Deficiențele 
semnalate de dv. au fost 
temporare. Dacă totuși 
se repetă, reveniți. Vă 
rugăm să semnați. E 
mai corect așa • DOI
NA DIMA, PETRILA: 
Cererea depusă de dv. 
la [I.C.L.S.Â.P. pentru 
angajare a fost rezolva
tă favorabil • M. R. 
VULCAN : Deocamdată, 
la unitățile economice 
și pe șantierele de con
strucții din municipiul 
Petroșani, nu se fac an
gajări de femei cu do
miciliul flotant în Valea 
aiului. Sînt soluționate 
favorabil, în măsura po
sibilităților ce apar, ce
rerile femeilor localni
ce • A. -i VLADISLAV, 
PETROȘANI: In raport 
cu vechimea dv. în 
muncă și funcțiile de 
administrator- școlar și 
pedagog pe care le-ați 
deținut, aveți dreptul la 
un concediu plătit- de 15 
zile.
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CititoriiFetele sînt de treabă
dar ce facem cu igiena

fructelor ! 
e o sarcină 
colectivului

„înarmați" cu sacoșa, am co
lindat, timp de două zile, unități
le de desfacere „Legume-fruete" 
din Âninoasa și Lupeni. In 
postura de cumpărători, după le
gume de sezon. Ce am constatat ? 
Că notele de comandă ale gestio
narilor nu sînt adesea onorate zi
le în șir, lipsind roșiile, castra
veții, verdețurile, ardeiul gras, 
cel iute etic. Cît privește fructele 
(cireșe, căpșuni etc.) se parc că 
Centrul de valorificare a legume
lor și fructelor Petroșani a... de
cis să-i facă pe cumpărători să 
le uite... gustul.

— Ca să facem planul, ne re
lata gestionara Ilișca Maxim, de 
Ia unitatea nr. 8 Âninoasa, vin
dem... ouă.

Golurile în aprovizionarea cu 
produse de sezon au fost aduse Ia 
cunoștința contabilului șef al 
centrului din Petroșani, Lăscuț 
Rădoni, întrucît șeful centrului 
era în concediu. Spre nedumeri
rea noastră, deficiențele consta
tate riji constituiau o noutate... 
totuși ele persistă. S-au invocat 
o seric de motive obiective: re
partiții mici, care adesea nu sînt 
respectate, calamitarea recoltelor 
unor furnizori, sezonul ploios, 
care a împiedicat recoltarea etc. 
In parte, sîntem de acord cu 
plauzibilitatea unor explicații, 
dar nu împărtășim punctul de 
vedere al conducerii centrului, 
care rezolvă îndeplinirea sarci
nilor de plan mai ales prin vîn- 
zarea unor produse (ouă, găini, 
conserve, 
kilogram 
nespecifice 
tru care 
aprovizionarea populației din 
Valea Jiului cu legume și fructe, 

ne-am îndeplinit sar- 
plan — declară candid 
contabil șef. 

rezonabili, tovarăși din 

oțet, „Murfatlar" la 
și alte produse) 

scopului pen- 
fianțează centrul —

— Noi 
cinile de 
tovarășul

Să fim
conducerea centrului de valorifi-

Ce facem
cu deșeurile ?

Ce posibilități de predare — 
preluare a diferitelor deșeuri 
de hîrtie, textile, cît și a unor 
produse s-au creat în Petroșani ? 
La această întrebare, tovarășul 
Petru Pardos, șeful Centrului Li- 
vezeni al întreprinderii de pre- 
lndustrializare și achiziții Deva 
ne-a dat următorul răspuns ;

— Așa cum am promis, în 
Petroșani, pe strada Zorilor nr. 
8, a.-fost deschis un subcentru al 
întreprinderii noastre care preia 
de la populație, școli, organiza
țiile de pionieri și U.T.C., comi
tetele și comisiile de femei, aso
ciațiile de locatari orice canti
tăți de hîrtie (ambalaje, macula
tură. deșeuri) la prețul de 0,60 
lei kilogramul. Pentru întreprin
deri, prețul de achiziție a deșeu
rilor de hîrtie este 0,30 lei kilo
gramul. Programul de lucru al 
subcentrului este între orele 7,30 
— 16. Apreciem că astfel am 
venit în sprijinul tuturor celor 
interesați din Petroșani, sculin- 
du-i de deplasarea pînă la Live- 
zeni. Subcentrul de preindustria- 
lizare și achiziții Petroșani pre
ia, de asemenea, de la oricine 
prezintă, odată cu hîrtia 
zdrențe și alte resturi 
lină, păr și piei de animale, pre
cum și blanuri de vînat. (T. Ț.)

veche, 
textile,

Lucruri mărunte, dar,..
• In plină zi, la grădinile de 

„Vară" și „Constructorul", 
cîteva tuburi fluorescente și 
becuri cu vapori de mercur con
curau... soarele consumînd inutil 
energia electrică. Oare cei 
conducerea 
n-au auzit 
energie ?

din 
unităților amintite 

și de... economia. de

• Ziua 
trecut. Au 
moașe și afișele care anunțau a- 
cel eveniment. Amintirile sînt 
plăcute, dar afișele... Să fie cra

copilului (1 iunie) a 
rămas amintirile fru-

care a legumelor și 
îndeplinirea planului 
expresă, cotidiană, a 
de muncă, dar presupune în pri
mul rînd, aprovizionarea abun
dentă a populației cu legume și 
fructe. Admitem faptul că exis
tă o serie de greutăți obiective. 
Este necesar însă ca pentru înlă
turarea lor să se intervină cu 
fermitate și promptitudine. Așa 
e firesc. Sacoșele gospodinelor 
nu se pot umple cu... justificări 
și lamentări, ele așteaptă o abun
dență de legume și fructe în 
piețe și unitățile de desfacere, de 
o calitate cît mai bună. Soluții

Raid-anchetă prin unitățile de desfacere 
a legumelor, fructelor și a pîinii

există. Dar pentru înfăptuirea 
lor trebuie mobilizați toți lucră
torii centrului, de la conducere, 
șefi de depozite, pînă la vînză- 
tori, pentru a se împlini dezide
ratul propus. Studierea consu
mului mediu pe produse, avan
sarea unor cereri de suplimenta
re a repartițiilor către 
I.V.P.I.L.F. Hunedoara, angaja
rea unor comenzi directe cu 
furnizorii, deplasarea la ei și 
recepționaroa mărfii presupune, 
îrilr-adevăr, un efort sporit din 
partea întregului personal. Aces
te măsuri exprese vor avea da
rul de a asigura o bună aprovi
zionare a pieții. Așteptăm, încă 
o dată, nu justificări, ci legume 
și fructe.

Ion VULPE

N. R. In altă ordine de idei, 
tovarășul director al I.C.S.A.P., 
Constantin Secarea, este rugat să 
nu citească impasibil aceste rîn- 
duri, întrucît, din trecerea în re
vistă a câtorva bufete și restau
rante din Lupeni (Bueegi, Vînă- 
torul, Lacto-vegetarian) reiese că 
și în sectorul de activitate coor
donat de dînsul situația este a- 
semănătoare, dacă nu identică...

Pe urmele semnalelor critice
Reparația s-a efectuat
Referindu-sp la scrisoarea cu 

titlul „Trei ani nu sînt deajuns 
pentru repararea unui acoperiș" 
publicată în „Steagul roșu" nr. 
7 618 în care era vorba de tără
gănarea reparației acoperișului 
la locuința cetățeanului Petru 
Lăpujan, conducerea E.G.L. Pe
troșani ne-a informat că aceasta 
a fost executată.

Soluția !
Lucrurile se petrec în felul ur

mător: tinerii de la mina Lonea 
găzduiți în căminul de lîngă 
Școala generală nr. 2, joacă 
fotbal pe terenul școlii. Mingea 
depășește aria terenului și ajun
ge în geamurile blocului nr. 8. 
Locatarii, ale căror geamuri au 
avut de „suferit", au solicitat să 
fie scutiți de necazuri. In seama 
cui cade rezolvarea problemei ? 
Bineînțeles că în cea a adminis
trației de la mina Lonea, care 
patronează școala, comitetului 
U.T.C. de la mină. Cei doi fac- 

va anunțul și invitația pentru a- 
nul viitor ?

• Dacă cei ce vin la Petroșani 
ar ajunge în centrul orașului, 
fără a trece pe pasarela de la 
gară, ar fi bine. Prima impresie 
ar fi alta. Dar cum majoritatea 
o folosesc și eâ, arată așă cum 
arată (ne referim la curățenie) 
ne imaginăm ce cred vizitatorii. 
Cu puțină bunăvoință și mai 
mult spirit gospodăresc pasarela 
poate arăta altfel. Ar fi de dorit 
acest lucru.

„Sîntein mulțumiți 
cum se distribuie piinea, 
zătoarcle sini fete de treabă, se 
poartă frumos ciu noi. Cît despre 
calitatea pîinii, nu avem ce zice, 
e bună mai puțin cea interme
diară care de jmulte ori este adu
să necoaptă și se acrește repede". 
Acestea sînt cîteva din aprecieri
le făcute de mai mulți consuma- 

de felul 
Vin-

petori eu care am stat de vorbă 
o temă de larg interes : pîinea. 
Dc spusele lor ne-am convins la 
chioșcurile de pîine din Petro
șani, Petrila, Lonea și Âninoasa, 
unde am întreprins raidul nos
tru. Dacă ar fi vorba numai .de 
amabilitate și servire, toate ar fi 
bune. Dar. iată că ne folosim din 
nou de acest „dar" : la unele din 
unitățile vizitate am întîlnit și 
alte situații.

La unitatea nr. 8 Petroșani, de 
pildă brînzoaicele și plăcintele 
erau așezate direct pe tejghea și 
pentru că nu erau acoperite, de
veneau un punct de atracție pen
tru fel de fel de „zburătoare". Tot 
aici o parte din rafturile destina
te pîinii erau ocupate cu ambala
je. Vinzătoarea de serviciu nu 

contrazis. De fapt nu avea 
și nici cu ce...
chioșcul de pîine ce apar- 

magazinului cu autoservire 
găsit
Ba, chiar 
distribuie 

datorită 
borcanelor 

ne-a
cum,

La
ține
nr. 42 din Pelrila am 
ceeași stare de lucruri, 
ceva în... plus. Aici se 
și produse lactate, or, 
sticlelor- cu lapte, a
cu iaurt descoperite în care ml- 

a-

tori cunosc situația. Au promis 
chiar că o vor rezolva prin su- 
praînălțarea gardului școlii, dar 
nu au trecut încă la fapte. Și e 
cazul, așa cum s-a arătat și în 
scrisoarea cu titlul „Soluția ?“ 
publicată în „Steagul roșu" că 
oricine poate să-și dea seama că 
c mai indicat să se supraînalțe 
un gard din plasă de sîrmă decît 
să li se interzică tinerilor să facă 
sport.

Așadar, soluția a fost găsită ! 
De ce o fi întîrziind-alunci apli
carea ei ? 

r

IOAN MARC, Petroșani: Indemnizația de 
transfer se acordă în baza Instrucțiunilor M.F. 
nr. 7004/1964 dar numai pentru cazurile cînd 
angajatul se mută efectiv dintr-o localitate în 
alta, și cînd această mutare se face în intere
sul serviciului. în această situație, după cele 
relatate de dumneavoastră, deducem că aveți 
dreptul la indemnizația de transfer. Oricum, 
nu ați fost suficient îndrumat la Oficiul jude
țean de turism, filiala Petroșani, întrucît nu 
Codul Muncii reglementează acordarea indem
nizației de transfer, ci instrucțiunile amintite.

IOAN OȚET, Paroșeni: Ne scrieți că în ur
mă cu doi ani (mai exact în luna mâi 1972) 
ați fost încadrat, împreună cu alți colegi de 
muncă, în treapta I de retribuire, categoria a 
V-a, ca strungar la atelierul de confecții meta
lice și reparații al minei Paroșeni. Recent, u- 
nii' dintre colegii de muncă au fost încadrați 
în treapta a Il-a de retribuire iar dumneavoas
tră nu, deși ați fost înscris pe tabelul noilor 
încadrări.

~x
Promovarea într-o treaptă superioară de re

tribuire cere îndeplinirea mai multor condi
ții. Una din condiții — vechimea — se pare 
că o îndepliniți. Dar, condiția de vechime, da
că este obligatorie nu este și suficientă. Aces
teia i se adaugă alte condiții la fel de importan
te, cum sînt cele legate de calitatea muncii des
fășurate, comportarea în muncă, participarea 
activă la îndeplinirea sarcinilor de serviciu și 
chiar a altor sarcini, suplimentare, ce inter
vin în procesul muncii. Dacă ați fost înscris 
pe tabel rezultă că sectorul a făcut propune
rea de a fi promovat, dar numai propunerea 
nu este suficientă. Pe semne, ea a fost anali
zată cu discernămînt și, în situația cînd nu a 
fost aprobată, dumneavoastră trebuie să re
flectați asupra criteriilor ce decurg din disci
plina muncii.

Menționăm că promovarea într-o treaptă su
perioară se poate face dacă angajatul nu înde
plinește condiția de vechime (în acest caz, 
pentru merite excepționale în muncă, vechi
mea cerută de instrucțiuni poate fi redusă cu 
1/3 prin decizia luată în organul colectiv de 
conducere) dar de la celelalte condiții legale 
de disciplină (calitatea lucrărilor, comporta
rea, punctualitatea etc.) nu șe acordă dero
gări, nu se face rabat.

JURIST
k

cuțele „zburătoare" își dădeau 
ultima suflare, aspectul era cu 
lotul altfel. Vînzătoareă de servi

ciu învia Răscolean și ajutoarca 
șefului de unitate aii încercat să 
ne convingă că nu dumnealor ar 
fi de vină, ci alții, mai precis cel 
de la Fabrica de lapte.

Mai sînt și alte lipsuri care, 
chiar dacă sînt mărunte — aspec
tul interior al încăperii, așezarea 
pîinii în rafturi, etichetele cu 
prețul produselor, nefolosirea e- 
cusoanelor (valabil și pentru uni
tatea nr. 16 Petroșani), trebuie 
să stea și ele în atenția vînzătoa- 
relor, a șefilor de unitate. Și.nu 
numai a lor...

Dacă în comerțul din Valea 
Jiului s-au reușit atîtea lucruri 
bune (ne referim la unitățile ce 
desfac produse de panificație) — 
aprovizionare bună, o servire i- 
reproșabilă — de ce nu mai de
punem un minim efort pentru a 
pune la 
gate de 
nor tăvi 
păstrate 
(dacă sînt asemenea tăvi, de 
nu se folosesc ?), renunțarea de a 
servi direct cu mina produsele a- 
mi.ntite, asigurarea unei rezerve 
de capace pentru sticle și borca
ne, sînt cîteva lucruri ușor de 
realizat dar de pe urma cărora ar 
avea de cîștigat unitatea respecti
vă, ar avea de cîștigat comerțul, 
am avea de cîștigat noi toți.

punct și problemele le- 
igienă ? Introducerea u- 
acopcrite în care să fie 
prăjiturile și plăcintele 

ce

Dumitru DUCA

au cuvîntul
Șoferii în concurs

*

ț

II

l

Pentru împrospătarea cuno
ștințelor conducătorilor auto, 
conducerea autobazei S.T.R.A. și 
resortul de circulație al miliției' 
Petroșani au organizat un con
curs pe teme de circulație. In' 
urma răspunsurilor foarte bune' 
și bune, cîștigători ai concursu
lui au fost declarați trei șoferi 
— Petru Morar, Vasile Lupu și 
Romulus Moldovan. In realitate 
însă au cîștigat cunoștințe atît 
concurenții cît și toți spectatorii.

Vasile BELDIE, 
conducător auto

„Indiciu" sigur
_ Sînt sigur că este îngheța

tă polar și ambalată și la pa
har.

— De unde știi ?
— Privește paharele din plas

tic și hîrtiile de polar aruncate 
peste tot și te vei convinge.

Discuția de mai sus am auzi
t-o în plin centrul orașului nos
tru. M-am oprit la primul chioșc 
șă mă conving de adevăr. Era 
înghețată de ambele feluri. Pa
harele și hîrtiile aruncate erau, 
deci, un indiciu sigur că există' 
produsele respective. Ce bine ar 
fi dacă fiecare cetățean al urbei 
noastre ar respecta munca edi- 
blor și .ar Păstra curățenia loca
lității, iar cei ce pătează fața 
orașului să fie atenționați pe loc 
de cei din jur.

D. CRISTEA,
pensionar, Petroșani

Doar promisiunile 
nu repară

Săptămînț în șir cîțiva zidari 
ai secției fond locativ Petroșani 
a E.G.L. au reparat și tencuit 
clădirea de lîngă grădinița de 
copii, cu orar prelungit a Centra
lei cărbunelui Petroșani. Au ve
nit apoi la rînd zugravi și cu 
chiu cu vai clădirea a fost repa
rată. In timp ce au efectuat lu
crările, cei de la E.G.L. au dă- 
rîmat gardul grădiniței. Acum 
bietul gard stă culcat, curtea 
grădiniței avînd „musafiri", găi
nile din vecini, ba uneori chiar 
și cîini vagabonzi. Așa stînd lu
crurile, nu-i de mirare că în zi
lele însorite, copiii sînt duși la 
joacă în părculețul Teatrului de 
stat aflat în apropiere. Promi
siuni că se va repara gardul s-au 
făcut. După cum se vede însă a- 
cesta nu se. repară doar cu pro
misiuni. Puneți, deci, mîna tova
răși de la E.G.L. și reparați ce 
ați stricat, mai ales că există și 
comandă în' acest sens.

Viorioa BADEA, 
directoarea grădiniței de copii cu 

orar prelungit nr. 2, Petroșani
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C UbTUlgA-tpaCATIE
CASA DE CULTURĂ - FOR METODOLOGIC

In activitatea culturală de 
masă, a cărei idee centrală es
te educația, contribuția la for
marea conștiinței comuniste, se 
ridică necesitatea existenței u- 
nei instituții care să desfășoare 
și o muncă metodologică, de 
căutare, ca și în alte domenii, 
a celor mai adecvate, eficiente 
și solicitate forme de acțiune. 
In Valea Jiului această funcție 
de cercetare și experimentare 
culturală de pilot, în munca 
politică-cultural-educativă și ar
tistică de masă revine Casei de 
cultură a sindicatelor din Pe
troșani, cu posibilități mai mari 
și nuanțate decît ale cluburilor 
muncitorești. Zeci și sute de oa
meni intră, în fiecare zi, în ca
sa de cultură. Fie că sînt ama
tori de șah sau alte sporturi de 
interior, fie că poposesc la bi
bliotecă împrtimutînd o carte, 
examinînd colecții de publicații 
sau participînd la una din va
riatele acțiuni organizate, fie că 
au pasiuni cinefile sau de altă o- 
rientare artistică ( metaloplas- 
tie, foto, formații muzicale, tea
tru de amatori sau brigadă ar
tistică de agitație), cu toții pe
trec ore plăcute și instructive.

Apropierea marilor eveni
mente ale anului formează 
însăși substanța unor variate și 
atractive acțiuni politice : con
cursuri de interpretare a poe
ziei patriotice, seri tematice, 
spectacole omagiale. Gama po
sibilităților culturale se îmbo
gățește cu Universitatea popu
lară (frecventată în acest an 
de aproape 1 600 de cursanți) 
cu secții și la cluburile munci
torești din Lupeni, Vulcan, U- 
ricani, Aninoasa, Lonea si Pe- 
trila.

Au fost obținute și rezultate 
frumoase — de către cineclub; 
formația de teatru (piesa „Tu
nelul" de Mihail Davidoglu) și 
brigada artistică de agitație ca
re vor lua parte la faza zonală

V___ .___ _

a concursului închinat Eliberă
rii; cercul de metaloplastie, li
nele cursuri ale universității 
populare („România contempo
rană", „Etică — comportament", 
„Pedagogia familiei", „Școala 
mamei", „Viața și arta", etc.).. 
Cu toate acestea, tonusul acti
vității de acum de la Casa de 
cultură din Petroșani este infe
rior perioadei corespunzătoare 
din anul trecut — au fost pier
dute acțiuni de larg ecou, inte
res și participare („Dialog pe 
aceeași scenă"), altele se amină 
deși sînt foarte potrivite acum 
(„Flori alese de pe Jiu"; specta
cole complexe pentru locuitori 
etc.). Nu poate fi contestat to
tuși un început bun — orches
tra de muzică populară unifica
tă a sindicatelor din Valea 
Jiului, care pare a fi primul e- 
leanent al unui necesar și pe 
deplin posiibil ansamblu folclo
ric. Scăderea de ritm, o consta
tam împreună cu tovarășul Va
sile Chirculescu, activist al 
Consiliului municipal al sindi
catelor, se datorește slabei an
trenări a activului sindical din 

Petroșani și insuficientei cola
borări bilaterale cu Comitetul 
municipal U.T.C.

Cultura este operă colectivă. 
Doar printr-o acțiune comună 
a tuturor factorilor cu respon
sabilități de această natură 
Casa de cultură din Petroșani 
poate fi un autentic și constant 
exemplu din cane s>ă iradieze 
(și să preia cînd e cazul) acți
uni, manifestări cu larg ecou 
care să atragă minerii, oamenii 
muncii la un judicios program 
cultural-educativ.

T. spAtaru

UNDE MERGEM ?
0 „Ziua învățătorului" va fi 

sărbătorită duminică, la ora 9, 
la Casa de cultură din Petroșani. 
După o adunare festivă consacra
tă evenimentului, la care vor 
participa cadrele didactice din 
municipiu, va urma un bogat 
program artistic 0 Mîine (ora 
18) clubul din Lonea organizează 
la căminul muncitoresc acțiunea 
ideologică „Creșterea rolului

Manifestări
• I.a clubul muncitoresc 

din Vulcan s-a desfășurat 
miercuri faza orășenească a 
concursului „File din istoria 
lui August", organizată de 
comitetul orășenesc U.T.G. 
• în sala mică a Casei de 
cultură din Petroșani a fost 
susținută marți expunerea 
„Valea Jiului în timpul națio
nalizării" în cadrul ciclului 
tematic „30 de ani de victorii 
pe fruntea țării" $ Miercuri, 

Ila Vulcan, tinerii din oraș s-au 
întîlnit cu tovarășul Vasile 

■ Oros, secretar al Comitetului

Permutări tacite care acuza
Puțini, foarte puțini sînt cei 

care știu că în plin centrul o- 
rașului Petroșani, pe o strădu
ță liniștită, se află clubul și bi
blioteca cooperativei meșteșu
gărești „Unirea". Mai întîi intri 
în curte împingînd o portiță 
abia-abia ținută-n balamale. 
Mai mergi cîțiva pași pe o că
rare pe care iarba creș
te veselă (semn că nimeni n-o 
stingherește), apoi intri în bi
bliotecă unde cărțile se privesc 
unele pe altele, parcă uimite.

De fapt tot aspectul acesta 
dezolant pentru un așezămînt 
de cultură și educație are înțe
lesuri mai adînci — e o mărtu
rie a atitudinii și preocupărilor 
de acest ordin la sus-numita co
operativă. Te minunezi cum se

conducător al partidului în so
cietate, sporirea funcțiilor statu
lui în conducerea vieții sociale" 
® Concursul „30 de ani de vic
torii în Valea Jiului" are loc mîi
ne (ora 18) la Casa de cultură din 
Petroșani ® „Ziua brigadierului" 
și o seară c.ultural-distractivă 
pentru mineri are loc mîine (ora 
18) la clubul din Lupeni.

jubiliare
municipal de partid, care le-a 
vorbit despre „România pe 
meridianele lumii" • „Semni
ficația istorică a insurecției 
naționale antifasciste armate" 
a fost tema unei expuneri or
ganizată marți la Casa de cui- | 
tură din Uricani • „Tineretul 
— rolul și sarcinile sale în | 
etapa actuală de dezvoltare a | 
României contemporane" a ■ 
fost tema simpozionului orga- I 
nizat sîmbătă pentru tinerii I 
din localitate la clubul munci- I 
toresc din Lupeni.

face că, dispunînd de meseriași 
dintre cei mai feluriți, nu s-a 
reușit, de-a lungul anilor, să se 
dea o altă „haină" acestei clă
diri. Ca în proverbe...

Dacă la alte întreprinderi și 
instituții se află colective mari, 
concentrate în spațiu mic la co
operativă, datorită specificului 
muncii, este invers (cu excep
ția complexelor meșteșugărești). 
Dar asta nu însemnează că 
preocuparea de ordin politic, 
cultural, educativ și artistic să 
se diminueze pînă la... dispari
ție. O comparație între coope
rativa „Unirea" și sora ei de l'a 
Lupeni, „Deservirea", e posibi
lă doar cu multe renunțări. 
Brigada artistică de agitație a 
meșteșugarilor de la Lupeni, 
multe alte acțiuni frecvente, 
lasă în umbră pe cei din Petro
șani ; și în mod nedrept, pen
tru că și ei sînt talentați (o știm 
de la un concurs mai vechi), ci
tesc (și din bibliotecile volante 
e adevărat1), sînt dornici să par
ticipe la activități frumoase.

Am întreba*  de ce se lasă la 
voia întîmplării această latură 
a muncii, a grijii pentru educa
ția oamenilor. Un răspuns sănă
tos n-am putut afla decît gin
gășii autocritice și... promisiuni.

• 1 WFa 4De o săptămînă, vacanța mare 
a intrat în drepturile ei firești pur- 
tînd sute de copii din școlile Văii 
Jiului în tabere de odihrră, în 
excursii și drumeții, pe șantierele 
tineretului ca mărturie concretă a 
educației primite și a entuziasmu
lui, abnegației lor de a fi prezenți 
în clocotul muncii creatoare cu

Sub deviza stimulatoare „Școala 
noastră, mîndră floare" elevii par
ticipă aproape în totalitate la a- 
menajarea curții școlii (teren de 
sport ; în perspectivă apropiată 
un parc ; centrala termică pro
prie). împreună cu profesorii și di- 
riginții transportă savură de la 
Bănița în timp ce în două săli se

Ziua învățătorului
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VACANȚA MARE 
cu bogat conținut educativ, co or*  
donată activității cadrelor didactice
'iiiniiiHniiiiiiiiniiiiiiiiii/iiiiiiliiillilll/lliiHillllllllllllllllliliiiiiiini

S-a încheiat un an de învățămînt, un altul se con
turează de pe acum la orizont, in acest moment, al 
schimbului de ștafetă, cind bilanțurile sînt bine veni
te sărbătorim, la 30 iunie, „Ziua învățătorului", tra
diție generoasă care vine să omagieze activitatea pli
nă de abnegație a dascălului.

Ne amintim cu înfiorată emoție de învățătorul cu 
care am descifrat alfabetul și primele operațiuni arit
metice ; de profesorii care ne-au revelat tainele vieții 
și naturii, ne-au sădit dragostea pentru patrie, dez- 
văluindu-ne pagini din istoria ei. Ceva din persona
litatea, din ființa dascălului intră, osmotic, în structu
ra generațiilor succesive de elevi. A transmite cunoș
tințe, a pregăti specialiști, a forma oameni cu convin
geri științifice solide, a educa generațiile după mo
delul epocii trăite de noi acum - iată misiunea de

înaltă responsabilitate a învățătorului, noțiune care 
concentrează noblețea unei profesiuni și a unei voca
ții.

„Ziua învățătorului" dobindește în acest an nor 
dimensiuni determinate de istoricele evenimente ce 
le vom sărbători, evenimente cu rezonanță profundă 
în înseși coordonatele profesiunii de educator și in 
invățămintul românesc. Sub directa conducere și în
drumare a partidului, in Valea Jiului a crescut de la 
an la an rețeaua învățămintului de toate gradele, 
eficiența i-a sporit prin orientarea spre viață. Școa
la este acum o importantă pîrghie a progresului.

Felicitind cadrele didactice din Valea Jiului cu 
prilejul „Zilei învățătorului", le dorim noi succese 
în pregătirea tinerilor pentru muncă și viață, sporin- 
du-și contribuția la edificarea societății noastre.

—

care se întîmpină istoricele eve
nimente ale anului. în această pe
rioadă școlile din Petroșani, cadre
le didactice își adaptează vacan
ței specificul activității.

Peste 40 de elevi ai Școlii gene
rale nr. 1 se află într-o tabără or
ganizată la cabana Voievodu. O 
parte din localurile școlilor (nr. 1, 
6) au început reparațiile curente 
(mai grijulie, Școala generală nr. 
3 Petrila le-a și încheiat), dove
dind preocupări accentuate în ve
derea viitorului an de învățămînt.

— Elevii din clasele mai mari, 
ne spune prof. Ștefan Bende, di
rectorul Școlii generale nr. 2, lu
crează împreună cu alți colegi ai 
lor și cadre didactice la baza 
sportivă - șantier al tineretului de 
la Institutul de mine. Ceilalți în
vățători și profesori se află cu
prinși în activități și lucrări școla
re (registre matricole, inventarie
rea și recondiționarea materialu
lui didactic, drumeții cu copiii).

O activitate deosebită, pildui
toare pentru multe alte școli am 
întîlnit la Școala generală nr. 4.

V _____

fac ultimele pregătiri pentru o am
plă și semnificativă expoziție mu
nicipală ce oferă o idee mai pre
cisă despre activitățile tehnic-pro- 
ductive din școli.

- Pentru perioada de după 1 
iulie, timp de două luni - am re
ținut de la prof. Maria Olariu, di
rectoarea școlii - vom organiza 
tabere autofinanțate (Cîmpu lui 
Neag, Eforie), excursii, activități 
în cadrul școlii. Deocamdată toate 
cadrele didactice dau un exem
plu concret elevilor, prin muncă, 
pentru a amenaja spațiul școlar, 
în interior și exterior, continuîndu- 
se și meditațiile (limba română, 
matematică, fizică) cu elevii cla
selor a Vlll-a.

Spre deosebire de alți ani, va
canța de vară a elevilor a debu
tat printr-o constantă preocupare 
a cadrelor didactice pentru con
ținutul activităților ce li se oferă 
elevilor, lată și pentru ce în jurul 
școlilor întîlnîm mai mulți elevi, 
încadrați în multiple acțiuni atrac
tive și educative.

T. SPĂTARU

Primele roade 
pe șantierele tineretului

în prima săptămînă de mun
că pe șantierele tineretului 
s-au desfășurat acțiuni rodni- 

I ce, cu rezultate evidente. Ele
vii liceelor din Valea Jiului 
pregătesc terenul viitoarelor 

construcții : o parte din tineri 
I au demolat clădiri vechi în 

timp ce alții recondiționează 
materiale ce pot fi utilizate, 
au fost efectuate diverse săpă
turi. La bazele sportive și de 
agrement sau la amenajarea 
atelierelor școlare, elevii șco
lilor generale dovedesc un ne
slăbit entuziasm. Numai la ba
za sportivă de lingă Institu
tul de mine, elevii școlilor ge- 

, nerale nr. 2, 4, 5, și 6 din Pe- 
j troșani (peste 150 în fiecare zi) 
j au împrăștiat 200 mc de balast 
: necesar pregătirii terenului, 
i au început lucrările la pîrtia 
; de săniuțe ; la Vulcan se află

în fază avansată pregătirea 
pistelor de alergare ale stadio
nului.

Un alt obiectiv de lucru al 
tinerilor din Petroșani, în săp- 
tămîna trecută, a fost ștrandul 
din Aeroport în vederea Ulti
melor finisări aduse acestei a- 
menajări atît de necesară. La 
atelierele școală, terenuri sau 
alte spații cu destinație spor
tivă sute de elevi ai școlilor 
din municipiu au muncit cu 
dăruire izvorîtă din conști
ința că lucrează pentru ei — 
ei înșiși vor fi, în curînd, be
neficiari ai acestor dotări. Se
ria următoare a tinerilor (care 
va începe luni) va prelua șta
feta hărniciei desăvîrșind lu
crările începute, în timp ce co
legii lor vor petrece o bineme
ritată vacanță.

„Bujorii ParînguluP 
din nou ia drum!

Vă scriem cîteva rînduri în 
ajunul plecării noastre. Cei 12 
membri ai echipajului „Bujorii 
Parîngului*  de la Școala gene
rală nr. 5 Petroșani pornesc la 
drum în expedițiile „Cutezăto- 

•rii“, ediția a Vl-a, hotărîți să 
străbată următorul itinerar : 
nordul Olteniei (cu casele me
moriale Constantin Brâncuși de 
la Hobița, Ecaterina Teodoroiu 
de la Tg. Jiu, Tudor Vladimires- 
cu de la Vladimiri); Tismana, 
complexul sculptural Brâncuși, 
Horezu ; peșterile Polovragi și 
Muierii. Vom intra apoi in 
masivul sudic al Parîngului, a- 
poi vom trece pe la lacul Gîl- 
cescu la Obîrșia Lotrului vizi- 
tînd mărețele lucrări ale hidro
centralei, ne vom îndrepta spre • 
cabana Oașa, după care vom 
ieși, prin Șugag, la Sebeș. In 
itineraviul stabilit se află și lo
calitatea Aurel Vlaicu.

Prof. Lidia DRLEAN0 
________________________________ /
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„Cupa României66 și cîștigâtorii ei 

primifi cu entuziasm în Valea Jiului

Petre Llbardl
comentează

c

*
c

t

tc

I
I
c

îmi vine greu să reduc 
leva cuvinte marea satisfacție 
care am trăit-o cu toții in mo
mentul cînd fluierul final al dis
putei cu „Poli" Timișoara a con
sfințit un succes de prestigiu al 
fotbalului din Valea Jiului. Cred 
Că este suficient să spun că, 
pentru o bună parte dintre noi, 
pentru antrenorul Traian Ivănes- 
cu și medicul echipei Aurel Mă
rită momentul a reprezentat îm
plinirea unui vis frumos nutrit 
de-a lungul a numeroși ani de 
bucurii și decepții - eu de 11 
ani „alerg după o stea" — iar 
pentru tinerii noștri colegi o afir
mare hotărîtoare ca fotbaliști. 
Sîntem satisfăcuți că am ciștigat 
fără drept de apel „Cupa Ro
mâniei", că am reușit să oferim 
un bun spectacol iubitorilor fot
balului din întreaga țară și, în 
primul rind, minerilor, susținăto
rilor noștri constanți, către care 
gîndul ni s-a îndreptat nu o dată 
în momentele psihologice.

Sosind acasă în Valea Jiului, 
am trăit o emoție cel puțin tot atit 
de intensă, văzîndu-ne întîmpi- 
nați încă din defileu de un oraș 
întreg.
putem 
făcut-o 
noastră 
ponibilitâți afective 
„rivalelor" sole din

j
|

i

c

VINERI, 5 IULIE

SÎMBĂTA, 6 IULIE

c
S

c
f
î

Floarea din grădină, 
24 de ore.

— 17,00 Teleșcoală. 
Emisiune în limb-a germană.

1 001 de seri. Povești din că
limară.
Telejurnal.
România Anul XXX.
Revistă social-politică TV. 
Film artistic.
Dragul meu Charlie.
24 de ore.

Finala ne-a dovedit câ 
viza
pînâ acum,
ne-a a ratat

16,00
17,30
19,10 Avanpremieră.
19,15 Imagini din Venezuela.
19,25----- ‘ -- ----

mai sus decît am 
iar galeria 
că are dis- 

superiaare 
alte orașe

G. T. 
compartimentele de 
noastră i-a surprins 
tacurile au fost 
Rozsnay, pe aripa 
care se avinta prea

A. S. : - ”

/ l î

DUMINICA, 30 IUNIE MARȚI, 2 IULIE

<r fi
lo,30 (re-
11,00

en-

20,35PROGRAMUL 22,15

10,50

LUNI, 1 IULIE

22,15

JOI, 4 IULIE
17,00 Teleșcoală.MIERCURI, 3 IULIE

20,30

20,50

19,30
20,00

10,00
11,15

16,00
16,30

16,00
16,30

16,10
16,35
17,40
19,00

18,30
18,40

21,35
22.15

17.30
17,35
17,55
18,15
18.30

9,<M)
9,30

19,30 
30,00

peliculei,
de cultură cânema-

limbă rusă. 
Curs de limbă

Teleobiectiv.
Soare de grind românesc. 
Publicitate.
Telecinem aleea.
ASUL DE PICA.
24 de ore.

Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica pentru toți. 
Cravatele roții.
Film serial pentru copii. 
DAKTARI.
Viața satului.
Ce știm și ce nu știm des
pre.,.
Bucuriile muzicii.

11,3» Te slăvim Românie !
11,4* l-egile țării — legile noastre !
11,50............................ ...

18,55
19,10 Tragerea Pronoexpres.

9,00
10,00

17,30
17,35

9,00
10,00

18,30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 .. ................
19,05
19,15
19,20

19.20 1 001 de seri. Povești din că
limară.

19,30 Telejurnal.
20,00 Avanpremieră.
20,05 ~ ................
20.20
20,35
20,10

Teleșcoală.
Curs <le limba germană 
luare).
Curs de limba fran«*eză 
luare).
Film artistic.
Marea dragoste. 
Cuts de ■ -
— 17,00 

gleză. 
Telex.
Viratele 
Magazin

19,30
20,00

8,30
•

8,40
9,35

11,45 ____ r__.
12,30 De strajă patriei. 

Raport ostășesc in Anul XXX.
13,00 Album duminical.
15,00 Magazin sportiv.

• ~ - - - -

Teleșcoală.
Curs de limbă engleză (re
luare).
Curs de limbă rusă (reluare). 
Din tainele munților (relua
re).

Pagini din Albumul dumi
nical.
Cu>ns de limbă germană.
— 17,00 Cur» de Mmbă ftan- 
ceeă.
Telex.
Steaua polară.
Scena.
Cum vorbim.
Film serial pentru copii. 
Năzdrăvanul Dennis (reluare). 
Tribuna TV,

tografică.
Legile țării — legile noastre ! 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.
1001 de serj. Povești din că
limară.
Telejurnal.
Revista economică TV.
Seară de teatru.
ZIARUL DE DIMINEAȚA
Călătorie în jurul lumii cu... 
Ellen și Alice 1
24 de ore.

16,00
17,30 Telex.
17,35 Teleglob : Cleveland.
17,50 Agrocnciclopedia,
18,20 Atenție la... neatenție 1
18,55 Publicitate,
19,00 Familia.

In vizită la... revista „Fami
lia**.

Box — finalele campionatelor 
balcanice.
Polo — derbiul campionatului 
național : Dinamo — Rapid. 
„Care floare-i mai frumoasă**.  
17 clipe ale unei primăveri. 
Chitare patriei.
Lumea copiilor. 
Călătorie muzicală. 
Telejurnal.
Film artistic : Ou miinile 
curate.

21,40 Publicitate.
21,45 O serenadă, o canțonetă sau 

un cîniec de dragoste ?
22,10 Telejurnal.

• Duminica sportivă.

Publicitate.
Imagini din Canada.
Avanpremiera săptăminii,
1001 de seri. Povești din că
limară.
Telejurnal.
Ancheta TV.
Răspunsuri și răspunderi 
(IV).
Oaspeți ai studiourilor noas
tre : soliști ai Operei din Ti
mișoara.
Roman foileton.
Jurnalul doctorului Finlay. 
Revista literar-artistică TV. 
24 de ore.

la poarta municipiului

Cupa primită cu entuziasm

Băieții noștri, oaspeți ai
Marți dimineața, Petre Libardi, căpi

tanul echipei Jiul, Andrei Stocker și 
Gogu Tonca, coechipierii lo.r, au fost 
oaspeții redacției. Bineînțeles s-a dis
cutat despre finala celei de-a 36-a e- 
diții a cupei României, despre 
Weltmeiisterschaft ’74, despre fotbal in 
general. Așadar, după emoțiile finale...

...P. L. : Obiectivul nostru, încă din 
iarnă, a fost câștigarea Cupei. Ne-aim 
pregătit. A fost greu, dar acum «in
tern în posesia mult rîvnitului trofeu.

: Am fost superiori in toate 
joc, dar tactica 
pe timișoreni : a- 
orientate, prin 

fundașului Mioc, 
adesea în atac.

După pauză am considerat că 
meciul reîncepe dc la scorul de 0—0, 
deși tabela de marcaj arăta 2—1 in 
favoarea noastră.

P. L. : Am trăit emoții mai mari, 
chiar decît in teren, la întoarcerea 
acasă, unde am fost întimpinați cu 
entuziasm de harnicii noștri mineri, 
de întreaga populație.

G. T. : Di primul tur a! Cupei cu
pelor preferăm un adversar puternic. 
Să demonstrăm că există fotbal de 
înaltă clasă șî în Valea Jiului, in plus, 
noi avem atuul ambiției.

A. S. : Jiul est© echipă de primele 
6 locuri în clasament. Anul acesta 
i-am dezamăgit, spre sfârșitul campi
onatului pe suporteri. Dar și <le la ei, 
ca și de la conducerea clubului așiep-

pentru săptămîna 
viitoare

10,26 1 «01 «le seci. Pove«*i  <»n «■»- 
liniară.

10,30 Telejurnal.
ao.oo Seară pentru tineret.
ZI,30 "
82,15

De la alfa la omega. 
Film serial (reluare). 
17 clipe ale unei primăveri. 
București ui necunoscut : 
Muzeul de antichități. 
Telecinemateca (reluare) 
Telex, 
„Regata Snagov 
canoe.

17.30 Avanpremieră.
17.35 Caleidoscop cultural-ar tis tic.
17,55 Publicitate. 
13,00 Saltă hora bucuriei !
19,20 1 001 de seri. Povești din că

limară.
18,25 Din țările socialiste.
18.35 Desene animate.
18.45 Cronica faptului divers. 
19,15 Publicitate.
19.30 Telejurnal. 
20,00 Cântecul săptăminii.
20,05 Teleenciclopedia.
20.45 Publicitate.
20,50 Film serial. 

UN AUGUST IN FLĂCĂRI.
21,40 Telejurnal.

• Săptămîna sportivă. 
22,00 Intîlnirea de la ora 10... 

Magazin muzical-distractiv.

Luni după-amiază, mii de 
bitori ai sportului cu balonul 
tund au ținut să întâmpine 
componenții echipei Jiul, meri
tuoși învingători în cea mai 
populară competiție fotbalistică 
internă. Defileul Jiului, întregul 
traseu pînă la Casa de cultură 
din Petroșani au constituit ca
drul unor entuziaste manifestări 
de simpatie pentru cei ce purtau 
în brațe cu mîndrie și emoție 
„Cupa României". Numărul deo
sebit de mare al celor prezenți pe 
traseu și în fața Casei de cultură

lain mai mult sprijin moral și ma
terial...

G. T. : ...pentru oa la anul să cîști- 
găm dreptul de participare în Cupa 
U.E.F.A. Nu este un vis irealizabil.

Cine va câștiga campionatul mondi
al ? Răspunsurile au fost diferite, dar

SPORT

nu este (întîmplător pentru că 
dăruirea și maturitatea, spiritul 
metodic și tenacitatea cu care 
băieții noștri au abordat întîlni- 
rea finală poartă însemnele oa
menilor acestor locuri, a muncii 
plină de eroism a minerilor.

Felicitările adresate componcn- 
ților echipei de către organele 
județene și municipale de partid, 
zecile de telegrame sosite de la 
diferite cluburi și personalități 
ale sportului românesc, emoția 
cu cane numeroși copii sau vîrst- 
nici au înmînat buchete de flori, 
i-au aclamat pe favoriții lor pînă 
seara tîrziu, în lumina reflectoa
relor. au conferit o notă de mare 
sărbătoare entuziastei primiri, o 
opțiune pentru o legătură cît mai 
strînsă între public și echipa sa 
favorită, pentru viitoarele succe
se pe care băieții noștri ne-au 
convins că le pot obține. Pentru 
succesul repurtat, în numele iu
bitorilor fotbalului, bravo băieți!

redacției
toți trei „veterani, al Jiultri și-au a- 
«lu« aminte de partkla de verificare, 
susținută ca parteneri ai formației o- 
limpice poloneze, rare, la Munchen, 
riștiga titlul suprem... Acum, finala 
campionatului mondial și-a ales drept 
reședință tot... MunehemM.

Fotbal

Divizia C

I 
I 
I

S-au încheiat „conturile" și î*  
divizia G. Minerul Lupeni n-a 
rezistat finișului impus de Vic
toria Călan, ocupînd doar locrtj 
secund, la un punct de lideră, jța 
ultima partidă, disputată pe td» 
ren propriu, minerii au învia® 
Cimentul Tg. Jiu cu 2 0, scor în
registrat și la Drobeta Turnu Se
verin, unde C.I.L. a cedat în fața 
Victoriei Călan. Cealaltă repre
zentantă a Văii Jiului, Știința 
Petroșani, a obținut o victoria 
facilă la Petrolul Țicleni (3—K), 
dar poziția ei în clasament (loc 7, 
31 puncte) îi nemulțumește, îa 
mod firesc, pe suporteri.

R u g b i
Deși învinsă 

campionatului, 
21

în ultima etapă D 
cu scorul d« 

■15 (10—0) de către Univers if 
tatea Timișoara, Știința Petroșani 
rămîne în FÎndul combalanteloR 
diviziei A, ocupînd poziția 4 
Xl-a (26—8—4—14—242 : 247 —
46 puncte). Campioana națională 
a fost cunoscută abia după dispa» 
tarea restanțelor : ,.U“ Timișoara 
— Steaua : Chimia Năvodari — 
Grivița Roșie, Steaua oîștig4n(l» 
pe merit, pentru a noua oară 
titlul.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Agendă
duminicală

O duminică în care sportivii 
noștri sînt angajați în compe
tiții de anvergură, rezultatele 
întîlnirilor avînd un rol hotă
rî tor pentru viitoarea lor evo
luție. Astfel, echipa feminină 
de popice „Vîscoza" Lupeni 
susține întîlniri decisive, la 
Tg. Mureș, în turneul pentru 
calificare în divizia A. Repre
zentativele handbalistice ale 
S.S.E. Petroșani încearcă, la 
Zalău, o performantă asemă
nătoare ; reușita tentativei ar 
califica cele două formații (bă
ieți și fete) în divizia școlară. 
La Hunedoara, cei mai buni 
atleți ai județului își dispută 
șansele în cadrul etapei jude
țene a campionatului republi
can al seniorilor și juniorilor

Wcltmeisterschaît '74
Brazilia 
(o tem- 
înfruntâ 
Angaja- 
marato- 
echipeJ-e 
„meeeri*

De miercuri seara, o 
betonată... europenește, 
pora... exclamă Pele) 
șase naționale europene, 
men tul fizio și mai ales 
nul pe gazon a impus 
care atacă frontal, cu „ __
ași" pe extreme. Invitatele da 
complezență (prevederile regula
mentului.. Australia, Haiti și 
Zair s-au retras după întâlnirile 
„protocolare", dar au avut o com
panie selectă, în prezența înve
chitelor formații ale italienilor 
și chilienilor, a ghinioniștilor sco
țieni. a ambițioșilor bulgari. In 
semifinale, eșecul Argentinei s-a 
datorat galopului de sănătate al 
fotbaliștilor din țara lalelelor. 
Tabăra lui Beckenbauer, sfîșiată 
de patimi mărunte, și-a regăsiț 
totuși cadența, învingînd forma-, 
ția cu cei mai talentați, dar și 
capricioși echipieri din țara ve
cină nouă. Miercuri seara, de
parte de a se fi rostit verdicte, 
s-au luat numai opțiuni de mflfc 
ment, care pot fi spulberate M 
prima întîlnire. Pronosticurile Jji 
pariurile au pierdut soliștii, tct> 
tuși handicapul surprizei oferita 
de polonezii Sparnach și Lata 
(ambii au înscris 10 goluri) ne fa>; 
ce să credem că ei „și-au dat în
tâlnire", în finală cu Rep, fostul 
favorit a lui Ștefan Covaci, și 
compania. Vom vedea.

Rezultatele înregistrate 
miercuri: Olanda — Argentina 
1—0 1 R-D.G. — Brazilia 0—1 ; 
Iugoslavia — R.F.G. 0--2 ; Polo
nia — Suedia 1 0.
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ÎN APĂRAREA AVUTULUI OBȘTESC 
nimeni nu are dreptul să facă concesii

Practica vieții ne arată că în- 
tr-o gestiune, deficiențele mici, 
dacă nu sînt tratate la timpul 
potrivit și cu toată răspunderea, 
conduc mai devreme sau mai tîr- 
ziu la pagube destul de mari. Că, 
îngăduința rău înțeleasă cu care 
se încearcă diminuarea gravității 
acestor deficiențe nu are o altă 
consecință decît creșterea pagu
belor. Despre această îngăduință 
rău înțeleasă nu putem scrie de
cît asociind-o unui termen pe 
cît de drastic, pe atît de potri
vit : neglijență.

In sensul celor de mai sus. în
treprinderea comercială locală 
pentru mărfuri alimentare (cu
noscută sub ve
chea denumire : 
O.C.b. Alimenta
ra) ne oferă atîtea 
exemple încît cu 
greu reușim o se
lecție care să 
conducă la con
cluzii pe o singură temă — 
păgubirea avutului obștesc. 
Vrînd-nevrînd, faptele pe care le 
vom relata (aproape telegrafic) 
se răsfrîng asupra întregului do
meniu dintr-o activitate comerci
ală pe care nu o putem ocoli 
nici unul dintre noi. Nu avem 
pretenția că ne pricepem cu to
ții cum vin lucrurile cu „alimen
tara" de unde ne cumpărăm 
„de-ale gurii", dar avem în 
schimb pretenția că, atunci cînd 
e vorba de avutul obștesc, știm, 
fiecare dintre noi, cît adevăr 
confirmat de viață conțin unele 
proverbe în textul cărora, nu 
din întîmplare, găsim multe de
numiri de produse alimentare 
care au făcut epocă (ouă. pește, 
marmeladă, brînză etc.). Bunăoa
ră, din „azi un ou, miine un bou" 
fiecare dintre noi am învățat că 
delapidarea, oricît de mică, tre
buie vindecată de la prima ei 
manifestare ; din „peștele de la 
cap se strică" am învățat cum să 
apreciem o anumită proporție a 
vinovățiilor ș.a.m.d.

Dar, să redăm cîteva exemple 
din care vom vedea cum este a- 
părat. uneori, avutul obștesc la 
această întreprindere :

1) La magazinul nr. 61 din Lu
peni — responsabil Aurel Ciora 
— se produce într-o noapte o 
spargere. începe obișnuitul in
ventar, în urma căruia se consta
tă că din gestiune lipsesc mărfuri 
alimentare în valoare de peste 
30 000 lei. Comisia de inventarie-

A -

Ce mai fac unii tineri neinca- 
drați in cîmpul muncii, in puținul 
lor „timp liber" ? In general, bine 
mersi, după cum aflăm de la sei- 
vioiul miliției Petroșani. Se distrea
ză pe banii părinților, îșl cultivă 
„talentele", înregistrează noi viteze 
de avansare și noi recorduri in 
complicatele lucrări legate de to
catul frunzelor. Cind banii de oa- 
feluță șl de Snagov se termină, 
mulți dintre ei trec la acțiuni con
crete așa cum au făcut Alexandru 
Miron (18 ani), Nicolae Păuna (19 
ani), Loch Verner (23 ani) din Pe- 
trila care au intrat prin efracție in 
două biserici din Petroșani, de un
de au sustras bunuri și sume de 
bani.

Ce-i trece prin gind intr-o zl, 
unui alt tânăr neîncadrat în cîmpul 
muncii ? Victor Socianu (23 ani) 
din Vulcan pătrunde, la o oră 
foarte tirzie din noapte, în camera 
nr. 215 de la motelul Gambrinus, 
și sustrage obiecte de îmbrăcămin
te și alte bunuri aparținînd unor 
membri ai formației artistice „N ar
ginta".

In ambele cazuri, organele de 
ordine au acționat prompt. De 
exemplu, la cîteva ore de la spar
gerea de la Gambrinus, membrii 
formației artistice amintite au fost 
invitați la serviciul de miliție unde 
le-au fost restituite bunurile fu
rate. Tot în ambele cazuri, părinții 
acestor tineri au acționat, însă, ou 
foarte multă îngăduință. Acum sînt 
neplăcut surprinși de faptele tine
rilor, cărora nu au știut să le în
drume pașii.

A fost aflat cel mai recent domi
ciliu al piritei Marta Marita, afla
tă în proces de divorț cu Vaslle 

.Marlța din Lupeni. Cu toate pe
regrinările piritei, care a părăsit 
de 4 ani domiciliul oonjungal, a 
fost în ode din urmă găsită în co
mun» Germat, județul Timiș. Ur
mează să fie Invitată în fața In- 

' stanței pentru a da câteva explloa- 
,tu

re nu analizează cauzele care au 
putut conduce la acest minus și... 
totul e trecut pe seama spargerii. 
Dar, organele de cercetare penală 
nu sînt sesizate (?!). Inventarul c 
terminat, iar magazinul îșj reia 
activitatea în cel mai firesc (a se 
citi : nefiresc !) mod de lucru, 
deși printre lucrătorii unității 
se afla unul anume, care, din a- 
cel moment, nu ar mai fi tre
buit să poarte uniforma vreunei 
întreprinderi comerciale. Ce s-a 
petrecut ? Hoțul care a produs 
spargerea a fost prins. După „n" 
expertize și „n“ reconstituiri s-a 
dovedit că hoțul nu avea cum să 
sustragă mărfuri de o valoare

Ancheta săptămînii

ce ar depăși trei mii de lei. Cum 
s-a „volatilizat", atunci, diferen
ța pînă la treizeci mii lei ? Logica 
faptelor arată, cu suficientă evi
dență, vinovăția personalului din 
magazin (sau a unui singur lu
crător) ca și a comisiei de inven
tariere. Dacă spargerea a putut 
fi reconstituită, nu același lucru 
s-a întîmplat cu inventarul. Ru
lajul vinzărilor din a doua și a 
treia zi a șters orice urme, așa 
că, treaba nefăcută la timp (sesi
zarea procuraturii) a favorizat 
și mai favorizează și în prezent 
menținerea în acel magazin a 
unui lucrător care va ști și altă
dată cum să „lucreze" cu o co
misie de inventariere.

Amintim, cu titlu de fapt di
vers, că același magazin a avut, 
cu cîteva luni înainte de spargere, 
un minus care ar fi dat oricui de 
gîndit (peste 9 000 lei) numai 
conducerii respectivei întreprin
deri, directorului Cazimir IJavi- 
dovici, contabilului șef Virgil Io- 
nescu, juristconsultului Gabriel 
Bogdanffy, nu !

2) La magazinul cu autoservire 
din Vulcan, două lucrătoare — 
Gyorgy Ida și Minerva Pițiguș — 
sînt surprinse asupra unui lucru 
grav : încercarea de sustragere a 
unor mărfuri din magazin. Este 
cunoscut că la aceste magazine 
se acordă o cotă de risc comer
cial destul de substanțială. Iată 
însă, un caz care ne arată și cea
laltă față a lucrurilor ; nu nu
mai unii cumpărători (de multe 
ori, niște vinovați imaginari) ci 
și unii vînzători prezintă riscuri. 
Cazul nu a fost analizat în toată 
gravitatea sa (ba chiar riscul co
mercial a fost acordat pe mai 
departe, în virtutea mecanismu
lui bine întreținut al îngăduinței 
conducerii) luîndu-se o măsură 
blîndă : cele două lucrătoare au 
fost... transferate la o altă uni
tate unde, probabil, fapta săvîrși- 
tă nici nu a fost adusă la cunoș
tința personalului !

3) Practica conducerii între- 
prinderii în cauză de a nu sesi-

Rezervație de... dinozauri
în apropiere de Chorzow (R.P. Polonă) se amenajează în pre

zent, o rezervație inedită. într-o vale pitorească au fost conștruiți 
din mase plastice 30 de dinozauri, după modelul celor pietrificați 
și descoperiți în pustiul Gobi de o echipă paleontologică, alcătuita 
din specialiști polonezi și mongoli. Au și fost executale primele mo
dele de dinozauri de dimensiuni mai mici, precum și dinozauri cu 
coarne, reconstituiți după tipul celor descoperiți în depozitele sub
terane din Gobi.

Ca două pachete de țigări pe zi
Intr-un studiu statistic al U.N.E.S.C.O. publicat recent, privind 

gradul de poluare a aerului în marile orașe ale planetei noastre, 
despre orașul Mexico City se spune că aici gradul de poluare este 
de 100 ori peste limita admisă. Specialiștii au subliniat că a respira 
în acest oraș este același lucru ca .și cînd ai fuma două pachete de 
țigări pe zi...

Teatru în apă
în orașul elvețian Ziirich s-a inaugural recent un teatru puțin 

obișnuit. Este vorba de o clădire rotundă, cu un diametru de 47 m 
și o înălțime do 17 in construită în mijlocul unui lac. Ingeniosul 
teatru are o sală de spectacole de peste 600 spectatori.

za organele competente despre 
pagubele din avutul obștesc (lip
suri repetate în gestiune) nu a 
făcut altceva decît să favorizeze 
căderea în greșeli tot mai mari 
a unor gestionari, sau vînzători. 
Un caz elocvent îl prezintă gesti
onara Dumitra Horga. Cînd un 
revizor a propus schimbarea ei 
din funcție, conducerea a decis >. 
Nu o sancționăm. E la prima a- 
baterc ! Au urmat alte abateri (a 
se citi : minusuri în gestiune) a- 
jungînd în cele din urmă în fața 
instanței de judecată. Gestionara 
a beneficiat de clemența Legii, 
fiind amnistiată. Conducerea în
treprinderii nu a luat măsura 

suspendării din a- 
ceastă funcție, în
câlcind prevederi
le legii. Ne punem 
întrebarea: c lot 
la prima abatere, 
tovarășe director ? 
Ce garanție mo

rală mai prezintă' o gestionară 
care a delapidai ?

Din numeroase exemple ase
mănătoare, constatate în ur
ma unor recente cercetări re
zultă că la I- C. S. măr
furi alimentare avutul ob
ștesc (sau. in alte cazuri, banii 
cumpărătorilor) nu Se bucură de 
o protecție sigură. Bunăoară, 
4 400 sticle cu băuturi fine sînt 
transportate cu camionul pe dis
tanța Brașov — Petroșani, fără 
să se spargă vreuna. In aceleași 
condiții de transport, din Petro
șani pînă la un magazin pe raza 
municipiului, sticlele au devenit 
deodată mai... fragile. La un ma
gazin din Petroșani (Maleia) re- 
vizoarea Ioana Negroiu nu avea 
„curiozitatea" să vadă, pe viu, 
mărfurile inventariate. Gestiona
ra „dicta" niște cifre din podul 
magazinului, iar revizoarea... 
scria !

Astfel, prin asemenea practici, 
pagubele unui an s-au ridicat la 
aproape jumătate de milion de 
lei. Pierderile normale (perisabi- 
litățile) acordate într-o manieră 
plină de automatism (fără probe 
constatatoare, ci în virtutea unui 
procent stabilit din birou) se ri
dică și ele la peste 800 mii lei.

— Avein greutăți cu cadrele, 
se plîng tovarășii din conducerea 
întreprinderii (Constantin Ciolo- 
fan, director adjunct, Virgil lo- 
nescu, contabil șef, Nicolae Ni- 
coară, inspector de cadre). Ges
tionarii mai vechi săvîrșesc fel 
de fel de greșeli, iar absolvenții 
școlii comerciale refuză să pri
mească funcția de gestionar.

Refuză, dar nu e vina lor. In 
primul rînd e vina celor care 
îngăduie în întreprindere un cli
mat de necinste. După ce în ca
drul școlii, tinerii învață norme
le unui comerț civilizat, la maga
zin fac cunoștință cu alte „norme" 
și alte „reguli" comerciale, pro
movate de gestionari necinstiți, 
ocrotiți cu toată blîndețea de 
conducerea întreprinderii.

Si aceasta. în detrimentul cum
părătorilor, al avutului obștesc, 
al comerțului.

Ion MUSTAȚA

ÎNTREPRINDEREA CENTRALĂ PENTRU 
VALORIFICAREA AMBALAJELOR 

UNITATEA DEVA
angajează de urgență 

colaboratori din rîndul cetățenilor 
(pensionarilor, elevilor, gospodinelor etc.) pentru :

— reparații de lăzi, spălat și cusut de saci, spălarea de 
sticle. Remunerarea se face pe bază de tarif pe bucală.

— achiziții de sticle și borcane de la domiciliul cetățe
nilor. Remunerarea se face pe bază de procente.

Informații se pot lua de la depozitele I.C.V.A. din Lu
peni și Petroșani.

întreprinderea de rețele electrice 
DEVA

angajează imediat
2 electricieni de exploatare Ia stația 35 KV — arenă I.u- 

peni.

Condiții : absolvenți școală profesională în meseria de e- 
lectrician centrale, stații și rețele electrice, cu o vechime de 
cel puțin 4 ani în exploatare.

MICA PUBLICITATE
VIND casă mică, curie, fără grădi

nă la Pui. Informații la Kovacs din 
Pui.

VIND Moskvici 408 — Surdiuc nr. 234 
— telefon 1 28 17.

VIND casă mare cu încălzire și gră
dină. Strada Cireșului, nr. 18, Petro
șani (lingă spital).

VIND Dacia 1100, fabricat 1971, 45 000 
km. Petroșani, telefon 1 15 58.

CUMPĂR acordeon „Hohner“ 48. 60, 
80 bași. Tlță Nicolae, Lupeni, Aleea 
Gorunului 3/1.

SCHIMB apartament 4 camere, str. 
Viitorului 9 A/32 Petroșani cu apar
tament 3 camere.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Barabaș Gheorghe, eliberată 
de E. M. Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Clef Petru, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Lăcătuș Luca, eliberată de 
E. M. Aninoasa. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Blaga Vaslle, eliberata de 
I. U. M. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de student pe 
numele Teodulo Antonio Mercedes. O 
declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Răcășan Florica, eliberată de 
preparația Lupeni. o declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Hendri Adalbert, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Zbincă Gheorghe, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Irode Vaslle, eliberată de 
E. M. Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Dandu Gheorghe, eliberată de 
E. M. Peti'ila. O declar nulă,

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Firan Emil, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Burin Victor, eliberată de 
E. M. Uricanl. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 

numele Pupăză Constantin, eliberată 
de E. M. Uricani. O deolar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Remeseu Constantina, elibe
rată de I, U. M. Petroșani. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație de student pe 
numele Turou loan. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Aioane Nicolae, eliberată de 
E. M. Petrila. O declar nulă.

PIERDUT Legitimație de serviciu pe 
numele Her Eugenia, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pa 
numele Roscaniuc Costică, eliberată 
de E. M. Dîlja. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Dealc Francisc, eliberată de 
E. M. Petrila. O declar nulă.

PIERDUT ecuson cu nr. 5 883, elibe
rat de preparația Petrila. 11 declar nul.

PIERDUT ecuson nr. 87 eliberat de 
B. A. T. P. S. Petroșani. 11 deolar nul.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Horvath Andrei, eliberată de 
E. M. Aninoasa. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Ținea Constantin, eliberată de 
E. M. Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Szabo Matias, eliberată de 
E. M. Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT ecuson cu nr. 4 9490 și le
gitimație de servioiu, eliberate de
E. M. Petrila. Le declar nule.

PIERDUT ecuson nr. 337 eliberat de
F. S. H. Vulcan. Ii declar nul.

PIERDUT legitimație de student pe 
numele Firică Stelian, eliberată de 
I. M. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Mircas Aron, eliberată de 
E. M. Aninoasa. O declar nulă,

PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Bera Vaslle, eliberată de E. M, 
Aninoasa. O declar nulă,

PIERDUT legitimație de student pe 
numele Stăncurea Dorel. O deci ar 
nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu ,pe 
numele Stan Ivarie, eliberată de E, M. 
Lupeni. O decdar nulă. •
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