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întrecerea socialist^ la cote maximale

Din nou
în primul eșalon

Colectivul E. M. Aninoasa, cu 
cele 5 500 tone cărbune extras© 
peste plan, ocupă locul doi — 
după Vulcan — în întrecerea so
cialistă dintre minele bazinului.

Succesul este obținut prin apor
tul tuturor sectoarelor producti
ve ale minei — sectorul IV cu un 
plus de 2 100 tone, IU — 1450

Producem mult, 
dar cu ce cheltuieli ?

In rîndul întreprinderilor cu 
activitate economico-financiară 
bună pot fi citate I.F.A. „Vîsco- 
za“ Lupeni și F.I.L. Petroșani ca
re la sfîrșitul primului trimestru 
au înregistrat economii de 4,7 
și, respectiv, 28,2 lei față de 
cheltuielile planificate la 1000 
lei producție marfă. Explicația ? 
Respectarea normelor de con
sum de materiale, încadrarea 
în prevederile de 
calitate, realiza
rea echilibrată a 
planului de pro
ducție sortimental.

Pe de altă parte, 
insă, unitățile mini
ere din bazin, care 
dețin ponderea cea mai mare a 
activității tehnico-productive a 
municipiului, deși raportează 
îndeplinirea producției globa
le pe patru luni în pro
porție de 102,2 la sută, 
înregistrează în aceeași perioa
dă depășirea cheltuielilor pla
nificate la 1000 lei producție 
marfă cu 34,30 lei. Originea a- 
cestor depășiri se regăsește in 
neincadrarea în consumurile pla
nificate de materii prime și ma
teriale (în primul trimestru au 
fost consumați suplimentar pes
te 4000 mc de lemn de mină și 
1885 mc cherestea), în existen
ța unui volum însemnat de chel
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tuieli neeconomicoase (locații, 
dobinzi penalizatoare, amenzi și 
penalizări). Un volum important 
de cheltuieli ce s-ar fi putut 
foarte bine evita prin măsuri or
ganizatorice adecvate provine 
din amortismentul plătit pentru 
utilajele date ca disponibile și 
care continuă să se afle în stoc. 
Peste 860 000 lei plătiți din a- 
ceastă cauză la E.M. Vulcan, 

966 000 la E. M. Lo- 
nea, 1 100 000 la 
E. M. Aninoasa, 
80 000 la E. M. Dîl- 
ja reprezintă doar 
cîteva exemple în 
care utilaje aflate 

nejustificat în stoc grevează con
siderabil prețul de cost al pro
ducției. Ar fi greșit să se crea
dă că utilajele respective nu 
și-ar putea găsi utilizări cores
punzătoare prin redistribuire in
tre unitățile C.C.P. Este vorba 
doar de sute de stîlpi hidraulici 
și ventilatoare, de împingătoare 
pneumatice, colivii basculante, 
ski.puri, opritori pentru vagonete, 
molete etc. — utilaje suficient 
de căutate în minerit, achizițio
nate inițial cu prea multă ușurin-
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(Continuare în pag. a 3-a)

tone, I — 1 300 tone și II — G50 
tone, Ca și al colectivelor din 
compartimentele de deservire. 
(CONSTANTIN DÂNILA, tehni
cian).

Cu planul de export 
îndeplinit

Colectivul U. F. E. T. Petro
șani raportează în avans cu o lu
nă îndeplinirea planului valoric 
de export pe semestrul I. Fizic, 
acest merituos succes înseamnă 
livrarea peste prevederi a 300 
mc lemn pentru celuloză, reali
zarea integrală a sarcinilor anua
le la lemn de construcții rurale 
și depășirea acestora cu 59 mc. la 
sortimentul cherestea rășinoase.

Prin randamente 
sporite

La mina Lonea, sectorul IV, 
angajat in marea întrecere, ra
portează depășirea sarcinilor de 
plan la zi cu peste 1 800 tone. Ob- 
ținînd productivități superioare 
celor planificate în medie cu 580 
kg/post, pe locurile fruntașe se 
situează brigăzile de frontaliști 
conduse de minerii Constantin 
Solomon și Miclea Ioan III, iar 
de la „camere", brigada lui Za- 
haria Bătăuță.

***
*

Ziua brigadierului ! 
la mina Oiija

In cadrul „Zilei brigadierului", ce a avut loc la 
E.M. Dîlja, s-a desfășurat un simpozion pe tema 
noutăților în tehnica mineritului. Cu acest prilej : 
au fost prezentate referate privind Stabilitatea lu
crărilor miniere orizontale (A. Popescu, conferen- l 
țiar I.M.P.) ; Tendințe actuale în susținerile mini- 
ere (E. Marica, șef lucrări I.M.P.) și Experimenta- ! 
rea unor noi tehnologii de susținere (ing. V. To- 
moșoiu — mina Livezeni).

La cele 2 500 tone cărbune extrase peste plan piuă ieri la 
sectorul Livezeni al E. M. Dîlja, exploatare minieră fruntașă pe 
Vale in luna mai, o contribuție însemnată și-a adus brigada con
dusă de Ioan Gheorghiu, care a atacat cel de-al treilea abataj 
frontal echipat metalic al tînărului sector.

Cultură — educație
0 Un studiu-acțiune despre 

activitatea politic-cultural- 
educativă din Valea Jiului.

Școala și viața
• Perioada recapitulativă — 

ultima etapă a anului șco
lar.

(Pag. a Vl-a)

Individ — colectivitate
Dialog cetățenesc

(Pag. 4—5)
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politice a României socialiste.
Reflectînd democratismul pro ț

Principalul eveniment care 
a marcat viața politică a țării 
în aceste zile l-a constituit pri
mul Congres al Frontului Uni
tății Socialiste, 
de tovarășul 
Ceaușescu drept 
istoric de marc

caracterizat 
Nicoiae 

un moment 
importanță 

care deschide o nouă etapă 
dezvoltarea vieții sociale
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De ziua lor
Sub bolta azurie a verii se inalță sărbătoarea copilăriei - 1 Iu 

nie. Copilăria este vîrsta candorii a bucuriei senine și credinței 
că nimic nu este prea mult pentru forțele omului, lac faptele lor 
sînt pe măsura visurilor.

în școli, pe străzile orașelor, in toate împrejurările obișnuite 
ale vieții detectăm o explozie de tinerețe, stimulativă și entuzi
astă. Copiii fac parte din însăși peisajul patriei așa cum florile 
sint ale primăverii. Intilnim copiii din Valea Jiului pe stadioane 
și în spectacole, exprimindu-și talentul și gratitudinea pentru gri
ja părintească ce le-o acordă partidul și răspunzînd prin fapte 
de muncă și seriozitate in pregătirea acestor condiții care le fac 
visele realizabile.

Dăm astfel copiilor lumina care ne-a călăuzit acțiunea de a- 
firmare actuală a țârii, a prestigiului ei in lume.

Tot ceea ce facem, zi de zi, se adresează copiilor noștri, viito
rului lor, înseamnă o contribuție în plus la viața și împlinirea lor, 
la viața și împlinirea țării. Ziua internațională a copilului o săr
bătorim în acest an pe fondul evenimentelor stimulatoare de e- 
nergii umane ale anului jubiliar și Congresului al Xl-lea al parti
dului. Educați in spiritul muncii și prețuirii valorilor umane, co
piii cresc ca mugurii zilei de mîine, adevărați feți-frumoși ai 
României de azi.

fund, în permanent proces de 
perfecționare. al orînduirii 
noastre socialiste, Congresul 
F.U.S. a constituit o puternică 
afirmare a unității morale și 
politice, de voință și de acțiu
ne a națiunii noastre socialis
te în jurul Partidului Comu
nist Român - forța politică 
conducătoare a societății soci
aliste românești. Expunerea, 
ca si cuvîntul de închidere ți

(Continuare în pag. a 8-a)
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FORESTIERII IN CON

CURS. Luca Popa de la 
U. F. E. T. Petroșani este 
oiști găto-rul coaie ursului ju
dețean al fasonat oriilor me
canici desfășurat duminică 
la Lunca Florii.

REPARAREA TRIBUNE
LOR ȘI A VESTIARELOR, 
amenajarea de noi alei și 
spații verzi, realizarea unor 
lucrări de instalații pentru

introducerea încălzirii cen
trale sînt cîteva din lucră
rile ce se execută la sta
dionul „Jiu<l" sub mina de 
bun gospodar a tovarășu
lui Alexandru Cazma. Le 
consemnăm ca o măsură 
care va satisface fără Îndo
ială pe obLșnuiiții stadioa
nelor.

VEN1ȚI LA ȘTRAND ! 
Ștrandul ternioficat «Pre
paratorul" Lupeni și-a des
chis porțile pentru amatori. 
Ca și în alți ani, moderna 
bază sportivă oferă vizita
torilor confortabile vesti
are coleotive și cabine, a- 
parate de gimnastică, bărci

de agrement, bufet. Pro
gram între ovele 9—18.

LA FAZA JUDEȚEANĂ a 
c.oncursuiliui școliiiror de su
rori de Cruce roșie desfă
șurată duminică, 26 mai, 
municipiul nostru a fost 
reprezentat de 8 coaieurente 
clasate pe locuri fruntașe 
la fazele pe școală a ani
lor I și II. La concursul de 
la Deva, Veronica Boghea- 
nu din Vulcan s-a cdasăt 
pc locul I, iar Viorica Cot- 
fasa, din Petroșani, s-a cla
sat pe locul IU.

TRADIȚIONALA NEDEIE 
VULCANEANA va avea

Ioc duminică, la locul de 
agrement „Brazi". Vor e- 
volua echipe artistice, se 
vor organiza concursuri și 
parada costumelor națio
nale. Unui din momentele 
emoționante : parada călă
reților din Paroșeni.

MIINE SE VA RECEPȚIO
NA, după ample lucrări de 
modernizare, r es tauran toi l 
„Progresul" Lupeni. Loca
lul, complet refăcut, este 
dotat cu mobilier nou.

DUPĂ ÎNDELUNGI ME
DITAȚII, întar-o mică unita
te a alimentației publice, 
s-a trecut de la ser

virea cu ospătari La au
toservire. Brusc, vânzările 
au scăzut de circa trei ori. 
Cunoaștem, deoicamidată, 
două mari insatisfacții : a 
consumatorilor și a perso
nalului dual local. Ca să o 
aflăm și pe a treia (a con- 
ducerii întreprinderii) adre
săm o invitație : vizitați 
cofetăria „Nufărul* din 
Petroșani.

J

iv.uit ti.ap nu a trecui de cî.*J . 
prin toate uni ta...o come-; ci-aic ,
(mai ales de alimentație publică) a | 
se puteau citi alămuri de ,.me- ! ; 
ni-ul easei“ sau numele șefului u- | ’ 
nl-tății, niște afișe care mai de • ' 
care mai estetice : „Nu primim 1 ’ 
bacșiș", „Bacșișul ne dezonorează" i 
etc. ii

Atunci, și consumatorii și ospă- i i 
tarii — majoritatea — țineau soa- | 
nia de „dictoanelc" etice ale... 1 
casei. Ou trecerea timpului, afișele j 
nu mai atrăgeau atenția, s-au ’în- I 
gălbenit, s-au... prăfuit. Ba. în ] 
unele unități din municipiul nos- . 
tru s-a făcut curățenie generală j 
și pentru diversitate estetică, s-a 1 
renunțat la acest... decor. înlocuit « 
fiind ou altele. De ce ? Poate din | 
considerentul că lecția e învățată ? | 
Foarte bine că au dispărut. Căci , 
unii consumatori, și unii ospătari I 
au trecut cu bric examenul de |
comportare cinstită. (O parte din 
ei, poate ? !). Adică o parte din 
consumatori. Ospătarii, nu prea. 
De ce ?

Așa stând lucrurile se simte ne- I 
oesitatea organizării și pentru ei, ! 
a unor... consultații. Trebuie aju
tați să treacă „examenul". Șl dacă 
doresc să-și decoreze pereții, ni
meni nu-i oprește să schimbe 
„servim La orice oră preparate" 
etc. etc. — care de altfel sînt doar 
vorbe pe... pereți — ou „altele**- 
care, dacă se poate, să se des
prindă automat din perete și să-i 
bată amical, dar dojenitor pe u- 
măr, pe cel oare dau apă la moa
ra bacșișului : De oe dați 7 De oe 
primiți 7

lâa MANOLE

J
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înfăptuirea programului de dezvoltare 
economico-socială a municipiului - 

cauză a tuturor cetățenilor
->

Interviu cu tovarășul Loghin Popa, 
secretar al Consiliului municipal al F. U. S.

■fezoluția primului Congres 
al F.U.S. precizează că organiza
țiile componente silit chemate să 
realizeze cu forțe comune obiec
tivele unice ce decurg din pro
gramul partidului.

— Vă rog, tovarășe secretar să 
vă referiți la modul în care va 
coordona Consiliul municipal al 
F.U.S. activitatea organizațiilor 
componente pentru ca fiecare 
să-și poată îndeplini obligațiile 
re-i revin in transpunerea în 
viață a acestui program ?

Sub conducerea Comitetului 
municipal de partid, Consiliul 
municipal al F.U.S. va iniția ac
țiuni comune ale organizațiilor 
de masă și obștești pentru mobi
lizarea cetățenilor la înfăptuirea 
obiectivelor din planul de dez
voltare al municipiului. O aten
ție sporită va fi acordată reali
zării și depășirii sarcinilor de 
producție, creșterii eficienței e- 
oonomiee, folosirii maxime a ca
pacităților de producție și apli
cării noilor tehnologii pentru a 
satisface cît mai deplin nevoile 
eeonomiei naționale. Consiliul 
municipal F.U.S. va coordona 
mai eficient activitatea comitete
lor de cetățeni în organizarea 
acțiunilor patriotice pentru creș
terea gradului edilitar-urbanistic 
al Localităților din Valea Jiului.

— Ce va întreprinde, concret, 
i» această direcție Consiliul mu
nicipal al F.U.S. ?

fn\stadiul actual de dezvol
tare a municipiului se impune

Prelată la concursul grupelor sanitare voluntare
In fiecare an, la începutul verii, 

întreaga acțiune de masă pentru 
instruirea populației și partici
parea acesteia la sprijinirea o- 
perei de ocrotire a sănătății, este 
marcată de un moment de ma
joră importanță și semnificație : 
concursul grupelor sanitare vo
luntare de Cruce Roșie. Amănun
te în legătură cu întîmpinarea 
acestui eveniment în Valea Jiu
lui, climatul de exigență în care 
trebuie să se desfășoare pregăti
rea formațiunilor sanitare volun
tare precum și concursul acestora 
ne-a furnizat tovarășul ing. Oc
tavian Boca, președintele comisi
ei municipale de Cruce Roșie.

„In cursul lunii iunie, cc^e 35 
de formațiuni sanitare voluntare 
de Cruce Roșie din municipiul 
nostru, care cuprind femei din 
toate domeniile de activitate, in
clusiv casnice, își vor disputa 
întiietatea in ocuparea locurilor

Abdicare...
In sala de apel a minei Lupeni, 

pe un perele există un panou re
zervat in exclusivitate tratării pro
blemei absențelor nemotivate. Se 
arata aici, prin exemplificări cu 
cifre reprezentând pierderile la 
salariu, consecințele materiale la 
care se expun cei care absentează 
nemotivat de ia serviciu. Un colț 
al panoului poartă următoarea in
scripție demascatoare : „Ii cu
noașteți ? Aceștia au lipsit nemo
tivat".

Citind acestea, rămii nedumerit ; 
cine sînt de fapt cel care lipsesc 
nemotivat, dezorganizează produc
ția ? Pe panou, nici un nume nu 
se mai afișează de multă vreme. 
Nu din cauză că se duce lipsă de... 
nemotivați. Numai în perioada 
1—20 mai s-a Înregistrat un mare 
•număr de absențe nemotivate. Ga- 
vrilă Iabogi cu 8 absonțe și loan 
Folasi — 7 (sectorul II), Petru Vă- 
dănescu —4. Dumitru Ciuraru — 3 
(sectorul IV), Mihai Barabulă — 
5, Romulus Stănilă — 3 (sectorul 
V), Ion Iconanu — 4, Florea Preda 
— 3 (sectorul VI) și multi alții 
și-ar fi meritat numele expuse la 
„vedere" pe panou, spre oprobriul 
colectivului și rușinea lor. Pen
tru mulți, poate ar fi fost un 
semnal să se trezească la reali
tate. un ajutor. Dar așa... Vorba 
lui Caragiale, curat abdicare de la 
rostul ce-1 avea panoul în dis
cuție, tovarăși de la mina Lu
peni I 

reactualizarea schiței de siste
matizare. Dezvoltarea noului 
centru al municipiului prevede 
construirea unor blocuri cu par
ter și zece nivele însumind. așa 
cum se știe, aproape 5 000 de a- 
partamente, dotate cu spații co
merciale. în viitor se vor realiza 
noi obiective social-culttirale — 
locuințe, un spital, școli, grădi
nițe, magazine, cluburi și cine
matografe — care, fără îndoială, 
vor contribui la ridicarea nive
lului de trai al populației.

— Prin întreaga sa activitate, 
F.U.S. este chemat să aducă o 
contribuție importantă la dez
voltarea conștiinței socialiste a 
maselor, la formarea omului 
nou. Cum se va acționa pe aceas
tă linie ?

— Vom asigura un conținut 
mai bogat tuturor acțiunilor po
litico-educative ce se vor desfă
șura- în Valea Jiului. Va fi inten
sificată activitatea de educare și 
formare a tineretului în spiritul 
cultului muncii. Totodată, se va 
acorda. întreaga atenție promo
vării femeilor în producție și în 
munci de răspundere. Consiliul 
municipal al F.U.S. va coordona 
desfășurarea tuturor acțiunilor 
cultural-educative și de informa
re a populației pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, pentru respectarea legali
tății socialiste și formarea unor 
concepții material ist-științifice 
despre lume și societate.

C. ROGMAN

fruntașe în pregătirea teoretică 
și practică în cadrul concursului 
ce se desfășoară în două faze. 
Prima fază, pc centre muncito
rești, reunește in confruntarea 
pentru verificarea pregătirii toa
te grupele sanitare voluntare 
din cele 7 centre muncitorești 
Petrila, Petroșani. Vulcan. Lu
peni, Uricani, Aninoasa și Banița. 
Grupele clasate la faza pe cen
tre muncitorești participă la fa
za a doua a concursului — cea 
municipală.

Conform indicațiilor primite 
din partea Consiliului Național 
al Societății de Cruce Roșie, în 
acest an nu se organizează faza 
județeană a concursului, faza de 
verificare a cunoștințelor sanita
re rămînînd cea municipală. A- 
cest lucru impune personalului 
medical care instruiește aceste 
formațiuni sanitare voluntare să 
depună o activitate mai exigen
tă pentru a determina echipierele 
și componentele grupelor să-și 
însușească pc deplin întreaga te
matică prevăzută in programa de 
instruire. Pentru că, scopul în 
sine nu-1 constituie doar reușita

Deputatul trebuie să confirme încrederea
m Prin autoritatea cu care a fost investit, deputatul trebuie
■ să fie omul acțiunii, să fie întotdeauna un participant ac'iv,
■ plin de inițiativă, întreprinzător, dar mai ales receptiv la
■ propunerile cetățenilor. Așa sînt cei mai mulți dintre ei și
■ rezultatele activității lor se văd cu fiecare prilej. Numele 

lor — Gheorghe Patriciu, Nicolae Ursu, Elisabeta Dan, Vero
nica Madear, Francisc Șerban, Mihai Ferenczi și multe alte
le sint bine cunoscute în municipiu. Dar mai există și altfel 
de deputați care nu confirmă întrutotul încrederea cetățeni
lor. Să vedem ce declară oamenii despre deputății lor.

Petroșani, In circumscripția 
nr. 48, str. 9 Mai din cartierul 
Carpați. Stăm de vorbă cu un 
grup de locatari din blocul nr. 6. 
Deputatul nostru — ne spune S. 
Francisc —, este plecat de aproa
pe doj ani din Petroșani. Pînă 
acum nu a fost ales un alt de
putat care să ne reprezinte in
teresele în consiliul popular. 
Sînt multe probleme de ordin 
gospodăresc și al înfrumusețării 
de rezolvat pe strada noastră,

Comisia economică in acțiune

Urmărind cu consecventă 
îndeplinirea propriilor hotâ- 
rîri și a planului de măsuri, 
comisia economică a Comite
tului orășenesc de partid Vul
can a întreprins luni 27 mai

Condiții optime de odihno și tratament < 
pentru oamenii muncii

stațiuni, au reușit să realizeze înSindicatele din întreprinderi
le și instituțiile municipiului nos
tru au primit anul trecut, 2 401 
bilete de tratament balnear, 473 
bilete de odihnă la munte, 1 632 
bilete de odihnă pe litoral. In a- 
nul 1974, ținîndu-se cont de ce
rințele oamenilor muncii, numă
rul biletelor de odihnă pe litoral 
a fost majorat la 1 882. Au fost 
contractate locuri cu un grad de 
confort sporit în stațiunile din 
rețeaua ministerului turismului. 
Acestora li se adaugă spațiile 
de cazare și tratament din cele 
zece complexe sanatoriale ale 
U.G.S.R., unele — ca cele de la 
llerculane, Amara, Sîngiorz Băi 
— inaugurate in anul trecut.

la concurs, ci, în primul rînd, 
creșterea \ în permanență a gra
dului d<’ pregătire sanitară a ma
selor de oameni ai muncii in 
scopul participării lor la înfăp
tuirea măsurilor profilactice și 
de apărare a sănătății populației, 
la sprijinirea, prin formele orga
nizate, a organelor medico-sani- 
tare în acțiunile de acordare a 
primului ajutor în caz de acci
dente Ia locul de muncă, epide
mii, calamități naturale și alte 
asemenea evenimente. Iată de 
ce în această perioadă activiștii 
din cadrul comisiilor de Cruce 
Roșie trebuie să urmărească cu 
toată răspunderea modul în care" 
se realizează instruirea și per
fecționarea pregătirii formațiu
nilor sanitare voluntare. Comi
siile de examinare la concurs, 
atit la fazele pe centrele muncito
rești cit și pe municipiu vor tre
bui să dea dovadă de foarte 
multă exigență și principialitate 
in acordarea calificativelor, atit 
la probele teoretice cît și practi
ce".

Convorbire realizată de 
Iosif BALAN

dar cine să le coordoneze pentru 
a fi în ton cu planul general al 
municipiului ? Am cerut în re
petate rînduri să se rezolve pro
blema canalizării cartierului și 
mutarea 'școlii de șoferi de pe 
strada 9 Mai. Pînă acum nimeni 
nu a rezolvat nimic. Așa-i cînd 
circumscripția rămîne fără de
putat. Apoi, trebuie să fim și 
noi informați cu hotărîrile a- 
doptate în sesiunile consiliului 
popular. 

o acțiune deosebit de impor
tantă la mina Paroșeni. Dintre 
obiectivele stabilite pentru a- 
naliză amintim situația liniei 
de front pentru asigurarea 
realizării planului de produc

Au fost asigurate totodată spa
ții de cazare grupate pe sectoa
re, vile, hoteluri — după posibi
litățile stațiunilor —, care sînt 
puse exclusiv la dispoziția celor 
trimiși la odihnă sau tratament 
de către sindicate. De asemenea, 
s-a convenit cu organele minis
terului turismului ea masa pen
tru această categorie de benefi
ciari să fie servită în cantine sau 
saloane destinate special, situate 
în perimetrul vilelor, hotelurilor 
unde sînt cazați cei trimiși cu bi
lele prin sindicat și să se- înfi
ințeze bufete cu circuit închis 
pentru servirea unor preparate 
culinare și băuturi la prețurile 
minime practicate în rețeaua- co
mercială- Noua metodologie de 
trimitere în stațiuni balneo-cli- 
ma-tericc asigură satisfacerea în- 
tr o mai mare măsură a solicită
rilor sindicatelor, eșalonate în 
cote egale pe lot parcursul anu
lui. Rezultate bune în acest sens 
au avut în anul 1973 sindicalele 
do Ia exploatările miniere Lupeni 
și Vulcan care, întocmind nece
sarul de bilete mai mult în func
ție d<’ cerințele salariaților aflați 
în evidență pentru dispensariza- 
re, urmărind în permanență co
relarea acordării concediilor cu 
datele de începere a seriilor în

In timpul examenului de sfirșit de an al cursurilor de surori 
dc la Petrila. Foto : Ion LIC1U

Petrila. Cartierul 8 Martie, blo
cul 45. Și aici discutăm cu cîțiva 
locatari, care, după ce s-au du
mirit în legătură cu prezența 
noastră acolo, au declarat con- 
trariați :

■— Nu-1 cunoaștem pe deputat. 
N-a fost pe-aici. Nu ne-a deran
jat niciodată.

Declarația oamenilor nu avea 
nevoie de alte explicații. Aspectul 
exterior, dar mai ales interiorul 
blocului vorbea de la sine des
pre absența oricărui spirit gos
podăresc. Aici nu numai depu
tatul nu a călcat de multă vre
me, dar se pare că nici tovarășii 
de la spațiul locativ și asociația 
locatarilor n-au mai vizitat gar
sonierele acestui bloc unde lo
catarii nu se cunosc intre ei, nici 
nu participă la acțiunile gospo
dărești și de înfrumusețare.

Uricani. circumscripția nr. 11. 
La blocul nr. 44 Sterminos dis- 

ție. folosirea capacităților de 
producție, a forței de muncă, 
întreținerea căilor de acces, 
îndeplinirea planului la lu
crările de pregătiri și deschi
deri. aprovizionarea tehnico- 
materială și situația folosirii 
cadrelor cu pregătire superi
oară și medii. Pe lingă carac
terul lucrativ de îndrumare 
și control acțiunea îmbracă și 
caracterul unui schimb de ex
periență. Realizările obținute 
în domeniul mecanizării tă
ierii și susținerii ir abataje, 
concentrarea producției pc 
flux di transport continuu, 
ele., experiența acumulată în 
aceste domenii de activitate 
trebuie generalizată și la ce
lelalte unități. Concluziile 
desprinse din această acțiune 
și măsurile stabilite vor fi pre
zentate în ședința comună a co
mitetului de partid și a comi
tetului oamenilor muncii de la 
Exploatarea minieră Paroșeni.

întregime sarcinile pe care le-au 
avut din prevederile planului, 
solicitînd chiar și suplimentări.

Repartizarea din timp, prin 
grupele sindicale, a biletelor pen
tru întregul an, asigurarea unui 
număr mai mare de bilete mun
citorilor care lucrează în condi
ții deosebite, popularizarea largă 
a condițiilor optime de odihnă 
din stațiuni, a efectului curei 
balneare în toate anotimpurile 
sint, de asemenea, metode eare 
s-au dovedit viabile. O atenție 
deosebită trebuie acordată insă- 
evitării unor situații, frecvente 
anul trecut, cînd în locul benefi
ciarilor discutați și aprobați în 
adunările grupelor sindicale, an 
fost trimise în stațiuni alte- per
soane.

In noile instrucțiuni se accen
tuează în mod deosebit asupra 
răspunderii ce revine personalu
lui medico-sanitar în privința re
comandărilor pentru trimiterea 
la cură balneară. Aceasta pentru 
că pînă acum, în foarte multe 
cazuri, avizul medicului a fost 
considerat o simplă formalitate.

Aurel POPA, 
activist al Consiliului 

municipal al sindicatelor

cetățenilor
cutăm cu cetățenii. Președinta 
blocului Otilia Căvescu, o foarte 
bună gospodină, cu inițiativă fa
ce tot ce trebuie pentru înfrumu
sețarea și gospodărirea lui. In 
schimb, disputata Olga Dărac, 
responsabila cinematografului^ 
în ultimul timp vine tot mai rar 
în mijlocul cetățenilor. Aproape 
că nu se interesează de viața lor. 
La fel procedează și deputata 
Sînziana Ivanov din circum
scripția nr. 12 despre care tova
rășul Ion Mihuț, secretarul con
siliului popular, ne declara că 
nu desfășoară nici o activitate 
obștească, nu participă nici la 
sesiunile consiliului popular. S-S 
supărat pe comitetul executiv 
pentru că nu i s-a putut rezolva 
o problemă personală.

Cum răspund acești deputați 
în fața cetățenilor care i-au a-< 
Ies ? Părerile oamenilor sînt edi
ficatoare...
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TEHNOLOGII 

MODERNE
la punctul de lucru din 
Aeroport.

ANUL EFICIENTE [RIDICATE

BLOC VENTIL . 
CU REGLAJ MECANIC

Pentru prima oară în 
Petroșani, metoda mo
dernă de construcție a 
pereților de rezistență 
din beton prin interme
diul cofrajelor metalice 
plan-universale se va 
aplica la blocul magazin 
M-l. Noua tehnologie, 
de productivitate ridica
tă și eficiență economi
că sporită, a fost utili
zată la Petrila și Vul
can, urmînd a se extin
de în întreaga Vale a 
Jiului. In sfîrșit, în a- 
ceste zile, după o întîr- 
ziere de mai bine de o 
lună, primele elemente 
ale cofrajelor au sosit

GRINDA
CU CARACTERISTICI 

SUPERIOARE 
DE REZISTENȚA

întreprinderea de 
minier Petroșani 

nouă 
sus- 

Noul 
va fi 

asi- 
fabricație la 

siderurgic 
va

La 
utilaj 
se proiectează o 
grindă metalică de 
ținere în abataje, 
tip de grindă, ce 
realizată din oțel 
milat în 
combinatul
hunedorean, 
caracteristici de 
tență ridicate, la 
performanțelor 
pe plan mondial.

avea 
rezis- 

nivelul 
atinse

Preocuparea continuă 
pentru îmbunătățirea 
calității produselor i-a 
determinat pe specialiș
tii de la Secția de stîlpi 
hidraulici Vulcan să 
treacă la crearea noilor 
blocuri ventil cu reglaj 
mecanic. Butelia de a- 
zot, piesă „sensibilă" a 
vechiului tip de blocuri 
ventil este înlocuită cu 
un arc metalic, ceea ce 
conferă stîlpilor o sigu
ranță mai mare în ma
nipulare și exploatare. 
Construcția simplă per
mite reglarea cu ușurin
ță a blocurilor ventil în

abataje, de către perso
nalul calificat în acest 
scop.

fi expediat beneficiari
lor.

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
aprovizionării 

locurilor 
DE MUNCA

X
gă îmbunătățirea fluxu
lui de transport, vor 
contribui la reducerea 
efortului fizic. (IULIAN 
IORDACHE, E. M. Dîl- 
ja).

LA T. C. M. M.

Economii pe ansamblul șantierului,
cheltuieli depășite pe loturi

Pe ansamblul Șantierului „Va
lea Jiului" al T.C.M.M. indicato
rul de eficiență economică, preț 
de .
de cheltuieli generate de fieca
re 1000 lei realizați în construc- 
ții-montaj a fost îndeplinit în pe
rioada scursă din an în limite 
planificate. Economia acumula
tă în primele patru luni se ridică 
la 131 000 lei, din care peste 
80 000 lei în luna aprilie.

Fără îndoială, rezultatele de bi
lanț consemnate exprimă stră
daniile care se depun la nivel 
de șantier pentru utilizarea cît 
mai deplină a resurselor de 
creștere a eficienței economice. 
O analiză mai atentă ne-a dezvă
luit, însă, că privit pe fiecare lot 
în parte, lucrurile nu stau chiar 
bine. Dimpotrivă, anumite lo
turi înregistrează importante 
pierderi bănești, așa cum este 
cazul lotului Petrila

Sistematic, cheltuielile plani
ficate la elementele „manoperă" 
și „utilaje" ale prețului de cost, 
ca Și la capitolul „cheltuieli de 
transport" din cuprinsul cheltu
ielilor materiale, sînt depășite 
pe acest șantier lună de lună. 
Am reunit sub o notă comună — 
folosirea deficitară, valorificarea 
insuficientă a potențialului u- 
man și tehnic — ca fiind cauzele 
care au determinat această si
tuație. Să ne referim la cîteva 
din ele, așa cum ne-au fost re
latate de inginerul Constantin 
Dincă, șeful lotului.

Manoperă. De la început se 
poate face o remarcă : pînă în 
luna aprilie, lotul a dispus de 
efective superioare numeric fa
ță de sarcinile de producție pla
nificate, ceea ce a perturbat și 
ceilalți indicatori de plan (chel
tuielile de „manoperă" au fost 
depășite cu 87 000 lei in trimes
trul I, iar productivitatea mun
cii a fost realizată în unele luni 
în proporție de mai puțin de 70 
Ia sută'). Există și cauze ale 
...cauzei. Pe de o parte, prin e-

cost, oglindit prin valoarea

șalonarea defectuoasă a lucrări
lor, determinată de unele întîr- 
zieri în execuție „transmise" din 
anul trecut, prea multe obiecti
ve s-au găsit in această perioa
dă în stadiul de finisaj, 
zîndu-se valori mici. Pe de 
parte, beneficiarul nu a asigurat 
la timp front de lucru_(la puțul 
principal 
pildă).

Utilaj, 
tiv, două 
dură din 
funcționat decît sporadic. Moto- 
compresoarele utilizate pe dru
mul Maleia, unde lucrarea a fost 
oprită în unele perioade, au fost 
deseori defecte, remedierile au 
durat exagerat de mult, utilajul 
fiind vechi și neîntreținut cores
punzător.

Cheltuieli de transport. Dis
persia neobișnuit de pronunțată 
a obiectivelor — între vîrful Pa
ring și Rușchița —, necesitatea 
deplasării continue a mijloace
lor de transport de la un punct 
de lucru la altul a avut ca ur
mare depășirea constantă, lună 
de lună a cheltuielilor de trans
port...

In luna aprilie, la Petrila, s-a 
produs un oarecare reviriment 
— pe total cheltuieli, dar nu și

reali-
altă

de extracție Petrila, de

Din același ultim mo- 
grupuri tehnice de su- 
dotarea lotului nu au

la elementele amintite. De aceea 
o 
pentru probleme de organizare a 
producției și a muncii și comisia 
pentru economii și buna gospo
dărire a șantierului, împreună 
cu Consiliul de control muncito
resc, să determine factorii de 
răspundere ai șantierului și ai 
fiecărui lot în parte să traducă 
ferm în viață studiile elaborate 
și măsurile preconizate în vede
rea sporirii eficienței economice 
a activității productive desfășu
rată pe șantier. Altfel s-ar pu
tea ca loturile amintite să „«Mă
gulească" și economiile pe.. 
tal activitate.

cerință se impune : comisia

Ing. Anton HOFFMAN

Revenim pe tema...
pieselor de schimb
Ca răspuns la articolul „Fa

bricarea în serie a pieselor de 
schimb în atelierele minelor, 
cerință cu multiple implicații 
econo...a. c.C.i . a infor
mează că pînă la sfîrșitul lu
nii mai toate unitățile au în
tocmit nomenclatorul piese
lor d< schimb propuse spre 
execuție in cadrul atelierelor 
proprii, urmînd ca în trimes
trul III să se elaboreze no
menclatorul unic pe Centrală. 
La stabilirea acestei liste s-a 
avut în vedere gradul de teh
nicitate posibil de realizat în 
atelierele min.elor și simplifi
carea colaborărilor pentru e- 
xecuția unor piese de schimb.

(Urmare din pag. 1

actualii proprietari 
să se dispenseze 

circuitului eco-

normelor de

ță de care 
nu încearcă 
pentru a le reda 
nomic.

„Respectarea
consum la materiale, încadrarea 
in fondul de salarii planificat 
pentru respectarea corelațiilor 
juste intre indicatorii de plan 
constituie citeva din obiective
le permanente ale activității or
ganelor noastre de control fi
nanciar" — ne-a declarat tova
rășul Dumitru Pătrășcoiu, direc
torul filialei Petroșani a Băncii 
Naționale. In același timp, însă, 
conducerile tehnice ale între
prinderilor au sarcina, precizată 
în mod expres prin dispozițiile

La depozitul Iscroni 
al U. F. E. T. Petro
șani a fost pus în func
țiune un despicător hi
draulic cu cursă dublă. 

. Noul utilaj are o pro
ductivitate dublă față 
de despicătoarele folosi
te pînă în prezent și 
permite prelucrarea în 
bune condițitini a bu
tucilor greu despicabili, 
asigurîndu-se uniformi
zarea dimensiunilor 
lemnului ce urmează a

La .sectorul de pro
ducție Livezeni al E. M. 
IJîlja sint în curs de e- 
fectuare o serie de lu
crări menite să contri
buie la îmbunătățirea 
aprovizionării locurilor 
de muncă. Printre aces
tea, se înscrie punerea 
în funcțiune a unui tro
liu de 13 kW și a unei 
instalații de monorai la 
puțul auxiliar nr. 1, o- 
rizontul 522 care, pe lîn-

CONDIȚII MAI HUNE 
DE DEPOZITARE

La mina Lupeni se 
află in curs de execuție 
lucrările de acoperire a 
spațiului cuprins între 
atelierele electric și me
canic. Odată cu termi
narea lucrării se 
crea condiții de i 
zitare mai bună a 
jelor sosite din 
pentru reparații, 
tîndu-se uzarea acestora 
din cauza intemperiilor.

vor 
depo- 
utila- 
mină 
evi-

J

„Robinete.ee curg“ 
dincolo de poartă

Fără îndoială, cei 15 000 litri dc benzină economisită la baza 
de transporturi auto Petroșani față de consumul specific normat 
in primele palm luni ale anului denotă preocupări evidente in di
recția diminuării consumului de carburanți. C'îteva constatări ne 
îndreptățesc, totuși, să apreciem că mai există rezerve de economii 
încă nevalorificate. De pildă, lunar, conducerea autobazei a fost 
nevoită să recupereze prin imputare la prețul cu amănuntul su
me bănești reprezentând valoarea benzinei consumată de unii șo
feri peste volumul cuvenit în funcție de tonele kilometrice pres
tate. Cităm pe Vasile Ignătescu (1)3 litri într-o singură lună), Ni- 
chita Tulbureanu și Simion Stricatu.

Cauzele depășirii consumului normat se cunosc la autobază. 
Dar dincolo de opinia exprimată de unii factori de răspundere 
că „dincolo de poartă1 
mănunte" ne-au 
„culese" doar în zilele precedente. La'25 mai conducătorul auto 
Nicolae Pavel — autocamion 21 HD 2993 
eț. Ce transporta 
șina și cu benzina autobazei Petroșani. In 
domiciliu și serviciu mijloace de transport in comun, o parte din 
șoferi folosesc... mașinile de 4—5 tone pe care le deservesc. Au 
fost găsite în noaptea de 26 spre 27 mai „garate" nelegal mașinile 
purtând numerele 31 HD 2788 (în strada Păcii, la peste 3 kilome
tri de autobază) și 21 HD 2320 (in strada Viitorului). Așadar încă 
multe „drumuri" ale... risipei, și tot atitea robinete care trebuie 
închise. (T. II.).

(nu se poate acționa n.n.), iată ce „a- 
fost furnizate Ia serviciul circulație al miliției.

efectua o cursă la Ji-
Mobilă. O cursă clandestină, ilegală. Cu ina- 

loc să utilizeze între

Consfătuire pe tema 
calității utilajelor

Sub îndrumarea biroului Comi
tetului județean de partid, Ia Pe
troșani a avut loc o consfătuire 
de lucru privind îmbunătățirea 
calității și a comportării materi
alelor și utilajelor în producție. 
Au luat parte delegați ai princi
palilor furnizori din țară, benefi
ciarul — C.C.P. si unității».’ apar
ținătoarei ■

Cu această ocazie au fost 
elaborate măsuri menite să 
contribuie la îmbunătățirea cali
tății utilajelor și materialelor li
vrate și la posibilitatea asimilării 
de noi utilaje care să ducă în fi
nal la creșterea producției de 
cărbune și a productivității mun
cii. La consfătuire au particinat 
reprezentanți ai Ministerului n- 
dustriei constructoare de maș'ni 
grele, Ministerului industri ; 
constructoare de mașini unelt" și 
electrotehnice, specialiști ai cen
tralelor și întreprinderilor con
structoare de mașini, din cadrul 
Ministerului muncii, institute de 
cercetări și proiectări de specia- 
litate etc., reprezentanți ai 
M.M.P.G.. ai Centralei cărbune
lui Petroșani.

SINT Șl INOVAȚII, Șl INOVATORI, DAR
„Lăstunul" poate fi întîlnit azi 

în toate abatajele frontale de la 
mina Lupeni. S-au construit în 
doi ani aproape 100 de bucăți, 
fiind din ce în ce mai des solici
tați de frontaliști. Ce este de fapt 
acest „lăstun" ? Pe scurt, un ci
lindru de răpire care lucrează 
prin tracțiune, folosește energia 
hidraulică disponibilă în abata
jele susținute în fier și poate a- 
vea multiple întrebuințări : ră
pirea stîlpilor de la distanță, 
tractarea diferitelor obiecte 
grele, răpirea armăturilor din 
galeriile 
dicarea 
tinderea

Pentru
voie de nici o pregătire specială. 
Oricine lucrează cu stîlpi hidrau
lici, poate lucra și cu acest a- 
parat — ne spunea Tănase Lăs
tun, autorul inovației.

Același lucru se poate spune

răpirea 
de cap și bază, 

transportorului și 
lanțului.
folosirea lui nu este

ri- 
în-

ne-

Finanțelor, de a ur- 
sau la intervale cît 

mai scurte încadrarea 
ielile planificate. Cît 
face în acest sens - 
situația relevată mai

Antrenarea întregii 
salariați in acțiunea de gospo
dărire cit mai judicioasă a ma
teriilor prime, a materialelor și 
forței de muncă disponibile, a- 
cordarea locului cuvenit gîndirii 
economice în preocupările ca
drelor de conducere și de exe
cuție, analizarea oricărei proble
me tehnice prin prisma implica
țiilor sale economice reprezintă, 
așadar, căi sigure prin care va 
trebui să se asigure o înaltă e- 
ficiență întregii activități tehni- 
co-productive.

r ■■

Ministerului 
mări zilnic

în cheltu- 
și ce se 
o denotă 

sus...
mase

și de inovația'realizată de Anlo- 
niu Duban și Emeric Grunwald 
(la elaborarea ideii conceptive a 

Petru Merceoniu). 
de „mașina pentru

participat și 
Este vorba 
presat argilă și formarea buraju
lui". Operațiunea care pînă acum 
se executa 
alizează în 
cu ajutorul
Cum este apreciată ? O în
trebare la care A. Duban ne pre
zintă notele 
noi, la mină 
în funcție.
Aninoasa și 
avem o comandă pentru Uricani 
și două pentru sectoarele II și V 
de la noi".

Ne-am oprit asupra acestor 
realizări din domeniul inovațio- 
nal, pentru că întrunesc calități 
confirmate la locurile de muncă, 
realizări care ar trebui generali- 

mi- 
în 
fi-

manual, 
prezent 

acestei

de comandă : „La 
avem două mașini 
Două le-am dat la 
Lonea. Acum mai

formarea burajului a 
„granițele" minei Lupeni 
ceasta pentru că „s-a dus 
despre ea și nu ca urmare 
generalizări, să o numim 
ale", condusă și îndrumată de un 
organism anume. Și cu „lăstunul" 
treburile stau tot cam așa. Cert 
este că generalizarea acestor ino
vații, ca de altfel și a altora, nu 
s-a făcut într-o măsură sufici n- 
tă. Dacă în ceea ce privește sta
bilirea planului tematic 
pentru invenții, inovații,

zate 
niere 
vederea 
zic și 
muncii.

la toate unitățile 
din Valea Jiului 

reducerii efortului 
a creșterii eficienței 
E drept, mașina pentru

depășit 
dar a- 
vorba" 
a unei 
„oiici-

anual 
rațio

nalizări și popularizarea acestuia 
există un interes deosebit, nu în
țelegem de ce trebuie lăsată pe 
plan secundar acțiunea de gene
ralizare a realizărilor obținute. 
Sînt la îndemînă mijloace sufici
ente. Sint și compartimente spe
cial create f 
care unitate 
C.C.P. dar... 
e nevoie de 
pare pentru 
Și încă ceva : 
învingerea

în acest scop la fie- 
minieră, cît și la 

• Or, pentru aceasta, 
interes, de preocu- 
eficiența inovațiilor, 

e absolut necesară 
rutinei unora care...

D. Giitfî A

%25e2%2580%259eRobinete.ee
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„Omul adevărat se cunoaște 
în confruntarea cu greul"

OAMENI

Eugen Moldovan

I
I
II
I
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I
I

Îmi place să 
rctul, să-i 
le, să-i ajut 
să-i felicit cînd fac treabă bu
nă. Tinerii, cum îi crești așa 
îi ai. Sînt cuvintele comunis
tului Eugen Moldovan strun
gar la Secția de stîlpi hidra
ulici Vulcan. Lucrează aici 
din 1969, de cînd a început să 
producă fabrica. Om ou ex
periență, cari' ..muncește pe 
mașină" de 28 ani și „dacă oi 
fi sănătos, mai lucrez 16 !“

„Nu este destul dacă l-ai 
învățat meserie pe un tînăr, 
spunea ..nea Moldovan", tre
buie să-1 faci și să o îndră
gească și mai ales să simtă 
responsabilitatea muncii pe 
care o face. Nu trebuie să va
dă în meserie numai posibili
tatea de a-și cîștiga existen
ța. Trebuie să fie convins că 
ceea ce face el. nu este nu
mai un obiect executat după 
o schiță sau un șablon, ci o 
parte a unui viitor agregat

lucrez cu tine- 
cunosc frămîntări- 

cînd au nevoie,

fă-
rc- 
cea
lu-

cu care vor lucra alți oameni. 
Noi, cei maj vîrstnic-i, 
propus, și propunerea a 
acceptată, ca tinerii ce tei 
nă școala uzinală să fie rbj 
tizați pe mașinile unde au 
cut ucenicia sau să li se 
partizeze o mașină lingă 
a meseriașilor cu care aii 
crat.

Ca vechi membru de partid 
Eugen Moldovan le-a vorbit 
de nenumărate ori tinerilor 
despre luptele din trecut des
pre realizările prezentului, — 
ne relata tovarășul Gheorghe 
Cîmpeanu, secretarul comite
tului de partid. Dragostea cu 
care se ocupă de tineret este 
răsplătită de stima și respec
tul ce i-I poartă tinerii"

In titlul de mai sus am repro
dus cuvintele maistrului minier 
principal Ion Businceanu, secre
tarul organizației de partid din 
sectorul ni al minei Uricani :

— Adevăratul om devotat inte
reselor colectivității, dăruit pînă 
la pasiune operei creative de 
sprijinire a producției — într-un 
cuvînt integrat în perceptele eti
cii socialiste a muncii — il des
coperi, îl recunoști cel mai bine 
în iureșul încleștării bărbătești 
din abataj, în aspra confruntare 
cu greutățile. La Uricani nu 
șînt puține asemenea situații de 
intensa manifestare a conștiinței 
muncitorești.

Din noianul de fapte diurne am 
notat cîteva, recente, care con
firmă adevărurile spuse de se
cretarul de partid.

De cîtva timp șeful brigăzii de 
la abatajul frontal din panoul I, 
blocul V/3, sectorul m, Gfieor- 
ghe Scorpie — lipsește de la lo
cul de muncă, din mijlocul orta
cilor, fiind bolnav. Lipsa briga
dierului a coincis și cu termina
rea frontalului urmînd ca în 
cursul acestei săptămîni să în
ceapă exploatarea cărbunelui 
dintr-un panou de abataj nou 
(3/1. bl. V/3), problemă pe care, 
pentru prima dată, ortacii tre
buie s-o rezolve fără șeful lor de 
brigadă. Cum au acționat ei ? 
„Cît lipsește șeful, să nu cadă 
brigada sub realizările ce le-au 
avut înainte". Colectivul brigă
zii. în frunte cu șefii de 
schimb Nicolae Istrate, Laurențiu

Kelemen și Vasile Hărăguș, res
pectă cu sfințenie acest legămînt 
mineresc ; în primele două deca
de ale acestei luni brigada lui 
Gh. Scorpie a trimis la ziuă pes
te 5 000 tone de cărbune, depă
șind planul cu 102 tone. Devota
mentul oamenilor acestei brigăzi 
mai poate fi ilustrat cu încă un 
exemplu. Conducerea sectorului

Etică și echitate 
în abataje

a făcut un apel la ei să vină la 
comandă, sîmbătă 25 mai, pentru 
a transporta în subteran elemen
tele de susținere metalică cu care 
va fi echipat panoul nou de a- 
bataj. Din cei 60 de membri ai 
brigăzii, nu a lipsit nici unul ! 
Fapte de muncă, fapte care di
mensionează cît de sus au urcat 
pe scara valorilor eticii și echi
tății oamenii- care le săvîrșesc, 
spre bin ’le colectivității-

Dar, se mai comit și altfel de 
fapte — situate la polul opus. In 
cadrul aceluiași sector III, al mi
nei Uricani, cu oameni în majori

tatea lor harnici sînt unii care 
absentează nemotivat de la ser
viciu ca Onisie Duciu, Vasile 
Paiu și Nicolae Bîrsan. Sau cum 
a fost cazul șefului echipei de lă
cătuși A. Cornea și a oamenilor 
din subordine. Lor li s-a încre
dințat remedierea defecțiunilor 
mecanice și repunerea- in funcți
une a transportoarelor TR-3 și 
TR-2 de la blocul V/2 ce deser
vesc brigada lui Evian Bob. Re
punerea în funcțiune a transpor
toarelor a durat... două săptă
mîni. S-a întîrziat cu cel puțin 3 
zile punerea în exploatare a unui 
nou abataj frontal în panoul V, 
de unde sectorul ar fi putut be
neficia de o producție de 300 tone 
cărbune zilnic.

Să-1 lăsăm pe brigadierul Evi
an Bob să dea lăcătușilor califi
cativul ce li se cuvine : „Este o 
rușine felul cum au înțeles lăcă
tușii echipei lui Cornea să pună 
în ordine utilajele ! Intîrzierea 
repunerii în funcțiune a trans
portoarelor a.costat brigada noas
tră pe puțin 30 de metri de îna
intare nerealizați. Ar trebui ca 
normalizările noastre să le simtă, 
pe propriul buzunar, lăcătușii ; 
ei ne-au încurcat. Așa ar fi drept, 
echitabil !“.

Iosif BALAN

• PETE , TARĂȘI- 
LĂ, PETRI 1 : Ultima 
dumneavoa: â cores
pondență a ;osit la re
dacție prea tîrziu • E- 
MIL I1ODREA, PETRI- 
LA : Situație care v-a 
determinat să scrieți s-a 
ivit după ce, la propu
nerea E. M. Lonea, Con
siliul popular- al orașu
lui Petrila a . repartizat, 
inițial, la două persoa
ne, soț și soție, garso
niera din blocul nr. 33. 
In prezent, problema 
implică a se avea în ve
dere în primul rînd con
siderentele vizînrt întă
rirea familiei și nu cele 
ce concură la dezbina
rea ei- Așa că, nu poate 
fi vorba de o repartiție 
de locuință neconformă 
cu legea •' CONSTAN
TIN j. DUMITRU, U- 
RICAN1 : Depozitul din 
Lupeni al I- C. L. S. A- 
limentara, de unde este

Constructor — cuvînt căruia îi 
asociam de obicei și acela de 
bărbăție. De curînd însă aceas
tă asociere am văzut-o contrazi
să de... realitate pe șantierul de 
locuințe din Vulcan. Aici, chiar 
dacă nu jumătate, 
dar, oricum, a- 
proape jumătate 
dintre construc
tori sînt... femei.

Aici, la Vulcan, 
nu se mai poate 
vorbi de meserii 
specific bărbătești. 
Dacă pînă acum 
erau întîlnite fe
mei în echipe de 
meserii mai „ușoare" — zugravi, 
zidari, de deservire —, cum sînt 
Panda Vass, Stana Măceșanu, 
Maria Cămărășanu, Maria Ănica 
sau Alexandrina Jiga (unele șef 
de formație), cu mai bine de un 
an în urmă, pe șantierul din 
Vulcan s-au constituit echipe de 
femei pentru turnarea betoane- 
4or. Ceea ce, firește, nu e tocmai 
obișnuit.'

C ne sînt și ce fac „betoniste- 
le“ conduse de Maria Turi și 
Elena Moșoiu ? Acasă sînt soții 
și mame, pe șantier vrednice

muncitoare. Maria Turi are soțul 
miner. Tudora Dima, din cei 46 
de ani de viață, jumătate i-a pe
trecut pc șantier, iar soțul tot de 
pe șantier a ieșit în pensie. Bio-
grafia „decanei" de vîrstă a echi-

Pe schele, cot la cot 
cu vrednicia

pei, Elisabeța Peter e legată, de 
asemenea, în întregime de șan
tier.

Numele și activitatea acestor 
constructoare sînt cunoscute și 
prețuite. Dar și Elena Drug — 
abia de trei ani pe șantiere și 
cea mai tînără în echipă •— e la 
fel de îndrăgită de colegele mai 
în vîrstă pentru felul cum își 
face datoria. Ca și Letiția Fărău 
și Elisabeța Stănilă. Toate, par
ticipă, muncind în două schim
buri, împreună cu echipa de 
muncitori condusă de Gheorghe 
Savin la cea mai complexă ope-

rație în cadrul noii tehnologii de 
execuție a blocurilor turn prin 
intermediul cofrajelor metalice 
plan universale. Primul metru 
cub de beton în noile cofraje l-au 
turnat ele, iar după rhai puțin 

de un an au fost 
„înălțate", deja, 
patru „turnuri", 
fiecare a zece e- 
taje.

Prin disciplina 
ce au dovedit-o 
mereu, prin ordi
nea ce o păs
trează la punctul 
de lucru și chib
zuință cu care 

utilizează materialele pe care 
le manevrează, femeile în
trec echipele de bărbați. 
Nu au fost niciodată mai 
prejos de cei cu care, împreună, 
reușesc să „cîștige" avansuri după 
avansuri în execuția blocurilor, 
ne spunea maistrul principal 
Petre Cozma.

...Le-am urmărit muncind și 
le-am ascultat vorbind despre 
muncă și viață. Am remarcat în 
calitățile femeilor-constructor ca
litățile inegalabile ale oricărei 
femei...

H. ANTON

&, igadiiertid lom Dinu de la E. M. Di'lja cu doi ortacii in a im e <te intrarea 
in șait.

„Scene* și scenă
Buna conviețuire într-Un imobil, a unui micro-grup de loea- 

' tari, presupune din partea fiecăruia o comportare civilizată, grijă 
I pentru liniștea celor care locuiesc alături, deasupra sap dedesubt.

In general, oamenii s-au adaptat viețuirii comune, în același 
J bloc ; se respectă reciproc, s-au împrietenit. Liniștea vecinului 
| este deci „sfîntă", sau... așa ar trebui să fie. Că unii mai trîntesc 
• cîte ceva pe podele, tocmai la miezul nopții, sau sînt „fuduli de 
| urechi" și deschid la maximum televizorul ca să nu scape nimic 
J din buletinul meteo, că mai sînt și alții care țin consilii de fa- 
Imilie pe tonuri amplificate (ca vecinii să nu fie nevoiți să-și 

ciulească prea mult urechile la amănunte), toate aceste mici 
I* „scăpări" le-ar trece cit vederea locatarii din blocul nr. 5 (str.

Păcii) și blocul 52 (str. Viitorului), anibele din Aeroport. Ar fi 
» chiar fericiți numai cu atît, cei care au „fericirea” să fie vecini 
I de seară cu NICA MARIAN (str. Păcii, nr. 5) și GIIEORGHIȚĂ 
’ DUMITRU (Viitorului 52/72).
| Acești doi locatari des-amatori de „spectacole" cu... răsunet,
J sînt zadarnic rugați, admonestați de vecini să-și încheie definitiv... 
I „stagiunea". Nu vor, și pace ! Nu s-au nimerit amîndoi în același 

bloc și pe aceeași scară. Dacă stăteau alături, poate că reciproci- 
' tatea scandalurilor i-ar fi liniștit.. (I.F.M.).

ATITUDINI

Oprește, 
vreau să cobor !

— Un bilet pînă la Unirăm.
— Poftim biletul.
— 9,50 ? Era 8,50 pînă ia mina 

Uricani !
— N-ați spus „mină", ați spus 

„la Uricani" !
— Ba, am zis, la mina Uricani !
— Ba, n-ați zis !
— Ba...
Și tot așa două stații. Spiritele 

se încing. Decibelii cresc vertigi
nos. N-ani rezistat și am coborit. 
Am luat autobuzul următor. Ghi
nionul se ține scai de mine. Și aici 
era in toi o „discuție" asemănă
toare :

— Termină, dom’-le odată !
— Eu am terminat, dar dum

neata nu vrei să termini !
— Ca să vezi. Tot eu silit vino

vată ! Tot eu nu termin ! Ce vină 
am eu că autobuzele nu respectă 
programul ? Dacă nu-ți convine 
i-ați mașină mică !

— Era vorba că' terminăm !
— Poftim, iot el eu gura mare '. 

Termină dumneata, că ou am ter
minat.

— Șl eu am terminat, dar...
N-am aflat cum au terminat, ce 

trebuiau să termine, că am eobo- 
rit aproape din mers și l-am luat 
pe următorul. Și aici...

— Hai mineru’ ! Mai în față 
băiatu*. împinge ! Așa ! Mai tare 
că stă un domn prost (? !) pe 
scară ! Forța ! Hai...

— Opreșteeee ! Vreau să cobor ! 
Vreau liniște. Mai bine pe jos, ca 
apostolii, deeit eu autobuzele.

D. T. GHEORGHE

O mamă a plecat de acasă. Și-a 
părăsit familia. Cu gîndul și cu 
inima era de mai mult timp 
plecată, dar acum a plecat defi
nitiv, adică din toate punctele de 
vedere. Se află în altă localitate, 
nu se știe unde în țară. A lăsat 
acasă un noian de greutăți pe 
capul soțului — accidentat, cu 
pensie de invaliditate .— și a ce
lor 5 (cinci) copii.

Momentul a fost greu, penibil. 
Nu i se potrivesc decît cuvinte 
încărcate de durere. Acestei du
reri, peste puțin timp i s-a adău
gat încă una : tatăl copiilor a 
fost internat, din noii, pentru 
tratament la un spital din Bucu
rești. Așa s-a întîmplat că în- 
tr-o localitate din municipiu, 
undeva pe o stradă (a. Victoruei), 
într-o căsuță îngrijită (da, fru
mos îngrijită !) au rămas cei 5 
(cinci) copii să se gospodărească, 
singuri, după cum știu și după 
cum pot, cu mult-puținul lăsat de 
tată după ce și-a pus deoparte 
suma pentru biletele „de-a doua" 
și pentru alte cîteva cheltuieli de 
București.

Din confruntarea lor cu atîtea 
și atîtea greutăți, copiii au ieșit 
victorioși. Gospodăria e modes
tă, dar mult prea grea pentru o 
mînă de copii, și totuși e îngri
jită. Școala e grea și ea, cu un

noian de probleme ; lecțiile, cu
rățenia hainelor, mîncarea.

Cel mai mic dintre copii are 
cinci ani. De fapt e cea mai 
mică — Cristina. In fruntea lor 
se află tot o fată — Lenuța, de 
17 ani. Intre ele, doi băieți hăr
nici și ascultători, și încă o feti-

Lenuța 
să î i e 

ță de șapte ani. Cei de la școală 
învață bine, acasă o ajută foarte 
mult pe sora lor mai mare.

Departe de ei, undeva într-un 
oraș pe care nu-1 cunosc decît 
de la televizoarele vecinilor, se 
află tatăl, internat intr-un spital 
unde-și alină o suferință cu 
alta : suferința proprie cu grija 
copiilor. Dar mai departe decît 
pînă la toate spitalele se află ea 
— mama —• cea care a plecat de-

acasă — femeia cu inimă de pia
tră, capabilă de gestul incalifica
bil de a-și fi părăsit copiii și so
țul în momente dintre cele mai 
grele. Dacă tatăl e așteptat cu 
multă nerăbdare să se întoarcă 
acasă, mama nu mai e așteptată 
de nimeni. Nici așteptată și,

merită 
ajutată
pentru motive întemeiate, nici 
dorită...

Acestea sînt faptele. Aceștia 
sînt copiii. Spuneam mai sus că 
ei au ieșit victorioși din încercă
rile la care au fost supuși. Nu 
este o afirmație goală și nici exa
gerare nu este. Au fost crescuți 
de tată în spiritul cinstei și al 
muncii. Ceea ce nu ne-a scris 
tatăl copiilor înainte de a se urca 
m acceleratul de București Se re

feră tocmai la această muncă. El 
a muncit și mult și greu. In ace
lași spirit sînt învățați copiii. 
Lenuța (cea de 17 ani) ar vrea 
să se angajeze cît mai repede, 
chiar de mîine dacă s-ar putea. 
Nu cunoaște prea multă lume, n-a 
vorbit decît cu un tovarăș de la 
U.T.C., care i-a proijiis că „o să-i 
rezolve cazul... !“.

Ion MUSTAȚĂ

★

N. R. Am evitai nunjele aces
tor copii din motive ușor de în
țeles. Ne vom face însă datoria 
pînă la capăt comunicînd. pe o 
altă cale, celor în măsură să in
tervină, adresa exactă a famili
ei. Aceasta, cel puțin din două 
motive ; 1) organele locale să-1
ajute pe tovarășul de la U.T.C. 
în găsirea unui serviciu, sau mai 
direct, să asigure cît mai grab
nic angajarea în cîmpul muncii 
a Lenuței. Pe undeva, cazul ce
lor cinci copii aflațî într-un ase
menea impas nu este numai ca
zul Lenuței — al acestei tinere 
care ține de una singură toată 
gospodăria din te miri ce 1 și 
2) punerea sub urmărire a ma
mei. și tragerea ei la răspundere 
pentru părăsirea familiei

aprovizionat magazinul 
nr- 79 Uricani, dispune 
în prezent de cantități 
suficiente de apă mine
rală Boholt, Șarul Dor- 
nei ș.a. cu proprietăți a- 
propiate de cele alo a- 
pei Borsec, care, mai 
ales vara, se găsește mai 
rar în magazinele din 
Valea Jiului. Conduce
rea I.C.L.S.A. ne-a asi
gurat că magazinul res
pectiv din Uricani va fi 
abundent aprovizionat 
cu sortimente de apă 
minerală existente. Vă 
recomandăm ca atunci 
cînd sosește Borsec să 
vă aprovizionați cu can
tități mai mari STE
FAN GT.AVA. PETRO
ȘANI : Acțiunea de eco
nomisire a hîrliei și de 
colectare a- deșeurilor 
di- hîrtic a foSit declan
șată. In municinml nos
tru ea se desf&soa-o sub 
coordonarea comisiilor, 
si comitetelor do femei. 
Dorința dumneavoastră 
de a participa-jla aceas
tă acțiune trebuie susti- 
n.”Lă de fapt" -.concrete. 
Așteptăm în acest sens 
de la dv. -vești pozitive 
• VASILE: BURAGA, 
URICANI i- Actualul cap 
de linie a -autobuzelor a 
fost fixat si amenajat 
în Uricani într-un punct 
considerat co espunzător 
de Consiliul popular ăl 
orașului Uricani și re
sortul de circulație al 
miliției. El constă din- 
tr-o platformă asfaltată 
retrasă de la șoseaua de 
circulație. O altă plat
formă -ar necesita chel
tuieli și, după- aprecie
rea unor factori de răs
pundere locali și muni
cipali, nu este necesară, 
deoarece distanța de 200 
de metri dc la actualul 
cap de linie la cel pro
pus de dumneavoastră 
nu o reclamă ® GRUP 
DE MINERI. E. M. PA- 
ROȘENI ; Factori de 
conducere de la mina 
Paroșeni și mineri din 
brigada dumneavoastră 
au apreciat că brigadie
rul și șefii de schimb au 
fost premiați- pe merit, 
că în toate cazurile e- 
xistă o motivare te
meinică. Ne-ați oferit 
însă dovada că „grupul 
de mineri" care a tri
mis redacției cele două 
scrisori este una și ace
eași persoană care nu a 
avut curajul să semne
ze. De ce ?
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Am consemnat Ia timpul potri
vit entuziasta și rodnica partici
pare din această primăvară a mi
ilor de cetățeni din municipiu Ia 
amplele acțiuni de curățenie, 
plantare și pentru realizarea altor 
lucrări gospodărești și de înfru
musețare. Spațiile din preajma 
numeroaselor blocuri din cartiere
le Braia, Aeroport, 8 Martie, Co
rcești, întregul oraș Uricani, ca 
urmare a inițiativei și contribu
ției unor harnici și perseverenți 
deputați, președinți al comitete
lor de blocuri și cetățeni — ade- 
vărații gospodari ai localităților 
noastre —, au devenit parcuri cu 
multă 
bănci 
joacă 
Pii.

Cadrul urban, 
ambianța în care 
trăim devin tot 
mai mult cele pe 
care ni le-am do
rit și le-am cre
at prin inițiati
va și contribuția 
noastră, a celor 
mai mulți. In atenția tuturor tre
buie să se afle acum ocrotirea. în
grijirea, păstrarea celor ce s-au 
realizat pentru ca astfel ce s-a 
făcut să și dăinuie, să ne facă 
mediu] ambiant cît mai plăcut 
și atrăgător.

& in dezacord

verdeață și 
și spații de 
pentru co

unele informații, căci tablă nu 
are), mai exact în spatele cen
trului de recoltare a sîngelui, se 
află un adevărat colț al nimănui. 
De ani de zile, aici nu pot fi 
zute decît gunoaie și bălării, 
zavi, pe strada Crișan, între 
lea ferată și strada Egalității, 
cărei case au fost recent renova
te și înfrumusețate, un alt teren 
viran este „folosit" pentru depo
zitarea cenușii și altor reziduuri 
de către megieși. Păi, egalitate e 
aceasta ? In preajma barierei 
C.F.R. din strada 23 August, se 
află alte două spații amenințate, 
după evidente semne de... uitare : 
cărări haotice, un fost gard viu

£ Răspunsul unanim

Aceste locuri nu mai pot ră- 
mîne așa cum

să fie: prezent ! Plinea să fie proaspătă

ceste „insule ale... nimănui 
oferă călătorilor tentați să 
„contemple" orașul de la feres
trele trenurilor.

multe flori, cu
.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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RAID-ANCHETĂ

Cititorii an eiwitdttL

pîinea veche și 
uscată. Noi, cei ce 
servim masa la a- 
ccastă cantină do
rim ca pîinea să 
fie servită mai 
proaspătă, adusă 
de cel puțin trei 

pe săptămînă.

meniuri la masa 
de prînz, se ser
vesc salate din le
gume proaspete, 
în bucătăria can
tinei zugrăvită 
recent, cît și în 
sala de mese
domnește ordinea 
și curățenia.
Ceea ce nemul

țumește încă

Da cantina sec
torului Divezeni al 
minei DÎIja ser
vim masa circa 
200 de abonați. A- 
tît în privința 
consistenței și di
versității meniuri
lor cît și a igienei 
sîntem 
De 
pregătesc

sînt acum. Unele 
dintre ele au fost 
chiar altfel, ocu
pate de diverse 
clădiri ori chiar 
plăcut amenajate 
(spațiul din fața 
locuințelor C.F.R.. 
de la bariera 23 
August). Deci se 
poate ca ele să de- 

în primul 
curate, 
frumos 
cu cît

mulțumiți, 
un .timp se 

două
1). RADU 
Petroșani

vină 
rînd 

Și 
Și aceasta

WZWZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ//ZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZ.

poi să 
menajate, 
curînd, cu atît mai bine si 
onorabil 
pentru toți locuitorii lui, care nu 
credem că nu vor răspunde pre
zent la o acțiune de anvergură 
organizată în acest scop.

cu ansamblul
Un itinerar parcurs recent prin 

Petroșani ne-a înfățișat și cîte- 
va puncte în dezacord total cu 
ansamblul, cîteva „insule" la 
care nu a ajuns încă... atenția 
edililor, neglijate chiar.

Pc strada Petofi Sandor (după

in curs de dispariție completă, 
lipsa oricărei preocupări gospo
dărești. Dincolo de strada Morii, 
de aceeași parte a căii ferate, o 
„salbă" de trei „rampe" de rezi
duuri depuse de locatarii din zo
na bazei de organizare a grupu
lui de șantiere al T.C.H. și, ceva 
mai jos, o altă „salbă", de data 
aceasta de bălți din care, mai a- 
les noaptea, răzbat pînă departe 
„acordurile" concertelor batraci- 
enelor. Dacă adăugăm la aceas
tă înșiruire terenul încă viran 
dintre cartierul Carpați și calea 
ferată și puzderia de grămezi de 
pămînt și moloz de dincolo de a- 
ceasta. avem aproape toate ima
ginile deloc plăcute pe

fie

mai 
pentru orașul nostru.

Raid anchetă realizat de
A. VRÎNCEANU

— Ce faci, vecine, iți mă
rești gardul ?

— Da, îl înalț puțin, că alt
fel văd din casă mormanele... 
de „neglijență" și porcii și găi
nile în loc de spațiu verde.

Atelierul ele croitorie la comandă din cadrul complexu
lui meșteșugăresc Petrila — responsabil Adam Nicșa — se 
bucură de o bună reputație în rîndul locuitorilor. Unitatea 
își realizează lună de lună sarcinile de plan, oferă clienților 
lucrări de calitate ireproșabilă și la termenele convenite. Tn 
fotografie, un instantaneu din atelier : Adam Nicșa, coordo- 
nînd activitatea croitorilor din unitate.

: O nouă berișnare sosită din
: cartierul Aeroport a readus
ț în discuție căminul de nefa-
; miliști al minei Dîlja.

— Apa caldă e o raritate 
: pentru noi. — ni'-au scris ti-
■ norii.

Da fața locului, administra- 
: torul blocului ne-a confirmat
i cele reclamate de căminiști :

— în ultimul timp, avem 
; apă caldă de trei ori pe săp- 
• tămînă. Dar numai diminea- 
! ța, și atunci foarte puțină. Nu 
E curge mai mult de o oră. Tn 
; afară de aceasta, avem neca-
■ zuri și cu apa rece. Da etajul 
; IV nu curge decît 2—3 ore pe 
i zi.

Care este dorința tinerilor ? 
; Să beneficieze de apă caldă 
i atunci cînd sînt acasă. Desi- 
: gur, se lucrează în schimburi,
î Celor din schimburile II și 
i III nu le este la îndemînă

programul de dimineață, iar î 
celor din schimbul I, nici a- 
tît. :

Tn plus, o constatare sur- : 
prinzătoare. Aflăm că la eta- j 
jul cu bucluc (IV) la care nu [ 
curge apa, sînt cazați în per- ! 
manență salariați do la între- : 
prinderi din țară sosiți în de- j 
legație la C.C.P., C.C.S.M. E 
I.U.M.P., I.C.P.M.C. etc. Nu î 
prea constituie o nota bene i 
pentru gospodarii minei Dîl- : 
ja. lipsa de atenție față de a- i 
cești oaspeți.

Ceva lipsește la acest că- 
min, odată cu apa caldă, fie I 
că e vorba de proprii anga- ; 
jați, fie că e vorba de salari- ; 
ații aflațj în delegație, care : 
plătesc cazarea. Se pare că a- ; 
ceastă lipsă (a gospodarilor ;
minei) se cheamă tocmai ospi- •
ta li ta tea ! Noi ne îndoim ! \

Pe urmele semnalelor critice

Preocupați continuu...
In urma publicării în ziarul 

„Steagul roșu" nr. 7 620 din 10 
mai a.c.. a articolului ..De ce ?", 
I.C.D.S. Alimentara Petroșani, ne 
răspunde următoarele : „Intr-a
devăr unele din produsele men
ționate în articol (țigări Amiral, 
Snagov. măsline verzi, chibrituri) 
sînt deficitare. Vă informăm că 

.la contractarea fondului de mar
fă pentru anul în curs am pre
văzut cantități corespunzătoare 
din sortimentele respective. Dar,

nivelele obținute de M C I. au 
fost inferioare solicitărilor. Gip
surile s-au compensat însă cu 
noi sortimente de țigări (Drobeta, 
Aviator, Triumf, București). Cît 
privește chibriturile, în momen
tul de față există permanent 
cantități suficiente.

Noi sîntem preocupați conti
nuu de buna aprovizionare, soli- 
citînd suplimentări de la forul 
nostru tutelar, mai ales pentru 
produsele la care sîntem defici
tari".

S-a făcut ceva..,
și concret

Răspunzîndu-ne la nota cu tit
lul „Concret nu s-a făcut ni
mic", publicată în „Steagul roșu" 
nr. 7 568, conducerea E. G. D. Pe
troșani ne-a făcut cunoscut că la 
blocul D-l, scara I, apart, nr. 1 
de pe b-dul Victoriei, Vulcan, 
(locatar Mihai KUrlender) s-a re
mediat spărtura de pe terasă care 
comunica cu subsolul tehnic. 
Subsolul blocului a fost curățat

și predat asociației de locatari 
pe bază di proces verbal.

Pentru tergiversarea reparației 
necesare la blocul respectiv, con
ducerea exploatării a cerut șefu
lui de secție din Vulcan să-i 
comunice în scris cine se face 
vinovat și propunerea de sancți
onare a celui în cauză.

S-a făcut, deci, ceva... concret !

„ DOBOȘ, muncitor, Petrila

Despărțire colegială
Mărunțică și harnică, așa a 

fost cunoscută Irina Furcă la 
B.A.T.P.S. Iată însă că, după 40 
de ani de muncă, dintre care 21 
în Valea Jiului, ajunsă la vîrsta 
pensionării, ea a trebuit să se 
despartă de colectiv. Va merge
pe... post de bunică la fiul ei,

„S e r
Tn ziua de 17 mai, ora 8,15 am 

solicitat de la poșta Dupeni o 
legătură telefonică cu dispensa
rul Geoagiu. Am fost invitată să 
aștept. Și am așteptat pînă la ora 
11, cînd, insistînd, din nou mi 
s-a spus să aștept. Da ora 12 am 
făcut o altă comandă, după care 
le-am tot rugat pe fetele din tu
ra de serviciu să mă servească 
cu Geoagiu. Degeaba. S-a făcut 
ora 13 și tot n-am primit legătu
ra. Sînt femeie în vîrstă de 62 de 
ani. Obosită și cu gîndul la ne-

la Orșova. In cadrul unei în
truniri emoționante, în numele 
colectivului, colegii de la 
B.A.T.P.S. i-au urat viață lungă 
și fericire.

B. GHERGHE, 
tehnician, Petroșani

v i r e“
poțica pe care o îngrijesc și pe 
care o lăsasem în vecini, n-am 
mai putut aștepta și am solicitat 
banii înapoi. Fără să arate vreun 
semn de regret, măcar formal, 
telefonista mi-a restituit banii. 
Ce fel de servire mai e și aceas
ta dacă în 5 ore nu ăm putut 
obține o legătură prin telefon 
cu Geoagiu ?

Maria PETRIC,
Lupeni

r

• UN GRUP DE CETĂȚENI, Petroșani : 
Referitor la cumpărarea de locuințe din fon
dul locativ de stat menționăm (așa cum am 
mai amintit, de altfel. în coloanele ziarului) 
că prioritatea în cumpărare o deține chiria
șul, deci familia care locuiește în apartament. 
In cazul cînd chiriașul nu cumpără aparta
mentul, are dreptul să locuiască în continu
are (cu plata cuvenită a chiriei) neputînd fi 
evacuat. Cetățenii din alte localități pot cum
păra locuințe din fondul locativ de stat aflat 
în construcție, sau din fondul destinat exclu
siv vînzării, caz în care locuința poate fi ocu
pată imediat după încheierea contractului de 
vînzare-cumpărare.

® NICOLAE NIMU, Vulcan : Potrivit pre
vederilor Decretului nr. 285/1960, art. 10, alo
cația de stat pentru copii, în situația descrisă 
de dumneavoastră, a încetat Ia 1 septembrie 
1973. De la această dată fiul dumneavoastră 
a beneficiat de bursă în cadrul școlii pe care 
o frecventează.

® PETRU BODOR, Vulcan : Nu este in
terzisă audierea rudelor în proces. Folosirea 
translatorilor se admite numai în ipoteza în 
care una din părți nu cunoaște limba română.

In acest caz, translatorii trebuie să fie per
soane autorizate și neutre cauzei care se ju
decă.

Dacă sînteți nemulțumit de sentința Jude
cătoriei aveți drept de recurs. Dacă marto
rul părții adverse a declarat mincinos, îna
intați în acest sens o plîngere penală la Pro
curatura locală Petroșani.
• ION I. POAMA, Uricani: 1) Amenzile 

aplicate de organele locale de ordine nu sînt 
amnistiate de hotărîrea la care vă referiți și 
nici de alte hotărîri ; 2) In privința conce
diului de odihnă am solicitat precizări de -la 
foruri competente, precizări pe care vi le 
vom comunica de îndată ce intrăm în po
sesia lor.
• C. A„ Petroșani: 1) Pentru salvatori se 

plătesc orele de instruire în toate zilele pre
văzute în acest scop, în care salariatul a pres
tat post la funcția de bază ; 2) Zilele de re
cuperare și de concediu, prevăzute pentru 
odihnă prin reglementările în vigoare nu se 
plătesc pentru instruirea salvatorilor. In a- 
ceste zile salariatul care se află în recupe
rare sau concediu, nu participă la instruire ; 
fac excepție cazurile deosebite cînd prezenta
rea este obligatorie pentru cei care se află 
în localitate, indiferent dacă sînt în conce
diu sau recuperare ; 3) In cazul cînd salaria
tul se află în concediu de boală, este scutit 
de orice activitate, deci și de cea de salvare.

JURIST
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CabTUJgĂ-EPaCATIE
Un studiu-actiune despre 

activitatea politic-cultural-educativă

Munca și viața minerilor, a tu
tu, v-. muHi.il (im vaiea
^.<„1 a UHCgisuat m cei ;>u c(e 
elm ue ia eliuerarca patriei o im- 

ele sirueitiră, fenomen 
va.c >e desprinde din procesul de 
iui .nare și dezvo ltare a conștiin
țe.. ..au toate aspectele și laturile 
ni.» i.. urii concrete. Această 
cu'.upa:Aa realitate constituie obi- 
eci-uj de studiu al unui grup de 
cer< vuitori științif ici. Co-nf. univ. 
GiuvilGHE BEltESCU, șei <le de
pat lament la Institutul de științe 
pod s?e și de studiere a proble
mei naționale, conducătorul grupu
lui, ne-a răspuns citorva între
bări privitoare la caracterul și 
scopul acestei importante acțiuni 
ce se va desfășura in curind, in 
niun. Lpiul nostru.

— De ce a fost aleasă aceas
tă zonă pentru elaborarea 
stuJtului și care este scopul 
acțiunii ?

— însăși viața, deosebit de 
coniph xă din Valea Jiului, 
care mă impresionează prin e- 
chilibrul dintre munca și via
ța cotidiană, solicită un ast
fel de studiu. Scopul cercetă
rii noastre, interdisciplinare 

in care vom colabora cu 
Laboratorul de sociologie de 
la Institutul de mine din Pe
troșani și cu un larg colec
tiv din județ și municipiu — 
îl constituie cunoașterea feno
menului social-educativ în ve
derea perfecționării metodolo
giei de acțiune în viitor. In 
societatea noastră s-au stabi
lit sisteme de valori și norme 
în procesul muncii, la nivel 
familial și social, aceste prin
cipii de viață sînt dinamice. 
Ne propunem să definim mai 
exact reacția omului în acti
vitatea politic-cultural-educa
tivă, atribuțiile și modul de

din Valea Jiului
acțiune ale tuturor factorilor 
educaționali. După sintetiza
rea și interpretarea fenomene- 

' lor vom sugera forme și meto
de de acțiune. Tema cercetă
rii noastre, care este în ace
lași timp și o acțiune, poate 
fi exprimată sintetic : „Moda
lități de acțiune politic-cultu
ral-educativă pentru promo
varea principiilor eticii și e- 
chității socialiste în viața so
cială în zona minieră din Va
lea Jiului".

— Ce Se înțelege prin cer- 
cetare-acțiune, prin ce se ca
racterizează această modali
tate științifică ?

— Noi studiem realitatea, 
dar. în același timp, acționăm 
pentru continua ei schimbare 
în bine. Pe baza datelor con
crete ce le vom obține acor
dăm asistență la elaborarea 
unui plan de activitate politic- 
cultural-educativă corespunză
tor diferitelor categorii social- 
profesionale. De asemenea, in
tenționăm să organizăm, în 
toamnă, un simpozion la Pe
troșani despre valorile muncii

și vieții cotidiene, a modali
tăților eficiente in această ac
țiune, în .care să antrenăm nu 
numai cercetători științifici, 
ci și cadre de partid, și alți 
factori educaționali. Vom în
treprinde experimente socia
le și. pentru aceasta, ne spri
jinim pe participarea activă, 
sinceră și fără rezerve a unui 
mare număr de oameni de di
ferite vîrste, profesii etc.

— Care sînt modalitățile 
concrete ce se vor aplica ?

— In cursul anilor am ela
borat un instrumentar adec
vat : eșantioane reprezentati
ve, indici obiectivi referitori 
la acțiunea cultural-educativă 
și la procesul eticii și echită
ții în muncă (fenomen rele
vant în acest sens e perfecțio
narea profesională), la calita
tea muncii, inventitate etc. 
Ne-am propus să efectuăm o 
cercetare științifică reprezen
tativă pentru întreaga Vale a 
Jiului, vizînd modul în care 
se înfăptuiește programul i- 
deologic al partidului.

T. SPATARO

In sala de apel a minei Petrila evoluează în fața mi
nerilor brigada artistică a clubului muncitoresc din Lonea.

Foto : Ion LICIU

Un deziderat prioritar :

Continuitate în activitatea artistică de amatori
Etapa județeană a concursului 

muzical-eoregrafic și al brigăzilor 
artistice de amatori, desfășurată 
sini bălă pe scena Casei de cul
tură din Petroșanii, a fost un bine 
venit prilej de verificare directă 
și fără echivoc at it a conținutului 
de idei vehiculate de cele mai 
diverse formații, a echilibratei re
partizări a genurilor artistice pe 
localități, cit și a grijii pentru 
un repertoriu adecvat evenimen
telor am ului.

Formații artistice de ia cămine 
culturale (Banița, Cîinpii lui Neag, 
Iseroni, Cirnpa), cluburi muncito
rești (Lonea, Petrila, Lupeni, 
Vulcan) și case de cultură (Petro-

k

FESTIVAL AMA-FILM LUPENI — LA A
Devenind de pe acum o frumoa

să tradiție cultural-artist ică Festi
valul Ama-film Lupeni, organizat 
de comitetul sindicatului E. M. Lu
peni, dezvoltă mai departe mișca
rea de ciineam a toii din Valea Jiu
lui, dinei posibilitate de confrun- 
t.are a creației pe peliculă cu cele 
mai bune cinecluburi din țară.

Cu ce se prezintă cine a mat orii 
din Vadea Jiului da acest festival ? 
Iată ce ne informează tovarășul 
Iosif Teilmann, membru al comi

siei de organizare a prestigioasei 
competiții :

— Rolul eres citul al artei cine
matografice, sarcinile noi care 
stau in fața tuturor creatorilor de 
filme de orice gen, precum și 
succesul primei ediții ne-au deter
minat să continuăm organizarea 
acestei întreceri. Ci neamatorii din 
Valea Jiului prezintă filmele „Și 
acum încotro ?“, „Coordonata C* 
(cineclubul Ama-film Lupeni), 
„De veghe", „Muguri" (Video — 
Vulcan), „Punctul pe i“, „Intoxi-

DOUA EDIȚIE
cație cu miere" (Hobby-film Pe
troșani), „Fiii Soarelui" (I.1VI.P.) 
precum și filmele Liceului din 
Vulcan și o coproducție a ama
torilor din Lupeni—Petroșani, toa
te inspirate din viața și activita
tea oamenilor muncii din Valea 
Jiului. Confruntarea de acum este 
mult mai exigentă, căcȚ avem de 
concurat cu cinecluburi din Timi
șoara, București, Bacău, Făgăraș, 
Hunedoara ș. a.

C. H.

PERIOADA RECAPITULATIVA
ultima etapă a

Anul de învățămînt 1973—1974 
se apropie de sfîrșit mareînd o 
nouă etapă în formarea tinere
lor generații în strîns raport cu 
necesitățile vieții social-econo- 
mice, cu procesul de formare și 
dezvoltare a conștiinței socialis
te. ,,ln următoarele două săptă- 
mini, atenția cadrelor didactice 
clin Valea Jiului și a 
concentrează asupra 
pecte principale, ne 
varășa prof. Natalia 
spec cor școlar județean. în 
mul rînd, orientarea și reorien- 
tarea școlară și profesională a 
.absolvenților claselor terminale, 
în special care absolvă clasa a 
Vlll-a și vor urma prima treaptă 
liceală. Al doilea aspect, cu e- 
fect direct asupra încheierii cu 
rezultate foarte bune a anului 
școlar, este reprezentat de în
ceperea, la 1 iunie, a perioadei 
de recapi *lare și aprofundare 
a cunoștințelor din materia par
cursă în acest an. în toate șco-

elevilor se 
a trei 

spunea 
Aldica,

as- 
to- 
in- 

pri-

Prin generalizarea primei trepte a 
învațăniintulul liceal, in anul școlar 
1974—1975 vor fi 
IX-a un număr 
levl hunedoroni. 
tuturor elevii oi' 
pe lingă rețeaua de licee real-uma- 
niște și de specialitate — și filialele 
acestora. Publicăm mai jos rețeaua 
liceelor și a claselor afiliate.

LICEE EEAL-UMANISTE

cuprinși in clasa a 
de circa 6 200 de e- 
Pent.ru cuprinderea 
au fost stabilite —

Liceul „Avram Iancu" Brad (se 
afiliază Școala generală nr. 1 Brad 
(U.C.E.C.O.M. textile) — 2 clase) ; 
Liceul Hafcg (se afiliază : Școala 
generală Hațeg (U.C.E.C.O.M. texti
le, prelucrarea lemnului) — 2 clase ; 
Școala generală Pui 2 _1___ ,
Șfeoala generală Sarmizegebusa — 1 
^fla>sa) ; Liceu] rd ia ______ _
Școala generală Dobra — 1 clasă) ; 
Liceul „Aurel Vlaicu" Orăștie (se 
atifUază Școala generală Orăștie 
(tLC.E.C.O.M. textile) — 1 clasă) ;

2 clase

(se ' atiliază

anului școlar
Iile, concomitent cu aceste 
cini prioritare, se pregătesc 
poziții reprezentative la nivel de 
localități care vor ilustra dezvol
tarea învățămîntului din Valea 
Jiului și cei 30 de ani de la Eli
berarea patriei, pregătirea ele
vilor pentru viață și munca pro- 
ductivă*4.

în aceste zile cadrele didac
tice din toate școlile acordă o 
atenție deosebită sistemului di
ferențiat de meditații și consul
tații, destinat unor ultime fixări 
a cunoștințelor elevilor și înche
ierii anului școlar cu rezultate 
superioare în instruirea și edu
carea elevilor. Tradiționalele ser
bări de sfîrșit de an concentrea
ză și ele în aceste zile preocu
pările complexe ale școlilor, ast
fel ca împlinirea unui an de la 
Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 
1973, a XXX-a aniversare a Eli
berării patriei să fie întîmpina- 
te de învățămîntul Văii Jiului cu 
reale succese în pregătirea ti
neretului pentru viață.

șani și Uricani) au evoluat intr-un 
spectacol sărbătoresc al cintecului 
și dansului. Ne așteptam, totuși, 
ca in acest concurs, mai ales in 
etapele lui anterioare și cele pre
gătitoare, să vedem mai multă 
noutate, adică artiști amatori 
„crescuți" in ultimul timp, o mai 
pronunțată evoluție in perfecționa
rea artistică, mai multă grijă 
pentru îmbogățirea de conținut a 
muncii artistice. Dacă corul din 
Petrila are merite incontestabile 
acum, la fel ca și cel de la Lu
peni, iar cel din Vulcan se află la 
începuturi încă ezitante, la Petro
șani, din pricina nepăsării, nu se 
face nimic. In domeniul muzicii 
și dansurilor populare, al grupu
rilor vocale, echipele folclorice, 
situația nu prezintă un relief prea 
pronunțat — cam toate, cu foarte 
puține excepții, sint de același 
modest nivel. Situația se datorează 
unei munci de asalt, cu caracter 
festivist, nu unei activități conti
nue, unei gindiri de perspectivă. 
Aidoma se intimplă și cu brigăzi
le artistice de agitație (Casa de 
cultură Petroșani, cooperativa 
meșteșugărească „Deservirea" Lu
peni, căminele culturale Iseroni și 
Cimpu lui Neag) care sînt griju
lii doar cu virtuozitatea spectacu
lară, nu și cu conținutul textului 
care să fuzioneze intr-un tot ar
monios.

_______ J

Mîcroîntreprinderea
elevilor

CERCURILE
Cadrele 

generale 
Jiului au 
rile pedagogice desfășurate pe lo 
calități. Cu acest prilej, învăță
torii, profesorii și maiștrii in
structori au asistat la lecțiile 
deschise, au audiat referate si in
formări privind aplicarea unor 
metode moderne de predare a

PEDAGOGICE
didactice din școlile 

și liceele din Valea 
participat ieri la cercii--

lecțiilor și legarea cunoștințelor 
teoretice de practica în producție.

Prin discuțiile purtate, temati
ca abordată a fost întregită cu 
noutăți pedagogice și de specia
litate, s-au formulat concluzii a- 
supra unor studii și experiențe 
la clase, consultații și activități 
practice și cultural-educative or
ganizate cu elevii.

real-umaniste și deRețeaua liceelor 
specialitate (și filialele acestora) din județul 

Hunedoara pentru anul școlar 1974-1975
Liceul' „Decebal" Deva ; Liceul nr. 
2 Deva (se afiliază Școala generală 
nr. 4 Deva — 1 clasă) ; Liceul nr. 1 
Hunedoara (se atiliază Școala ge
nerală nr. 4 Hunedoara — 2 clase ; 
Școala generală nr. 2 Călan — 1 cla
să ; Școala generală Ghețar — 1 
clasă) ; Liceul nr. 2 Hunedoara (se 
afiliază Școala generală Lunca Cer
nii de Jos — 1 clasă ; Școala gene
rală nr. 3 Hunedoara 
textile) — 2 clase) ; 
șani. (se afiliază Școala 
6 Petroșani — 1 clasă) 
trila (se afiliază Școala 
2 Petrila — 1 olasă) ; 
can (se afiliază Școala

4 Vulcan — 1 clasă) ; Liceul Lupeni 
(se afiliază Școala generală nr. z 
Lupeni — 1 clasă),

LICEE DE SPECIALITATE

(U.C.E.C.O.M.
Liceul Petro- 

generală nr. 
; Liceul Pe- 
general ă nr.
Liceul Vul- 

generală nr.

Liceul de 
(se afiliază 
— 1 clasă) ; 
iroșani (.se 
nr “ ~ 
generală nr. 6 Petrila — 
Școala generală Aninoasa 

Liceul mecanic

chimie industrială Deva 
Școala generală Orăștie 
Liceul de mecanică Pe- 
afiliază Școala generala 

5 Petroșa/ni — 1 clasă : Școala 
1 clasă ; 
- 1 cla

să) ; Liceul mecanic Petroșani ; 
Liceul de mecanică Barza (se ai’ili- 
ază Școala generală nr. 1 Brad — 
1 clasă ; Școala generală Blăjeni — 
1 clasă ; Școala generală Baia de

Criș — 1 clasă ; Școala generală 
Vata de Jos — 1 clasă) : Liceul de 
mecanică Deva (se afiliază Școala 
generală Bălța — 1 clasă ; ~
generală Certej — 1 clasă) ; 
de mecanică Lupeni (se
Școala generală nr. 1 Lupeni — 2 
clase ; Școala generală nr. 5 Vul
can — 1 clasă : Școala generală U- 
ricani — 1 clasă) ; Liceul de meca
nică Simeria ; Liceul metalurgic Hu- 

, nedoara ; Liceul metalurgic Călan ;
Liceul de construcții Deva ; 
profesională de construcții 
(U.C.E.C.O.M. construcții) — 1 
Liceul de chimie Orăștie ; 
de electromecanică Deva : Liceul de 
artă Deva ; Liceul pedagogic Deva : 
Liceul sanitar Hunedoara ; Liceul 
economic Petroșani (se 
Școala generală nr. 4 Petroșani 
clasă): 
afiliază 
1 clasă 
de Sus

Școala
Liceul 

afiliază

Școala
Deva 

clasă : 
Liceul

afiliază
1

Liceul agricol Gcoagiu (se 
Școala generală Geoagiu — 

; Școala generală Orăștioara 
— 1 clasă).

Condusă de înșiși elevii 
școlilor generale nr. 1 și 6 din 
Petrila, 
acestor 
dc producție pe 
obiectele 
destinate 
toarelor.
nu, „directorul"
prinderii, ne spunea : „Sîn- 
tem sprijiniți efectiv de mina 
Petrila care ne patronează mai 

es cu materialele necesare 
meseriașii îndrumători."

In atelierul de tîmplărie, o 
grupă lucrează la piesele ne
cesare pentru mesele laborato
rului de biologie. Șeful gru
pei. elevul Nicolae Stan ne 
relata : ,.Mă pasionează mese
ria de tîmplar, învăț multe 
lucruri bune pe care le aplic 
și acasă".

In atelierul de lăcătușerie 
se execută mese metalice pen
tru televizoare, vitrine muze
istice, suporți de hărți și flori. 
Elevul Aurel Sălăjan din cla
sa a VIII-a, șeful grupei, ex
primă aceleași gînduri despre 
activitatea practică : „îmi pla
ce lăbătușeria, iubesc lucrul 
ieșit din mîinile mele. Aici 
se formează deprinderile 
muncă".

Plină de pasiune este 
munca din atelierul de țesut- 
artizanat unde elevele execu
tă covoare și carpete plușate, 
periere brodate și cu aplicații, 
diferite seturi cu cusături na
ționale.

„Vrem să fim fruntași pe 
Valea Jiului — ne mărturisea 
elevul Vasile Ourteanu — și 
credem că munca noastră va 
fi apreciată în acest sens".

înicroîmtreprinderea 
două școli are plan 

ateliere, iar 
confecționate sînt 

autodotării labora- 
Elevul Vasilc Curtea- 

microîntre-

mi 
de

și

Cornel HOGMAN

muHi.il
Pent.ru
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SPORT SPORT
Fotbal, divizia A

Duminică avem nevoie de două puncte
Campionatul primei divizii de fotbal a țării se 

apropie de sfîrșit. Ferită de lupta aprigă care se 
dă in părțile superioară și inferioară ale clasa
mentului, Jiul își continuă evoluțiile onorabile 
din acest încărcat final de sezon. Evoluînd dumi
nică la Tg. Mureș în compania A.S. Armata, 
jucătorii noștri au pierdut cu 2—0 un .meci în ca
re gazdele au dorit cu ardoare revanșa pentru 
înfrîngerea categorică din tur și pentru elimina
rea din Cupă. Fără aportul Iui Libardi și Mul- 
țescu, Jiul a evoluat bine intr-o primă repriză de 
joc echilibrat, cedînd în final fără drept de apel 
în fața atacurilor insistente ale gazdelor.

în continuare Jiul va primi în fața propriilor

suporteri replica Universității-Cluj. Deși studen
ții nu ocupă un loc prea bun în clasament, parti
da se anunță echilibrată, impunînd o pregătire 
atentă a jocului. Zestrea săracă de puncte și evo
luțiile constant bune din deplasare sînt argumen
te care arată că studenții nu vor veni la Petroșani 
ca „victime" sigure. Nu ne îndoim, însă, că re
prezentanții noștri vor face tot posibilul să ree
diteze evoluția excelentă din toamnă de la Cluj 
și să obțină două puncte a căror acumulare ar în
semna evitarea definitivă a zonei retrogradării 
și concentrarea întregii atenții pentru pregătirea 
temeinică a finalei Cupei României.

B. BUJOR

Divizionarele „C“ în formă
• Cu patru etape înaintea 

terminării campionatului, supor
terii și fotbaliștii din Lupeni 
continuă să spere. Teoretic, echi
pa minerilor poate promova în 
divizia B, insa ultimele etape 
programează meciuri deosebit de 
dificile. Duminică. în compania 
fotbaliștilor din Rovinari, lupe- 
nenii s-au dovedit a fi destul de 
bine pregătiți fizic și tehnico- 
tactie, însă au arătat că nu știu 
să abordeze eu încredere un 
meci greu. Abia după ce Naidin 
(min. 49) și Tudor (min. 51) au 
stabilit scorul partidei, publicul, 
a răsuflat ușurat. Și meciurile 
cheie, grele, abia acum încep !

• Știința Petroșani a acționat 
<••»> multă siguranță (mai alea în 
pruna repriză) cîștigînd cu un

scor concludent, în urma unui 
spectacol fotbalistic de calitate. 
Ia aceasta au contribuit în bu
nă măsură și fotbaliștii de la 
Cimentul Tg. Jiu, care au jucat 
deschis pe toată durata partidei, 
avînd și ei multe ocazii de a în
scrie. Cele patru goluri au fost 
marcate de : Rotea (min. 5 și 
16), Pandelas (min. 39) și Nădă- 
șan (min. 70). In clasament si
tuația se prezintă astfel : 1) Vic
toria Călan 35 p (40—23), 2) Mi
nerul Lupeni 34 p. (44—25), 3) 
Dunărea Calafat 34 p. (34—19) 
...Știința Petroșani 28 p (44—30).

Postura de „lanternă1 
nu satisface

Valea Jiului este reprezentată 
de 7 echipe din 16, dar numai ti
na (Parîngul Lonea locul IV) se

comportă onorabil, Minerul Am- 
noasa, Preparatorul Petrila, Mi
nerul Uricani, E.G.C., Petrila și 
Energia Paroșeni ocupînd, în or
dine ultimele locuri, iar echipa 
Minerul Vulcan — locul 9. Le 
convine oare postura de „lanter
nă !“ ? Regretabilă ni se pare a 
fi Reprezentarea duminică a e- 
chipelor din Vulcan și Uricani, 
la jocurile cu Prefabricate Cris- 
tur și Sportul studențesc Hune
doara, Rezultatele înregistrate : 
E.G.C. Petrila — Viitorul Valea 
de Brazi 2—1 ; Energia Paroșeni 
— Dacia Deva 2—2 ; Minerul A- 
ninoasa — F.I.L. Orăștie 5—0 ; 
Aurul Certej — Parîngul Lonea 
2—t.

Vasile MOLODEȚ

In săli și pe stadioane
FOTBAL : Divizia A — Jiul — 

'„11“ Cluj ora 17,30 ; tineret : Ji
ul — „U“ Cluj ; ora 15,30.

Campionatul juniorilor și șco
larilor.

Școala sportivă Petroșani — 
„U“ Craiova ora 13 (teren Mine
rul Lupeni) ; Jiul — Dinamo 
Slatina, ora 13

Campionat județean : Minerul 
Uricani — Gloria Hațeg, ora 11 ; 
Preparați» Petrila - Minerul A- 
n incasa, ora 11 ; Parîngul Lonea 
— Energia Paroșeni, ora 11 ; Mi
nerul Vulcan — E.G.C. Petrila, 
ora 11.

POPICE : Campionatul diviziei 
A : Jiul Petrila C.F.R. Timi
șoara, 1 iunie ora 16 ; 2 iunie fi
na 8.

TENIS DE MASA. Lupeni, ora 
9 — etapa județeană a campio
natului de juniori ;

Cu începere de la ora 10 se 
vor disputa următoarele meciuri 
în cadrul campionatului munici
pal al seniorilor (etapa I) : 
T.A.P.L. ..Educatorul" Eu peni ; 
Școala sportivă II — „Vîscoza" 
Lupeni ; „Preparatorul" — Școa
la sportivă I.

In campionatul diviziei B, 
Știința a reușit duminică o 
victorie clară (17—11) în com
pania „Banatului" Timișoara. 
Elevii lui Eronim Ceacu au

RUGBI, DIVIZIA A

Știința Petroșani —
Practieînd cel mai bun joc din 

actualul sezon, studenții și-au 
surclasat adversarii, realizînd 
scorul campionatului. Intr-un 
spirit de deplină sportivitate. în
vingătorii a>u jucat în permanen
ță balonul la mină, oferind un 
joc cursiv, punctai cu faze de

BRE
FUR CU ARCUL. rwnp de două zi*r 

orașul Tg. Mureș a găzdu-H tatreee- 
rile de tir eu arcul dotate cu ,,Ciupa 
mtiniripiuikti Tg. Mureș** la care au

Spectacol reunit de circ

ATRACȚII ’7 4
In cadrul turneului organizat de Direcția circurilor de stat 

din București, se prezintă in Valea Jiului (27—28 Vulcan, 29—31 
mai Lupeni, 1—5 iunie Petroșani) o coproducție cu cei mai renu- 
miți artiști ai circurilor din Moscova, Berlin. Sofia, Budapesta și 
București.

Spectacolul cuprinde numere excentrice, acrobații, dresuri 
de animale ele. Rod al colaborării dintre circurile țărilor vecine 
și prietene, spectacolul internațional „Atracții ’74" se caracteri
zează prin originalitatea și măiestria numerelor interpretate de 
gimnaștii aerieni Habarov și Moiscnko (U.R.S.S.), acrobații Ba- 
hos (R.D.G.), trio VVaskoni (R.P.B.) dresura de șerpi Boa, Emilie 
Adam (R.P.U.), precum și grupul de artiști români care au jucat 
în S.U.A. și Canada duo Vasilov, duo Breins, duo Szegvar.v ș.a.

Prezentarea făcută de grațioasa Paula Vasile și direcția ar
tistică a lui A. lozefini garantează succesul acestei manifestări.

marcat chiar și cu 4 oameni 
pe teren. Se pare că in viito
rul apropiat municipiul nostru 
va fi reprezentat cu cinste in 
handbalul românesc.

Chimia Năvodari 67-0
mare spectacol. Toți component 
ții echipei an jucat foarte bine 
remareîndu-se, îndeosebi, proas- 
pătul internațional Valentin Făl- 
cușanu (22 de puncte la act-iv). 
Băltăreții, Dumitru, Talpă, Ște
fan, Tufeanu.

Nieolae LOBON'f

V I A R
participat peste 40 de sportivi și spor
tive reprezentând orașele Saiu Mare, 
Tg. Mureș și asociațiile „Pariului" 
Petroșani și „Mineru4“ Anjnoasa.

Comport-indu-se foarte bine, eimos- 
eutoti trăgător Vasile Târna* de la 
„Pairing-uP* Petroșani a ocupat un 
merituos loc M, iar echipa de copii 
din Ankioawa, pregătită tot de VaaHe 
Tămaș. a cucerit primim loc- in <#»- 
sament.

POP1C-E. in eadrui primei etape a 
«ampion^tului de ratificare pemkru 
divizia A ia popice, echipa Utiflaâuf 
Petroșani a susținut pe arena Vodnta 
(tin Craiova o dublă kitilnire eu cam
pioana județului Gorj, pe care a în- 
trecu4-o la o diferență de peste 400 
p.d. Iată rezultatele : Aurel Suem 
1 690 p.d., Oskar Berki 1 680 p^d., 
loan Pop 1 67fr p.d., ion Panța 1 609 
p.d.. Alexandrei Halaxz 1 588 p.d. și 
Toavi Areuși 1 549 p.d.

S. BAI,or

Excursie

î 
ț

ț 
I
I
I*

I 
I
I 
I
I

I

8,30

8,40
9,35

13,00
14,45
15,35

15,55

17,05

18,50

19,00

19,30
20,00

21,35
22,10

16,30 
19.00

19,20

21,35
22,15

DUMINICĂ, 2 IUNIE
Deschiderea programului. 
Gimnastica pentru toți. 
Cravatele roșii.
Film serial pentru copii. Dak- 
tari.
Viața salului.
Ce știm și ce nu știm despre... 
Bucuriile muzicii.
De strajă patriei. Raport ostă
șesc in anul XXX.
Album duminical. 
Magazin sportiv.
Drumuri in istorie. Cetatea 
Bihorului.
Film serial. 17 
primăveri. 
Cin t a re patriei, 
inter,județean. 
Roma — trepte 
portaj.
Lumea copiilor. Frumoasă-i 
strada noastră.
Teicj iirnaJL
Film artistic. Dragă John. O 
producție a studiourilor ci
nematografice suedeze.
O glumă, un cântec și... restul. 
Telejurnal.

clipe ale urnei

Concurs coral

ile istorie. Re-

LUNI, 3 IUNIE
Emisiune in limba maghiară. 
Vetre folclorice (Interviziu- 
ne). Peste deal, pe sub pă
dure.

1 001 de seri. Cățelușul astro
naut.
Telejurnal.
Ancheta TV. Monumentele și 
turismul.
Ava npremier a să.p t ămin ii. 
Roman-foileton. Casa Bud
denbrock.
Revista literar-artistică TV.
24 de ore.

MARȚI, 4 IUNIE
Telescoală.
9,00 Album : Alba Iulia.
9,15 Matematică (coinsultații pentru

9,30

10,30

elevii clasei a VIII-a).
Geografie (clasa a V-a) : Re
giunile geografice ale pămân
tului.
Fizică (anul III) : Radiiolo-
cația.
Curs de limbă germană (re
luare) .
('urs de limbă franceză (re
luare).
Film pentru copii. C’heița 
aur.
Album coral (reluare).
Curs de limbă rusă.
— 17,00 Curs de limbă engleză. 
Telex.

de

10,00 Curs de limbă engleză (re
luare) .

10,30 Curs de
11,00

limbă rusă (reluare), 
peliculei. Magazin de 
cinematografică (re-

11,55
12,05
16,00
16,30

Vârstele 
cultură 
luare).
Legile ^ării — legile noastre ! 
Pagini din Albumul duminical. 
Curs de limbă germană.
— 17,00 Curs de limbă fran
ceză.
Telex.
Ste.i”'’ polară.

17.30
17,35
17,55 Scena.

18,15 Cum .orbim.
18.30 Film serial pentru copii.

PROGRAMULrv pentru sâptâmîna

17,35 Vîrstele peliculei. Magazin de 
c u 11 ură cinema log r alică.

18,30 Legile țării — legile noastre !
18,40 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
1 001 de seri. Cățelușul astro
naut.
Telejurnal.
Revista economică TV. 
Teatru liric TV. „Boema** 
Puccini, 
întâmplări adevărate.
24 de ore.

19,25

de

MIERCURI, 5 IUNIE
Telescoală. 
9,00

9,15

9,35

Al bum : Prințul aurului — 
Consta n tin Brâ ncovea n u. 
Biologie (anul III) : Fiziologia 
reproducerii.
Fizică. Noțiuni de optică fo
ton ică.

viitoare

22,15

George.
Trag ere a Pronoe xpres.
Tribuna TV.
1 001 de seri. Prietenii lui 
Bugs Bunny.
Telejurnal.
Teleobiectiv.
Telecinemateca. Ciclul „Ve
dete de neuitat*'. Grand- 
llotei.
24 ile ore.

JOI, 6 IUNIE
16,00 — 17,00 Telescoală.
’ Geografie (clasa a V-a) : Re

giunile geografice ale Pămîn- 
tului.
Fizică (anul III) ; 
ția.
Matematică : Integrala. 
Telex.
Teleglob : Suedia.

16,00

16,10 Radioloca-

17,55 A gr o en ci c 1 op edia.
18,25 Atenție la... neatenție J 

Familia.
1 001 de seri. Prietenia lui 
Bugs Bunny.
Telejurnal.
Seară pentru tineret. 
Floarea din grădină. 
24 de ore.

19,00
19,25

19.30 
20,00
21.30
22,15

16,00 — 
16,00 
16,15

10,35

X

Biroul de turism pentru ti
nerel organizează in data de 
22—23 iunie 1974 o excursie la 
București ou tren speoial, în cola
borare eu Filiala O.J.T. in program ■ 
vizitarea Muzeului de istorie al P.C.R. 
și vizionarea finalei Cupei României 
la fotbal dintre echipele Jiul Petro
șani și Politehnica Timișoara. Costul 
excursiei — 115 lei de persoană. în
scrierile se fac la Agenția B.T.T., ii. 
liala O. J. T. Petroșani și la comi
tetele orășenești U.T.C. pînă în data 
de 14 iunie a. c„ ora 10 dimineața.

VINERI, 7 IUNIE
17,00 Teleșvoală.

Matematică.
Biologie (amil III). Fiziologia 
reproducerii.
Pagini din istoria patriei : 
Răscoala de la 1907. 
Emisiune în limba germană.17,30 w ________

19,00 Tragerea Loto.
19,10 Imagini din Anglia.
19,20 1 001 de seri. Prietenii lui 

Bugs Bunny.
Telejurnal.
România — anul XXX. Re
vistă social-politică TV.
Glasul inimii. Muzică ușoară. 
Film artistic. Zece zile con
cediu fără plată.
24 de ore.

20,35
20,50

22,15

9,30

10,40 
16,00 
16,05
16.30
16,50
17,00
17.30
19,20

19,30 
20,00 
20,05
20,50

22,00
22,10

SiMBĂTA, 8 IUNIE
De Ia alfa la omega. Enciclo
pedie pentru școlari.
Film serial (reluare). 17 clipe 
ale unei primăveri.
Telecinemateca (reluare). 
Telex.
An s a m bl u ri f olclorice. 
Caleidoscop cultural-artistic. 
Din țările socialiste.
Teletop ’74.
Fo t b a 1 - magazin.
1 OOi de seri. Alfabetul — pro
ducție Animafilm.
Telejurnal.
Cin t e cu l sap tăminii.
T el c e n c ici o p edi a.
Film serial. Madigan (produc
ție NBC 1973).
Telejurnal.
De la Alhambra... la Tănase.

I 
I 
) 
i 

I 
I 
I l 1 
I 
I

j I

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Un 
comisar acuză (31 mai, 1, 2 Iunie)» 
Din viața unui pierde vară (3, 4, 
5 iunie), Omul ou creierul trans
plantat (6 iunie), Republica ; Ui
mitoarele aventuri ale lui Robin
son Crusoe (31 mai, 1, 2 iunie)» 
Evadarea (3, 4, 5 iunie). Dosare 
de mult uitate (6 iunie).

PETRILA : Moartea regelui negru 
(31 mai, 1 iunie), o afacere pe 
cinste (2, 3, 4 iunie), Albă ca ză
pada și cei 7 pitici (5, 6, 7 iunie).

LONEA — Minerul : Distratul
(31 mai, 1, 2 iunie), Lupta după 
victorie, seriile I—u (3. 4 iunie), 
Aventura lui Darwin (5, 6 iunie),

ANINOASA : Fantoma lui Bar
bă Neagra (31 mai), Perechile 
(1, 2 iunie), întoarcerea sfîntului 
Luca (3. 4, 5 iunie), Grăsuna 
(6, 7 iunie).

VULCAN : întoarcerea lui Ma- 
gelan (31 mai, 1, 2 iunie), Dauria, 
seriile I—II (3, 4 iunie), Intim pitiri 
ou Cosa Nostra (5, 6 iunie).

LUPENI Cultural : Misterioa
sa prăbușire (31 mai, 1, 2 iunie). 
Un comisar acuză (3. 4, 5 iunie), 
Judo (6—9 iunie). Muncitoresc l 
Veronica se întoarce (31 mai), 
Fantoma lui Barbă Neagră (2, 3 
iunie). Vinovatul este in casă (4, 
5 iunie), O floare șl doi grădinari, 
seriile I—II (7—8 iunie).

URICANI ; vila noastră de va
canță (31 mai, 1 iunie), Despre o 
anume fericire (2, 3 iunie), Diu
rnul spre satul natal (5, 6 iunie).
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PKEZr.liiA PRESTIGIOASĂ A ROMÂNIEI ÎN LUME, con
tribuția constantă a țării noastre la soluționarea problemelor ma
jore internaționale a reținut din nou atenția opiniei publice. Ia 
acest context se înscrie mesajul președintelui României, Nicolae 
Ceaușes.u, adresat sesiunii de la Paris a Consiliului Mondial al 
Păcii. Examinarea în subcomisia pentru principii a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Europa a propunerilor românești 
de măsuri care să facă efectivă nerecurgerea la forță și la amenin
țarea cu forța in soluționarea problemelor care intervin între sta 
te — propuneri care s-au bucurat de acordul participanților este 
o nouă dovadă a contribuției românești la bunul mers al Confe
rinței. Demnă de remarcat este adoptarea în unanimitate de către 
Adunarea anuală a Organizației Mondiale a Sănătății, ținută la Ge
ne-.a, a două rezoluții inițiate de delegația României privind pro
movarea de programe sanitare naționale și educarea sanitară a 
copiilor și tineretului.

VIAȚA ÎNTREGII IUGOSLAVI» SOCIALISTE este domina
tă de evenimentul de cea mai mare însemnătate pentru comuniș
tii și toate popoarele acestei țări, vecină și prietenă : Congresul al 
X-lea al U.C.I. In cadrul mesajului de prietenie și solidaritate in- 
ternaționalistă adresat delegaților la Congres, tuturor comuniști
lor și oamenilor muncii iugoslavi, C.C- al P.C.R. secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a salutat cu vie 
satisfacție acest eveniment istoric din viața partidului comuniști
lor iugoslavi menit să deschidă noi și largi perspective dezvoltă
rii multilaterale a țării.

PORTUGALIA A CONTINUAT SA POLARIZEZE ATENȚIA 
OPINIEI PUBLICE. Paralel cu procesul democratizării rapide a 
vieții naționale, statul portughez, dînd curs voinței poporului de 
a rezolva prin metode democratice și "în strînsă alianță cu forțele 
armate gravele probleme moștenite - de la regimul doborît de la 
putere cu o lună in urmă, a trecut la soluționarea. problemei răz
boiului colonial. La Ixmdra au început tratativele dintre delegația 
guvernului portughez și cea a Partidului African al Independen
ței din Guineea Bissau și Insulele Capului Verde, în vederea rea
lizării unui acord de încetare a focului.

SCENA POLITICA DIN ORIENTUL APROPIAT a fost domi
nată de un eveniment de majoră importanță pentru instaurarea 
păcii în această zonă de conflicte și încordare : încheierea acor
dului siriano-israelian de dezangajare militară de pe înălțimile 
Golan. Se finalizează astfel cu un rezultat pozitiv eforturile păr
ților implicate în conflict de a ajunge la o înțelegere, rundele de 
convorbiri avute de secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
cu oficialitățile de la Damasc și Tel Aviv, cererile legitime ale po
poarelor de a se stinge flăcările războiului.

(Urmare din pag. 1)

nule la Congres de secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă 
un amplu program de acțiune 
a cărui înfăptuire de către 
întregul popor va ridica 
România pe cotele înalte ale 
progresului și civilizației. A 
legerea, într-o impresionantă 
unanimitate în înalta funcție 
de președinte al Frontului U- 
nității Socialiste a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — omul ca
re întrunește cele mai alese 
virtuți ale poporului român și 
care și-a închinat întreaga 
viață și puterea excepțională 
de muncă înfloririi patriei și 
prosperității poporului — se 
înscrie ca un act de cea mai 
mare însemnătate în viața 
politică a țării. In atmosfera 
de entuziasm înălțător și fier
binte patriotism care a domi

nat acest moment solemn al 
Congresului ca și în mesajele 
trimise din toate colțurile ță
rii își găsesc cea mai vie ex
presie simțămintele întregii 
națiuni socialiste de fierbinte 
dragoste, încredere și atașa
ment față de tovarășul Nicolae

Săptăinîna 
poiitică

Ceaușescu, coeziunea strînsă 
a poporului în jurul partidului 
și conducerii sale.

Pe fondul acestui mare eve
niment. activitatea politică a 
țării a fost caracterizată prin 
activitatea deosebit de bogată 
a conducătorului partidului și 
statului. Participarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
complexul de exerciții cu di
ferite categorii de armament 
și întîlnirea cu cadrele de

Institutul de mine Petroșani
anunță:

în dala de 1 iunie 1974, ora 11, în Aula In
stitutului dc mine, arc loc susținerea tezei de 
doctorat a tovarășului ing. Csillag Antonin, 
cu titlul : „Contribuții la prevenirea și com
baterea prafului silicogen la mina Baia Sprie

în data de 4 iunie 1974, ora 11, în Aula In
stitutului de mine, are loc susținerea tezei de 
doctorat a tovarășului ing. Florea Alexandru, 
cu titlul : „Contribuții privind studiul trans-

și alte mine similare din punct de vedere al 
genezei și metodelor de exploatare*1.

Conducător științific : prof. univ. emerit 
ARON POPA

ferului de energie prin ciocnire cu aplicații în 
industria minieră".

Conducător științific prof. dr. docent 
ISAHA NICULESCU.

întreprinderea chimică Orăștie 
anunță

pentru anul școlar 1974-1975 se școlarizează 
elevi absolvenți a 8 clase și 10 clase, 

în următoarele meserii:
1. Pentru Liceul industrial 

de chimie cu sediul în Orăștie 
str. Lenin nr. 25 se înscriu ab
solvenți a 8 clase pentru sec
ția chimie industrială (fete și 
băieți) și secția mecanică (de 
preferință băieți').

înscrierile se fac la liceu în
tre 9—25 iunie a.c.

2. Pentru Școala profesiona
lă și ucenicie la locul de mun
că în meseriile operatori ma
se plastice, strungari, frezori, 
rectificatori, lăcătuși, m-atri- 
țeri, se înscriu elevi absol

conducere ale armatei care au 
luat parte la aceste exerciții 
au fost urmate de vizitele de 
lucru făcute în județele Con
stanța, Dolj și Gorj. Intîmpi- 
nat cu cel mai viu entuziasm 
de constructorii de nave de 
pe șantierul naval din Con
stanța. de constructorii de ma
șini și echipament electroteh
nic din Craiova, de minerii 
Gorjului, de muncitorii, ță 
rănii cooperatori și intelectu
alii din județele vizitate, se
cretarul general al partidului 
s-a interesat îndeaproape — 
prin convorbiri la fața locului 
cu cadre de conducere, speci
aliști, muncitori și țărani — 
de modul în care se înfăp
tuiesc sarcinile trasate de 
Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale partidului 
orientîndu-le eforturile spre 
direcțiile prioritare ale activi
tății lor, însuflețindu-i și mo- 
bilizîndu-i în muncă. .

venți a 10 clase generale pro
moția 1974 și 8 .clase care au 
împlinit vîrsta de 16 ani, din 
promoțiile anterioare.

înscrierile se fac la sediul 
întreprinderii chimice Orăștie 
între 9—25 iunie a.c.

3. Pentru scurtă durată 
curs de calificare post liceal 
pentru meseria sculer S.D.V. 
se înscriu absolvenți de liceu 
cu sau fără diplomă de baca
laureat.

înscrierile se fac la între
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prinderea chimică Orăștie în
tre 1—25 iunie 1974.

Pentru înscriere sînt nece
sare următoarele acte :

1. Certificat de naștere (în 
original)

2. Certificat de absolvire a 
școlii (în original)

3. Certificat medical
Informații suplimentare se 

fac la sediul întreprinderii 
chimice, telefon 150, 206 inte
rior, 138, 140, 137 și la Liceul 
de chimie industrială din O- 
rășitie, telefon 319.

VIiND mașină de tmicota.t „Pa
tent" dublă, Smiutancă Leoin, str. 
Mureș uflui — 27 Lupeni.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Tăslăuanu Minerva, e- 
liberată de Preparația Petrila. O 
declar nulla.

PIERDUI’ legitimație de serviciu 
pe numele Mureșan Ioan, elibera
tă de I. U. M. Petroșani. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație provizorie 
și de student pe mimetic Hoddbrook 
Smith loseph. Le declar nule.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Pîrvuflescu Vasile, efli- 
ber<ată de E. M. Lupeni. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Gtdeaș Nicolae. elibe
rată de TWmocentrafla P-ar-oșerei. 
O declar nulă.

PIERDUT diplomă de absolvire 
școala profesională pe numele 
Cucuzel Nicolae, eliberată de 
Șooialia profesionali ă de meserii 
Vaslui. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Marton Maria, elibera
tă de I. U. M. Petroșani. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Policiiuc Josefina, eli
berată de E. M. Paroșeni. O de
clar nudă.

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

PIERDUT legitimație pe numele 
Ghiihaia Stela, eliberată de prepa- 
rațiia cărbunelui Corcești. O de
clar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Medina Iustin, eliberată 
de preparația Petrila. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Laizăr Todor, eliberată 
«le prepanația Petrila. O deidar 
nulă.

PIERDUT legitimație pe numele 
Popescu Sebastian, eliberată de 
E. M. Paroșeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de «erviciu 
pe numele Dușa Ștefan, eliberată 
de I.U.M.P. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numefle Ostroveanu I. Petru, e- 
liberată de Preparația Petrila. O 
declar nulă.

PIERDUT legitimație de. serviciu 
pe numele Gnad Andrei, elibera
tă de I.UJW.P. O declar nudă.

PIERDUT legitimație de «erviciw 
pe numele Oprea Maria, eliberată 
de I.U.M.P. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de «er vicia 
pe numeae Pilea ileana, eliberată 
de I.UJM.P. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Roșea Ilie, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O declar mută.

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Nenu Sanitara, elibera
tă de I. U. M. Petroșani. O dcctar 
milă.

Cei mai populari copii din Polonia

în cadrul schimburilor tra
diționale ale ziarului „Steagul 
roșu" Petroșani și „Trybuna 
robotnieza** din Katowice, 
it. P. Polonă, redacția noastră 
a avut, în aceste zile, drept 
oaspete pe ziaristul Jerzy 
Miemec.

La rugămintea redacției, 
JERZY MIEMEC ne-a oferit 
un interesant reportaj pe o 
temă aflată în atenția opiniei 
publice poloneze.

Din momentul cinci presa, radioul, 
televiziunea din aproape întreaga lu
me au transmis această știre, s-au 
scurs deja trei ani. Nici chiar cei mai 
experimentați medici nu au putut să 
indice faptul că mai înainte s-ar fii 
născut vreodată în Europa cinci ge
meni. Practica medicală demonstrează 
că un astfel de fenomen se produce 
doar o dată la 41 milioane de nașteri. 
Cazul cel mai rar constă în menține
rea celor cinci gemeni în viață. Cu 
aiUît mai maire este succesul medici
lor și al medieinei poloneze, cu cît, 
*oți cei cinci copii se bucură, pîină în 
prezent, de o sănătate perfectă.

...La 12 mai 1971, la Institutul de 
maternitate și chirurgie feminină al 
Academiei Medicale din Gdansk s-au 
născut cinci copii — trei băieți și

Jerzy MIEMEC

două fetițe. Nașterea a durat mai pu
țin dc o jumătate de oră. Primul din
tre băieți cin tarea 1,780 kilograme, iar 
copiii următori 1,280, 1,200, 1,810 și 
1,460 kg. Nașterea s-a produs fără 
complicații mari, numai ultimei feti
țe i s^a făcut transfuzie de singe. Cei 
cinci au fost transportați la incuba
tor sub o continuă supraveghere. Pă
rinții aveau deja doi copii, băieți în 
virstă de 6 și 7 ani.

Toți «ei cinci gemeni Rychert, din 
Gdansk au atins, după primul an de 
viață, uiri nivel de inteligență superior 
celui mediu. De asemenea, din punct 
de vedere al greutății și înălțimii, i-au 
egalat pe cei de aceeași virată, supli- 
mentînd cu succes întârzierea din 
cauza nașterii premature, întrucât 
s-au născut cu șapte săptămîn.i mai 
devreme.

Cei căinai nou născuți au fost inoon- 
j urați de o îngrijire materială multi
laterală. Demnitatea tutorilor de onoa
re au preluat-o, printre alții, pre
ședintele ConsiLiului de Miniștri al 
R. P. Polone și ministrul navigației. 
Copiii au primit trusouri gratuite, 
lapte praf, mama și soacra — con
cedii de trei ani, fără plată. După un 
timp s-au mutat intr-o casă pentru 
o singură familie cu grădină pentru 
jocuri. Li s-a asigurat mobilierul gra
tuit. Copiii au primit, de asemenea, o 
trusă completă cu medicamente și 
produsele cosmetice necesare, precum 
și un frigider. Diverse unități și în
treprinderi au acordat familiei 
Rychert, din primele zile, un ajutor 
multilateral, mateviaiizat, între altele.

pentru doi gemeni. Copiii au primit o 
poliță a asigurărilor poloneze, iar ta
tăl a beneficiat de o majorare consi
derabilă a salariului.

pnintr-o mașină de spălat automată, 
un robot de bucătărie ; fabrica de că
rucioare pentru copii a executat, gra
tuit un cărucior pentru trei, și unul

La sănătatea copiilor au vegheat 
fără întrerupere medici pediatri și 
îngrijitoare, repartizate la casa fami
liei Rychert. Camera celor cinci co
pii arăta la timpul respectiv ca un 
compartiment mic de clinică, înzes
trat cu utilajul medical necesar. Afa
ră de aceasta, in rafturi s-au adunai : 
600 scutece, 100 cămășuțe, 40 ttichiuțe, 
40 hăinuțe pentru dormit, dar și așa 
mas iniile de spălat au funcționat me
reu...

Astfel s-au scurs luni și ani. Copiii 
au crescut sănătoși și fericiți. S-au 
legat deja primele... contacte interna
ționale. In ianuarie anul trecut, au 
fost vizitați de cei patru gemeni da
nezi : frații Hansen. Ei au venit din 
Copenhaga, după ce au vizionat fil
mul despre cei «unei din Gdansk, 
transmis de televiziunea daneză. Ti
nerii Hansen au în prezent 6 ară și 
sînt unicii patru gemeni de gen mas
culin din lume. Nu este exclus ca 
cei cinci gemeni polonezi să le facă o 
con tra vizii ă.

Nu de mult, la 12 mai, Eva, Roman, 
Adam, Piotr și Agnieszka Rychert au 
sărbătorit a treia aniversare a naș
terii. Micuții din Gdansk cresc în 
continuare foarte bine. Sint frumoși 
și drăguți, dar fiecare e... altfel. Ro
man are aptitudini pentru desen, în
drăgește cărțile cu fotografii ; lui 
Adam îi place nespus de mult să 
meșterească cite ceva ; Eva se dis
tinge printr-o memorie bună și as
cultă cu atenție basme pe care le po
vestește ulterior fraților și surorilor ; 
Piotr este calm, colegial, stabilește pri
mul legăturile cu cei necunoscuți, ado
ră dulciurile ; Agnieszkăi îi placi* să 
se joace singură, de persoanele necu
noscute se apropie cu rezervă.

In septembrie, cei cinci micuți, ce* 
mai populari copii din Polonia, vor 
înmulți rînduriile „studenților" de 
grădiniță. Apoi, vor pleca la școafliT...
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