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‘O înaltă îndatorire patriotică

Pe primul loc
CU producția

Ritmicitate în extracție Instantaneu de muncă din cadrul halei de num laj al complexelor meca
nizate de la I.U.IM. Petroșani. loto: N. ȘTEFAN

con- 
înce- 
men- 

între-

pășirea prevederilor de 
plan s-a remarcat sec
torul III, cu un plus de 
peste 500 tone de căr
bune cocsificabil. Prin
tre brigăzile cu cele mai 
bune rezultate 
trate se 
Pintecan, 
măzescu, 
vacs.

care 
bazi-

în trecerea 
în 
carbonifer 

tot 
pri-

In 
se desfășoară 
nul nostru 
pentru a da tării
mai mult cărbune, 
mul loc prin producția 
extrasă suplimentar — 
peste 1 000 tone de căr
bune cocsificării — 11
ocupă la zi minerii ce
lei mai mari 
toare de cărbune 
ficabi'l din țară — 
Lupeni.
l.M. IIVEZENI

minerii 
producă- 

cocsi- 
I.M.

Mina Bărbătenî 
tinuă și în acest 
pu<t de lună să se 
țină în rîndul
prinderilor fruntașe pe 
bazin, rămînînd între
prinderea cu cele 
constante realizări 
depășiri ritmice. In 
dul sectoarelor cu 
tribuție de seamă

mai
și

rîn-
o
la. de-

cori-

înregis- 
numără Ion
Andronie Gru-
Sigismund Ko-

Producție record in 7 iulie
Livezeni a obținutColectivul minei

la încheierea schimbului IV al zilei de 
7 iulie ur record al întreprinderii la 
producția de cărbune extras, materia
lizat printr-o depășire a sarcinilor 
plan cu 516 tone de cărbune, cea 
mare cantitate de cărbune extras 
te plan ir ziua amintită, în Valea 
lui. In cadrul întreprinderii, cea 
importantă contribuție au avut-o 
ncrii sectorului III prin depășirea 
cinilcr planificate pentru ziua

__________________________________________

de 
mai 
pes- 
JiU- 
mai 
mi- 
sar-

respec-

tivă 
le-a 
lună 
lizat 
te față de prevederi, la productivitatea 
muncii — indicator la care au obținut 
un plus de 600 kg/post

Ileahiăr- meritorii pentru ziua de 7 
iulie au obținut și minerii sectorului 11 
care au înregistrat, la rîndul lor. o de
pășire a sarcinilor de plan de 78 de 
tone.

cu 471 tone de 
asigurat un plus, 
de aproape 200 
are la bază depășirile înregistra-

cărbune, ceea ce 
la zi, pe această 
tone. Plusul rea-

Implicare și răspundere 
muncitorească

nerția și indisciplina 
nu pot „salva" 

soarta producției
,aport“ deloc de in- 

care 
Ani

se
care

Un „ 
vidiat la restanta pe 
o acumulează mina

- Roasa la încheierea 
mestrului I — la 
ne-am referit în zilele tre
cute — îl are sectorul II 
— 21 500 tone cărbune,
deci peste un sfert din 
minusul minei. In medie, 
sectorul a înregistrat 
primul semestru o 
tanță zilnică de cîte 
tone de cărbune și o 
ductivitate cu 536 kg/post 
mai mică decît s-a pla
nificat.

în 
res- 

136 
pro-

Bokor, în abatajul de pe 
stratul 15. Un frontal fru
mos, în general 
treținut, ca de 
galeria de bază 
tul XI pe unde 
cuează, 
sivitate, 
tajului prin puțul auxiliar 
sud. Distanța dintre puț 
si abataj e de circa 240 
m ; deci, există condiții 
optime de evacuare a 
producției ; abatajul are 
o poziție bună. condiții 
pentru ca frontalul să lu
creze la capacitate. ca

aproape 
producția

bine in- 
altlei și 
și orizon- 
se eva- 
în exclu- 

aba-

Printre brigăzile frun
tașe ale sectorului XI 
al minei Lupeni, care 
lucrează la pregătirea 
viitoarelor fronturi de 
producție se numără și 
cea condusă de minerul 
Simion Tic Depășirile 
medii lunare ale brigă 
z.ii ating 150 mc. In 
imagine brigadierul Si
mion Tic alături ,|e doi 
dintre ortaci după ie
șirea din șut.

@ învățămintele stagnărilor unui abataj 
frontul de mare capacitate, dotat cu utilaje 
moderne

Analiza cauzelor rămi- 
nerii in urmă impune a- 
tențicj principala capa
citate de producție a sec
torului — abatajul fron
tal de pe stratul 15 —
dotat cu o combină mo
dernă de tăiere și cu sus
ținere hidraulică indivi
duală. Acest abataj cu o 
pondere de peste 75 la 
sută din producția sec
torului nu și-a realizat 
planul decît într-o sin
gură lună, în februarie. 
Minusul provine, pe Un
gă plasarea incompletă 
a abatajului, și din pro
ductivitatea scăzută a 
muncii față de un plan 
destul de modest — 6,394 
tone/post, brigada nu re
alizează decît 6,143 tone/ 
post.

...Ne aflăm față în față 
cu brigadierul Nicolae

brigada să-și îndeplineas
că sarcinile. Și totuși...

— ...Avem necazuri, 
susține brigadierul care 
timp de 10 ani s-a numă
rat printre fruntașii mi
nei. Din necazurile enu
merate reținem că trans
portoarele sînt „obosite*" 
și se defectează des, că 
se „betonează" din cauza 
sterilului, că lipsesc de
seori piesele de schimb; 
avansarea e îngreunată în 
unele zone din cauza 
surării tavanului, 
nici evacuarea producției 
nu ține pasul cu ritmul 
abatajului, respectiv 
tăierea, din lipsă de 
gonete.

cu 
va-

Ioan DUBEK

(Continuare in j>ag. a 2-a/
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Rezultatele 
întrecerii 
socialiste

— luna iunie 1981 —

Potrivit sarcinilor re
ieșite din hotărirea Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. doi 
26 mai ac. privind îm
bunătățirea modului d<» 
organizare și desfășura
re a întrecerii socialiste, 
publicăm rezultatele în
trecerii între colectivele 
întreprinderilor munici
piului nostru, pe luna 
iunie. In ordinea pune 
tajului obținut, pe baza 
realizării print ip-> I i lor 
indicatori de plan, pe lo
curi fruntașe s-au șituat 
colectivele :

întreprinderi miniere
Locul I — l.M l»ăr- 

bă'eni 4-529 puncte ;
Locul II — l.M Lu- 

peni 4-231 puncte ;
Locul III — l.M l*j- 

roșeni 4-167 puncte.

O mențiune aparte <e 
cuvine pentru l.M. l’-ăr- 
băteni: colectivul aces
tei întreprinderi a reali
zat toți cei 6 indicatori 
de bază ai activității pro
ductive atît în luna iunie 
cit și pe semestrul 1, a- 
cumulînd astfel cel mai 
mare punctaj pozitiv în 
întrecerea socialistă.

Construcții de mașini
Locul i — I.R.I.U M P
-j-385,5 puncte ;
Locul II — I.U.M.P. 
4-260,2 puncte.

Consilii populare
Locul i — I.G.C.L. Pe
troșani -j-289,6 puncte.

Celelalte întreprinderi 
economice cpn Valea Jiu
lui nu au îndeplinit mi
nimul de 4 din cei 6—7 
indicatori de bază și nu 
au trimis la Consiliul 
municipal al sindicatelor 
fișele de urmărire a 
punctajului și evoluției 
colectivelor de muncă 
respective în întrecerea 
socialistă.

In cincinalul 1976—1980, 
au realizat peste preve
deri 369 ml lucrări de 
deschideri. In perioada 
care a trecut din acest an. 
primul an al cincinalului 
calității și eficienței, mi
nerii sectorului au reali
zat peste plan 35 ml lu
crări de deschideri. Che
ia succesului ? Impli
care și răspundere mun
citorească, comunistă în 
efortul îndeplinirii sar
cinilor economice. De 
fapt „cartea de vizită" 
a unor eroi ai muncii ar 
fi incompletă, dacă nu 
am apela din nou la no
tițele din carnetul de re
porter. Spicuim secvențe 
din activitatea unui vred
nic colectiv. Privirea ne 
este atrasă de cifra plus 
338 mc in dreptul căreia 
stă scris numele cunoscu
tului brigadier Constan
tin Niță. Acest nume l-am 
văzut scris și pe panoul 

i in
tui 

Ni(ă a fost an de an frun
tașă în producție, că aici 
se muncește, nu șagă. 
Nu se admite nici o aba
tere de la regula folosi 
rii integrale a timpului 
de lucru la front, de la 
disciplina muncii.

S / n popas la mina 
II Vulcan, printre des

chizătorii de „dru
muri subterane", confir
mă adevărul că sectorul 
VIII nu este nurriăi un 
loc. unde se realizează in 
prezent galeria magistra
lă de la orizontul 
orizont pe care se 
transporta 
ducție a 
ci și un spațiu de afirma
re în muncă. Ofensiva

a 
deschidere 

ca avan- 
inteligen- 
minerești. 

tehnicieni, 
gineri, în tripla lor 
litote de proprietari, 
producători și beneficiari, 
formează un detașa
ment puternic ce promo
vează, cu curaj noul, par
ticipă activ la solutiona
rea celor mai importante 
cerinfe ale producției. 
Implicîndu-se în activita
tea de extracție. ei iși ti

ndere 
ori- 
mi- 

t la 
: por-

res- 
comunistă. 

în linii 
„radiogra- 

a rezultatelor 
minerii sec— 

investijii. (Continuare in pag. a 3-a)

360. 
va 

întreaga pro- 
întreprinderii,

către o nouă calitate 
lucrărilor de 
are de altfel 
post afirmarea 
ței și dăruirii 
Mineri,

sumă o mare răsput 
pricind deschiderea 
zontului 360, viitorul 
nei — misiune grea 

îndeplinirea căreia au
nil cu hotărîre și 
ponsabililate 
/ncercăm 

mari ,o 
fie" 

obținute de 
torului VIII,

in- 
ca-

dim 91 pe. 
fruntașilor. Sintem 
formali că brigada

Calificativul calității apartainsntelor îl dau locatariiCînd la superficialitatea constructorilor se adaugă cea a comisiei de recepție
In prima zi a anului în 

viitorului
Vulcan u- 

recepție a 
a recep-

a fost sub orice 
spațiile comcr-curs, în zona 

centru civic al 
lui, comisia de 
apartamentelor
ționat blocul 17 cu două 
scări, 32 apartamente și 
spații comerciale la par
ter. S-a recepționat, deși 
stadiul de finalizare a

bloeului 
critică : 
ciale nefiind definitivate 
și închise, conductele de 
alimentare cu apă caldă 
și rece, conductele de ca
nalizare nefiind etanșe 
ceea ce a permis scurge
rea apei și formarea unor
băltoace în subsolul blo-'U«ntinuare în pag. a 2-a)

cului. De asemenea, fini
sajul exterior al blocului 
nici măcar nu era înce
put, vîntul și frigul 
trunzînd în 
tamente pe

pă- 
voie în apar- 
la marginea

Ștefan NEMECSEK

——————

în pagina a 3-a
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Nu mai este necesar să 
facem o pledoarie pentru 
importanța reintroducerii 
în circuitul economic a 
ambalajelor și valorifica
rea acestora, problemă 
care a devenit obligație 
cetățenească, ch^tiune de 
fond pentru întreprinde
rile care operează cu a- 
cestea. In coloanele ziaru
lui nostru am abordat de
seori această temă, î-n do
rința de a impulsiona ac
tivitatea de achiziții, 
preluare și ____
expediere a ~
ambalajelor 

din sticlă.
tă însă că 
luționarea 
perativă 
mișcării < 
balajelor încă 
mai „suferă" 
pe alocuri.

La ora raidului efectuat 
(23—24 iunie), am găsit u- 
nități comerciale din ca
drul l.C.S.A. și A.P. Petro
șani, unde problema aces
tor ambalaje a fost rezol
vată aproape în întregi
me. Astfel 
gestionarii

rul unității exista amba
laj lemnos, degradat de 
intemperii încă din timpul 
iernii. Așa cum ne spu
neau vînzătoarele Elisa- 
beta Tărțan și Raveta Mun
tean de la acest magazin, 
spațiile de depozitare 
ind mici, ambalajul 
sticlă se depozitează 
sala de servire, în 
de carton, îngreunînd
culația cumpărătorilor.

La unitatea nr. 42 Pe
trila erau în stoc 5—6 ma-

mai 
care 
atît 

Și

de

i

modul în care

„Steagul roșu“ a criticat,
organele vizate răspund

fi- • 
de 
în 

cutii 
cir-

Ia- 
i so- 
i o- 

a 
am-

Cu justâfâcâri 
și promisiuni nu pot fi 

ridicate ambalajele

aflăm, de la 
Romică Dobru 
nr. 1), Cons- 
el (magazinul 
rictor Popescu 
ir. 12). că ani- 

fost rid cate 
îscongestionind 
:ru depozitarea 
Ma, există u- 

(din păcate 
îulte) unde nu 

realizat «cest lucru și 
din vina conducători- 
de unități. Spre exem

plu, la unitatea nr. 31 Lo- 
nea. Ileana Gregus avea 
în stoc cel puțin 3—4 ca
mioane de ambalaj 
care ar fi trebuit 
de mult. Ultimele 
porturi s-au făcut 
iunie și 19 iunie a c. Prin 
urmare, săptămînal se ri
dică o mașină. Oare este 
suficient ?

Aceeași situație am în- 
tîlnit-o și la unitatea nr. 
29 Petrila unde și spațiile 
de depozitare a mărfuri
lor erau blocate, iar în ju-

s-a 
nu 
lor

?

sticlos 
predat 
trans- 

în 11

șini de ambalaj care blo
cau complet o magazie de 
mină, iar curtea era plină 
cu ambalaj lemnos. Și 
aici depozitarea ambalaje
lor se face chiar și în 
spațiile destinate servirii 
cumpărătorilor. Din. avi
zele de expediere reieșea 
că se ridică cam trei ma
șini pe săptămână, ceea 
ce nu-i rău, dar insufi
cient pentru lichidarea sto
curilor mai vechi.

Magazinul nr. 26 Petrila, 
gestionar Ana Șerban. era 
complet blocat de amba
laj de sticlă 
proximativ 20 
Ultimele date 
fost ridicate 
au fost 8 iunie și respec
tiv 17 iunie. O situație a- 
semănătoare am 
la magazinele 
din Aeroport, 
32, (responsabil 
Dragomir) și magazinul nr 
10 (responsabil Ana Po
pescu).

La încheierea raidului 
nostru am ajuns și la
tovarășul Mircea Uscatu, 
șefuj secției I.C.V.A. Pe
troșani.

Notăm opinia șefului do 
secție : „Intîmpinăm e se
rie de greutăți, după uni
ficarea din iunie 1980 a

și lemn (a- 
de mașinii), 
cinci au 
ambalajele

găsit și 
mai mici 

magazinul 
Nicoleta

Subunitate de frunte
La compania de pom

pieri militari Petroșani 
s-a încheiat recent un nou 

instrucție care s-a 
t în lumina indi- 
J->te de tovarășul 

iușescu la con- 
a activului 
bază ale ar

cele obți- 
.•mele de 
ă- politi- 
ate au re- 
acumula- 

tă de cadrele de comandă 
și ostași, peste 85 la sută 
dintre ei fiind deținători 
ai insigne; „Militar de

frunte". Aceste 
au determinat ca, 
a 12-a oară 
companiei de 
militari Petroșani să i se 
acorde titlul de subunita
te de frunte. Noul succes 
constituie pentru cadrele 
de comandă ale companiei, 
în frunte cu comuniștii. Un 
imbold pentru a depune e- 
forturj și mai stăruitoare 
în 
pe 
Și

rezultate 
pentru 

consecutiv, 
pompieri

scopul perfecționării și 
mai departe a stilului 
metodelor de muncă.

Ion JITEA, 
plutonier adjutant

Notă

Mostră... comercială
26 iunie, oraVineri, 

12,45, oră de masă la res- 
taurantul 
RIA I. 
ospătară 
petiția organistului 
orchestră, 
la o mică 
în „salonul roșu".' Ora 
13,00. La cererea noas
tră vine, totuși, o ospă
tară. Zîmbitoare. Zîmbi- 
toare. dar ' fără ecuson ! 
îi cerem să și-l prindă 
în piept. Acceptă cu 
nervi ! Ce-or căuta ner
vii în localurile de a- 
limentație publică ? „A- 
vețj ciorbă de burtă ?“. 
„Nu știu dacă e gata". 
,.Dar e ora 13,00...“. „Să 
mă uit". Ma, trec 5 mi
nute. Vine și meniul. 
„E gata și ciorba de 
burtă 1“ De fapt era ga
ta de la ora 12,00. dar 
dînsa nu avea de unde 
Să știe. Ce să faci ? „Fe
lul doi 7“ „Un grătar" 
„Nu servim grătar Ia

de. 
„Minerul". 
„asistă" la

CATEGO-
O 

re- 
din 

Cele;.die sint 
.ședință"

ora mesei 1“ Ciudată 
optică ! „Dar la masa 
vecină ați adus grătare!" 
„Dînșii au comandat la 
ora 11,30". Extraordinar ! 
Și de la 11,30 vecinii 
noștri de masă au pri
mit cele două grătare de 
vită la ora 13,00. Abia 
or fi tăiat-o 1 Urmează 
parlamentări. Lungi, o- 
bositoare, nelalocul lor. 
Local de categoria I. 
Bucătăreasa de serviciu 
ne oferă (treacă de la 
noi !) un grătar de vită. 
Numai că lipsește... pof
ta de mîncare.

Invităm pe această 
cale conducerea unității 
la reflecție asupra celor 
relatate și așteptăm să 
nl se comunice și măsu
rile. Ospătară cu „prici
na" se numește Melania 
Șerbu.

Mircea BUJORESCU

secției I.C.R.A. cu I.C.V.A. 
Dacă pînă atunci dispu
neam de 7—10 mașini zil
nic, acum abia dacă 
avem 2—3 mașini 
trebuie să le folosim 
pentru achiziție, cit
pentru expediere. Exista 
și există și acum un gra
fic de eșalonare a ridică
rii ambalajelor, dar care 
nu poate fi urmărit di
rect deoarece distribuito
rii de pe mașinile cu 
mărfuri dirijează în așa 

fel mașinile 
îneît să ajun
gă cu ele goa
le, fie la uni
tățile care nu 
au ambalaj 
pentru a fi ri
dicat, fie la u- 
nitățile care 
le convin lor 
și așa s-a 
ajuns ca la 

unele magazine să existe 
ambalaje în cantități va- 
gonabile. De asemenea, 
personalul muncitor, după 
unificare, a fost redus cu 
peste 50 la sută (din 104 
muncitori au rămaș doar 
40) ceea ce este foarte 
puțin".

Dacă I.C.R.A stă așa 
cum stă cu colectarea am
balajelor, o situație șj mai 
critică am întîlnit în acti
vitatea de colectare din 
partea C.P.V.I.L.F. Pe toa. 
tă raza de acțiune unde 
am întreprins acest raid- 
anchetă am găsit 
impresionante de 
neridicate. Unele 
nu mai predaseră 
de o lună.

Ne întrebăm.
duri

I 
|

c

Mai mult respect 
față de călători
Prin

se desfășoară, transpor
tul în comun in unele 
zile produce mar; ne
cazuri călătorilor. Sîn- 
tem cu toții derutați. 
Alergăm, în zorii zilei de 
la stația Coroeștj înapoi 
spre Vulcan centru cu 
speranța că doar-doar 
vom reuși să ne urcăm 
în vreun autobuz. Sin- 
tem puși în situația de 
a Pleca de acasă la o- 
rele 5,30—5,40 și nu 
o dată s-a intîmplat să 
nu ajungem la ora 7 la 
serviciu. La orele cînd 
e mai necesar, unii Șo
feri merg înainte de la 
liceul- Vulcan Pe strada 
Republicii, fără a intra 
pe bulevardul Victoriei, 
respectiv ocolesc stația 
Coroești. Alții intră pe 
bulevardul Victoriei, 
dar nu opresc, în auto
buz deși mai este loc 
pentru cîteva persoane. 
Am așteptat în repeta
te rîndurj răbdătoare, 
împreună cu alti călă
tori, în stația Coroești 
însă degeaba. Șoferul 
autobuzului cu nr. 31 
IID 1645 Lupeni — Pe
troșani, spre exemplu, a 
încetinit. s-a uitat la 
noi și a apăsat pe ac
celerație. înțeleg că e- 
xistă unele greutăți dar 
atitudinile pe care le-am 
relatat nu sînt legate 
de acestea și consider 
că și A.U.T.L.P.-ul tre- 
buie să aibă mai mult 
respect față de noi, cei 
care îi plătim anticipat 
abonamentele de călă
torie.

Eugenia RUSU,
I.R.I.U.M etroșani

5 
s

r 
I

E

C 
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Neatenția a fost condamnată
Cu referire la nota critică „Peste gard sau prin 

gard", publicată în ziarul „Steagul roșu" nr. 8899, 
conducerea întreprinderii de utilaj minier Petroșani 
ne-a informat că atit ruperea panoului de gard (Pre
fabricat din beton), cît Și a pinulu; de la marginea 
șoselei la care s-a referit nota, s-au produs din cauza 
neatenției și a slabei calificări a tractoristului care 
a efectuat lucrări de eliberare a amplasamentului 
pentru noile construcții programate în zona respec
tivă. Cazul a fost prelucrat cu formația respectivă 
de muncitori, iar tractoristul aspru criticat. „Ne în
sușim critica adusă — se spune în răspunsul trimis 
redacției — pentru manifestarea de iresponsabilitate 
din partea tractoristului și vă mulțumim pentru spri
jinul acordat".

Avertisment pentru... flori
prelucrat cu locatarii ii lo
cului. C-u acest prilej, îm
potriva locatarelor Victoria 
Păduraru și 
ko din blocul 13 
măsura aplicării a 
nui avertisment, 
tă s-a formulat 
mentul că în cazul 
se vor mai comite degra
dări de grădini de legume 
și flori șs vor lua împotri
va vinovaților măsuri mai 
severe".

S-au luat măsuri, dar...
La articolul cu titlul „Trebuie intensificate ac

țiunile de ordine și curățenie", publicat în „Steagul 
roșu" nr. 8882, ne-a răspuns conducerea Grupului de 
șantiere Valea Jiului al T.C.H.: „Materialele rămase 
din executarea blocurilor nr. 47 și 48 din apropierea 
blocurilor 101—103 din strada Republicii — Petroșani 
au fost îndepărtate. A mai rămas o singură baracă 
metalică, amplasată pe locul indicat de Consiliul 
popular municipal, întrucît Grupul de șantiere mai 
are de executat în zona respectivă lucrări de canali
zare și rețele de termoficare pentru blocurile 
46 A, 46 B și 46 C“.

Constructorii de la Grupul T.C.II. au luat 
măsuri dar zona respectivă continuă să fie tot 
șită. Pe cînd finalizarea și a acestor lucrări 1

Răspunzîndu-ne la scri
soarea publicată în „Stea
gul roșu'1' din 22 mai a.c., 
referitoare la manifestări
le de dispreț din partea 
unor locatari față de mi
ca grădină de legume și 
flori de la blocul nr. 13 
din cartierul 8 Martie — 
Petrila, miliția municipiu
lui Petroșani ne-a comuni
cat 
tele

următoarele : „Aspec- 
semnalate în ziar s-au

Olga Cza- 
s-a luat 
cite u- 

Totoda- 
avertis- 
în care

cantități 
borcane 

unități 
borcane

Foto : Șt. NEMECSEK

nr.

ce gîn- 
au tovarășii de la 

I.C.R.A. și C.P.V.I.L.F, și 
nu numai dînșii, acum 
cînd fabricile de conserve 
sînt în plină activitate ? 
Să fi uitat oare întreprin
derile de colectare și va
lorificare a ambalajelor 
că această activitate este 
reglementată ■ prin lege ?

Cu justificări și promi
siuni ambalajele, fie 
sticlă, fie din lemn, 
pot fi valorificate și 
spațiile magazinelor 
congestionate.

Gheorghe BOȚEA

în cadrul noului 
cartier Bucura din ora
șul Uricani s-au des
chis magazine noi și 
moderne ce oferă cum
părătorilor o largă ga 
mă de produse. în ima
gine instantaneu din 
cadrul unității nr. 325 
tricotaje.

LA TÎRGU MUREȘ Stadionul se pregătește pentru
Arcașii din Aninoasa au cucerit 
cupele pe echipe și individual

In perioada 25—28 
nie a.c. municipiul 
Mureș a găzduit i 
1981 a tradiționalei 
petiții cu caracter 
blican organizată de 
soeiațiile 
P.T.T.R. și Voința din lo
calitate. Au participat toa
te secțiile afiliate, aceasta 
și cu scopul realizării ha
remurilor de clasificare, 
ce dă dreptul de partici
pare la finalele Daciadei 
pentru sportivii de perfor
manță. Sportivul Aurel U- 
rițescu, revenit din arma
tă, a muncit mult la an
trenamente și a reușit 
prin rezultatele bune ob
ținute să cîștige „Cupa 
P.T.T.R. Tg. Mureș" cu 
cel mai bun punctaj al a- 
nului la simplu FITA : 
1227 puncte și să obțină 
locul II Ia „Cup", Voința 
Tg. Mureș". duPă ân duel 
pasionant cu antrenorul 
său Vasile Tămaș la cîte
va puncte (1292 puncte 
față de 1296 puncte).

Pe echipe. Aurel Urițes- 
cu, Vasile Tămaș și Petre 
Feier (ultimul rexenit din

; iu- 
Tg. 

ediția 
com- 
repu- 

a- 
sportive

armată cu multă ambiție) 
au cucerit ambele trofee 
la seniori.

La junioare II echipa 
formată din Adriana Șer- 
ban, Liliana Boescu și 
Marinela Blaj a ocupat lo
cul II. Rezultatele excep
ționale ale seniorilor la 
individual șj pe echipe ne 
dau speranțe ca la etapa 
finală a Daciadei de per
formanță. ce se va desfă
șura în perioada 23—27 
septembrie pe cochetul 
poligon din Aninoasa, gaz
dele vor ținti din nou bine.

Ca urmare a rezultate
lor obținute sportivul Au
rel Urițescu a fost selec
ționat în lotul național 
care în luna iulie va par
ticipa la o competiție in
ternațională în Bulgaria.

Felicităm sportivii, an
trenorul și biroul secției 
de tir cu arcul în frunte 
cu pasionatul președinte 
Eugen Șerbănescu pentru 
modul cum se preocupă 
de crearea condițiilor de 
pregătire și educare 
sportivilor.

Aurel SLĂBII

a

primirea oaspeților

Eehâg>u se asatFeaseasâ 
c&a asiduitate

cam 
l'otbai

Cucerind titlul de 
pioană județeană la 
ediția 1980—1981 reprezen
tativa minerilor din Ani
noasa a obținut dreptul de 
a susține meciurile de ba
raj pentru a promova in 
divizia C. Mai are deci de 
trecut ultimul și cel mai 
greu hop care va decide 
dacă iubitorii fotbalului 
din Aninoasa vor avea sau 
nu echipa jn al treilea eșa
lon valoric al țării. Așa se 
explică faptul că după ter
minarea campionatului în
tregul lot a continuat cu 
și mai multă seriozitate 
pregătirile sub îndrumarea 
antrenorului Gheorghe A. 
nisie. Concomitent cu an
trenamentele echipei se e- 
xecută lucrări de amenaja
re Și modernizare a sta
dionului. Iarba de pe sta
dion a fost cosită, s-a adus 
pămînt vegetal, terenul a 
fost nivelat ca-n palmă.

insămînțată iarbă special 
adusă în acest scop, iar un 
compresor bătătorește pă- 
mintul. Pe parcurs se vor 
executa și unele lucrări de 
modernizare Și alte amena
jări menite să asigure con
diții optime jucătorilor, 
arbitrilor și spectatorilor 

-ce vor veni, cu siguranță, 
în număr mai’e să-și susți
nă echipa favorită Și Ia 
toate aceste lucrări iși a- 
duce contribuția unul din 
foștii mari jucători ai 
Jiului Petroșani și ai Mine
rului Aninoasa. tovarășul 
Tudor Bulea, locuitor al 
comunei. Încheiem urînd 
echipei din Aninoasa suc
ces în meciurile de baraj 
și în caz de reușită, acti
vitate îndelungată în divi
zia C.

D. CR1ȘAN
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Superficialitatea
constructorilor

In perioada care a tre
cut de la începutul a- 
nului activitatea politi
că desfășurată de comi
tetul de partid de la 
I.M. Dilja, de birourile 
organizațiilor de bază, 
munca organului de- con
ducere colectivă nu s-au 
situat la nivelul cerin
țelor impuse de activi
tatea de extracție. Acest 
lucru este dovedit și de 
tematica adunărilor ge
nerale care nu întotdea
una a cuprins cele mai 
stringente probleme ale 
producției, sau chiar, 
dacă le-a cuprins, ele 
au rămas numai pe hîr- 
tie. De exemplu, în ziua 
de 12 februarie a.c. în 
organizația de bază nr. 
3 s-au analizat realiza
rea sarcinilor de plan pe 
luna ianuarie Și calita
tea lucrărilor miniere. 
Faptul că sectorul III a 
înregistrat în primul 
semestru al anului un 
minus de 5849 tone căr
bune. dovedește o dată 
în plus insuficienta pre
ocupare a b.o.b., pri
vind eliminarea nea
junsurilor, organizarea 
superioară a procesului 
de extracție. Din par
tea comitetului je partid, 
de această organizație 
răspunde tovarășul ing. 
Ion Vasilescu. directo
rul minei.

Un alt exemplu tot 
negativ, îl întîlnlm la 
organizația de bază nr. 
4, unde, de asemenea s-a 
analizat în acest an doar 
o singură dată în adu
narea generală tfe partid 
situația realizării sarci
nilor de plan. Despre 
eficiența analizei făcu
te în adunare, a propu
nerilor și măsurilor sta-

întrecerea 
grădinarilor

In comuna Aninoasa ma
joritatea locuitorilor au 
pe lingă casele lor o mică 
grădină în care cultivă le
gume și zarzavaturi. Comi
tetul comunal de femei 
(președintă Magdalena Fa- 
rago) în colaborare cu co
mitetul U.T.C. din comu
nă a avut inițiativa să 
organizeze un concurs a- 
vînd ca obiectiv cea mai 
frumoasă șj mai bine în
grijită grădină din locali
tate După prima recolta
re grădinile au fost cură
țate. săpate și însămînța- 
te cu usturoi, ceapă, sa
lată etc. Ridichile, 
salata. usturoiul, 
ceapa verde, guliile și în 
unele grădini chiar și căp
șunile pentru desert sînt 
la discreție și fără cheltu
ieli. Dar, potrivit zicalei, 
cum că... toamna se numă
ră bobocii, atunci se face 
și decernarea titlului de 
„Cel mai bun grădinar", 
la care, așa cum arată în 
prezent grădinile, candi
dează Victor Butea. Petru 
Brînzău. Iosif Șimo. Teo
dor Bulea șj mulțj alții.

D CRIȘAN 

bilite cu acest prilej nu 
se poate vorbi atîta timp 
cit sectorul IV înregis
trează, în primul se
mestru al anului. cel 
mai mare minus — 7390 
tone cărbune. Din par
tea comitetului de partid, 
de această organizație 
răspunde tovarășul ' E- 
meric Nagy, secretarul 
comitetului de partid, 
președintele c.o.m. și 
chiar șef al sectorului 
IV. Poate e greu să re
zolvi atîtea sari ini, în 
plus să conduci întreaga 
muncă politică pe mină. 
Situația nu este cu ni-

VIAȚA DE PARTID

mic mai bună nici la or
ganizația de bază nr. 
1. Și pentru a ne convin
ge mai mult despre a- 
ceastă stare de fapt, am 
urmărit Și planurile de 
muncă ale biroului con
siliului oamenilor mun
cii. In 13 ianuarie 1981 
biroul c.o.m, analizează 
realizarea planului de 
producție, pregătiri și 
deschideri pe prima de
cadă a lunii șj hotărăș
te, deși procesul de ex
tracție mergea rău, în
ființarea unui registru 
de raportare a norma- 
torilor cu intrările în 
subteran în care se vor 
consemna condițiile de 
lucru existente Ia data 
controlului. Deci biro
crație ! Tot în urma 
acestei analize se mai 
hotărăște repartizarea 
personalului tehnic-ln- 
gineresc la brigăzile a- 
flate sub productivitatea 
planificată în vederea a- 

(Urmare din pag 1)

In legătură cu avari
ile electro-mecanice — 
zilnic intervin stagnări 
de 1—2 ore din cauza 
transportoarelor, iar de 
multe ori schimburi în
tregi se pierd cu remedie
rea defecțiunilor — din 
dialogul la fața locului cu 
inginerul șef al minei, 
Petru Her, și subingine- 
rul Teodor Tomuș. din 
partea sectorului, reți
nem o preocupare insu
ficientă pentru întreți
nerea utilajelor, mai ales 
a transportoarelor care au 
o uzură avansată. In ul
timele două duminici, re
viziile și reparațiile s-au 
rezumat doar la niște gre- 
sâri. In rest... „s-a mai 
lucrat la dirijare". In 
general, nu se realizează 
programul de revizii și 
reparații. Am constatat 
neglijențe și din partea 
brigăzij față de exploata
rea corectă a transpor
toarelor. — curbarea a- 
cestora, ceea ce deter"- 
mină decalibrarea lan
țului, suprasolicitarea u- 
nor piese, ruperea aces
tora. Deseori, nu se ac
ționează pentru remedie
rea promptă a unor de
fecțiuni mici, ceea ce con
duce la avarii care o-

cordării asistenței teh
nice și a sporirii pro
ductivității. Faptul că în 
primele cinci luni din 
acest an nici o brigadă 
nu și-a realizat sarci
nile de plan, dovedeș
te o dată in plus faptul că 
în rindurile cadrelor teh- 
nico-inginerești nu s-a 
manifestat responsabili- 

_ tațea de a se achita de 
sarcinile primite. Cum 
au fost ei trași la răs
pundere în comitetul, în 
organize*,. ile de partid, 
ținînd seama că majo
ritatea sînt comuniști ?

Trebuie, de asemenea,

să spunem că atît la 
nivelul organizațiilor de 
bază cît și la nivel de 
comitet de partid nu 
s-au analizat cu suficien
tă răspundere ordinea și 
disciplina. iar biroul 
c.o.m. în 6 luni nu a a- 
nalțzat cel puțin o Sin
gura" dată starea disci
plinară de aici, cu toa
te că. în perioada la ca
re ne referim, s-au în
registrat 4 820 zile om 
absențe nemotivate și 
12 470 zile om concedii 
medicale. Cîte tone de 
cărbune s-au pierdut pe 
seama acestor absențe, 
nu trebuie să mai între
băm. este simplu de cal
culat. Și totuși între
băm : ce au făcut co
mitetul de partid, birou
rile organizațiilor de 
bază, organul de 
conducere co
lectivă? Ce vor face 
în continuare cînd me
dia absențelor (nemoti

presc abatajul și cîte un 
schimb întreg.

Indisciplina e și ea o 
cauză principală a stag
nărilor. In schimbul în 
care am văzut abatajul, 
în loc de 12 posturi, au ■ 
fost plasate doar 7 pos
turi. Motivul ? Un șef de 
schimb în foaie de boală, 
un combainier coman
dat pe alt schimb, iar

Inerția și indisciplina 
nu pot „salva" soarta producției
trei ortaci... lipseau ne
motivat : Mihai Istrate, 
Lazăr Drăgănescu și un 
tînăr nou încadrat care 
vrea să plece pentru că 
nu a primit locuință. In 
ultimul thnp, s-a pro
gramat plasarea abataju
lui eu 50 posturi pe zi. 
Dar se realizează abia 
36 posturi. Rău e că 
lipsesc, de multe ori, 
chiar și oamenii de bază 
din abataj. Bunăoară, 
combainierul Marin Mă- 
lăială face lunar 3—4 ab
sențe nemotivate, prin 
absențele lui dereglind o- 
perația principală — tă- 

vate, boală, repaus, con
cedii) a ajuns deja în 
această lună la 300 pe 
zi ?

Birourile organizați
ilor de bază. comitetul 
de partid n-u au făcut to
iul pentru întărirea vie
ții de organizație. Pre
zența la adunările ge
nerale nu a fost întot
deauna ia nivelul exi
gențelor, discuțiile in
dividuale cu comuniștii- 
s-au desfășurat așa și 
așa. Aceasta dovedește 
că munca politică de la 
I.M. Dîlja se face în 
campanii și nu așa cum 
ar fi normal — perma
nent, cu responsabilitate. 
Faptul că atît comitetul 
de partid cît și organul 
de conducere colectivă 
nu au pus un accent de
osebit pe munca politică 
de la om la om, de conș
tientizare și mobilizare 
a oamenilor la realiza
rea sarcinilor de pro
ducție este dovedit cu 
prisosință de cele .222 de 
sancțiuni date în ultime
le două luni. Cîți din 
cei sancționați au fost 
în obiectivul muncii 
politico-educative ?

In consecință, la I.M. 
Dilja comitetul de partid, 
organul de conducere 
colectivă trebuie să-și 
analizeze cu toată răs
punderea și să-și îm
bunătățească radical 
stitui și metodele de 
muncă. Pentru că de 
fapt aceasta înseamnă 
trecerea la o nouă cali
tate atît în domeniul e- 
conomic cit Și în cel al 
muncii organizatorice și 
politico-educative.

Cornel BUZESCU 

ierea. Printre absento- 
mani se numără și mi
nerii Ștefan Kovacs, Mo
dest Doseciuc și chiar 
fratele brigadierului, Io
sif , Bokor, precum și lă
cătuși; Constantin Văda
na. Grigore Pădurariu, 
Ludovic Czego.

In cadrul măsurilor în
treprinse în ultima lună 
de conducerea sectorului 

pentru redresarea brigă
zii au fost schimbați doi 
șefi de schimb, minerii 
Francisc Rakoczi și Gheor- 
ghe Moraru, pentru de
zinteres față de produc
ție, dovadă — absența lor 
chiar de la programul 
de revizii și reparații. 
Tot pentru îmbunătăți
rea activității brigăzii, 
inginerul șef al minei și 
adjunctul șefului de sec
tor. ing, Gheorghe Negruț, 
ne informează despre a- 
menajarea unui circuit 
special pentru silozul co
lector al abatajului, a u- 
nui depozit pentru piese 
de schimb, echiparea tu-

(Urmare din pag. li

geamurilor. Și în acest 
bloc, recepționat ca I ii nd 
corespunzător, s-au mutat 
32 de familii cu 2. 3. 4 sau 
chiar mai mulți copii. De 
atunci și pînă în prezent 
au trecut mai bine de 6 
(șase 1) luni. Deși spațiile 
comerciale trebuiau pre
date încă în luna aprilie, 
ele nici măcar în prezent 
nu sînt cel puțin închise.

In condițiile unei insa
lubrități evidente și a nu
meroase găuri în pereți și 
planșee, la subsolul blo
cului au apărut șobolanii. 
Avînd cale liberă înspre 
nivelele superioare, plan- 
șeele nefiind astupate în 
colțurile unde sînt mon
tate conductele de apă și 
canalizare, și în unele a-

Instantaneu din cadrul noului și modernului 
magazin foto-muzica din cartierul Bucura, Uri- 
cani. Foto : Șt. NEMECSEK

turor transportoarelor cu 
două angrenaje, împărți
rea pe schimburi a per
sonalului electro-meca- 
nic pentru a interveni o- 
perativ în cazul unor de
fecțiuni. Sînt măsuri bi
nevenite. Dar atingerea 
scopului propus prin a- 
c’este măsuri — redresa
rea brigăzii — impune ca 
maistrul mecanic prin

cipal loan Bembea, in
ginerul electro-mecanic 
Ilie Carzol, ceilalți maiș
tri electro-mecanici și 
mineri să-și facă cu mai 
multă răspundere dato
ria în organizarea și su
pravegherea executării 
lucrărilor de întreținere 
a utilajelor.

Un exemplu de insufi
cientă responsabilitate 
față de soarta produc
ției am întilnit chiar în 
timp ce ne-am aflat în 
abataj. De la ora 11 s-a 
oprit tăierea frontului 
pentru că s-a umplut si
lozul colector. De la a- 
ceastă oră. Și pînă la 13,30, 

partamente măștile de 
material plastic fiind pu
se mai mult de formă, șo
bolanii au năpădit apar
tamentele.

Consecințele acestui fapt 
nu mai trebuie „argu
mentate".

Ce părere aveți, tovară
șe Vasile Stroe, șef al 
șantierului 3 construcții 
Vulcan, despre cele pre
zentate, despre „răspunde
rea" cu care s-a lucrat la 
finisarea acestui bloc 1 Ce 
părere are comisia de re
cepție despre „exigența" 
de care a dat dovadă la 
recepția blocului 17 ?

Așteptăm răspuns la 
cele două întrebări și mă
suri operative pentru a 
se evita pe viitor această 
practică a recepțiilor for
male.

un convoi de „pline" a 
staționat în circuitul si
lozului, iar 40 de goale 
în rampa puțului. Ce au 
făcut în acest timp va
gonetarul de rol D. Ro
man, mecanicul de loco
motivă Gh. Ilieș și înso
țitorul I. Codrea ditn 
schimbul I ? Iar maistrul 
minier din schimbul I, 
T. Pădureanu, nu a fă
cut altceva decît să ra
porteze dispecerului, la 
ora 12, că abatajul stă din 
lipsă de vagonete... Nu 
s-an învrednicit la mai 
mult nici C. Diaconu, Gh. 
Burghel și Gh. Bunes- 
cu, pe aceleași funcții. în 
schimbul II, dacă la ora 
13,30, abatajul ktătea din 
aceleași motive.

Evident, față de. ase
menea neglijente și acte 
de indisciplină, conduce
rile sectorului și minei 
trebuie să intervină mai 
ferm. Șj e rău că nu s-a 
intervenit mai de mult, 
inclusiv în cazul perso
nalului de la transport. 
Sectorul, abatajul dispun 
de toate condițiile pen
tru a-și redresa activita
tea .și, asa cum am pri
mit asigurări, ca din luna 
iulie să-și realizeze planul. 
„Secretul" redresării se 
află însă. în primul rînd, 
în brigadă. în ordinea și 
disciplina din abataj.

4 ACȚIUNI PATRlOTl 
CE. Aflăm de la Consiliul 
popular Uricani că valoa
rea acțiunilor de muncă pa
triotică prin care cetățenii 
orașului sprijină activita
tea edilitar-gospodărească 
și de înfrumusețare a lo
calității lor se cifrează, de . 
la începutul anului, la 5 
milioane lei. față de planul 
de 7 milioane lei pe 1981. 
In aceste zile cetățenii ora

șului, în frunte cu depută
ții, desfășoară o nouă ac
țiune patriotică de înfru
musețare a străzilor din 
cartierul „Bucura” și din 
celelalte zone ale orașului.

BRIGADĂ ȘTIINȚI
FICĂ, Ieri, brigada științi
fică a Casei de cultură s-a 
deplasat la atelierul de 
confecții metalice al 
I.C.M.M. Petroșani unde a 
inițiat o dezbatere cu mun
citorii pe tema „Să cunoaș
tem legile țării". Zilele tre
cute. brigada științifică a 
avut de asemenea o acțiu

ne la căminul din Petro
șani al Grupului II de 
construcții al T.C.H. In 
întîlnirea cu constructorii 
brigada științifică a purtat 
un viu dialog despre „Ori
ginea și existenta omului, 
dezvoltarea societății uma
ne în epoca noastră”.

INFORMARE POLI
TICĂ. In cadrul adunării 
grupei sindicale nr. 4 de la 
I.C.S.M.I. Petroșani, lec
tori ai Casei de cultură au 
susținut o interesantă in
formare politică despre le. 

giferarea de către Marea 
Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România 
a planului unic de dezvol
tare economico-socială a 
României în perioada 1981 
—1985.

+ SECȚIE NOUĂ. Mese
riașii unității nr. 57 „Uz 
casnic" (responsabil Cons
tantin Bălan), din cartierul 
Aeroport al reședinței de 
municipiu, execută modifi
cări la frigiderele Frain 
110, în urma cărora sînt 
înzestrate cu compresoare 
de 140 litri. In viitorul a

propiat, la această unitate 
a cooperației meșteșugă
rești se vor efectua cum
părări și vînzări către 
populație de obiecte de uz 
casnic recondiționate.

UNITATE COMER
CIALĂ FRUNTAȘA. Co
lectivul unității cu autoser
vire „Alimentara" nr. 4 
Petroșani este apreciat, în 
aceeași măsură. pentru 
realizarea sarcinilor de 
plan, cît și pentru solicitu
dinea, respectul față de 
cumpărători. In primul se
mestru al anului s-a reali
zat și depășit planul de

desfacere, revenind fiecă
rei lucrătoare vînzări luna
re de aproape 100 000 lei. 
Printre lucrătoarele co
merciale evidențiate se nu
mără Maria Mara. Ro
zalia Sohler, Agata Islay, 
Maria Boghiu, Constanța 
Agape și altelea

Rubrică realizată de | 
Iosif BALAN
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Brigada condusă de minerul Constantin Niță 
de la sectorul Vili la I.M. Vulcan.

Urmare din pag. li

Aceleași fapte îmbu
curătoare recoman
dă și brigada lui llie 

Chiron, brigadă care și-a 
depășit in acest an sar- - 
cinile de plan cu 204 mc. 
Ortacii săi, comuniștii 
Gheorghe Maravin, frații 
Petru și Ludovic Pali sînt 
din fire ambițioși. Ei nu 
lasă nicioadă treaba la

front neterminată chiar 
dacă a venit timpul să 
iasă din șut, s-au obișnuit 
să facă lucrări de bu
nă calitate, vor să fie 
întotdeauna in frunte, e- 
xemple demne de urmat. 
De fapt așa sint toți cei 
13 ortaci ai lui Chiron.

Un alt viguros al „dru
murilor subterane" este 
Aristică Boghian, șef de 
brigadă cu vechi ștate

de serviciu in minerit, 
împreună cu ortacii, in
tre care amintim doar pe 
Gheorghe Bîrsan și Cons
tantin Filip au realizat, 
în perioada care a trecut 
din acest an în plus 175 
mc. Numele brigăzii lui 
Vasile Lupu este de mult 
aureolat de renume; lu
crarea pe care o execută 
în Bl-6 eriz. 360 confir
mă priceperea și dăruirea 
minerilor Mircea Stroie, 
Aurel Bejan și a celor
lalți ortaci. Gheorghe 
Buta, Dumitru Petrea 
sint alți șefi de brigadă 
pe care ii întîlnești pe 
magistrala de la orizontul 
360 și care nu sint mai 
prejos decît ceilalți. De 
fapt toate brigăzile sec
torului și-au realizat și 
depășit sarcinile de plan.

Despre minerii secto
rului VIII investiții 
se spune că sint oa

meni întreprinzători și 
harnici. Și acesta-i a- 
devărul. Este suficient să 
stai de vorbă cu minerii 
Ioachim Oprea, Costa- 
che Buta, Ioan Becheriu, 
Petru Leucă sau cu Va
sile Irimie, Gheorghe 
Grosu și Vasile Mitea și 
să-ți dai seama de omo
genitatea brigăzilor, de 
dirzenia lor, de faptul 
că ei muncesc și trăiesc 
în chip comunist. Nu 
putem încheia itinera- 
riul nostru la orizontul 360

al minei Vulcan fără a 
aminti și de electrolăcă- 
tușii Nicu Bojincă, Ion 
Ciobanu, Petrică Bucăta- 
ru, Ștefan Ivan, Gheor
ghe Merișoreanu, Vaier 
Magda care au vegheat 
ca toate utilajele să mear
gă fără -.întrerupere, care 
au spus „prezent" ori de 
cite ori a fost nevoie, de 
maiștrii llie Jbancă, Ște
fan Munteanu și de teh
nicianul Dumitru Dinu 
care s-au dovedit buni 
organizatori ai procesului 
de producție. Toți sint 
ca unul. Prin munca și 
dăruirea lor au ridicat 
prestigiul sectorului.
„Este mîndria noastră 
de membri de partid — 
ne mărturisea Mircea 
Lupulescu, secretarul or
ganizației de bază — că 
realizăm cea mai im
portantă lucrare de la 
mină, orizontul 360. Și 
comuniștii sectorului, așa 
cum arată experiența 
lor de pînă acum, vor 
ști să-și dovedească prin 
faptă capacitatea de 
acțiune". „Rezultatele 
noastre în producție se 
datoresc oamenilor. Pen
tru viitor punem, la baza 
activității noastre sarcini
le izvorîte din hotăririle 
Congresului consiliilor oa
menilor muncii și vom ac
ționa cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea lor e- 
xemplară".
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PERECHI, PERECHI

Petru Drăgus (neînca- 
drait în muncă) și Gheor
ghe Bejat (recidivist în 
materie) au fost surprinși 
de lucrătorii de miliție 
din Uricani. jucînd cărți 
în restaurantul din cen
trul orașului. Miza jocu
lui, 100 lei. In aceeași zi, 
30 junie 1981, pe malul 
Jiului au mai fost găsiți 
jucînd cărți Ștefan Lu
ca și Martin Bogani. De 
astă dată miza era mai 
mică.

Deși locurile și mizele 
erau diferite, organele de 
miliție au aplicat aceeași 
amendă — 1 00o de le; de 
persoană.

DISTRACȚIE CU CÎNTEC

Fiind in stare de ebrie
tate, Ianos Bothany, do
miciliat în Lupeni, Vi-
itorului 9/20, încadrat al 
I.P.E.G. Bărbăteni, a 
fost surprins în parcul 
din Uricanj deteriorând 
propriul buletin de ' i- 
dentitate. Această „dis
tracție" l-a costat scump; 
I.B. a fost sancționat cu 
amendă contravenționa
lă de 500 de lei.

O GLUMĂ
CARE COSTA

In noaptea de 16 spre 
17 iunie lui Teofil Dumi
nică, fiind în stare de e- 
brietate, îi ardea de glu
me. A solicitat autosal- 
.varea spitalului din Lu
peni. Sosind la fața lo
cului. șoferul și însoțitoa- 
rea au fost intîmpinați 
de T.D. cu insulte și in
jurii. Pentru această „glu
mă" organele de miliție 
l-au amendat cu 1000 de 
Xei. Fără nici o salvare !

Gheorghe BOȚEA, 
cu sprijinul lucrătorilor 

de miliție din Uricani

Meseria aleasă s-o 
profesezi cu pasiune

Unul dintre tinerii pe 
care-i poți întilni mereu 
alături de băieții din co
lectivul unde lucrează 
este lăcătușul de repa
rații vagoane Radu Cons
tantin de la Atelierul de 
zonă C.F.R. Petroșani. O- 
riginar din comuna Al
bești, județul Botoșani, 
absolvent al Grupului 
școlar al Uzinelor 23 
August București, s-a în
cadrat mai întii ca lăcă
tuș mecanic la aceste u- 
zine.

Dorea să lucreze însă 
la reparatul vagoanelor. 
Și astfel. în 1980, vine 
la Atelierul de zonă 
C.F.R. Petroșani. De a- 
tunci n-a trecut prea 
multă vreme, dar despre 
Radu Constantin se spun 
numai cuvinte frumoase.

S-a dăruit cu pasiune 
muncii- în domeniul trans
portului feroviar. Exer- 
citînd meseria de lăcă
tuș reparații vagoane, 
într-o zi de muncă Radu 
Constantin iși aduce con
tribuția la repararea ins
talației de frînă. la circa 
28 de vagoane. Pe tînă- 
rul de 24 de ani, Radu 
Constantin, nu o dată 
l-am auzit rostind cu 
convingere că fiecare tâ
năr trebuie să-șj iubeas
că meseria aleasă, să se 
străduiască să slujească 
prin munca sa colecti
vitatea. să se autodepă- 
șească, să devină mun
citor destoinic, demn de 
epoca măreață căreia ii 
sîntem contemporani.

Dar personalitatea a- 
cestui tinăr este com

pletată cu pasiunea pen
tru muzică. Este prezent 
mereu la activitățile or
ganizate în Complexul 
C.F.R. Petroșani, atît ca 
solist vocal cît și acor- 
deonist. Radu Constantin 
se dăruiește au pasiune 
meseriei alese și muzicii 
și ambele îi aduc, cum 
este și firesc, multe sa
tisfacții.
Ing. Rodiră ARDELEAN

Cîteva cazuri ieșite din 
comun, desprinse din via
ta zilnică ne pun pe gin- 
duri. făcîndu-ne șă ne în
trebăm cum trebuie să 
acționăm noi, ca cetățeni, 
atunci cind este necesară 
intervenția opiniei noastre. 
In anumite cazuri, aceste 
atitudini trebuie să in
trige, să creeze din par
tea noastră condamnare 
și dispreț,- dar nu numai 
aceasta, la nivelul con
vingerii, ci și acțiune con
cretă, fizică, de eradicare 
a acestor fapte. Numai 
două ipostaze, prezentate 
în aceste rînduri, trebuie 
să determine mobilizarea 
fermă a opiniei publice 
împotriva unor indivizi 
certați cu omenia, cu nor
mele de conviețuire so
cială. Despre ce este vor
ba ?

• într-una din zile, li
nul din gospodarii Petri- 
lei atrage atenția unui 
tinăr ce-și etala calitățile

„0 pildă vie 
pentru 

generațiile 
următoare 

de profesori"
Cuvintele din acest ti

tlu sînt pornite din inimă 
și poartă în ele rezonanțe 
de prețuire și stimă la a- 
dresa unui om care a fă
cut mult pentru copiii mi
nerilor. Cuvinte pline de 
căldură despre un dascăl 
de o pilduitoare probitate 
profesională, pe care 
le-am auzit la Școala ge
nerală nr. 6 Petrila, la cî- 
teva zile după plecarea în 
pensie, din acest presti
gios colectiv didactic, a 
profesorului Gheorghe 
Musca.

Un nume care în orașul 
Petrila — în familiile mi
nerilor și preparatorilor, 
în rîndurile a nouă ge
nerații de elevi, nu mai 
are nevoie de recomanda
re. 11 recomandă cei 36 
de ani de activitate pusă 
cu pasiune, devotament Și 
dragoste, în slujba învă- 
țămnîtului românesc. Dar 
poate cel mai exact îi 
conturează meritele profe
sionale, personalitatea de 
om al culturii, conținutul 
unei scrisori trimise re
dacției de profesoara Lu
cia Daniel, directoarea 
Școli; generale nr. 6 Pe
trila, și care reflectă, sîn
tem siguri, in sinceritatea 
și căldura frazelor, una
nima apreciere a colecti
vului de cadre didactice 
în care și-a desfășurat și 
încheiat activitatea Profe
sorul Gheorghe Musca : 
„Fiu de moț, din jnima 
Apusenilor. născut la 
Abrud, în anul 1919, 
Gheorghe Musca a slujit 
școala românească timp 
de 36 de ani, ocupînd 
posturi de profesor de 
muzică la liceele și șco
lile generale din Abrud, 
Brad. Ilia și Petrila. Ve
nirea sa. în toamna anului 
1973, Ia Școala generală 
nr. 6 Petrila a coincis fe
ricit cu darea în folosin
ță a acestui nou edificiu 
de învățămînt în orașul 
nostru. De numele șî ac
tivitatea lui se leagă multe 
împliniri și satisfacții ale 
școlii noastre, ale genera
țiilor de elevi pe care cu

multă dragoste i-a învă
țat „abecedarul" minunat 
al muzicii. Pe parcursul 
anilor a instruit formații 
muzicale de înaltă ținută 
artistică. Prezente în edi
țiile Festivalului național 
„Cîntarea României", for
mațiile pionierești pregă
tite pentru concursuri de 
prof. Gh. Musca au ocu
pat locuri fruntașe, făcînd 
cinste școlii, orașului, mi
nerilor din Petrila. Ră- 
mîn înscrise în cronica 
celor mai frumoase suc
cese ale școlii noastre pre
țioasele trofee cucerite ia 
fazele republicane ale 
Festivalului muncii și cre
ației : la prima ediție — 
locul II cu montajul li
terar-muzical „Cîntec. joc 
și voie bună" ; a doua edi
ție — locul II cu mon
tajul literar-muzical „Ța
ră de cîntec, țară de dor" ; 
la actuala ediție în
chinată aniversării parti
dului — locul I cu monta
jul literar-muzical „60 de 
roșii trandafiri", iar for
mația pionierească de mu
zică folk locul II.

Prezența formațiilor 
noastre pionierești în pro
grame muzicale și artistice 
la radio și televiziune. în 
sala de apel a mine; Pe
trila. în alte nenumărate 
micro-spectacole care au 
încălzit sufletele părinți
lor — minerii, sînt tot a- 
tîtea dovezi ale iscusinței 
de dascăl cu care a instruit 
și educat elevii, le-a pus 
arcușul viorii în mină fă- 
cîndu-i să înțeleagă, să 
simtă și să prețuiască fru
musețile muzicii. Iată de 
ce noi, colegii dascălului 
Gheorghe Musca îi vom 
păstra în inimi o prețuire 
și afecțiune deosebită pen
tru prodigioasa lui acti
vitate. iar personalitatea 
acestui minunat profesor 
și coleg va rămîne o pil
dă vie pentru generațiile 
următoare de profesori".

Cinste omulu; care lasă 
în urma lui o astfel de 
activitate, astfel de apre
cieri în colectivul în care 
a muncit !

I. BĂLAN

Opinia cetățeanului în două ipostaza
de ochitor, aruneînd co
coloașe de hîrtii în locul 
în care persoane de spe
cialitate făcuseră curat 
peste noapte. Dialogul a 
fost cît se poate de penibil.

— De ce aruncați aici, 
tovarășu’ ?...

— Ce-i grădina ta ? a 
răspuns tînărul cu obrăz
nicie.

— Ea noastră, a tutu
ror...

— Tacă-țj gura... buni
cule .'...

La care tînărul recalci
trant, ajutat de cei doi 
prieteni, a și sărit la gîtul 
„bunicului" Privirile mul
tor oameni care treceau 
prin acel loc. au fost a- 
țintite spre această scenă. 
Tinerii au continuat să-l 
îmbrincească mai departe, 
dar nimeni, absolut ni

meni n-a mișcat un deg -t 
pentru a veni în ajutorul 
celui molestat. De ce a- 
ceastă atitudine ? De ce 
nu ne interesează soarta 
semenului nostru ? După 
cîte știm cu toțij nu mai 
trăim în pădure de foarte 
mult timp, fiecare sub 

coliba Iui, ba din contră, 
ne pretindem civilizați. Și 
asta trebuie să se vadă nu 
numai după modul cum 
vorbim și ne îmbrăcăm, ci 
și după cum ne compor
tăm...

© Autobuzul ei’a ticsit 
de călători (aglomerația 
asta e o altă problemă, 
deseori, atacată). La un 
moment dat a venit con
trolul. Toți au prezentat

în mod decent biletul la 
control, numai un cetățean 
se făcea ba că nu-1 găseș
te, ba că e la soție in 
față, ba că nu i l-a dat 
taxatoarea. Controloarea, 
în mod firesc, a solicitat 
buletinul de identitate. 
Nici pe acesta nu-1 avea 
(aici o altă problemă, de
oarece sîntem obligați să 
avem asupra noastră bu
letinul de identitate). At
mosfera a început să se 
încălzească în jurul per
soanei respective. Tova
rășii de călătorie nu s-au 
putut stăpîni și au reac
ționat prompt

— Scoate-ți bilet dacă 
nu ai 1 l-a șlătuit un ce
tățean de aproape.

— Acum trebuie să 
cumpere mai multe. a 
spus controloarea.

— Să cumpere !... a zis 
un alt cetățean

Șoferul, întrezărind si
tuația, a oprit autobuzul 
și pretindea că nu pleacă 
pînă nu se rezolvă dile
ma. In cor, aproape toți 
cetățenii și-au îndemnat 
semenul la corectitudine, 
făcindu-1 să plătească a- 
rnenda.

Am văzut cum lața ce
tățeanului contravenient a 
căpătat culoarea roșie, 
mototolind în palmă bi
letele pe care le primise 
de la casă, mult mai multe 
decît 3—4 drumuri pe ca
re le-ar fi făcut pe tra
seul respectiv. A fost o 
situație neplăcută. peni
bilă, pentru el, dar în fi
nalul ei am zîmbit cu to
ții. Parcă toți devenîse-m 
prin acea luare de poziție 
comună. combativă — mai 
aproape de ceea ce tiebuie 
să fim ca cetățeni — așa 
cum de fapt trebuie să 
fim in orice împrejurare.

val. URICANEANU


