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ÎN CONDIȚIILE MECANIZĂRII COMPLEXE

Minerul, elecfrolâcătușul — meserii 
care converg spre o funcție unică 

MINERUL-TEHNICI AN
Concluzii la ciclul de anchete „Față în față"

Azi, ne răspunde ing. Dumitru POPESCU, 
director tehnic — C.M.V.J.

— Comparațiile făcu
te în cadrul ciclului de 
anchete „Față în față" 
între rezultatele aba
tajelor mecanizate au 
pus în evidență dife
rențe în ceea ce priveș
te gradul de stăpînire 
a utilajelor din dotare, 
în organizarea întreți
nerii lor, diferențe care 
explică și obținerea «- 
nor rezultate pe mă
sură...
— Rezultatele diferite 

în folosirea complexelor 
mecanizate —• puse fată 
în fată în anchetele zia
rului — sînt într-adevăr. 
în legătură directă cu 
preocupările fată de în
treținerea și exploatarea 
utilajelor, cu mocțul cum 
sînt concepute și organi
zate aceste activități. Re
feritor la acest mod, as 

i porni de la ide.'a care tre
buie însușită de toti si 
anume că în condițiile a- 
batajelor mecanizate nu 
se poate și nu trebuie să 
vorbim de „partea minie- 

k_________ ______________

FATA ÎN7T~]

Experiențe și exi
gențe în creșterea 
eficienței utilajelor 

din dotare

ră‘‘ și „partea electrome
canică". Conducerea a- 
cestor abataje presupune 
0 activitate complexă ca
re impune un comanda
ment major al mineritului 
modern — minerii să 
devină mineri-tehnicieni, 
stăpîni ai utilajelor, e- 
lectro-lăcătușii să fie 
cunoscători ai întregului 
proces tehnologic, iar toți 
să aibă în centrul preocu- 

“ pârilor — utilizarea cu 
eficiență maximă a teh
nicii din dotare. Acest 
deziderat impune cîteva 
cerințe de bază, dintre 
care, aș sublinia, mai în-

tîi. cunoașterea utilajului, 
prin care înțeleg nu doar 
capacitatea de a-1 exploa
ta si repara la nevoie, ci 
și de a preveni eventua
lele neajunsuri în funcțio
narea utilajului. Din acest 
considerent a apărut ne
cesitatea policalificării, 
necesitate care nu a fost 
privită însă peste tot cu 
răspunderea necesară, u- 
neori cu mult formalism, 
rezultatele celor două mi
ne, Lonea și Aninoasa, 
comparate în ultima an
chetă din ciclu, sînt edi
ficatoare.

’A doua cerință privește 
încadrarea în brigăzile ă- 
batajelor mecanizate a 
personalului electromeca
nic. Rău e că, în multe 
cazuri, muncitorilor de a- 
cest profil nu li s-au încre- 
dințat atribuțiunj specifi
ce întreținerii utilajelor,

Interviu realizat de
Ioan DUBEK

iContinuare in pag. a 2-a)

în plus, 516 tone 
cărbune într-o 

singură zi
Ieri, în penultima zi de 

producție a lunii mai, "ti- 
nărul colectiv al carierei 
Cîmpu lui Neag, a reali
zat cel mai mare spor de 
cărbune, depășind preve
derile planulu; cu 516 to
ne cărbune.

Rezultate bune au obți
nut și excavatoriștii și 
buldozefiștii în pregăti
rea fronturilor de lucru 
din carieră, pentru a pre
lua sarcini mult sporite 
la extracția de cărbune, 
începînd chiar din prima 
zi a lunii iunie.

1 Iunie - Ziua internațională pentru apărarea copilului
• în pagina a III-a, gînduri și relatări grupate sub genericul

PRIMĂVARA VIEȚII, PRIMĂVARĂ FERICITĂ

ECONOMIE 
LA ENERGIE 
ELECTRICĂ

Prin aplicarea măsu
rilor cuprinse în planul 
de economisire a ener
gie; electrice, colectivul, 
minei Bărbăteni a reu
șit să reducă consumul 
de energie cu 5,4 kWh/ 
tona de cărbune. Cu 
aceasta, economia în
registrată de Unitate 
de la începutul anului, 
însumează 932 000 kWh 
energie electrică.

Săptămînă rodnică la

Complexul sportiv 
municipal

Adunări ale activelor de partid din întreprinderi miniere

Răspundere colectivă față de realiiarea sarcinilor de plan 
și asigurarea securității muncii în subteran

Brigada minerului 
Gheorghe Toma, de la 
sectorul XI al niiuiei 
Lupeni — o formație 
ale cărei lucrări de 
calitate sînt o frumoa
să carte de vizită.

Pe vastul șantier din Pe
troșani, unde prinde con
tururi noul complex spor
tiv municipal, s-a consu
mat încă o săptămînă de 
activitate susținută a cons
tructorilor din cadrul 
I.C.M.M.. conduși de teh
nicianul Petru Iorga, și a 
grupurilor de oameni ai 
muncii din întreprinderi și 
instituții. Zilele acestei săp- 
tămini se înscriu în jurna
lul impunătoarei construc
ții prin ridicarea primilor 
stilpi metalici de sus
ținere a copertine; tri
bunei oficiale a sta
dionului. Aceste uriașe 
construcții metalice au fost 
realizate de colectivul de 
oameni ai muncii de la 
I.R.I.U.M.P. și tot ei. in 
colaborare cu constructorii 
de la I.C.M.M., au trecut 
ia ridicarea și montarea 
lor. U contribuție deosebi
tă la această lucrare au a- 
dus macaragii C. Nichita 
si Alex. Oros. in aceleași 
zile s-au montat gradenele 
tribunei B în proporție de 
50 la sută de către forma
ția de lăcătuși condusă de 
Dumitru Balea, a început 
construcția eșafodajului 
la prima scară de acces 
pe tribuna B. s-a încheiat 
taluzarea peluzei sudice, 
lucrare la care au adus o 
remarcabilă contribuție 
grupurile de oameni ai 
muncii de la I.C.M.M. și 
C.C.S.M. S-au montat îhcă 
250 ml prefabricate la gar
dul împrejmuitor. S-a rea

lizat bordurarea la primul 
teren anexă de antrena
ment de căt>re echipa de 
constructori de drumuri de 
la E.G.C.L. Grupul de oa
meni de la mina Lonea a 
realizat t>înă acum 70 la 
sută din .zidăria spatiilor 
de cazare încorporate în 
tribuna B ce i-a fost re
partizată, cei de la I.M, Pe
tr ila 90 la sută din zidăria 
vestiarelor, iar cei de la 
I.R.I.U.M.P. au demarat 
lucrul dar l-au părăsit din 
cauze necunoscute. I.U.M.P. 
a acționat la început cu 
12 oameni, realizînd 95 la 
sută din zidăria spatiilor 
de cazare repartizate, ipoi 
cu 6 oameni, reducînd rit
mul și volumul de lucru 
tocmai cînd se apropia de 
finalizarea sarcinii.

La amenajarea peluzelor 
și alte lucrări au contribuit 
activ în săptămînă trecută 
și grupurile de oameni ai 
muncii de la I.C.P.M.C., 
C.M.V.J., precum și cei 120 
de elevi și ștudenți de la 
Grupul școlar minier. Li
ceul economic și de drept 
administrativ. Liceul de 
matematică-fizică și Insti
tutul de mine.

Nu s-au prezentat încă 
pe șantier pentru a-și pre
lua sarcinile reprezentan
ții autobazei I.T.A. Petro
șani, A.U.T.L., U.F.E.T.,
F.P.L., secțiilor de mobilă 
din Petrila și Livezeni.

Toma ȚAȚARCa

Condiție de bază a re
alizării sarcinilor de plan, 
securitatea muncii în sub
teran, modul cum, se ac
ționează în această di
recție a fost pe larg dez
bătut în adunarea activu
lui de partid de la I.M. 
Paroșeni. Spiritul de înal
tă exigență comunistă în 
care s-au purtat dezba
terile au reliefat preocu
pările existente la Paro
șeni pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor 
de muncă din subteran. 
Atît materialul prezentat 
oîfc și participanțij la 
dezbateri au reliefat că 
pe lîngă realizările pri
vind îmbunătățirea con
dițiilor de securitate a 
muncii este necesar să se 
acționeze cu perseveren

ță pentru crearea unei 
puternice opinii de masă 
împotriva celor , care co
mit -abateri" disciplinare 
și încalcă normele de pro
tecție a muncii. S-a sub-

I. M. PAROȘENI

liniat că este necesar să 
crească răspundere» fie
cărui om al muncii față 
de respectarea normelor 
de securitate în subteran. 
„Avem lucrări miniere 
care s-au obturat, ceea ce 
a di-is la creșterea concen
trațiilor de metan in zo
nele respective — sub
linia inginerul Tijei Ga- 
raliu, șeful sectorului I. 
Vina este a maiștrilor ca

re nu. au intervenit la 
timp pentru a preîntâm
pina această situație. Pe 
de altă parte unii nu 
respectă tehnologia de lu
cru, normele care stabi
lesc comportamentul în 
subteran. Evident, este 
vorba despre indisciplină, 
cauza principală a acci
dentelor care au avut loc 
în sector". Pe de , altă par
te șeful de brigadă Fran- 
cișc Fazakas critica fap
tul că nu se iau măsuri 
pentru ca galeri» de ba
ză presionâtă să fie o- 
perațiv refăcută pentru 
a se asigura atît aerajul 
corespunzător, cit și a- 
provizionarea cu . mâteria-

D. CĂLIN
(Cmtinuare in pag. a 2-a)

- La închiderea ediției

INTiLNIREA TINERETULUI 
CU ISTORIA

♦ O amplă manifestare cu con
ținut educativ, patriotic, are loc, 
astăzi, în amfiteatrul cetăților da
cice de la Costești.

♦ Mii de tineri se întîlnesc pen
tru a venera trecutul istoric pe me
leagurile străvechiului leagăn al 
formării poporului român.

♦ Din Valea Jiului, împreună cu 
tinerii din întreprinderi economice 
și instituții, se vor deplasa formații 
cultural-artistice laureate ale Festi

valului național „Cîntarea Româ
niei", precum și echipe de sportivi 
din licee și școli, care vor evolua 
în amplul program consacrat oma
gierii trecutului glorios al poporu
lui nostru.

NOUL MERS AL TRENURILOR
♦ De astăzi a intrat în vigoare 

noul mers al trenurilor. Pentru in
formarea călătorilor, publicăm în pa
gina a ll-a plecările și sosirile tre
nurilor din stația G.F.R. Petroșani, 
potrivit noului orar de circulație 
feroviară.
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Pe agenda de lucru a 
popular orășenescconsiliului

Acțiuni 
edilitar-gospodârești
Consiliul popular Vulcan a 

obținut în prima partea 
acestui an rezultate no
tabile in direcția urba
nizării și dezvoltării 
1 i tar-gospi >dărești.

Locuitorii orașului, 
meni ai muncii 
treprinderi si 
tineretul școlar 
tuat pînă 
115000 ore 
triotică în 
construi ții,

Mersul trenurilor din stația Petroșani
valabil de la 31 mai 1981 la 22 mai 1982

pomi 
ar- 
De

Foto : O. GEORGIANA

Mii de flori, sădite cu dragoste de harnicele 
muncitoare ale serei din Vulcan a E.G.CL., au fost 
plantate, in această primăvară, în parcurile orașului.

Distanța pe care 
circulă

din 
instituții, 
au etec- 

prezent 
pa-

în 
muncă 
activitatea de 

termoficare;
dotări și amenajări edi
li tar-gospodărești și de 
Înfrumusețare a orașului. 
Valoare» lucrărilor rea
lizat© se ridică la aproa
pe 18 milioane lei. Au 
fost plantate eu legume 
si zarzavaturi 9 200 mp 
terenuri din fața blocu
rilor si teren rezervă de 
stat, 16 000 fire 
fructiferi, arbori și 
buștj ornamentali.
asemenea au fost repara
te și întreținute 26 km de 
drumuri în Crividia, Dea
lul Babii, pe strada A- 
batorului.

Popularizarea legilor de larg interes 
cetățenesc

In baza programului u- 
nic adoptat în sesiunea 
consiliului popular al ora
șului Vulcan la începutul 
anului cu privire la 
popularizarea, cunoaște
rea și respectarea legilor 
țării, au fost organizate 
numeroase acțiunii In a- 
dunări cetățenești au fost 
prelucrate legile nr. 
și nr. 25 cu privire 
încadrarea în muncă, 
în asemenea adunări, 
riști, cadre din aparatul

de stat au prezenta* De
cretul nr. 153 al Consi
liului de Stat și Hotă- 
rîrea nr. 8 a Consiliului 
popular județean cu pri
vire la respectarea nor
melor de conviețuire so
cială. „Sfatul 'omeniei" a 
discutat cu răbdare; în 
această perioadă, proble-’ 

în 
-prag de destrămare sau 
cu copii problemă. In ca
drul lectoratelor cu pă- . 
rinții au fost organizate

24 , me ale unor familii 
la

Tot
ju-

RĂSPUNDERE COLECTIVĂ
Urmare din pag. I făcut; loc la unii

• în scoli, la cluburi, ac
țiuni de popularizare a 
legilor de interes gene
ral sub gehericul „Legile 
sînt valabile .. pentru toți, 
trebuie să le respectăm". 
Au fost organizate 
nări cetățenești în 
litățile componențe 
Paroșeni și Dealul 
unde cu. țăranii cu 
podșrie individuală
prelucrat Legea privind 
întreținerea' pajiștilor și 
actualele reglementări - ale 
prețurilor de cotractape a 
animalelor. (T. RUSU)

adu- 
loca- 

Jiu
Babii, 

gos- 
s-au

le a locurilor de muncă. 
Avem numai lemn verde, 
necorespunzător, pe care 
trebuie să-l transportăm 
și de la mare distanță. In 
general trebuie să se. a- 
corde o 
calității 
respecte 
armare, 
crările 
urmează 
complexe 
La ora 
transportoare curbe 
formă de S pentru că lu
crarea a fost de slabă 
calitate. Din această cau
ză acum întîmpinăm gre
utăți în reaîizarea sarci
nilor. Ar trebui aspru 
trași la răspundere cei ce 
realizează asemenea lu
crări". Și ceilalți vorbi
tori între care șeful de 
brigadă Gavrilă Mesza- 
ros, șeful echipei „servi-: 
ee“, Vasile Capriș, subin- 
ginerii loan Rățulescu și 
Maria Mănăilă, maistrul 
Nicolae Bodescu și alții 
au reliefat necesitatea 
combaterii atitudinii de 
automulțumife care și-a

____ , __  _ ___ dintre 
'șefii de brigadă și maiș- 

'______ care
încăl- 
'secu- 

muneii. Or, fa- 
atitu-

i po-
mai mare atenție 
lucrărilor, . să se 
monografiile de 

•mai ales la lu- 
miniere unde 
să se introducă 

mecanizate, 
actuală avem 

în

bilitate atribuțiile funcției 
pe care o îndeplinește".

In acest context aduna
rea a cerut tuturor ca
drelor de conducere, de 
la șeful de schimb la di
rector, să manifeste ma
ximum de exigență pen
tru a crea acea atitudine 
de maximă responsabili
tate față de respectarea 
riguroasă » normelor de 
protecție a muncii, față 

exempla- 
sarcinilor

ă. T3 T3

Cursă 271)8 Simeria — Petroșani 22,22 0,52 — —
Cursă . 2701 Petroșani — Simeria - T— 3,15 5,38
Personal 2084 Petroșani — Craiov a — 5,05 9,31
Cursă 2712 Subeetate — Petroșani 3,50 5,26 . —
Cursă 2732 Petroșani — Lupeni -r-.: 5,46 6,22
Accelerat 241 București N. —; Deva 0,03 5,41 5,55 7,45
Personal 2022 Simeria -- Due. B. 4,05 6,32 7,00 15,55
Personal 2083 Tg. Jiu -- Pel roșa ni 5,28 6,52 — .—

(Personal * 2025 Craiova -— Sjmeria 3,35 7,30 7,38 - 9,55
Cursă 2731 Lupeni -— Petroșani 6,45 7,22 — —
Cursă .2702 ■ Simeria. -- Petroșani . 6,22 9,00 ■ -v 'i '
Cursă 2703 Petroșanf — Simeria — — 11,20 13,45
^Accel. 205 Giurgiu fr — Curticî fr. 6,47 13,14 13,32 18,18
Cursă 2714 Subeetate — Pefrdșani - ' .11,55 13,30 .—
Cursă 2734 Petroșani — Lupeni 14,15 14,50
Cursă . 2705 Petroșani — Simeria —' 14,25 16,46
Personal 2082 /

2081
Petroșani
Bascov

— Pitești —
14,55 . 22,59

Personal 2085 Tg. Jiu — Petroșani ■■■ 14,00 15,21 ș —: ' : : -4
Cursă 2707 Petroșani — Simeria — 15,30 17,48
Cursă 2733 Lupeni — Petroșani 15,30 16,05

** Accel. 242/
326

Cluj-Napoca — 
București N. 11,45 16,46 16,58 23,08

Personal 2026 Simeria -— Craiova 14,25 17,18 17,25 21,39

Personal 2021 București B. - - Simeria > 1 8,40 17,51 18,08 20,35
Cursă 2736 Petroșani — Lupeni — 18,00 18,35

Cursă , 2704 Simeria — Petroșani 1605 18,35. — fi

Accelerat 206 Curtici fr. — Giurgiu fr. 13,11 18,51 19,04 1,10

Personal 2087 Craiova — Petroșani ' 15,51 19,39 — T —■

Cursă 2735 Lupeni —- Petroșani 18,55 19,30 L: —î
Personal 2086 Petroșani — Tg. Jiu - < •• . — < — 19,53 21,32

Cursă 2709 Petroșani — Simbria — 19,55 22,34

***AcceI. 243/
325

București 
fsapoca

N. — Cluj-
15,13 21,01 21,14 2,12

Cursă 2706 ' -Simeria — Petroșani 19,22 21,47 — —
Cursă 2711 , Petroșani — Subeetate — ' 22,30 0,10

Accelerat 244 Deva — București N. 20,45 22,53 23,06 - 5,00
tri, automulțumire 
duce inevitabil la 
cafea normelor de 
ritate a 
ță de o asemenea 
dine trebuie luată o 
ziție fermă, categorică 
pentru că ea își pune pe
cetea atît asupra călită- dc îndeplinirea
ții lucrărilor cît și asu- . ___
pra stării disciplinare. ru tu 
Aceasta pentru că proble- încredințate.

•lUMUMUiiiiiiiiiiiiiiHuiiHiiiiiHiiHiiHHfiiiiiiuiiiuuiHiiiiiiiiiiiiiniiiinuHmn iiH/iiuiuMUiiHiriiiiHiiniiiiHiimiHii

*) Acceleratul 205 Giurgiu fr. — Curtici fr. și acceleratul 206 Curtici 
fr. — Giurgiu fr., circulă în perioada 15 funie — 18 septembrie 1981, respectiv 
13/14 iunie — 16/17 septembrie 1981.

•*) Acceleratul 242/326 Cluj-Napoca — București Nord are grupă de Deva — 
București Nord, iar acceleratul 243/325 București Nord — Cluj-Napoca are gru
pă de București Nord — Deva.

•••) Acceleratul 243/325 circulă din Petroșani la Cluj-Napoca fără regim de 
rezervare a locurilor.

aerăjului, a protec- 
muncii nu este a u- 
măsurător de gaze 
a șefului sectorului 
aera], ci o problemă

REZULTATELE CON-
[ posturilor 

de prim-ajutor. Locurile 
fruntașe ocupate la fa
za pe Oraș (Petroșani) a 
concursului posturilor 
de prim-ajutor . sînt 
mătoarele: locul I 
I.C.P.M.C., locul II 
sucursala I.C.R.A. — 
troșani, locul III 
I.M. Dilja. Rămîne 
surpriză neplăcută,

I CURSULUI
de Drim-aiu

I
I t 
I

Ur-

Pe-

o
Pe

m» 
ției 
nui 
sau 
de 
a tuturor și toți trebuie 
să concure la rezolvarea 
ei. „Pentru aceasta — 
sublinia inginerul Eme- 
rie Kovacs, directorul 
întreprinderii — nu tre
buie să trecem pe lîngă 
deficiențe, să fim indul- 
gehți eu cei care încal
că disciplina muncii. Din 
punct de vedere material 
avem tot ce ne trebuie ca 
să realizăm o deplină 
securitate a muncii în 
subteran, trebuie doar ca 
fiecare la locul său de 
muncă să-și îndeplineas
că cu maximă responsa-

MINERUL-TEHNICI AN
(Uimare din pag. I)

nu

re-

teama ca electrolăcătușii 
să nu-și piardă speciali
zarea, la unele unLăți 
nici nu au fost cuprinși 
în brigăzi,,.
—- Așa este. Dar aceasta 

altceva decit 
conducători-

fiind solicitați mai mult la 
manipulări simple de e- 
chipament. Mai. mult, mun
citorii specialiști nici 
participă la programul de 
reparații din zilele de
paus, în multe cazuri nici 
cel puțin cu observațiile și 
propunerile lor la elabora
rea programului de revizii 
și reparații. Se mai întîm
plă să nici nu răspundă co
menzilor de duminică, adi
că nu participă la reparații.

— De aici, adică de la

cum 
e- 

este 
briga-
sau C. 
sarci-

care trebuie s-o eluci- DONATORI. Zilele tre- ' 
oeze factorii de răspun- cute, 18 lucrători de la ■ 
dere din întreprindere, 
neparlieipare» la proba 
practică a colectivului 
postului de prim-ajutor 
al I.C.M.M,

ASFALTARE. Strada 
Ion Budaj Deleanu, ar
teră principală' de cir
culație din Petroșani, 
este, de citeva zile, lo
cul de muncă al asfal- 
tatorilpr de la E.G.C.L. 
Aici se așterne o nouă 
îmbrăcăminte asfaltică, 
pe întreaga suprafață 
carosabilă a străzii.

Fabric» de mobilă din I 
Petrila au donat singe 
pentru salvarea vieții to- |

electrolă- 
fixează 

boit de 
care sec-

varășei lor de muncă 
Constanța Crailiuc, in
ternată în stare gravă la 
spitalul din Petroșani.

Rubrică redactată de 
I. VULPE I

nu explică 
, slăbiciunile

lor respectivi în stabilirea 
unor sarcini precise, speci
fice membrilor brigăzilor 
și urmărirea respectării 
acestor sarcini așa 
cer instrucțiunile. Or. 
xemplul Lupeniului 
edificator: cînd un 
dier ca T. Boncalo

• Lupulescu stabilesc
nile șchimbului II, sosit în 
abataj, ii au în vedere, în 
primul rînd. pe 
câtuși, cărora le

. cu precizie care 
siguranță sau la
ție furtunul trebuie ^înlo
cuit etc. După ce a prevă
zut măsurile pentru sigu
ranța funcționării utilaju- 

. lui, discută și celelalte pro
bleme de tehnologie. Dar 
pentru a avea o asemenea 
Viziune, si brigadierul tre
buie să fie un 
tent...

— Multe 
persistă însă 
tură cu reparațiile 
zilele de repaus, 
sînt cauzele lor ?

om compe-

neajunsuri 
și în ' legă- 

din 
Care

— Cele mai multe țin de 
pregătirea reparațiilor. Am 
în vedere următoarele: de
și se fac constatări în 
cursul săptămînii pentru 
diagnosticarea intervenți
ilor de duminică acestea nu 
trec prin filtrul conducă
torului de profil al unită
ții (inginerul șef electro
mecanic) pentru a putea 
lua decizii în următoarele 
probleme : asigurarea ma
terialului, care poate fi 
din surse din afara unită
ții. și atunci intervine 
compartimentul de aprovi
zionare. sau din sursă in
ternă, adică din depozitul 
propriu sau se impune e- 
xecutarea unor piese în a- 
telierul minei. Mă refer 
la al doilea caz în care 
e necesar, ca în funcție de 
volumul lucrărilor, să se 
stabilească cu precizie 
atribuțiile brigăzii, ale ca
drelor din sector, ale e- 
chipei service sau sectoru
lui general. Totodată, 
programul de reparații tre
buie corelat cu activitatea 
generală a sectorului 
întreprinderii. Rău e
lucrurile nu se desfășoară 
așa, Bunăoară, la un recent 
control, am constatat că la 
I.M. Aninoasa. baza mate
rială necesară reparațiilor tere mail amplă,

Și
că

nu era stabilită nici în pre
ziua " reparațiilor, adică 
sîmbătă.

Țin să mai subliniez câte
va aspecte : Deși există 
cărțile tehnice ale utilaje
lor în -posesia minelor, pre
vederile pentru aprovizio» 
nare la unele unități Sînt 
estimate greșit ori nu. se 
estimează deloc. In această 
situație, se întîmplă, ceea 
ce e firesc :■ unele cereri 
de ultimă oră să nu poată 
fi rezolvate. Sînt si situații 
cînd aceste cereri se re
zolvă operativ, dar, în dau
na calității reparațiilor, cu 
un consum mare de mun
că și lucrări pompieristice 

a 
con- 

Un 
uni-

— consecință directă 
lipsei de prevedere a 
ducătorului de profil, 
alt neajuns la unele 
tăți, mă refer la Aninoasa, 
Lonea, Livezeni, Uricani 

' și Dlja ; se înregistrează 
consumuri exagerat de mari 
de piese de schimb, ceea 
ce este un rezultat direct 
al modului defectuos în 
care se fac pregătirile pen
tru reparații, în cave se 
exploatează utilajele. Con
sumurile mari denotă ne
ajunsuri și în privința ca
lității reparațiilor și cali
tății pieselor. Dar această 
problemă necesită o dezba-
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Talent și vrajă artistică
ță în tară. La etapa 
publicană a Festivalului 
național al muncii si 
creației „Cîntarea Româ
niei" s-au acordat 4 locuri 3 locuri doi, 7 

locuri trei.

fîs, gîngurit în joc de pui de om 
Se-aude vesel ca un dulce dar 
în prima zi din luna circ sar

' Cînd fructe de rubin se rotunjesc în pom. , 
Copiii-s viitorul și-aj păcii chezășie,. . 
Sînt zborul spre mai bine al lumii ce-o să vie 
Și florile iubirii,- speranța noastră vie. 
Părinte au partidul și-n el e omenia 
Care le ocrotește duios copilăria, „ 
Vlăstare vii să crească, stejar de Romania.

Irimie STRĂUȚ

Să nu mai fia-
La Lodz, fiara nazistă 
înființase un lagăr pentru 

copii.* 
Cîți au căzut —- cine mai 

știe 
Un milion, cinci mii o mie 
Istoria discret ascunde 
Noian de numere rotunde 
Destine stivuite-artistic 
In Pantheonul ei statistic 
Ce importantă pot să aibă 
Uri prunc căzut — un fir 

de iarbă 
mai avea ceva de spus 
glas in minus sau în 

plus, 
ursuleț rămas pe drum. 

Abecedar nîînjit de fum. 
Un prune cu fața la pămînt 
Un leagăn gol, bătut de

* vînt. 
Q veșnicie efemeră 
O mamă care tot mai speră 
Un prunc căzut cu fața-n 

' ' ' ' ’ ■ Iot
E ca și cum nu s-a născut.

Valeriu BUTULESCU

<

Cîntec
f -. - . ■■aR s' V

Prima poveste
Am auzit-o cind ploua 

ploaia a trecut.
Primul cîntec 

leagăn l-am auzit 
Cind era întuneric 
Și întunericul s-a 

risipit.

1 • 1

Primul zbor 
L-am învățat 
Cind mi-era frig

Și-am început 
mă apropii 
soare.

Primul 
L-am

cuvînt
_ rostit
Cînd am simțit

Lingă mine ființa 
dragă 

Și ea m-a înțeles.

Florile iubirii.

A FI COPIL IN
ROMÂNIA

Zi de zi, în mai toate împrejurările, ne jntîlnim eu 
copii. Zburdalnici și cu o senină vbioșie, ei au sur
prinzătoare intuiții sau fac remarci în care se as
cund uri fin spirit de observație si puritatea morală. 
Sînt, totuși, copii, în jocurile lor ne regăsirii pe noi 
înșine, dar ce simt, ce gîndesc despre ei, despre 
viața lor,? Intr-o discuție cu un grup de copii din 
Petroșani arii căutat răspunsuri la aceste întrebări,

Coca Gherghescu (Școala generală nr. 7). Ziua 
de 1 Iunie, sărbătoarea copiilor, ne arată, în fie
care an, că cineva gîndește tot timpul la noi, se 
face totul ca să fim fericiți. Sînt părinții, harnicul 
și eroicul nostru popor, marele prieten al copiilor, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului. „

Marius Văcăreânu (Școala generală nr. 2), Co
pilăria este primăvara vieții, timpul cind, lipsiți de 
griji, în pace și libertate, învățăm, ne pregătim să 
fim folositori patriei. Pentru că tot ce se face m 
țară, sub ochii noștri, pentru noi se face, și -fiecare 
copii poale să crească în liniște și fericire.

Bogdana Zamfir (Școala generală nr. 1). Ma
nuale gratuite, vacanțe frumoase, petrecute în ta- 
b.ere la murite sau la mare, grădinițe și școli 'sînt 
cîteva din rirultele. condiții create pentru noi, copiii 
Văii Jiului, ai României socialiste. Recunoștința 
noastră numai prin muncă, prin învățătură o pu
tem exprima. ./ i,

Manuela Bălan (Școala generală nr. 1). Sînt 
fericită că trăiesc aici, în Valea Jiului, în mijlocul 
minerilor care, prin munca lor, ne fac viața .fru
moasă. Pentru mine Ziua de 1 Iunie are o semni
ficație cu totul deosebită, și nu este doar un fel de 
a spune, ci un fapt real care ne arată că partidul 
se gîndește la noi permanent, în fiecare zi. Mă 
gîndesc că dacă alte țări cheltuiesc mari sume pen
tru arme, în România, se face totul pentru a asi
gura o viață minunată copiilor. De aceea, cred, în 
țara noastră se nasc multe talente în rindul copiilor.

Camelia Soica (Școala generală nr. 4). La fel 
ca și părinții noștri, care întîmpină evenimentele 
deosebite cu fapte deosebite în muncă, și noțimun
cim mai mult, învățăm cu rîvnă, pentru că numai 
astfel înțelegem să nJ exprimăm recunoștința pen
tru grija părinților noștri, adevărați eroi ai zilelor 
noastre, ,a .partidului, față de copilărie.

y

Ziua de 16 mai pen
tru mine a început cu un 

se terminase
Spre 
tre- 

venit 
că 

este 
apropiere. 

Cu 63 de ani pe umeri 
și cu peste optzeci de 
kilograme cit am și cu 
butelia goală în mină, 
am pornit grăbit spre 
locul indicat,

• Era o zi eu soare și 
o droaie de copii S- ‘ t- 
cau. de la blocul in ca-
 / ; m - < - r - , i , -

mie necaz :
gazul din butelie, 
norocul nostru, n-a 
cut mult timp și a 
o vecină cu vestea 
mașina cu butelii 
parcată prin

Cartierul Carpați 
Petroșani. La grădinița 
cu program prelungit.

Alina WAGNER, 
clasa a VIII a A, 

Școala generală nr. 4 
Petroșanii

..J:’ I al
jj

"jH

: Cu sinceritate și fer
voare, copiii Văii Jiului 
participă cu totală dă
ruire la o intensă și dina
mică viață educativă și
cultural-artistică. In ac- I care încununează copiii 
tuala ediție a Festivalului de la Școala generală nr. 
național „Cîntarea Romă- ------- 
niei“ s —_ ___ ,___ . ...
formații la care participă 
aproape' 7000 de pionieri Școala generală Aninoasa 
și elevi. Talentul lor —- 
cu exuberantă exprimat 
în genuri artistice de ma
re diversitate, printr-o le
gătură fortifiantă cu via
ța și munca minerilor —

-- „-------------- - ------ ■ 6 Petrila — cu montajul 
s-au constituit 215 literar-muzical coregrafic 

,60 de roșii trandafiri-1 —

.. ..Jocuri muzicale" — 
Școala generală nr. 1 Lu- 
peni — formația de mu
zică ușoară — și Școala 

ța și munca minerilor — generală nr. 1 Petrila. cu 
cste'un punct de referin- brigadă artistică (în foto).

la
de 

cam 
am

re locuiesc și pînă 
mașină 
parcurs 
de 10q 
ajuns.
comotivă vecile cu 
buri. Cînd să trec prin
tre copii, o fetiță' foarte 
frumușică, îmi spune: 
„Nene, vă aj ut eu“. 
„Mulțumesc dragă, las’ 
că mă descurc singur, 
du-te la joacă", i-am 
răspuns. Dar n-a cedat. 
M-a însoțit pînă la ma-

am avut 
o distanță 
metri. Cînd 
gîfîiam ca o lo- 

a-

a 
:;as- 
niî-

— cu

cheia din buzunar și să 
deschid ușa, fetița ple
case pe neobservate. 
N-am apucat să-i spun 
nici mulțumesc. O fac 
pe . această cale. Mai țîr- 
ziu am aflat că o chea
mă Sedlacek Claudia, 
este elevă în clasa a 
IlI-a B, la Școala ge
nerală nr. 5 căreia îi 
face cinste cu această 
ținută morală.

Sincere și calde feli
citări părinților și edu
catorilor.

Emeric LANYI, 
Petroșani, str. Indepen-

îți mulțumesc, fetițo I
șină și, cînd șoferul 
pus butelia plină pe 
falt, fetița a prins
nerul de la capacul bu
teliei și a spus : „Hai- 
dem „Bine, dar ai să 
poți ? N-o să fie prea 
greu 7“ „Uitați-vă la 
mine, nene! Sînt voini
că ! Eu schimb singură 
butelia cînd mămica es
te la serviciu".

Am dus împreună bu
telia pînă la ușa aparta
mentului. Pînă să scot denței, bl. 10, sc. 1, ap- 2

Agendă școlară 
și pionierească

4 O IMPORTANTA întii, 
CONTRIBUȚIE la spori
rea eficienței formative a 
procesului de invățămînt 
o au activitățile de cerc. 
Desfășurate în școli 
case ale pionierilor, 
profile — 209 cercuri ști
ințifice cu peste 4Q00 de 
copii ; 161 tehnico apli
cați ve cu 2500; 71 politico- ductive. 
educative cu 1500 de co
pii; 125 cultural-artistice LA SESIUNEA MU-
cu 2800 tineri artiști; 112 NICIPAUÂ de comuni- 
de pregătire pentru apă- - . . , .
rarea patriei ; 15 uzinale C8rl * referate, care a 
cu profil de minerit — ele a'ut Ioc în cinstea glo- 
stimulează inteligența și rioasei aniversări a 60 de 
creativitatea pionierilor ani de la făurirea Parti
al elevilor. dului Comunist Român,

au participat sute de pio- 
< IN INVĂȚAMINTUL 

PREȘCOLAR, din cămine
și grădinițe, se află 251 

grupe cuprinzînd 5963 
copii. Ei fac parte din 91 
cercuri practic-aplicative 
și 105 formații cultural- 
artistice care, la etapa 
județeană a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei", au obținut 12 locuri

< TINĂRA GENERA- 
. Ț1E din. Valea Jiului se 

pregătește în școli mo- 
J*e derne care dispun de 224 

cabinete, 90 de laboratoa
re, 87 ateliere tehn:c-pro-

nieri și elevi, 30 de 
crări fiind premiate.

lu-

♦ IN CADRUL EDI-
ȚIEI DE IARNĂ a com-
petiției sportive „Dacia- 
da“ au participat aproape 
22 000 de pionieri și șco- ' 
lari, iar Ia actuala ediție 
de vară se află peste 
22 000. /me
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Prezențe românești
BERNA 30 (Agerpres). 

Seria de reprezentanții 
susținute de ansamblul 
Teatrului de operă din 
București în cadrul Festi
valului international mu
zical de la Lausanne a 
culminat cu spectacolul 
de gală „Oedip" de Geor
ge Enescu.

Guvernul federal' elve
țian a fost reprezentat la 
manifestare de prof. dr. 
U. Hochstrasser. șeful O- 
ficiului federal pentru ști
ință si educație si func
ționari superiori din de
partamentul federal al 
afacerilor externe.'

MINISTRUL francez al 
apărării. Charles Hernu. .•> 
hotărît să suspende „pentru 
moment" experiențele nu
cleare de la Centrul de ex
perimentări din Pacific — 
anunță un comunicat ofi
cial difuzat la Paris si ci
tat de agenția France Pres- 
se. Decizia este motivată 
prin necesitate^ studierii 
dosarelor legate de această 
problemă, precizează co
municatul.

AFLAT la Londra, unde 
a conferit cu ministrul de 
externe britanic, președin
tele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest 
(SWAPO), Sam Nujoma, a 
declarat într-o conferință 
de presă că încercările ce
lor cinci stâte occidentale

După spectacol a avut 
loc. sub auspiciile muni
cipalității si conducerii 
festivalului, o întilnire 
între gazde si ansamblul 
bucurestean, în cadrul că
reia reprezentanții elve
țieni au subliniat. în repe
tate r înduri „caracterul 
unic" al operei enesciene, 
„profunzimea inegalabilă 
a muzicii care redă ma
gistral spiritul tragic al 
monumentalei drame an
tice" si „dăruirea artiști-, 
că pe care a dovedit-o în
tregul ansamblu".

din așa-numitul „grup de 
contact" nu reprezintă de- 
cît jumătăți de măsură 
care nu pot să ducă la o 
reglementare a problemei 
Namibiei.

POSTUL de radio Dac
ca, citat de agenția indiană 
de știri PTI, a anunțat că 
președintele Republicii 
Populare Bangladesh, Ziaur 
Rahman, a fost asasinat 
sîmbătă dimineața în ora
șul Chittagong. După cum 
relatează agențiile de presă, 
reluînd știrile transmise de 
postul de radio Dacca, vi
cepreședintele Abdus Sat
tar a devenit președinte ad- 
interim al Republicii Popu
lare Bangladesh. Ca urma
re a morții lui Ziaur Rah
man, . guvernul tării a de
cretat doliu national.

LA SEDIUL din New 
York al Națiunilor Unite 
a avut loc o adunare festi
vă consacrată Săptămînii

ZX • , ......... .

încheierea lucrărilor 
Congresului P.P.R.M.

ULAN BATOR 30 (Ager- 
pres). — în capitala Re
publicii Populare Mongole 
s-au încheiat lucrările ' ce
lui de-al XVIII-lea Con
gres. al Partidului Popular 
.Revoluționar Mongol, Ia 
care au luat parte peste 
800 de delegați, reprezen- 
tînd organizațiile de 
partid din întreaga țară.

Congresul a examinat și 
aprobat Raportul Comite
tului Central la Congresul 
al XVIII-lea al P.P.R.M., 
Raportul Comisiei Centra
le de Revizie si documen- 

de solidaritate cu popoare
le din Africa australă. 
Luînd cuvîntul din partea 
grupului țărilor africane 
la O.N.U., reprezentantul 
permanent al Tanzaniei la 
Națiunile Unite, P. Rupia, 
a adresat comunității in
ternaționale apelul de a-și 
intensifica sprijinul acor
dat mișcărilor de elibera
re din sudul Africii și lup. 
tei drepte a acestora împo
triva regimului rasist de 
la Pretoria.

LA ATENA s-au înche
iat convorbirile dintre pre
ședintele Republiici Elene, 
Constantin Karamanlis, si 
Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, care a întreprins 
o vizită oficială în Grecia. 
După cum transmite agen
ția BTA, convorbirile s-au 
axat îndeosebi pe exami
narea stadiului si perspec
tivelor dezvoltării relațiilor 
economice bilaterale. 

tul privind Direcțiile prin
cipale alo dezvoltării eco
nomice si culturale a 
R.P. Mongole pe anii 1981— 
1985, ..Delegații la Congres 
au ales organele de con
ducere ale partidului.

Jumjaaghiin Țedenbal a 
fost ales Secretar general 
al C.C. al P.P.R.M.

Din partea Partidului 
Comunist Român, la lu
crările congresului a parti
cipat o delegație condusă 
de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv 
al CC. al P.C.R.

Dezvoltarea 
cooperării 
între țări 
nealiniate

BELGRAD 30 (Agerpres). 
Comunicatul dat publicită
ții la încheierea vizitei o- 
ficiale efectuate în R.S.F. 
Iugoslavia de Taha Yassin 
Ramadhan. prim-vicepre- 
mier al guvernului Iraku
lui, și a convorbirilor pe 
care acesta le-a purtat cu 
oficialități ale țării-gazdă 
relevă că relațiile de co
operare dintre cele două 
țări se dezvoltă pe multiple 
planuri, existînd do
rința reciprocă de a le ex- 
tinde în continuare.

Prognoza vremii 
pentru luna iunie

Caracterizarea gen&fșlă. 
Temperaturile medii luna
re vor fi mai scăzute decît 
cele normale, exceptînd 
vestul țării, unde se vor 
situa în limite- normale. 
Frecvența pătrunderilor 
reci va fi mai mare în pri
ma jumătate a lunii. Regi
mul pluviometric va fi în 
general normal, iar pe al 
locuri excedentar.

Intervale caracteristice :
I— 5 iunie — vreme 

schimbătoare cu cer tem
porar noros. Ploi cu carac
ter local vor cădea în
deosebi în zonele de deal 
si de munte. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat, 
predominînd din sectorul 
estic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 7 
si 16 grade, iar cele maxi
me între 18 si 26 grade, 
mai ridicate în sud.

6—10 iunie — vreme în 
general frumoasă, cu cer 
variabil, mai mult senin. 
Izolat — averse de ploaie 
si descărcări electrice. Vînt 
slab pînă la moderat, tem
peratura în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse în
tre 8 și 18 grade, iar ma
ximele între 20 și 28 gra
de, local mai ridicate.

II— 15 iunie — vremea 
se va răci si va deveni în 
general instabilă. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros 
în nordul și în estul țării. 
Ploi cu caracter de aversă, 
însoțite de descărcări e- 
lectrice si de unele inten
sificări ale vîntului vor că
dea în cea mai mare parte 
a tării. Pe alocuri cantită
țile de apă vor depăși 20 
1/mp în 24 de ore. Izolat
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se va semnala grindină. 
Temperaturile minime în
tre 7 și 17 grade, iar cele 
maxime între 16 și 26 gra
de, izolat mai ridicate la 
începutul intervalului.

16—20 iunie — vreme în 
general frumoasă, cu cer 
variabil mai mult senin în 
cursul dimineților. După- 
amiaza si spre seară, izolat 
se vor semnala ploi de 
scurtă durată însoțite de 
descărcări electrice. - Vînt 
slab. Temperatura în creș
tere. Minimele vor fi cu
prinse între 9 si 19 grade, 
iar maximele între 20 și 30 
grade.

21—25 iunie — vremea 
va continua- să se încăl
zească. dar va fi instabilă 
în nord-vest si în regiunile 
de deal și de munte, unde 
înnourările vor fi maț ac
centuate si local va ploua. 
In celelalte regiuni cerul -r 
va fi variabil, iar ploile 
izolate. Vînt slab pînă la 
moderat, predominînd din 
vest și sud-vest. Tempera
turile minime vor fi __ cu
prinse între 11—21 grade, 
iar maximele între 22—32 
grade.

26—30 iunie _  vreme în
general frumoasă, instabilă 
în regiunile din sudul tării, 
unde cerul va fi mai mult 
senin. In celelalte regiuni 
cerul va fi variabil și pc 
alocuri vor cădea ploi 
însoțite de descărcări elec
trice. Vînt slab pînă la mo
derat din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 12—22 
grade, iar cele maxime în
tre 23—33 grade.

artistic:
Pre
tară.

TV

22,30

9,15
16,00

19,45

Mica publicitate

Se

18,50
19,00
19,25

Jarda 
de

Se de-

Petroșani. 
(503) ' 
legitimație 

autobuz

Transmitem sincere 
condoleanțe familiei și 
rudelor îndoliate.

Iuliu, eliberată . de F.M.P. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(505)

PIERDUT contract de

: de stu-
Drăghici 

eliberat de Institu- 
mine
nul.
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31 mai
PETROȘANI — 7. No

iembrie : Strada Hano- 
vra ; Republica : Sub 
patru steaguri Unirea: 
Fata morgana.

PETRI LA : Capcana
mercenarilor.

LONEA: Vedere de 
la mansardă.

ANINOASA: Lancea 
de argint.

VULCAN — Luceafă
rul : Vizită la domici
liu ; Muncitoresc: Pri
etenii mei. indienii.

LUPENI — Cultural : 
Domnișoarele din Wjl- ■; 
ko ; Muncitoresc : Ui
mitorul căpitan Nemo.

LONEA : Secretul ni
sipurilor;.

VULCAN — Luceafă
rul : Libera, dragostea 
mea ; Muncitoresc : Pri
etenii mei, indienii.

LUPENI — Cultural :
Domnișoarele din Wil- 
ko ; Muncitoresc: Ui
mitorul căpitan Nemo.

URICANI : Braconi
erii.

1 iunie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Femeia fără 
nume ; Republica : Ca
ută vîntul; Unirea: O- 
mul și fiara (I—II),

PETRI LA : Capcana 
mercenarilor.

31 mai
8,30 Copilărie — vis 

și cutezanță. Emi
siune dedicată Zi
lei internaționale 
a copilului.
Film serial pen
tru copii : Peri
peții de vacanță. 
Omul șj sănăta
tea (reluare). 
Viața satului. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical. 
Șah.
Telesport.
Ecranizări după 
o'pere literare ro
mânești. „Răscoa
la" după romanul 
luj Liviu Rebrea-

— partea I.
18,30 Selecțiuni din 

spectacolul de ga
lă de la Sala Pa
latului Republicii 
Socialiste Româ

nia, dedicat Zilei 
de 1 Iunie.

19,00 Telejurnal.
19,25 Cîntarea României. 

De pe marea sce
nă a țării, pe mi- 

. cui ecran
20.50 Film ;

„Căutarea" 
mieră pe 
Producție a stu

diourilor america
ne.
Telejurnal. Sport.

1 iunie
Emisiune în lim
ba maghiară. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.
Anii noștri 
lumină. Emisiune 
dedicată Zilei in
ternaționale a co
pilului.

20,45 Roman-foileton : 
Karl Marx — anii 

tinereții. Episodul 3
21.50 Cadran mondial, 
22,15 Telejurnal.

I. C. S. M. I. PETROȘANI
organizează, cu ocazia

COPILULUI
PENTRU

în zilele de 1 iunie
ora 17, în iolul Ca
sei de cultură Petro-
șani, și 2 iunie,
10, la magazinul 106 

confecții Petriia.

PĂRINȚI 1

Unitățile speciali
zate în desfacerea

VINI) Dăeia 1300, tele
fon 43043 Petroșani. (501)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Sofica. eliberată 
A.U.T.L. Petroșani, 
clară nulă. (502)

PIERDUT carnet 
dent pe numele 
Costin, 
tul de 
declară

PIERDUT 
călătorie pe

închiriere pe numele
Iosif, eliberat de E.G.C.L. 
Petroșani. Se declară nul. 
(506)

ANUNȚURI DE FAMILIE

I
I

articolelor pentru 

pii vă oferă un bo-
gat sortiment 

mărfuri.

de 
pe 

numele Căldărăr Vaier, e- 
liberată de I.G.C.L. Petro
șani. Se declară nulă. (504) 

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szido

COLECTIVUL Consi
liului popular al ora
șului Lupeni este ală
turi de familia greu 
încercată de pierderea 
celei care a fost

săbAu GHIZELA.

FAMILIILE Lupu și 
Petrescu anunță cil a- 
dîncă durere încetarea 
din viață a celuj care 
a fost bun soț, tată, so- 

. cru. bunic și frate 
LUPU IOAN.

Inmormîntarea va a- 
vea loc luni. 1 iunie 
1981, ora 15 din strada 
Anton Pann nr. 54, Pe
troșani. (507)

confecții pentru 

fetițe și băieți

tricotaje

jucării.


