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Generozitate? Oi iot d< 
precis ar fi 
vmtul acesta 
prima sensul 
nici, ol dărc
vedite de pic 
rîa Surcel in nobila activi
tate de educare o coo:ilor. 
Din tezaurul bunofotii ei a 
dăruit timp de peste două 
decenii multor ca i1 agente 
de copii, care azi sint oa

Dincolo de flori și
+ (U tarate din pag l)

mrbilizatc de comitetele și eo
ni -sule de femei, participă la 
diferite acțiuni cu caracter ob
ștesc, la gospodărirea și înfru
musețarea localităților noastre. 
F meile din Valea Jiului au 
efectuat numai în anul 1969 
lucrări gospodărești in valoare 
de peste 4 milioane Iei.

Pentru activitatea rodnică pe 
< r ■ au desfășurat-o merită să 
f <■ evidențiate tovarășele Lenke 
Fczakaș. Emilia Budcscu. Ma
ri.» Hanz. Ana Gașpar, Maria 
l.-itculic, Florica Cosma. Corola 
Simo. Zenovia Huruială. I ■' .1 
Moldovan. Doina Matei. Ang la 
Ardei luliana Zamfir. M iria 
Tomșa, Elena Costea. Maria 
Patalita. Maria Mihuț și multe

■ altele.
Obiectivul principii! caro a 

stat in atenția comitetului mu
nicipal. comitetelor orășenești 
șj ■ «misiilor de femei este or- 
g..n;' irea și desfășurarea muncii 
c-.»h”r-tl-edncative în rindul 
femeilor. Pentru atingerea a- 
restui obiectiv au fost prezen
tați' cu diferite prilejuri, femei
lor din Valea Jiului expunerile: 
„România pe drumul deschis 
do Congresul a! X-lca al Par
tidului Comunist Român1*.

Un dar

„Perspectivele dc dezvoltare a 
României socialiste*. „Industria
lizarea țării, obiectiv central 
al politicii economice a 
P.C.R"

In scopul educării tinerelor 
nume au fost ținute expunerile: 
,lv snonsib'ditatca moral-socia- 
lă a părinților in soc;''tatca so- 

i Stă". _l-‘a u lia — - ciula de 
. ă .1 națiunii*. ..Prietenia și 

ufbază a unei familii 
trainice’. -Divorțurile si con
secințele lor in creșterea și 
educarea copiilor" și altele.

Pentru cuprinderea unui nu
măr cil mai marc dc femei in 
activități educative. comitetul 
municipal a organiz.it un număr 
de II lectorate do cultură gene
rală in can' sini cuprinse peste 
1 000 de femei casnice. Temele 
lectoratelor sint variate, cuprin- 
zind expuneri privind politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, probleme de 
cultură generală educație sani
tară etc.

Principalele obiective politice 
și sociale puse în etapa actuală 
de partid in fața întregului 
nostru popor necesită participa
rea tuturor oamenilor muncii, 
bărbați și femei la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor planului 
dc stat pe anul 1970. Femeile 
muncitoare, intelectuale și teh
nicieni' vor trebui să aducă și 
in viitor o contribuție de sca
mă la munca pentru îndeplini
rea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă, pentru uti-

felicitări
Uzarea cit mai rațională a re
surselor materiale și îmbunătă
țirea calității produselor, pentru 
creșterea productivității muncii.

Un rol deosebit de important 
în viața socială a țării îl are 
femeia in calitatea ci de mamă 
.și soție. Femeile au îndatorirea 
dc a răspunde cu dragoste la 
formarea și ridicarea tinerelor 
vlăstare ale patriei. Mamele 
sint primele chemate să dez
volte în conștiința copiilor înal
tele principii etice ale societății 
noastre, să facă din ei oameni 
curajoși, modești și harnici, cu 
dragoste față de patrie. de 
muncă și dc învățătură, cu o 
concepție înaintată tjespre lume 
și viață.

Ziua de 8 Martie reprezintă 
un prilej dc reafirmare a soli
darității femeilor din țara 
noastră cu lupta femeilor din 
întreaga lume pentru pace și 
progres, pentru drepturi și li
bertăți democratice, pentru in
dependență națională, pentru 
viitorul fericit al copiilor. Cu 
prilejul sărbătoririi Zilei de 
8 Martie, femeile din munici
piul nostru î.și exprimă sen
timentul de profundă recunoș
tință față de Partidul Comunist 
Român, pentru viața nouă pe 
care o trăiesc, pentru drepturile 
de care se bucură, asigurînd 
conducerea partidului că și pc 
mai departe ele vor depune în
treaga lor putere de muncă, 
talentul și priceperea in sluj
ba prosperității patriei noastre.

Distinse
cu Medalia
MaternitățiiV

La cinematograful „7 Noiem
brie” din Petroșani a fost or
ganizată o expunere despre 
viața și activitatea lui V. I. 
Lcnin, din inițiativa Comitctu- . 
lui municipal al femeilor. După 
expunere a urmat festivitatea 
inmînării „Medaliei Maternită
ții” unor mame care au născut 
și crescut mai mulți copii. Este 
dc remarcat că în anul 1969 un 
număr de 88 dc mame din Va
lea Jiului au primit Medalia ’ 
Maternității clasa I-a, țar 117 
Medalia Maternității clasa-a Il-a. 
Printre cele care s-au bucurat de, 
acest deosebit semn de prețu
ire se numără Maria Andro- 
ne, Ioana Brăbăncl, Terezia 
Alexandru, Lucreția Boca, Eu
genia Giurgiu, Ecaterina Mun- 
teanu, Lucreția Bădin. Maria/Bachi, Elena Cugerean, Victoria 
Costin, Teodora Tomulescu, Ana ’ 
Gheorghe, Ana Ciulași, Barbara 
Popa, Constantina Drăghici, 
Aremia Tonciu și altele.

Din 
activitatea 

organizațiilor 
femeilor

Cu ajutorul comitetului 
de sprijin

Din inițiativa Comitetului 
municipal al femeilor, in 1969 
a fost înființat un comitet dc 
sprijin pc lingă spitalul de co
pii din Petroșani. Datorită ac
tivității depuse de cele 15 
membre ale comitetului de 
sprijin, conducerea spitalului a 
fost ajutată în asigurarea unor 
condiții optime îngrijirii micilor 
pacicnți. Printre altele, cu aju
torul comitetului dc sprijin 
au fost confecționate circa 200 
scutece pentru noii născuți, re
condiționate halate și lenjeria 
copiilor. Pentru activitatea lor 
rodnică merită să fie eviden
țiate Ana Cioflica, Elena Jiddv, 
Rozalia Dan, Maria Vîjdea, 
Maria Bonete, Elisabeta Rcsiga. 
Maria Szekely, Maria Drăgoi, 
Margareta Andras.

Intîlnire

Generozitate
meni maluri, dar i$i amin
tesc de ea cu infinit res
pect si draaosle. Dăruire si 
pasiune in tot ceea ce fa
ce, droaoste si inteleqere 
pentru cei mici - iată co
ordonatele care definesc ac
tivitatea stimatei profesoa
re Maria Surcel. Așa o cu
nosc oamenii din Lupeni, 
asa ii conturează personali
tatea insăsi faptele De 
cînd se află in Lupeni si-a 
sacrificat zi de zi din tim
pul liber pentru a ajuta si 
îndruma copiii provenit! din 
fomiliile dezoraanizale sau 
pe cei cu rezultate slabe la 
învățătură. Pentru meritele 
sole in activitatea obșteas
că a fost aleasă - ani de-a 
rindul - secretară, vicepre
ședintă, iar in 1968 preșe
dintă 
nesc

Un
nesc
sfințește locul, 
potrivit activității fructuoase 
desfășurate de tovarășa

a Comitetului orășe- 
Lupeni al femeilor, 
vechi proverb romă- 

alăsuieste că omul 
Nimic mai

Deși are trei copii, Pa- 
raschiva Paicu împletește 
in mod armonios preocu
parea de mamă si soție cu 
aceea de muncitoare. Am 
intilnit-o in secția finisai 
textil, a F.F.A. „Viscoza" 
Lupeni. Se mișca vioaie 
la un fus la altul. Am 
flat, că in cele 8 ore 
muncă „înqtiiesle" 432 
fuse. Dar nu oricum. Ci 
i jșpundere fată de calita-

F r u n
de 
a- 
de 
de 
cu

tea firelor produse. In sche
ma de funcțiuni, ea e de
numită răsucitoare. Dar ci
tă indemînare si pricepere 
nu cere această meserie?!

S-a afirrriat orintre cele 
mai harnice din fabrică. La 
incenut o lucrat ca munci
toare necalificată. S-a cali
ficat la locul de muncă, 
în prezent ea o atins nive
lul ceior mai iscusite si mai 
competente răsucitoare din 
secție. Dovadă — in 1969 
a fost distinsă cu titlul de 
fruntașă in întrecerea socia
listă. De la 
secție aflăm 
va Paicu si-a 
nuarie cu 10
nul de producție, in februa
rie cu 8 procente si că me
dia zilnică a depășirilor 
realizate de dinsa este de 
circa 8 ka fire de mătase.

maistrul din 
că Paraschi- 
depășit in ia- 
procente ola-

așteptat
Bune gospodine, soțiilor de 

mineri din Vulcan le place 
să facă ele plinea. Zilnic pot 
fi văzute ducînd spre casă 
plini mari și rumene, cu un 
miros plăcut, de-ți lasă gura 
apă. Din noul cartier de blo
curi Coroești și pînă la bru
tărie e insă cale lungă. Dar 
în curînd vom avea brutăria 
noastră in cartier. Se lucrea
ză la ea de zor in fostul lo
cal al căminului cultural. E 
lesne de ințeles satisfacția 
noastră, ,a femeilor primind 
de Ziua noastră un asemenea 
dar.

Maria RASA 
corespondentă
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0 mamă intre mame
fe- 

din 
le-a 
ori-

De statură potrivită 
și surprinzător de vi
oaie la cei 70 de ani 
ai ei, Susana Toma te 
impresioanează din pri
mele momente prin pri
virea ei. Privire pro
fundă, inteligentă, în 
care citești înțelegere 
și o catifelată căldură, prinsă, parcă, dar cu o 
specifică mamelor cu 
mai multi copii. Mi-a 
întins o mină mică, cu 
palma aspră. In preaj
ma ei mă simțeam par
că mic și o priveam 
cu o emoție vecină cu

venerația. Această 
meie a crescut 9 
cei 14 copii cărora 
dat viață. Și nu
cum. Toți au învățat 
cite o meserie și și-au 
întemeiat familii. Cînd 
am întrebal-o cum a 
reușit, m-a privit sur-

mulțumire pe care cu 
greu și-o stăpinea. S-a 
grăbit să arate pozele 
copiilor ei și ale celor 
16 nepoți și 
Multe poze, 
copii bine

nepoate, 
înfățișînd 
îmbrăcați,

sănătoși și veseli, dar 
de-ale dînsei doar cîte- 
va. Ghicisem instanta
neu bucuria mamei ca
re își rupe de la gura 
bucățica cea mai bună 
pentru a o da copilu
lui, infinitele ei sacrifi
cii de-a lungul vieții 
pentru a oferi tot alî- 
tea satisfacții celor că
rora le-a dat viață...

„In cei aproape 50 de 
ani de cînd sînlem că
sătoriți — spunea ea 
— eu și cu Gheorghe 
al meu am fost una și

la bine și la rău. Co
piii au crescut pe ne
simțite. Sint bucuroasă 
că toți au familiile lor 
și trăiesc în bună înțe
legere". Din voce i se 
modula un accent lo
ial, cu timbru plăcut. 
Ii inluisem mîndria. O 
mîndrie justificată.

Am părăsit casa fa
miliei Toma cu regret, 
dar și cu satisfacția de 
a fi înlîlnit o femeie 
cum rar poți întilni în 
viața, O mamă între 
mame!

In cartieriu nr. 6 din Pe
troșani a avut loc o intîlnire a 
unor juriști cu un grup de fe
mei. In cadrul întilnirii a fost 
efectuat un fructuos schimb de 
idei privind educarea copiilor, 
probleme ale întăririi rolului 
familiei in educarea minorilor, 
drepturile și îndatoririle femei
lor în. societatea socialistă. In- 
tîlnirea s-a bucurat dc aprecie
re și s-a dovedit a fi plină de 
învățăminte.

Simpozion
Comitetul orășenesc Lupeni al 

femeilor a organizat un simpo
zion cu tema „Cum ne educăm 
copii ?”. Au participat circa 
300 de femei din localitate, ca
ro au făcut cu acest prilej un 
rodnic schimb de opinii. După 
simpozion s-a prezentat filmul 
„Casa noastră".

cartierul nr. 3 al 
Pelrpșoniului nu o cunoaște 
pe Carolina Haidu I Ea este 
omniprezentă în cartier. Fie 
că este vorba de orqaniza- 
rea unei acțiuni de muncă 
patriotică pentru înfrumu
sețarea orașului, fie că es
te vorba 
turale în 
de citit al

A c t i
de activități cul- 
cadrul unui cerc 
aospodinelor, Ca-

rolina Haidu este mereu 
prezentă. „Nu pot sta lo
cului", deși alte femei la 
vîrsta de 56 de ani cit am 
eu — ne-a declarat tovară
șa Carolina Haidu — încep 
să se retraqă din viata ob
ștească, limitîndu-se mai 
mult la propria lor familie", 
îi înteleaem mai bine pa
siunea de a-si pune aptitu
dinile si eforturile în sluj
ba intereselor colective abia 
după ce aflăm că de 13 ani 
este activisto pe 
stesc.

Pentru spiritul 
toric de care dă
priceperea sa de a „lucra" 
cu oamenii, o fost aleasă 
membră in biroul orqaniza- 
tiei de partid a cartierului 
si președintă a comisiei fe
meilor din cartier. Dar ac
tivitatea ei nu se limitează 
la cartier, ci se extinde în

orofesoara Surcel in Lupeni. 
Am reflectat asupra aces
tui proverb in momentul in 
care i-am făcut vizita. Casa 
scărilor e ca un pahar de 
curolă - piastre cu flori și 
tablouri pe pereți, zuqrăvi- 
tul cu qust in interior - 
dovedește prezenta unor 
gospodari pricepuli. ..Să nu 
cumva să-mi alribuiti acest 
lucru ca un merit personal
- îmi spunea la despărțire 
tovarășa profesoară - este 
meritul exclusiv al respon
sabilului comitetului de lo
catari, al colocatarilor". A- 
sa am descoperit încă o tră
sătură de caracter care o 
caracterizează 
Si mi se 
am spus 
modesta, 
siononto
- femeie care se bucură, 
pe merit, de o unanimă 
considerație si de respect 
în orașul Lupeni...

modestio. 
pare că lotuși nu 
totul despre buna, 
qeneroasa și pa- 
profesoaiâ Surcel

lașa
„Este nu numai fruntașă ci 
si un exemplu în muncă, 
modestă si prietenoasă” - 
ne Dreci’^^’ă secretara or- 
aonizatiei de partid a sec
ției. Din muncitoare neca
lificată a oiuns să califice 
ea pe altele. Pină acum 
Paroschiva Paicu s-a ocu
pat cu succes de califica
rea tinerelor 'ocina Stînqă 
Ecaterina Bil si Teodor<~ 
Ghica...

Fără îndoială că ma; e 
locvent decît vo’-helo des
pre trăsăturile de caracter 
ole unui om alăsuiesc fap 
tele. Iar faptele de muncă, 
ne-o înfățișează pe Paras- 
chivo Paicu or:r> r»ea ce are 
ea esențial — draaostea si 
Doc: 'nea fată de muncă, 
hărnicia si modestia. Trăsă
turi care de altfel sint ca
racteristice 
citoare de

atitor ailor mui 
la „Viscoza"!

in-

vista
pasiune

oraș. In colitote de mem
bră a comisiei de tutelă a 
Consiliului popular munici
pal activează cu
pentru recuperorea socială 
o copiilor cu educația ne- 
qliiată. Exemplu cazurile mi
norilor Ion S. si Gheorqhe 
M.. core s-au întors în si
nul familiilor după o scurtă 
perioadă de rătăcire, dato
rita sprijinului primit din 
portea Carolinei Hoidu. Es
te membră si în comitetul 
de sprijin al spitolului pen
tru copii din Petroșani. Pen
tru activitatea sa pe tărim 
obstesc Carolina Haidu o 
fost distinsă cu Medalio 
Muncii si cu 13 diplome de 
onoare. Este in aceasta o 
recunoaștere firească a me 
ritelor sale, un semn al pre 
tuirii de care se bucură dm 
partea concetățenilor ei.

Viorel STRÂUT

orqaniza- 
dovodă și

tărim ob-

De ici, colo...
in Florida a fost deschis pen

tru vizitatori un acvariu neo
bișnuit, care este de fapt o 
secțiune intr-un tunel special 
amenajat pe unde au lost de
viate o parte din apele unui 
riu ce se varsă in Golful Me
xic. Fauna marină trece, sub 
privirile vizitatorilor, din riu 
în Golful Mexic și invers, din 
Golful Mexic in riuri pentru 
a-și depune icrele.

★
Anthony Lee. n x i. Mă de I9 

ani. a sărulat-o pe iubita sa 
SusaD Faulkner, in vîrstă de

18 ani, de două ori. Fiecare să
rut, care a durat cinci secun
de, l-a costat cîte... 12 dolari. 
.Anthony și Susan se sărutau îd 
limp ce mergeau cu mașina pe 
una din șoselele Angliei. L'n 
polițist din brigada de control 
a circulației le-a întocmit un 
proces verbal în care a men
ționat că. circulind cu aproxi

mativ 70 km/h blocau circula
ția de cîte ori se sărutau. Pen
tru acest „delict" Anthony a 
plătit 24 dolari amendă pentru 
..pilotare periculoasă a automo
bilului"...

★
Zoolehnicienii bulgari au fo

losit o originală metodă de

transportare a ovinelor. Pentru 
a deplasa ) 000 de miei in Ita
lia, ei au utilizat un avion 
„AN-J2", în care au îmbarcat 
mieii vii in cuști. In fiecare 
cușcă ei au introdus cîte cinci 
miei. Rapiditatea transportului 
a permis reducerea la minimum 
a pierderilor de greutate.

Diamantele
Un qrup de oameni de 

Știință din Cleveland (S.U.A.) 
a reușit să inventeze o 
metodă oriqinală pentru 
producția de diamante. 
Ei au îndreptat un iet de 
qaz metan încălzit asupra 
unui cristal de diamant. Prin 
descompunere, qazul s-a 
transformat in carbon și hi
drogen, atomii de carbon 
s-au depus pe cristalul de 
diamant, făcind ca mări
mea acestuia să crească 
considerabil.

| p» — AM UN cîine,
' {prietene, care începe să

latre de bucurie cind
sint încă la un kilome
tru de casă. Mă simte X^DIALOGUL se deslă- 
de la o așa distanță. Ce ^oară intre doi miriapozi 
zici de asta ? /

— Zic că ți-ar prin
de foarte bine ^îi faci
o baie.

I
I
I

tra mai multe persoane, 
cu atîl vor vedea mai 
multe animale.

de citva timp, lista dc lunci de ce le treceți 
mincarnri a unui res- pe listă ?
taurant. Un ospătar aș
teaptă, lingă el, coman
da.

— Dați-mi, zice el,
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— Primul orologiu de turn a 
lost construi! in Rusia, in anul 
1404, de călugărul Lasar Ser- 
bini. El l-a montat pc turnul 
Spaski. pe atunci turnul Tro- 
lovski.

« — La Muzeul din Quito, ca
pitala Ecuadorului, se păstrea
ză un vas din Iul, în care a 
încolțit primul grăunte de griu 
de pe continentul american.

— La Mut' ’ din Ztirich se 
. poate vedea cea mai veche, pi- 
s iui la proba contrarie, bucată 

de piii.c. Oamenii de știință a- 
preciază că această piine da
tează din epoca de piatră. Ea 
a lost descoperită de un arheo
log In milul unui lac secai.

— Primele vrăbii din Anglia 
au apărut abia in deceniul al
ti-lcu din secolul al XlX-lea 
cu... vasele sosite din America.

PAIAȚA.
Jr\j La intrarea unei ba
ll răci de circ, o paiață 
\ strigă în gura mare 

pentru a atrage spec
tatorii : — Intrați, dom
nilor. intrați' Veți ve
dea femeia-păianjen, în- 
ghițitorul de flăcări, 
șarpele, tigrul, elefan
tul — și, cu cit vor in-

l- CIȚ1 ani are lălăi 
Iau, băiețel ?

— Cil mine, doamna
— Cum se poate să 

fie astfel ?
— Foarte bine. El a 

devenit tatăl meu in 
aceeași zi în care eu 
am devenit fiul lui.

/tău,

Anecdote I

I I
I I
I L'N DOMN studia ,

Iîd fața unui afiș cine
matografic în care apa
re Brigitte Bardot.

— Ei, vezi ce picioa
re frumoase?

— Da, dar... puține'

dați-mi niște... greșeli 
de ortografie.

— Ce anume ?
— Niște greșeli 

ortografie.
—- Dar, n-avem... 

ceva.
— Dacă n-aveți,

INCULPAT, ridică le 
um te numești ?
— Puntolini.
— Unde locuiești ?
— Cu fratele meu.
— Și fratele tău ?
— Cu nine.
— Dar vai amîndoi < 

împreună.

AU DISPĂRUT GÎNDACII 
FARAONULUI

Un furt neobișnuit a pus recent în pi- 
ciooie loată poliția olandeză. Este vorba 
de dispariția senzațională a gindacilor din 
piatră găsiți de arheologul Curter in mor- 
mintul lui Tutancamon. Alături de mumia 
faraonului s-au descoperit și cinci gindaci 
din piatră, executați cu mare măiestrie, pe 
care Curter i-a oferit cadou unei oarecare 
doamne Mimi Caidens, soția unul fabri
cant din Bruxelles. După moartea ei, res

pectiva doamnă i-a lăsat unei rude, res
pectiv soția unui olt mare fabricant olan
dez. Acesteia i-a venit ideea montării în 
aur a gindacilor sub forma unei brățări și 
unei perechi de cercei. Soțul său a co
mandat special pentru cutia cu prețioasele 
relicve o ascunzătoare chiar in propria-i vi
lă. Cu toate măsurile de precauție, comoa
ra a fost găsită de niște răufăcători, că
rora le-a trebuit pentru această opeiație 
doar cileva ore.

organiz.it
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Sarcinile sporite pe anul 1970 cer:

Să îmbunătățim 
sub toate aspectele 

activitatea 
tehnico-economică!

£rodu seb
• o a preitliui de ~usL tiMiza-

pla
h.M.

n șj
unor re.-uhu’e cil mai

bun«■, i u etailuri ns-ileria)e și
h.:-. iinin>e

cek □rin--dZdP (ciul în 
a lesfășuratâ anul |Te-

tui ?a E|M. Uricani a râ?

yri) mai ales indica to. ui
i he ■ 1 la 1 000 lei pro
•!■■

• la
irlă.
început, trebuie sci se

Im « i pie<izaraei ca a ti\ i taica
rcoilomicîi și d*' pioductie de-
puși < âtre (oL-x-tivttl de

maleri-ali-

BUCURII
4 Ui mare din pag. 1

1 u c remieră in-L itriffl*. 1•'abrira rtr
intrat in

funcție. 1 nzestrată cu utilaje
<? mul in-oderne, ea

iși v a adUce, sinie
ți.ilâ eoniiribuție la

valorîfîcar i superioară
a cărbuni!or vxtrași din minele
Văii Jiulu 1. Dc la 1 iun incrpuL
să-i urăm

Uiltp «nnr
llui d. .»:cl

In cartierul Aeroport a 
fost ridicat „în roșu* 
blocul K2-1 cu 75 apar

tamente care. după toate pro
babilitățile. va fi pred.ii înainte 
de termenul planificat — 30
iulie a.c. Același lucru și des
pre blocul C2-1 care, după in
tențiile constructorilor, va putea

DE PRIMA VARA
Sale nr. 3 de la orizontul 700. 

Sâ ne oprim puțin și r<-

I) s-nu vindul ca pum a 
caldă, in săptămina cm- a tre
cut. ieri mai cb scamă, pră- 
x ăl iile au fost realmente inva
date de bărbați și copii in cât’-*' 
tarea celor mai frumoase ca- 
d-ouri do 8 Mari ie. Căci. <)) !<■<• 
s-ar spune. Ziua femeii nu-i

ma rămine 
actunlitato.

tulul dniziei'A. 
cu Metalul Hur 
confirmat. Ce 
mo Bururești 7

i în perioada de cînd s-a 
introdus gestiunea economică 
proprie, nu s-a ridicai Ia ni
velul indicatorilor de plan. 
.Astfel, pe ultimele 9 luni ale 
anului trocul prețul de cost a 
test depășii cu aproape 20 lei 
p< tona de cărbune. Această 
depășire a prclului de cosi pe 
wnitatea do produs extras se 
datoros-le neîndeplinirii planu
lui de producție cu peste 70 000 
tone, conjugată cu reîncadrarea 

indicele de cenușă planificai.
Or asemenea, nerealizarea li

ni i producții de peste 11000 
tone din abataje frontale cu 
susținere metalică a condus la 
umflarea' consumului specific 

'4» lemn cu 0,62 mc/l 000 lone, 
seea ce reprezintă valoric 
» S'X) lei.

Depășiri la consumul specific 
an fost înregistrate $i la che- 
»rslca (cu 0,3 mc/l 000 tone, 
riireia îi corespunde o valoare 
dr 101 000 lei) și energie elec- 
trr-rneomatiră (cu ’ 8 kw/tonă 
ș- respectiv, cu 15.5 mc tonă).

Restanta consemnată la pro- 
dnetia de cărbune a făcut ca 
participarea valorică a elemen- 
tvlor metalice de susținere in 
•ralerii să contribuie la depăsi- 
sea prețului de cost cu peste 
500 mii lei. Ca urinare a în- 
r« distrării unui procent scă- 
yut de recuperare a elementelor 
•te susținere, prețul de cost a 
fost influențat negativ cu veste 
490 mii lei. în mod si mai ne
plăcut (cu peste 1 400 mii lei) 
» 'ost afectat acest indicator 
d- către fondul de amortizare 
al mijloacelor fixe, drept con- 
sT-mtă a nerealîzării volumu- 
br de cîjrbtm-e planificai.

5n anul 1969. la mina Uricani 
tui s-a onorat planul de' pregă-

do ate- 

cxploatări a dotării.
Act ivita defectuoasă des

fășurată taie tehnico-eco
nomică a dus la ncrcalizarea 
volumului de beneficii planifi
cate pe perioada analizată. Ca 
efect al nerealizării planului de 
producție si a depășirii baremu
lui de cenușă cu 2.1 la sulă^ 
ceea ce reprezintă pe 9 lurri 
22 061 tone penalizări, ou fost 
consemnate pierderi care se ri
dică la 4 790 inii lei. Verealira- 
rea beneficiilor planificate ca 
urmate a depășirii cheltuielilor 
de producție a mijlocii depăși
rea cheltuielilor pe 1000 lei 
produci ie marfă cu peste 150 
lei.

Situația realizărilor nefavora
bile pe anul trecut a constituit 
subiectul dezbaterilor care au 
avut loc in adunarea generală 
a reprezentanților salariatilor. 
recent desfășurată. S-an anali- 

minutios posibilitățile de 
indicatorilor tehni- 

plan pe anul 
mod deosebit, s-a 
pe activitatea tri- 
cu aplicarea expe- 
noulur sistem de 

în industria minieră, 
făcută o programare 

mcită’Oor producție, în 
realizării ritmice a 
de cărbune erelimi- 

rcspectarea graficului 
miniere, s-au luat 

inten-

fi recopțional de către benefi-
ciar cu cca. 45 de zile mai
devreimc.

1 a Dilja, se lucrează cu
| spor Ia stația dc sortare 

și încărcare din incinta 
principală a minei. Pină la 
cola finală, 33,00 metri, mai 
sini doar 11 metri. Cc-a fost 
greu a trecui ? Sau abia acthn 
începe ?

— rslisulu) teatrului școlar
M a nunii zece formații 

do la școlile generale 
din municipiu, fiind o foarte 
rinșită iniinifesture. Cine știe, 
poate peste cițiva ani. micuții 
amatori de astăzi* vor fi actorii 
chemați la rampă de aplauzele 
îndelungate alo publicului. Și

acum a. Jiifflui. 
să albă iw, la 
dintre -udiibelc 
zer\e Jitii și Miner 
care insă... probabil 
rîndui-se 'super 
S-a prezentat. Măx

u£b. trei vorbe 
rt. rntii <h spre 
'Stăzi debutea- 
rul campiona- 
Jocul dc joi

lodoara n-a |>r< a 
va- L cu Dina- 
Crcd că un 

in. a două pun»- 
zestrea, do pină 
Toc joi trebuia 
Eoneti, meciul 

de tineret-re
ni l/upeni, 

eonsidv-
pregătitâ. nn 

:ar de-ar fi 
Avciui scuze.fost mtii aprilie. 

Aș i insă...

Despre hochei, ce 
' spunem ? Capeți 

zimbete amare 
mulțumiri. Și asta cu

să mai 
plecalr, 
și ne

at if mai

rniilt^. cu cit. ..minunea" de la 
LyuJslyana cure nt'implat in 
!')«!); ilr astă dată nil s-a mai 
n prbit. Și doamne cum ii mai 
persiflam pc bulgari. Dur vorba 
proverbului : N-aducc anul
< - idiicc c.’ isul No cel mai 
rău CA, cu japonezii si e|\r-

('<• ' ,t urma? Probabil schim
bări la federație, demisia antre
norilor și, precum la fotbal, 
acum cițiva ani, punct și aliniat 
nou. Că. prea n<-am făcut de 
ris. i încă la no-. a< riâ..

Noroc cu handbalistii care 
ne dau mari speranțe in reciș- 
I.2.P-C-,) hegemoniei mondiale in 
.11'1. sport. Finala de azi, cil 
siguranță va fi dhunatică. Ce 
vreți? Au și finahîc o tradiție.

Cum nernmr a mai trecut o 
săplămină. subliniată dc nenu
mărate fapte. Probabil că in 
zil< I.- care urmează, primăvara 
se va ftnpămifitcni printre noi 
cu mai mult, curaj, Va mai în
ghiți fumul și vor vdni și rin- 
(hini'le’e.

Confrmit^rea- iulennaCni<iQlă 
dc muzică ușoară, de la Bra
șov, in cadrul căreia au c- 
voluat 30 d« iu fer preț i, mesa
geri ai •cinteanlufi din 2tl de 
țări europene, a luat sfîrșit. 
Milioanele de telespectatori 
ași capiii acum decizia celor 
împuterniciți să și dea ver
dictul. Retras, pentru a deli
bera. juriul internațional pre 
gătește soarta „cerbilor" și, 
totodată, viitorul celor care 
vor fi desemnați laureați, 
știut fiind că posesia unor 
astfel de premii cari* certifi
că multipTelc lor calități in-

La Bărbăteni, nu peste 
mult cea mai tînără mi
nă a Văii Jiului, a in-

pentru aceasta mi-s necesare 
dr. it talente și perseverență. 
Gnu? Ușor? Rămine de văzut.

La Petrila și Vulcan, au 
continuat dezbaterile i- 
nițiate de comitetul mu

nicipal U.T.C., privind integra
rea in producție a tinerilor 
absolX’cnți ai școlilor profesio
nale. Dacă „a prins", de efici
ență nu ne mai îndoim. Sigur

C oncurs de 
compuneri 

literare

zat 
realizare a 
cn-economici de 
1970 
pus 
mosIrului 
rimcnlală 
salarizare

A fost 
a 
vederea 
< anlilătii 
nale și 
de lucrări 
măsuri pentru fol r si rea 
sivă a utilajelor din atelierul 
emloa tării.

în acest ultim an al cinci
nalului. în atenția comitetului 
de direcție, a întregului colec
tiv al minei Uricani. va 
permanentă realizarea 
indicatorilor 
atsrgurînd 
rea 
pe

si, în 
accent

I.

sla în 
tuturor 

tehnico-economici 
prin aceasta reduce- 

cheltuielilor de producție 
1 000 lei producție marfă.

loan GEANĂ
contabil șef E.M. Uricani

Duminică in toate școlile 
generale din Valea Jiului va 
avea loc concursul de com
puneri literare (faza pe școa
lă). inițiat de Consiliul Na
țional al Organizației Pionie
rilor. Temele concursului 
sint următoarele : pentru 
clasele III-1V — O întâm
plare hazlie ; Cel mai frumos 
vis : O temă la alegere : pen
tru clasele V-VIII — Lenin 
și copiii: Oameni și locuri 
dragi : o temă la alegere. 
Lucrările care vor primi 
notele 9 și 10 vor fi trimise 
la faza județeană iar cele 
notate cu ..excepțional1* vor 
participa direct la faza pe 
țară.

Concursul este o adevărată 
sondare a imaginației și fan
teziei pionierilor, a felului în 
care știu să povestească și 
să se exprime în scris. Tot
odată. învățătorii și profe
sorii de limba română iși 
expun roadele activității di
dactice de influențare a gus
tului elevului către lectură, 
încurajarea acelora care do
vedesc înclinații pentru scris, 
concursul fiind și o oglindă 
ă> cunoștințelor de limbă Vi 
literatură.

Pe urmele materialelor publicate
Se vor lua măsuri de 

remediere a 
deficiențelor

„Stații de autobuze care nu 
staționează corect' este titlul 
articolului critic apărut in 
„Steagul roșu" din 25 ianuarie 
a.c. prin care se relatau unele 
deficiențe privind plasarea 
stațiilor autobuzelor în orașul 
Petrii a.

Referindu-se la articolul men
ționat, conducerea întreprin
derii de gospodărie comunală 
ne aduce Ia cunoștință că 
s-a format o comisie compusă 
din reprezentanți ai Consiliului 
popular municipal. Miliției și 
I.G.C. care a verificat pe teren 
plasarea stațiilor și indicatoare

le de circulație din municipiu, 
urnind ca dificultățile consta
tate să fie remediate in cel 
mai scurt timp.

Difuzoarele au fost 
reparate

In articolul „Difuzoare numai 
cu numele" 9 publicat in ..Stea
gul roșu" nr. 6 311 din 12 fe
bruarie a. c. se arăta că cele 
5 difuzoare din căminul 
T.CM.M. strada Eminescu nr. 
20/a Petroșani, nu funcționau.

In răspunsul primit din par
tea Oficiului de poștă și tele
comunicații Petroșani se men
ționează că după apariția arti
colului a luat măsuri imediate 
de restabilirea deranjamentului. 
Oficiul solicită abonați! ca de
ranjamentele care apar în re

țeaua sau instalațiile difuzoa- 
relor să-i fie aduse, verbal sau 
la telefonul nr. 1635 la cunoș
tință.

Zgura va fi transportată
Intr-un alt răspuns, conduce

rea întreprinderii de gospodă
rie comunală Petroșani iși în
sușește critica ce i s-a adus 
prin articolul .Estetica" zgură 
de la... Casa de cultură", ziarul 
nr. 6 295 din 24 ianuarie a.c. 
arătind :

Programul săptămînal dc ri
dicare a .gunoiului marțea și vi
nerea nu s-a respectat din ne
glijența secției de salubritate. 
S-au luat măsuri pentru a se 
asigura ridicarea zgurei conform 
programului stabilit.

T. V.
DUMINICA 8 MARTIE

8.15 Deschiderea emisiunii. 
Telc.școaJă.
„Sebasficn printre oa
meni" (X).

10.15 Ora satului.
11.15 Concert simfonic.
12.00 De strajă patriei.
12,35 Emisiune în limba ma

gii iară.
17.15 Desctiiderea emisiunii 

de după-amiază. „Așa>-s 
fetele la nor!“ — emi
siune de cîntece și dan
suri populare.

17.30 Finala Campionatului 
mondial de handbal 
masculin. Transmisiune 
directă de Ia Paris.

18.45 De Ziua femeii — re
portaj.

19.10 Telejurnalul de seară.
19.20 Film serial : „Rîul în

tunecat4’ — producție a 
studiourilor sovietice.

19,55 Pauză.
20.00 Concursul și Festivalul 

internațional de muzică 
ușoară Brașov — Româ
nia 1970. Concertul lau- 
rcaților. Recital : Rafael.

23,00 Telesport.

LUNI 9 MARTIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Consultație tehnică. Pre
zentarea televizorului 
.Aliraj".

18.15 Confruntări.
18.45 Muzică populară inter

pretată de Olga Stănes- 
cu.

19.00 Telejurnalul de seară.
19.20 Actualitatea în econo

mie.
19210 Muzică corală în pri

mă audiție.
19.40 Reportaj TV.
20.00 Reflector.
20J0 Anunțuri — publicitate.
20.15 Roman foileton : „Răz

boi și pace" — Andrei 
Bolkonski — producție 
a studiourilor sovietice.

21.20 Concertino — emisiune 
muzical-coregrafieă.

22,00 Agenda politică.
22.10 Intermezzo muzical.
22.20 Telejurnalul de noapte.
22.30 Scena.

Peisaj de iarnă in Brașov

!<■» prelalivif. consfiifuie o fru.ni 
bnhuă spn» lumea- vedetolbr 
•le miine ale muzicii ușoare.

Simbătă, cortina, teatrului 
din Brașov s- a ridicai din 
nou dezvăluind. iubitorilor 
genuini, o seară a recitalu
rilor ■ ustinute d»? patru, au- 
noscuți și aprecia ți inter- 
preți. La început, dirijorul și 
compozitorul Sile Dinicu a 
prezentat cu orchestra Radio- 
fele vizunii, intr-un aranja
ment propriu, celebra „Hora 
Staccato" a lui Grigora.ș Di- 
nicui ineiodîr care se ciulă 
pe multa din meridianele glo
bului.

Primul recital ai serii a 
fost' susținut (IV tinora noas
tră interpretă. Mihaela Mihai, 
distinsă- «u mențiune la a 
doua «dițir a „Cerbului de 
aur", ciștigâtoare la Berlin in 
anul 1969 a niarehi i'cnru 
al simpatiei publicufu

A urmat recitalul cîntăre- 
ț«r cehoslovace Eva Rilaro- 
va-. care, deține print re alte 
certificate d’’ calitate și „Me
dalia de aur” obținută la 
Festivalul mondial al tinere
tului și studenților d" la 
Helsinki.

Publicul nostru. care știe 
să evidențieze adevăratele 
xalbri și să le răsplătească 
cu căldură; a apreciat în e- 
voluțîa Ever Pilarova* stilttl 
personal de interpretai"' și 
calitățile sale vocale.

Al treilea recitat' al serii 
a Tost susținut de Anda Că- 
lugăreanu. Distinsă' cu men
țiune la concursul internatio- 
pj' ,Cerbul de aur", ediția' 
a doua; ciștigâtoare a mare- 
)u; premiu la Festivalul prie- 
leni/'i din R. D. Germană și 
a medaliei do bronz la Fcs- 
t'vahii mondial al tineretului 
și studenților de la Sofia 
(1968). Anda Călugăreanu este 
astăzi cunoscută și apreciată 
nu numai în țară, ci- si neste 
hotare.

Ultimul interpret a fost 
CI i h* Nougaro (lin Franța, 
despre care Luc Berimont, 
bun conoscător al șansonetci. 
sar»a: în I960 : ...Nougaro este 
una din personalitățile de 
mare prestigiu, imul dintre 
marii lirici de ant îzlJ Cllaude 
Nougaro a dovedit publicului 
nostru că aparține acelor oa
meni care sc dăruiesc cu 
•’esăvîrșire meseriei alese.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Jocul care ucide (5—8 
martie)'; Republica: Călugă
rița, seriile Ii și. ÎL (.5—8 mar
tie) ; LONE A — Minerul : 
Baladă, peptru Mâriuca (5—8 
martie).

Pentru
un 
ziar

SÎNGtLE - DAR MINUNAT PENTRU VIATĂ
>

Viitorul orașelor (II)
Mulți consideră că civilizația 

pietonilor va dispare din cauza 
ofensivei automobilelor. In 
Europa, anual cca. 50 000 de 
oameni sint victimele acciden- 
4- lor de automobil. Dc-zvoltin- 
du-se* transportul auto pricinu- 
iește orașelor distrugeri mai 
mari decit le-au pricinuit dife
rite războaie timp de secole. 
Și totuși edilii din capitala 
Franței promit că in noul com
plex urban pietonul va reintra 
în drepturile sale. Proiectul 
prevede construcția drumurilor 
pe eiteva nivele, a unor grădini 
suspendate — aidoma celor ale 
Urnirăm idei — spun arh-ileeții. 
Deci soluția există : circulați» 
Ia diferite nivele.

In prezent, au fost emise 
deja eiteva proiecte potrivit că
rora orașele trebuie să sc dez
volte pe verticală, dublind, 
frjplind și chiar- înzecind înăl
țimea actualilor zgîrie-nori. In- 
«hipuiți-vă piloni de oțel cu 
înălțimea de 120 m. De aici 
pornește un sistem complex de 
suporturi și cabluri puternice 
care țin suspendate 22 de vo
lume locuite, sau mai simplu 
— 22 de case. Întreaga construc
ție seamănă cu un arbore. S-ar 
părea că proiectul ține mai 
mult de domeniul fanteziei, dar 
nu este așa. Materialele și teh
nica zilelor noastre permit deja 
realizarea unor proiecte ca cel 
de mai sus.

In literatura de specialitate 
occidentală se vorbește pe larg 
de un tip de casă, produs de 
o firmă americană. Se vorbește 
mai mult de calitățile acestei 
locuințe, și mai puțin de prețul 
ei. destul de mare chiar pentru 
o persoană cu venituri mijlocii. 
Specialiștii afirmă că princi
piul realizării acestui tip de

casă poate fi pus la baza pro
iectelor de perspectivă in do
meniul folosirii unor spații sus
pendate. La început se implan
tează un'catarg, realizat din 
șapte țevi de oțel. De acest ca
targ se suspendă o casă, care 
in spațiu apare ca un hexagon. 
Partea centrală este mai grea 
și cuprinde încăperile anexă. 
In partea exterioară sc ampla

sează camerele de locuit, cu 
un sistem de canalizare auto
nom. Ce rezultă ? Suprafața de 
pămint de sub casă rămine ne
ocupată și aceasta este ideea 
principală a construcției spa
țiale.

Mai există și alte proiecte : 
construcția la eiteva nivele. In 
acest fel- orașul nu va avea 
străzi, case, piețe așa cum le 
înțelegem noi astăzi. Totul este 
suspendat, iar jos circulă ma
șinile. cresc spații vc-rzi și ora
șul ocupă doar cinci la sută 
din acea suprafață, pe care ar 
trebui s-o ocupe, dacă ar fi 
construit după metode clasice. 
Proiectul prevede ca uriașele 
blocuri să fie construite pe pi
loni cu înălțimea de 25—65 me
tri. In astfel de blocuri sc poate 
respecta foarte bine funcționa
litatea. Etajele de sus ar fi re

zervate locuințelor, iar cele de 
jos instituțiilor de deservire. 
Desigur că orașele spațiale tre
buie să aibă transportul lor 
adecvat (ca de exemplu străzi 
mobile), parcurile și grădinile 
lor.

Și mai există un proiect care, 
la prima vedere, pare parado
xal. Să se construiască un oraș 
pe un pod peste— Canalul 
Mrnecii. Studiat insă în amă
nunțime, proiectul nu pare mai 
paradoxal decit construirea tu
nelului sub același canal, pro
iect despre a cărui înfăptuire 
se vorbește de mult timp. Și 
se pare că un pod ar costa mai 
ieftin.

Să ne închipuim deci un pod 
dc aproximativ 30 km, având 
lățimea de 300—400 metri și 
înălțimea de 25 metri și veți 
avea în față un pod oraș. 
Orașul poate fi in acest caz 
multifuncțional. Etajele sale ar 
putea găzdui locuințe cu mi
nunate vederi la mare și dife
rite instituții. Dar mai bine să 
ne- așezăm într-un autoturism 
și să parcurgem drumul din 
Franța spre Anglia pe șoseaua 
care va ocupa acoperișul po
dului (camioanele vor cir
cula pe o șosea care va 
fi în interiorul podului). 
Vom trece pe lingă un 
marc doc plutitor și pe lingă 
două mari porturi maritime in
ternaționale, pe lingă un port 
special pentru încărcarea și des
cărcarea mărfurilor, pe lingă 
instituții administrative și fără 
Îndoială, pe lingă numeroase 
cartiere comerciale. Specialiștii 
consideră că un astfel dc pod 
nu este deloc o utopie.

In general, arhitecții iși re
prezintă in fel și chip diferitele 
forme spațiale ale orașelor vi-

itorului. Este greu să spui în 
prezent, fără un dram de ex
periență practică in materie, 
că un proiect este mai bun decit 
celelalte. Munca de cercetare 
in acest domeniu este uriașă 
și nîci o idee nouă nu este de 
prisos. Unii autori propun, de 
exemplu, ca orașele să se con
struiască pe mare (de exemplu 
in Golful Tokio), unde chesoune 
plutitoare, cu- raza de 
300—500 metri fiecare, ar pun
tea fi legate prin poduri sau 
linii de metro suspendate și ar 
permite construcția unor locu
ințe pentru cca. 10 milioane de 
oameni. Alții propun să se 
construiască orașe conice cu 
vîrful in jos, cu pereții exte
riori netezi, eu geamurile și 
ușile spre curtea interioară, ca 
un ui-iaș amfiteatru circular. 
Fiecare clădire de acest fel ar 
putea adăposti 702 apartamente, 
iar zeci de astfel de conuri 
răsturnate ar forma un întreg 
oraș. Dc altfel,, autorul propune 
ca simetric conului de la supra
față,. să se construiască un cdn 
subteran, arhitectura orașului 
căpătind- în acest caz dimensi
uni noi.

Oamenilor le este frică de 
subsoluri și aceasta este o re
acție firească a omului față de 
un mediu neobișnuit. Nimeni 
insă nu are de gind să-l oblige 
pe om să petreacă sub păniint 
24 de ore pe zi. Acolo se poate 
lucra insă in întreprinderi și 
instituții, acolo se pot construi 
căi de comunicații, gări, cine
matografe și teatre cu aer con
diționat, care sâ asigure ace
leași condiții ca la suprafață.

Astăzi nu se poate încă spune 
cînd vor prinde viață proiec
tele arhitecților și constructori
lor, dar gindurile lor zboară 
deja mai departe spre secolul 
XXI, spre orașele transparente, 
spre arhtectura subacvatică sau 
spre cea cosmică.

_____ _____ _  _ 13. P.

In '-cartier,ul Aeroport din 
Petroșani, sint unități comer
ciale și cooperatiste ce stau 
la dispoziția, locuitorilor. Doar 
ziarele și revistele sint mai 
greu de găsit. In întregul car
tier nu există decit un singur 
chioșc de vinzare a revistelor 
și ziarelor. Evident că dacă nu 
ești a’bonal, le cumperi de la 
chioșcul respectiv. Ți-e insă 
peste ; mină să mergi de la 
marginea dinspre Livezeni a' 
cartierului pină la chioșc așa 
că mai bine renunți1 la ziar 
sau r-evistă. Care ar fi totuși 
soluția ? Există in acea parte 
a cartierului lin chioșc de 
mărunțișuri unde s-ar putea 
vinde ziare și reviste. Dacă e- 
xistă o altă soluție mai bună 
se poate aplica. Locuitorii car
tierului n-au nimic împotrivă.

D. C.

ANIROASA
pune 

in vinzare, 
prin licitație, 

un cal.
Licitația va avea 
loc în ziua de 12 
martie 1970, ora ș
10, in curtea ex
ploatării.

• Din cele, mai vechi timpuri, 
I sîngele a’ fost considerat, ca 
' un ajutor miraculos în salva- 
! rea de vieți umane. Dar a. tre

buit să treacă multă vreme
■ pină s-a ajuns, la folosirea, lui 

pe bază eu adevărat științi
fică, așa: cum se face azi, fără 
incidente, sau accidente. Cu 

I mulți ani in urmă, acciden- 
1 Cele erau1 frecvente deoarece1 

nu se" cunoștea ce este sin- 
gele,. cum circulă el in orga
nism, în. cîte grupe se împart 
oamenii, ce trebuie făcut după 
scoaterea lui din organism, etc. 
Astăzi lucrurile sint cîl) se 
poate de clare; Se știe că 

. sîngele este lichidul care cir
culă prin artere și vene, avînd 
rolul de a hrăni organismul cu 
oxigen. Se știe de toată lu
mea- că atunci cînd sîngele 
încetează să mai circule in or
ganism, viața însăși încetează, 
ca urmare a faptului că celu
lele corpului,, nemaifîind hră
nite; se distrug și: mor.

Nu vom intra în amănunte
' de strictă specialitate asupra 

compoziției singelui, dar cred 
că este bine să' se știe că un 
om normal are între 4—5
milioane globule roșii și 6—8 
mii de globule albe. Primele 
sint elementele vii ale sînge-

, lui. Ele se încarcă cu oxigen 
la nivelul plămânului de unde 

’ sint pompate prin inimă in 
tot corpul. Fără ele omul nu 
mai are aer șf deci nu mai 
poate supraviețui. Globulele 
albe sint ad’evărați paznici ai 
sănătății omului. Ele ajută or
ganismul să Se apere de boli.

De asemenea, cred că este 
bine de știut că oamenii se 
împart in patru mari grupe

• sanguine. Ele se stabilesc ușor 
de către cadrele de speciali
tate, cunoașterea lor fiind' deo
sebit de importantă în trans
fuzia do singe, deoarece unui 
bolnav i se poate administra 
numai Singe care corespunde 
grupei lui sanguine. In cazuri 
contrare survin accidente gra
ve și uneori chiar mortale.

După ce am vorbit despre 
singe și particularitățile sale, 

! la moduli general, vom subli
nia marele preț ce se pune 
azi pe singe, fiind cu adevărat 
un minunat dar pontrui viață) 
In- ultima vreme, au. luat o- 

. marc extindere stațiile de 

\_____

recoltare și conservare a sin
gelui. însăși denumirea spune 
că in aceste stații sîngele 
se recoltează de la oameni să
nătoși. se conservă și se păs
trează, de aici fiind luat de 
spitale și transfuzat bolnavi
lor care au nevoie de el-. șal- 
vîndu-se astfel multe vieți 
umane. Dar sîngele nu sc fo
losește numai, sub roiună. de 
singe total, așa cum este re
coltat de la donatori. Azi se 
utilizează foarte multe deri
vate de singe ea1 medicamente : 
trombină,. fibrină, gama-glo- 
huline etc., de o mare valoare 
în vindecarea anumitor boli. 
Sîngele are indicație, ca trata-

Sfatul medicului
ment în mai toate bolile,, deși' 
indicația sa. majoră o consti
tuie hemoragia, adică pierde
rea de singe. Printr-o pierdere 
mare de singe, ca urmare a 
unui accident cu ruperea va
selor (artere și vene), un om 
poate muri. în cîtevai minute 
sau ore, diipă gravitatea ac
cidentului, dar el poate să-și 
revină complet la viață dacă 
sîngele pierdut este înlocuit 
imediat. Rămîn dc neuitat cli
pele în care -'bolnavi foarte 
gravi, cu pierderi mari de 
singe, ajunși aproape morți 
în serviciile de reanimare re
învie și se însănătoșesc com
plet prin sîngele transfuzat, 
cedat voluntar de alți oameni 
(donatori onorifici). O aseme
nea. stație de recoltare și 
conservare a singelui există 
și în Petroșani. Ea desfășoară, 
o rodnică activitate, colaborea
ză cu. bune rezultate cu. ser
viciul de reanimare de la 
Spitalul unificat Petroșani 
intru salvarea de vieți umane. 
Sint nenumărate cazurile cînd 
la serviciul1 menționat au fost 
tratați și salvați bolnavi cu 
accidente grave și foarte gra
ve, prin înlocuirea rapidă a 
singelui pierdut Bolhavi. ca 
Iosif Cioară, Vcnczel Barabaș. 
Aurel Jilca, Victor Datu, Mihai 
Culcsar, Angela Monaru, Petou 
Birău, Pbmpei Boier și mulți. 
alții; nu; ar fi putut supra

viețui fără înlocuirea singe
lui pierdut. Fără acest nepre
țuit dar, copiii Marilena Văr- 
văresG (2 ani), Clara Bartha 
(2 ani), Remus Cucu (1,8 ani). 
Doina Rugea (14 ani), veniți 
la spital cu arsuri foarte gra
ve, nu ar fi mai rămas in 
viață, ca și cei șapte mineri 
accidentați la. Lonea.

Toți, aceștia, care se bucură 
azi. de lumina vieții1 datorită 
singelui cedat de semeni ai 
lor, au datoria să se gîndească 
eu respect și admirație la cei 
care le-au venit in ajutor toc
mai atunci cînd! aveau cea 
mai mare nevoie,, purtându-le 
o vie recunoștință. De fapt, 
acești așa numiți, donatori ono
rifici se bucură de prețuirea 
noastră, a tuturor, dovedind 
abnegație și curaj, înalt uma
nism și spirit de sacrificiu. 
Oameni cu dragoste de om, 
pătrunși de sentimentul bi
nelui și al omeniei, ei oferă 
o parte din sîngele lor, care 
nu are absolut nici o urmare 
asupra propriei sănătății ace
lora pentru care viața este 
în pericol, salvrnd de la pie- 
ire oameni utili societății.

Fiecare cetățean poate re
nunța, eu avizul medicului. Ia 
o parte neînsemnată din sîn- 
gelc său, dar mai mult decll 
însemnată pentru viața altora, 
conștient că și-a făcut o dato
rie de onoare. Personal. aș 
vrea să aduc un cald omagiu 
acestor donatori onorifici de 
singe, deoarece nu o dală în
cerc puternice emoții cînd. 
stînd la căpătîi'.il bolnavilor, 
mă gindesc că numai sîngele 
îi mai poate salva. Dc ase- 
menea. se cuvin aprecieri har
nicilor lucrători de la Stația 
de recoltare și conservare a 
singelui Petroșani, care, prin 
munca lor plină de grijă și 
răspundere, pun. la orice oră 
din. zi și din noapte., la dis
poziția. personalului medical, 
acest dar minunat pentru 
viață — care este sîngele —. 
contribuind din plin-, alături 
dc donatorii voluntari și de 
cadrele sanitare, la salvarea 
multor, vieți omenești.

Dr. loan SAMOILĂ 
medie- specialist 

, anestezie-reanimare. 
Spitalul, unifica# Petroșani
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PROGRAMUL I :

5;05'—6-QO Muzica- d-imâneții^ 
6,05—9,30 Muzică și actuali
tăți; 7/,Q0' Radiojurnal: 9,30 
Revista literară radio; 10.10 
Curs de limba engleză; 10,30 
Pagini din opere; 11,05 Radio 
Prichindel; 12,00 Din muzi
ca1 popoarelor; 12,30 Lntîlnire 
cu- melodia populară și inter
pretul preferat; 13t00 Radio
jurnal; 13,22 Paletă multico
loră; 14,05 File de poveste; 
15,00 Cronica muzicală; 1(5,00 
Radiojurnal; 16,30 Revista e-

conoinică; 17',05) Antena tine
retului; 18,30 O melodia pe 
adresa dv.; lOțQQ) Gazeta ra
dio; l'9;30 Săptămina unui 
meloman; 20',05 Tableta dfc 
seară; 20',IU — 363. de cîntcce; 
20',20 Argheziană;, 20.25 So
lista. serii — Doina. Badea; 
20,45 Teatru radiofonie.. Pre
mieră : „Cfcea- ce nui știa a- 
susinul**; Scenariu- de Petre 
Luscalov;. 2’2,00- Radiojurnal. 
Buletin- meteorologic: 22,20 
Sport? 22,30' Meridiane melo
dii; 0;03—oiOQ1 Estrada noc
turnal

PROGRAMUL IT :

6,00 Program muzical de di
mineață; 7,00 Radiojurnal; 
7,10 Program muzical de di
mineață (continuare): 8,10 Tot 
înainte; 9.10 Curs de limba 
engleză; 9,45 Matineu de o- 
peră; 10,15 Caravanii fante-

ziei-i 1*11,20 Un. nume drug, o 
mehMiie; 12.40 Din țările so
cialist»*; I3;00 Concert dc 
prina; 10)30 Rampa; MOȘ Noi 
înregistrări de . muzică popu
lară; 15,00' De toate pentru 
toți; TdiOO Radiojurnal; 17,00 
Șirag, de melodii; 17,35 Tea
tru- serial : „Enigma Oliliei" 
de Geoige Călin<*scu; 18;0() 
Din- viața de concert a Capi
talei; 18.30' Curs de liiuba. en
gleză; 18,50 Varietăți muzi
cale; 19.30 O curie pe săptă- 
mină: 19.50 Noapte bună, co
pii; 20,30 Universitatea radio: 
21.05 Dra dîseofilului; 22,00 
Muzică de jazz; 23.00 Muzie 
secolului XX.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5,00; 6,00; 9;00; 
10.00; 1100; 17,00; 18,00;
20,00; 24,00: 2,00; 4.00. Pro
gramul TI : 6.05; 12.00; 14,00; 
21,00; 23.00; 0.55.
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Conferința muncitorilor
construcțiilor de mașini 

din România
BUDAPESTA 7. — Corespon

dentul Agerpres. Al. Pintea. 
transmite : Intre 2 și 7 martie 
o delegație a ministerului in
dustriei construcțiilor dc mașini 
din România, condusă dc mi
nistru) Ion Avram, a făcut o 
vizită în Ungaria la invitația 
lui 1-lorgos Gyula. ministrul un
gar al siderurgiei și construc
țiilor de mașini.

In cadrul convorbirilor dintre 
cei doi miniștri și delegațiile 
dc specialiști, purtate cu pri
lejul vizitei, au fost analizate 
posibilitățile dc dezvoltare a 
colaborării și cooperării econo
mice și industriale româno-un- 
garc în principalele domenii 
ale construcției de mașini, ca 
dc exemplu : mașini unelte, u- 
tilaj energetic, electrotehnic și 
electronic, în domeniul mijloa
celor dc transport auto, ma
șinilor agricole și altele. Con
vorbirile. care s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă dc înțelegere 
reciprocă, au evidențiat noi și 
reale posibilități de dezvoltare 
in continuare a colaborării și 
cooperării româno-ungarc in a- 
ccst domeniu. Au fost eviden
țiate, de asemenea, posibilități

sporite de creștere a volumu
lui schimburilor comerciale din
tre România și Ungaria, atit 
pentru anul in curs. cît și pen
tru perioada 1971—1975.

Specialiștii români au vizitat 
Uzina de mașini și vagoane din 
Gyor Uzina de mașini unelte 
Csepcl. Uzina Lang. Fabrica do 
mașini electrici' și transforma
toare Ganz. Fabrica do aparate 
do măsură electronice și cal
culatoare. Uzinele Izo și altele.

Simbâtă a fost semnat un 
protocol de colaborare și co
operare in domeniul industriei 
construcțiilor de mașini, caro 
prevede, printre altele, posibi
litatea intensificării relațiilor 
de colaborare directă între cen
tralele industriale din România 
și marile întreprinderi din Un
garia.

Sîmbătă scara, delegația de 
specialiști români condusă de 
loan Avram a părăsit Buda
pesta, îndrept indu-se spre țară. 
La plecare au fost dc față Hor- 
gos Gyula. ministrul siderurgiei 
și construcțiilor dc mașini, pre
cum și Dumitru Turcuș. am
basadorul României la Buda
pesta.

Uniunea Sovietică I
condamnă 5

acțiunile s

din întreaga Germanie
LEIPZIG 7 (Agerpres). — La 

Leipzig s-a deschis vineri Con
ferința muncitorilor din întrea
ga Germanie, la care participă 
peste 1 000 dc reprezentanți ai 
muncitorilor și organizațiilor 
sindicale din Republica Demo
crații Germană, Republica Fe
derală a Germaniei și Berlinul 
occidental. La conferință sînt. 
dc asemenea, prezenți o delega
ție a P.S.U.G., in frunte cu 
Albert Norden, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.l .G., 
reprezentanți ai Partidului Co-

nninisf German, Partidului Co
munist din Germania, ai P.S.U. 
din Berlinul occidental, ai 
nor organizații dc tineret 
obștești.

La conferință participa 
Constantin Drăghici, 
tont al Uniunii Generale a 
clientelor din România, si 
prezentanți ai sindicatelor (Iii 
țâri socialiste europene.

Participanții discută proble
me legate de lupta pentru pace 
și securitate europeană, pentru 
progres social.

u-
și

și 
reprezen- 

Sin- 
re-

Răpirea unui diplomat
american in

CIUDAD DE GUATEMALA 7 
(Agerpres). — Se anunță din 
Ciudad de Guatemala că di
plomatul american S. M. Holly 
a fost răpit de membri ai unei 
organizații de guerilă care lup
tă împotriva actualului "guvern 
guatemalez. Această organizație 
denumită Forța Armată Revolu
ționară (F.A.R.). au făcut cunos
cut că este gala să-l elibereze 
pe Holly, dacă autoritățile îl 
pun In libertate pe Jose Aguir
re Monzon, unul dintre meni

Satehti artificiali
pentru studierea

Guatemala
bri săi, arestat săplămlna tre
cuta. Aceeași organizație l-a 
răpit și pe ministrul de externe 
guatemalez. Alberto Fuentes 
Mohr, obținînd eliberarea din 
închisoare a altui membru al 
ei. Monzon slujise drept inter
mediar în negocierea eliberării 
ministrului de externe. Ca și 
în cazul precedent, F.A.R. cere 
ca Monzon să fie remis Amba
sadei Mexicului și să i se per
mită să părăsească neslingherit

în războiul
WASHINGTON 7 (Agerpres). 

— In ciuda precizărilor oferite 
vineri de președintele Nixon cu 
privire la proporțiile imixtiu
nii Statelor Unite in războiul 
din Laos, cercurile Congresu
lui S.U.A. continuă să exprime 
critici la adresa politicii Wa
shingtonului in această proble
mă. Senatorul John Sherman 
Cooper a cerul retragerea din 
Laos a tuturor forțelor ame
ricane militare și civile anga
jate in operațiunile militare. 
Intr-o declarație făcută repre
zentanților presei. Cooper a 
spus că, „atit timp cit forțele 
americane sint angajate în o- 
perațiuni în Laos, există un 
pericol ca Statele Unite să de
vină implicate în această țară, 
așa cum s-a întîmplat și in 
Vietnamul de sud*'.

Pe de altă parte, senatorul

Stuart Symington a declarat 
in Senat că ambasadorul S U.A. 
in Laos, McMurtrie God lev, ac
ționează in calitate de șef al 
statului major al forțelor mi
litare americane din această 
țară. „Godley — a spus el — 
nu numai că supraveghează di
rect activității»' militare și ne- 
militarc ale diferitelor servicii 
de spionaj americane din aceas
tă țară, dar el stabilești , ele a- 
semenea, momentul, locul șl na
tura activităților militare ame
ricane din Laos'1. Senatorul 
Symington a spus că. pentru 
aceste motive. Departamentul 
de Stat, a informat Senatul că 
ambasadorul Godley nu poate 
să vină in prezent la Washing
ton pentru a fi audiat de un 
subcomitet care anchetează im
plicațiile amestecului Statelor 
Unite în Laos.

CURT

guvernului rasist 
al lui lan Smith
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

Agenția TASS a fost împuterni
cită să declare că Uniunea So
vietică condamnă cu holărire 
acțiunile guvernului rasist ai 
lui lan Smith și nu recunoaște 
regimul din Rhodesia. Uniunea 
Sovietică se pronunță cu con
secventă pentru adoptarea de . 
măsuri îndreptate spre înlătu
rarea regimului de la Salis- 
burv și își exprimă deplina so
lidaritate cu poporul Zimbab
we, care duce o luptă justă 
pentru independentă națională 
și libertate.

I
II

atmosferei
MOSCOVA 7 (Agerpres). 

— Sateliții artificiali lansafi 
de Uniunea Sovietică vor cu
noaște o nouă utilizare — 
studierea oscilațiilor densită
ții straturilor superioare ale 
atmosferei. Metoda constă în 
observații vizuale asupra e- 
voluției satelitului, efectuate 
concomitent de citeva stații 
de cercetări terestre.

Studierea oscilațiilor atmos
ferei provocate de modifică
rile survenite în activitatea 
solară se efectuează în con
formitate cu programul „In- 
terobs", la care participă 
peste 20 de stafii de cerce-

țări din Bulgaria, R.D. 
mană. Polonia, România, Un
garia și U.R.S.S. Programul 
de activitate a fost elaborat 
în cadrul colaborării dintre 
academiile de știință din ta
rile socialiste.

Rezultatele observațiilor e- 
fectuale asupra sateliților cu 
mare greutate au confirmat 
gradul înalt de precizie a 
metodei. Specialiștii emil pă
rerea că ea ar putea fi utili
zată nu numai pentru deter
minarea densității și înălțimii 
atmosferei, dar și pentru cal
cularea orbitei sateliților ar
tificiali ai Pămîntului.

ofițeri inferiori și

-♦-

S

7 (Agerpres). — 
militari din for- 
indonezicne au

DJAKARTA
Peste 200 de 
țele aeriene 
fost arestați, in ultimele două 
săptămini. fiind bănuiți de le
gături secrete cu organizațiile 
progresiste, a anunțat vineri la 
Djakarta un purtător de cuvint 
militar indonezian. El a preci
zat că printre cei. arestați se 
află 77 de 
superiori.

Posturi ale armatei 
libaneze atacate 

de o unitate 
israeliană

S.U.A. mai

BUDAPESTA. — Conform 
datelor oficiale publicate » de 
Ministerul Sănătății, în Unga
ria au fost înregistrate în a- 
cest an 1 756 000 de cazuri de 
îmbolnăviri de gripă. „Recor- 
dul“ il deține orașul Miskolc, 
unde 33.7 la sută din locuitori 
au suferit dc gripă, in timp ce 
la Budapesta numărul îmbolnă
virilor nu depășește media pe 
întreaga țară de 18,3 la sută.

BONN. — Duminică vor a- 
vea loc in landul Bavaria din 
R. F. a Germaniei alegeri pen
tru desemnarea organelor lo
cale în 50 de orașe și localități, 
precum și în 70 de districte. 
Concomitent. în landul Hessen. 
3,5 milioane de cetățeni vor 
vota pentru sau împotriva redu
cerii vîrstei electorale dc la 21 
la 18 ani.

„Brigada 23 August — România", formată din 33 de 
membri ai Uniunii Tineretului Comunist — mecanizatori, 
electricieni, strungari — a plecat sîmbătă la amiază spre 
Cuba, pentru a sprijini, alături de tineri cubanezi, campania 
Zafra de strîngere a zece milioane tone de trestie de zahăr.

Alături de reprezentanți ai U.T.C., care au salutat, la 
plecare, pe membrii brigăzii, se afla Jesus Barreiro, amba
sadorul Cubei la București.

(Agerpres)

NEW YORK. Potrivit statis
ticilor Consiliului național a1- 
securității din Statele Unite, in 
urma accidentelor ce au avut 
loc în anul 1969 au decedat 
116 000 de persoane, iar alte 
10 880 000 au fost rănite, din
tre acestea 400 000 rămînînd 
invalide.

Luptele 
din 

Vietnamul
de sud

SAIGON 7 (Agerpres), — Un 
purtător de cuvint militar a- 
merican a anunțat la Saigon 
că unitățile guvernului revolu
ționar provizoriu au efectuat in 
ultimele 24 de ore bombarda
mente cu rachete și mortiere 
asupra a 16 poziții americano-

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
Ministerul Muncii al S.U.A. a 
dat publicității o statistică în 
care se arată că în luna fe
bruarie, 3 800 000 de oameni nu 
au găsit de lucru. In cifre ab
solute, numărul șomerilor a 
crescut numai in cursul lunii 
trecute cu peste 400 000, ceea 
co a făcut ca șomajul să repre
zinte pe scară națională 4,2 la 
sută din forța de muncă. Po-

trivit statisticii oficiale, apro
ximativ o treime din noii șo
meri provin din industria de 
automobile ca urmare a „Lock- 
out"-urilor (concedierilor) la ca
re au recurs companiile din a- 
ceastă ramură în vederea res- 
trîngerii producției lor.

Indieile de 4,2 la sută repre
zintă cel mai ridicat nivel al 
șomajului din ultimii patru ani.

TEL AVIV 7 (AgerpreM. — 
O unitate israeliană de infan
terie a pătruns, in:cursul nop
ții de vineri spre sîmbătă, în 
teritoriul libanez, atacind două 
posturi ale armatei libaneze. 
Purtătorul de cuvint israelian 
a arătat că atacul a fost lansat 
în semn de avertisment împo
triva activității forțelor pales
tiniene de comando amplasate 
pe teritoriul libanez.

Potrivit agenției M.E.N., mi
nistrul informațiilor al Libanu
lui. Osman el Dana, a decla
rat că :

..Libanul consideră că acordul 
de armistițiu încheiat cu Is
raelul in 1949 este încă in vi
goare, iar faptul că Israelul nu 
îl respectă este apreciat ca o 
violare unilaterală a acestuia".

LAUSANNE. — La Lau
sanne domnește o vie neli
niște. De trei zile, un piro
man își face de cap în oraș. 
El a provocat deja 16 incen
dii, care s-au soldat cu pa
gube apreciate la peste 400 000 
de franci elvețieni. Ziua și 
noaptea, patrule ale poliției 
și detectivi parcurg orașul 
în lung și-n lat pentru a da 
de urma criminalului. Poliția 
a cerut ajutorul populației.

Se reamintește că în urmă 
cu patru ani, în mai puțin 
de o săptămînă, un piroman 
care nu a fost nici pină azi 
descoperit provocase în ace
lași oraș peste 20 de incendii.

RECIFE. — După cum trans
mite agenția 
în localitatea 
Jose Ferreira 
virstă de 38 de ani, a dat naș
tere celui de-al 25-lea copil al 
său. după 24 dc ani de căsnicie.

„Una dintre cele mai mari 
bucurii ale vieții noastre este 
aceea de a avea cite un bebe
luș în fiecare an“, a declarat . 
fericitul tată.

France Presse. 
Recife. Maria 
Goncalves, in

MURMANSK. — Una din cele 
mai nordice grădini botanice 
din lume este cea din Penin
sula Kola (U.R.S.S.), situată 
dincolo de cercul polar. Ea con
stituie un adevărat muzeu al 
plantelor care trăiesc la mari 
latitudini în taigaua de brazi 
și mesteceni, în tundra subal- 
pină și pustiul arctic. Colabo
ratorii grădinii 
Kola au reușit să aclimatizeze 
aici peste 4 000 varietăți do 
plante din regiuni mai calde.

TOKIO. — Echipajul spărgă
torului dc gheață „Fuji", blocat» 
intre ghețuri in Antarctica, u 
transmis prin telefoto imaginî 
luate de la bordul unui elicop
ter, infățișind vasul imobilizat. 
Ziarele japoneze continuă să 
publice informații despre situa
ția dificilă in care se află cei 
250 de membri ai echipajului, 
care ar putea fi nevoiți să ră- 
mînă o perioadă îndelungata 
intre ghețari. In ajutorul lor 
ș-au îndreptat spărgătorul do 
gheață sovietic ,.Obi" și spăr
gătoare de gheață americane, 
care urmează să ajungă la 
„Fuji" în citeva zile și să în
cerce să-i croiască drum prin
tre ghețuri.
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WASHINGTON. — Comisia 

pentru energie atomică a Sta-

botanice din

e»
BELGRAD. — Specialistul iu

goslav Franio Golob' tehnolog 
la Uzina de automobile din 
Maribor, a realizat un mptor 
în patru timpi după un sis
tem cu totul nou și mai eco
nomicos dccît tipurile folosite 
în prezent După cercetări și 
experiențe îndelungate, el a gă
sit o formă specială de cilin
dru și piston, care permite e-

WASHINGTON. — Dr. R. L. 
Bowen de la Asociația ameri
cană de stomatologie a obți
nut o nouă compoziție pentru 
plombarea dinților. Noul ma
terial este compus dintr-o ră
șină de metacrilat, opacă la 
raze X și oxizi de siliciu. Prin 
culoare și transparență, acest 
material se aseamănă cu dinții 
naturali.

BELGRAD. — Ministrul afa
cerilor externe al Ciprului, 
Spyros Kyprianou, a părăsii) 
sîmbătă Belgradul, încheindu-și 
vizita oficială de trei zile in 
Iugoslavia, la invitația secreta
rului de stat pentru afacerile 
externe. Mirko Tepavaț.

In comunicatul dat publici
tății la ‘ '
rată că 
cut un 
privire 
ționale 
rea dintre cele două țări 
niștrii au constatat dezvoUarea 
cu succes a relațiilor dintre 
Iugoslavia și Cipru în toate do
meniile.

încheierea vizitei se a-« 
cei doi miniștri au fâ- 
schimb de păreri cu 

la problemele interna- i 
actuale și la colabnra- 

’ ’ " - ‘ Mi-

Mișcarea revendicativă
din Argentina

BUENOS AIRES (Ager- Conducătorii qreviștildr au a-


