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Introducerea indicatorului producției în ziarul de azi:
nete implică înainte de toate

Nu spuneți o noutate, vor 
zice unii, citind că la realiza
rea planului fizic trebuie să 
contribuie toate sectoarele. 
Nu contestăm faptul. „Nouta
tea" la care ne referim e._ 
boală veche. Și, poate tocmai 
de aceea ținem acum, în pe
rioada premergătoare trecerii 
la aplicarea noului indicator 
care va cîntări efortul pro
priu al fiecărei brigăzi, al 
fiecărui colectiv — producția 
netă .-, să ne referim la ne
cesitatea ca toate sectoarele 
să contribuie la realizarea 
sarcinilor de plan.

Pe ce ne întemeiem afirma
ția ? Pe faptul că în fiecare 
unitate sînt unele sectoare 
care „merg" constant cu plu
suri față de plan, în timp ce 
altele - tot 
înapoi. Sînt, de pildă, cunos
cute pentru rezultatele lor b«- 
ne, sectoarele I și IV de la 
Petrila, I și IV de la Aninoa- 
sa, II de la Uricani, la Vul
can I, V și VII, la Lupeni V, 
IV și VI și altele. Nu ne-am 
propus un inventar al aces
tora, dar trebuie s-o spunem 
deschis, sînt destul de puține 
în comparație cu cele care 
timp îndelungat nu-și realiza
seră sarcinile. Rezultatele pri
mei decade confirmă din nou 
această stare de fapt. De aici 
și „oscilațiile", inconstanța 
realizărilor. Dacă la unul 
dintre sectoarele bune se în- 
tîmplă un accident, el se re
simte în producția minei pe 
ziua respectivă. Cum altfel

unele sectoare

constant - trag

poate fi explicat faptul că, la 
Lonea de pildă, după două 
zile în care planul a fost de
pășit, în 10 mai s-a înregis
trat din nou o restanță de 
435 tone ? Cazul nu este sin
gular, el poate fi regăsit la 
oricare dintre minele noastre. 
Care este consecința ? Doar 
colectivele de la Uricani și 
Vulcan au reușit să încheie 
decada cu plusuri față de 
plan. Faptul nu este întîmplă- 
tor dacă privim aceste rezul
tate prin prisma angajării tu
turor sectoarelor la realizarea 
sarcinilor.

Și mai este încă ceva. Se 
pare că se plătește din nou 
tribut concepției depășite a 
„relaxării" de la începutul lu
nii pentru că în niciuna din
tre întreprinderile miniere nu 
s-a întîmplat nimic deosebit. 
Or, în condițiile existenței li
niei de front, a acoperirii cu 
efective nu se pot da nici un 
fel de explicații care să jus
tifice cît de cît nerealizările.

Cu toate acestea, trebuie 
menționat faptul că la Lu- 
peni a început să se realize
ze planul zilnic, că mai ales 
în ultimele două zile se fa
ce simțită creșterea produc-

ției Ia majoritatea minelor.
Această creștere trebuie în

să accentuată printr-o mobi
lizare a fiecărei brigăzi, a 
fiecărui sectar, lată de ce li 
se cere organelor de partid 
și conducerilor colective de 
la întreprinderile miniere să 
intervină ferm și operativ în
deosebi în sectoarele rămase 
sub plan pentru folosirea e- 
fectivă a timpului de lucru în 
abataje, pentru întărirea or
dinii și disciplinei în toate 
compartimentele, cum subli
nia tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu la recenta ședință 
de lucru de la C.C. al P.C.R. 
Este necesar, releva secreta
rul general al partidului, să 
se asigure întărirea ordinii și 
disciplinei în organizarea și 
desfășurarea tuturor procese
lor de producție. Cerința este 
cu atît mai imperioasă cu cît 
trecerea la aplicarea indica
torului producției nete impli
că o ordine și o disciplină 
fermă, funcționarea ireproșa
bilă a mașinilor și utilajelor, 
folosirea la maximum a 
timpului de , lucru în scopul 
îndeplinirii și depășirii sarci
nilor fizice pe fiecare schimb, 
de către fiecare sector.

• In dezbatere publică: 
Proiectul Legii privind asi
gurarea sănătății popu
lației
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- Cerințe vizînd desfa
cerea legumelor și fruc
telor în orașul Lupeni.

- Rubricile noastre : Ca
binet juridic. Semne de în
trebare, Răspundem Moderne, atractive - iată atributele noilor cartiere 

ale Văii Jiului.

Cărbune este, vagonete sînt, locomotive sînt;*

doar 74,3 la sută. Cauza ?
TRANSPORTUL SUBTERAN

Una dintre problemele ridicate de minerii din Băr- 
băteni, o constituie transportul cărbunelui. Lipsa vagone- 
telor goale este una din cauza nerealizărif sarcinilor de 
plan, după cum susțineau minerii șefi de brigadă în re
centul dialog avut cu directorul întreprinderii.

Care sînt cauzele care au condus la o astfel de si
tuație, și mai ales ce anume se va întreprinde pentru 
redresarea activității de transport ? La aceste înarebări 
am solicitat răspuns de Ia inginerul șef cu probleme e- 
lectromecanice al minei Bărbăteni, Marcel Tomoiu și de 
la tovarășul Dumitru Popescu, inginerul șef cu probleme 
electromecanice al Combinatului minier Valea Jiului, lată 
răspunsurile primite :

Zilnic se înalță
1,5 apartamente

In mai puțin de două săp- 
tămîni, constructorii edilitari 
din Vulcan au înălțat în viito
rul centru civic al orașului 
două tronsoane ale blocului 
1 M cu magazine la parter, 
respectiv 1,5 apartamente pe 
zi. Acest ritm deosebit ' de 
intens a fost realizat prin a- 
portul substanțial al echipelor 
conduse de Gheorghe Savin 
- la montajul cofrajelor meta
lice și turnarea betonului în 
structura de rezistență, și 
Constantin Tomșa - la con
fecționarea și montarea ar
măturilor metalice. Folo
sirea pe două schimburi 
prelungite a utilajelor de me
canizare în șantier s-a soldat 
cu atingerea unor indici de 
utilizare pe schimburi deose
bit de înalți. La macarale, de 
exemplu, de 2,5.

Ing. MARCEL TOMOIU :

Prin funcționarea Ia parametri înalți a utilajelor din abatajul dotat cu complex me
canizat de susținere și tăiere în care lucrează brigada condusă de Constantin Popa, produc
tivitatea muncii în sectorul VII al minei Vulcan este superioară prevederilor, în prima de
cadă a lunii mai, cu 1,360 tone pe post „în cărbune** și cu 920 kg-'post în medie pe sector.

Foto : Ion LICIU

• Dacă nu vine un 
miner, pierdem 25 de 
vagonete de cărbune; 
dacă nu vine un me
canic de locomotivă, 
pierdem 100 de tone 
pe schimb.

O primă problemă cu ca- 
__  r—i-~- ceea

de 
în-

re ne confruntăm, în 
ce privește activitatea 
transport, o constituie 
treținerea liniilor ferate. Es
te greu acum să amenajezi 
și să întreții ceea ce nu ai 
făcut de ani de zile. Prin 
măsurile pe care le-am luat

- la orizontul 700 sînt pla
sate două brigăzi pentru a» 
menajarea liniei ferate 
sperăm ca în luna aceasta 
să terminăm cu amenajarea 
liniei intre: punctele de în
cărcare și cel de evacuare, 
de la Lupeni. Am mai a- 
vut necazuri cu locomotivele 
de mină, 
Ceea ce 
să facem 
mecanici 
avem un 
și din cei care îi avem 
parte sînt indisciplinați. 
Spre exemplu, ieri (9 mai - 
n.n.) din sdrmbul I au lipsit 
trei mecanici de locomotivă 
și astă are o mare influen
ță asupra realizării sarcini
lor de plan. Dacă nu vine 
un miner, nu se plasează un 
loc de' muncă și pierdem 25 
de vagonete, dar dacă nu 
vine un mecanic de loco
motivă, pierdem 100 de to
ne pe schimb. Am luat și 
măsuri severe împotriva lor,
- la patru mecanici li s-a 
desfăcut contractul de mun
că, chiar în condițiile 
care numărul 
te insuficient, 
cepe cursurile de calificare

dar s-au rezolvat, 
încă nu am reușit 
este asigurarea cu 
de locomotivă. Nu 
număr suficient, dar 

o

în 
lor, repet, es- 
Cînd vor în-

D. GHEȚA

• (Continuare în pag. a 2-a)

Primăvara

informăm
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minieră Paro- 
curs de reaii- 

a 
a 
?i 

pri-

de mărire 
pregătire 
culinare

MODERNIZAREA CAN
TINEI MINIERE PAROȘENI. 
La cantină 
seni sînt în 
zare lucrări 
spațiului de 
preparatelor
de servire. Cu acest 
lej unitatea a fost dotată 
cu utilaje și agregate mo
derne : robot universal,, ti- 
gaie basculantă electrică,

cameră frigorifică, du
lap cald, cuptor -de patise
rie, instalație specială de 
sterilizare cu aburi etc. 
(I.V.).

ÎNGHEȚATĂ ELAN. Fa
brica de produse lactate 
Livezeni a introdus în fa
bricație un 
de 
de 
duș 
dar 
.pii.

nou sortiment, 
înghețată. Este vorba 
crema Elan, un pro- 
pentru toate vîrstele, 
mai ales pentru co- 

(C.D.).
PENTRU POSESORII DE

AUTOVEHICULE. Au meu

rămas puține zile pentru 
efectuarea reviziei tehnice 
anuale a autovehiculelor. 
Pentru a veni în ajutorul 
posesorilor de autovehicu
le, filiala A.C.R. efectuea
ză revizii tehnice la toate 
categoriile de vehicule. în
treprinderile vor face pla
ta în numerar. (Gh. Kele- 
men).

MUZICALE. Pe amatorii 
de muzică îi informăm că în 
unitățile -comerciale cu pro
fil de specialitate au fost

puse in vinzare magneto- 
foane, picapuri și caseto- 
foane din import. (D.C.)

IGIENIZARE. în sala prin
cipală de desfacere a pro
duselor agroalimentare a 
halelor din Petroșani au în
ceput lucrări de igienizare 
generală. Se execută zugră
virea pereților și vopsirea 
părților din lemn, precum 
și reparații la soclul faian
țat. (T.V.)

I
I

_________ I
oă informăm

Primăvara a năvălit pes
te noi cu soare și ploi, cu 
muguri, frunze și flori. In 
parc au înflorit magnoliile
- candelabre de mai pentru 
tineri și vîrstnici. Castanii 
își pregătesc ciorchinii pen
tru rod. Pomii și-au aninat 
pe crengi zîmbete roșii, al-, 
be, galbene, roz. Dealurile 
au întinerit din nou și tine
rețea lor înseamnă verde 
crud, fragil. Departe, parcă 
sprijinind cerul, tîmpla că
runtă a Parîngului. Zăpada
- zîmbet nostalgic al trecu
tei ierni - se răsfață în .ra
ze de soare, furînd săru
tări zînelor primăverii.

In toate cartierele din 
orașele Văii Jiului, oamenii 
harnici țes covoare de flori, 
sădesc arbuști, împrospătea
ză cu ascuțișul fierului pă- 
mîntul în care apoi ’ 
cu semințe de iarbă. Strada 
Independenței din Petroșani 
a furat frumusețea stațiuni-

3lor. In fața casei de oaspeți 
! a Combinatului carbonifer 

geometria și-a dat întîlnîre 
cu bunul gust și spiritul gos
podăresc autentic. Martori 
sînt ochii noștri care mingile 
cu priviri admirative verde
le, jocul susurat al vinelor 
de apă, candelabrul împo
vărat noaptea de lumină, 
dreptunghiurile de ciment și 
verdeață. Trecem cu emo
ție pe lîngă fosta policlini
că și, alături, de la o oră la 
alta vedem ceva în plus în 
spațiul unde se naște un 
mic parc.

Orașul își pune haine noi. 
D.'n coama dealurilor dim
prejur aducem brazi și iar
bă, din sere, flori. Vrem o- 
rașul smălțuit de spații ver
zi, străjuit de arbuști, 
parc în marele parc al na
turii înconjurătoare. II ve- 3 
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?1ln§e jem mereu maj frumos,. cu
fiecare primăvară.

Mircea MUNTEANU
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în dezbatere publică

Proiectul Legii prhtind asigurarea sănătății populației

Apărători ai sănătății proprii 
și a semenilor

Ideea sprijinului reciproc 
mutual, a participării oa
menilor muncii înșiși la apă
rarea propriei sănătăți se 
degajă cu pregnanță din 
capitolul 5 aT proiectului 
Legii prtvmd asigurarea să
nătății populației, proiect 
•upus dezbaterii publice.

Articolul 126 din proiect 
redă într-o 'formă precisă și 
cuprinzătoare datoria ce
tățenilor de acorda cu 
promptitudine' tot ajutorul 
posibil în momentul întîlni- 
rii unor situații care im
pun acest lucru : ..Orice per
soană - se menționează în 
articolul de lege - care este 
de față la producerea unei 
accidentări sau îmbolnăviri 
grave este obligată să a- 
ccrde primul ajutor în li
mita posibilităților sale, să 
anunțe unitatea sanitară cea 
mai apropiată, să sprijine 
personalul sanitar în acorda- 
reo primului ajutor medical, 
So pună la dispoziție mij
loacele de transport de care 
dispune și să asigure trans
portul gratuit al accidentoți- 
lor și bolnavilor, pînă la u- 
nitatea sanitară cea mai a- 
propiată". Formele concre
te prin care muncitorii își 
vin în ajutor sînt desigur 
foarte diverse. Cele 25 de 
posturi de prim-ajutor or
ganizate de Comisia de 

'CrUce Roșie de la întreprin
derea de utilaj minier Pe
troșani cuprind 75 de oameni 
ai muncii. Dotate cu ba
remul de instrumente și me
dicamente și încadrate, în 
marea lor majoritate, cu oa
meni care stăpînesc forme
le de acordare a primului 
ajutor în diferite situații, 
posturile de prim-ajutor 
sînt de un real folos și mă 
bucur că în proiectul Legii 
privind asigurarea sănătăți' 
populației este menționat 
rolul important al formați- 

. ilcr sanitare de Cruce Roșie 
din întreprinderi, orașe, co
mune și sate. Relev cu a- 
cest prilej ajutorul acordat 
muncitorilor Alexandru Flo- 
rescu, Nicolae Crișan și Ion 
Jianu de postul de prim-aju
tor din cadrul compartimen
tului modelărie-tîmplărie al 
cărui responsabil este mun
citorul Vasile Popa. De a-

Dar cine să-l mai înțelea
gă ? Prin mai, anul trecut, 
venise să lucreze la Vulcan, 
apoi, repede ..plictisit", a 
„aterizat" în Capitală. Cu 
timpul, se ..specializase" în 
lucrări particulare pe la ce
tățeni. N-a stat mult locu
lui. Deși era de prin Huși, 
prin martie, i s-a năzărit a 
dor nespus de Vale. A ho- 
tărît o lovitură în stil ma
re. Și astfel, llie Andrei și-a 
păgubit, prin furturi, pe toți 
foștii săi clienți.

A poposit în Vulcan ; un 
fost cunoscut i-a oferit găz
duire. l-a „mulțumit" în stilul 
său caracteristic : cînd era 
la slujbă l-a furat butelia și 
a dispărut fără urmă. La 
București, sparge o grădiniță, 
pentru ca în seara de 29 
aprilie să descindă, din nou, 
în Petroșani cheltuind ulti
mii bani la restaurantul „Mi
nerul". A doua zi, „ochește" 
o locuință, profită de fap
tul că stăpînii erau absenți, 
își însușește un radiocaseto- 
fon și un cojoc vechi. în
cearcă să găsească un cli
ent pentru radiocasetofon, 
dar la Vulcan ofertele lui 
sînt privite cu suspiciune, a- 
șa că renunță.

...Maiorul Pîrvu, de la mi
liția gării, are un ochi de ex
pert. Nu degeaba poartă 
uniforma albastră de vreun 
sfert de veac. Ce-o căuta 
cetățeanul acesta, cu un co
vor sub braț, în ziua de 1 
Mai ?, și-a zis el. N-a mai 
stat pe gînduri și, după cî- 
teva întrebări de rutină, l-a 

semenea, remarc activitatea 
postului de prim-ajutor de 
la secția reparații mecanice 
al cărei responsabilă este 
Rozalia Burian. In uzina 
noastră este dezvoltată și 
o altă formă de întrajutora
re dintre oamenii muncii în 
apărarea sănătății - mișca
rea donatorilor onorifici de 
sînge. Numărul acestora a 
fost în anul trecut de pes
te 1.50 bărbați și femei. A- 
nul 'acesta au făcut donări 
onorifice 110 persoane.

Cu referire la donatorul 
onorific de sînge, în ca
drul dezbaterii proiectului 
cegii sănătății, aș dori să 
fac observația că în proiect 
acest participant la apăra
rea sănătății și vieții se
menilor săi nu este suficient 
de conturat. Am în vedere, 
atît recunoașterea lui ca a- 
tare cît și stimularea donato
rului onorific de sînge. în 
acest sens oș propune ca 
formele de stimulare exis
tente să fie completate atît 
printr-o mențiune de recu

Secția de radiologie, dotată cu aparatură modernă, a 
spitalului municipal din Petroșani.

„mirosit" pe infractor. Nu 
era altul decît llie Andrei, 
care-și continua cu o con
secvență greu de imaginat, 
suita furturilor. La Vulcan, îl 
căutase, în acea zi, pe mais
trul A. Petre, de la care aș
tepta ajutor, pentru încadra
rea la mină. Era doar cu 
gîndul la încadrare... Dar, 
„o vorbă bună" era nece
sară, doar se cunoșteau și 

Prietenul care la nevoie
te... fură

cine știe ce putea să se mai 
întîmple. Spre ghinionul lui, 
ușa a rămas închisă. A în
cercat să afle vreo veste de 
ia un fost ortac, Ion Pătruț, 
care, ca tot omul,1 în zi de 
sărbătoare, l-a omenit cu o 
țuică. Au stat împreună la 
taclale, ortacul i-a zis că 
maistrul o fi cu nevasta la 
agrement. De fapt la asta 
se și aștepta llie Andrei. 
Cînd a văzut că maistrul 
nu-i acasă, i-a venit fulgeră
tor o... idee. A forțat ușa 
apartamentului, a înșfăcat 
butelia, a înfășurat-o într-un 
covor de iută și dus a fost 
pînă în colonia din Petro
șani, unde știa el un vir
tual client, în persoana lui 
Wilhelm Untch, care, de a- 
tîta vreme, tînjea după o bu

noaștere mai pregnantă în 
textul legii a donatorului o- 
n.orific de sînge cît și pe o 
altă cale și anume: se știe 
că donatorul de sînge este 
bn om sănătos. . Dar ca o 
dovadă a faptului că și el, 
la rîndu-i, se bucură de spri
jinul semenilor, nu s-ar pu
tea, spre exemplu, să i se 
acorde gratuit medicamente
le necesare atunci cînd su
feră de o boală care nu ne
cesită internarea în spital ? 
Prin precizarea mai comple
tă în lege a acestui factor 
care contribuie eficient la 
apărarea sănătății ori salva
rea vieții semenilor, colec
tivitatea noastră socialistă 
ar fi orientată mai bine să 
sprijine la rîndu-i mai ple
nar donatorii onorifici de 
sînge, mișcarea însăși avînd 
din aceasta numai de cîș- 
tigat.

Mihai BENIȘEK, 
maistru instructor, 

președintele Comisiei de 
Cruce Roșie de la 

I.U.M. Petroșani

telie. Tîrgul iute făcut, a- 
mîndoi și-au frecat bucuroși 
mîinile, Wilhelm Untch nu 
s-a întrebat de unde a că
zut pleașca pe capul lui
llie Andrei. De parcă bu
telia - chilipir s-ar fi putut 
procura de la chioșcul . de
răcoritoare... llie Andrei a 
plecat cu covorul sub braț, 
cheltuise doar vreo 20 de 
lei din cei 2 000 cît înca

sase, cînd a dat ochii cu 
maiorul Pîrvu...

A greși e omenește... în
cepe un proverb latinesc. în 
cazul lui llie Andrei nu poa
te fi însă vorba de compă
timire. Un recidivist, care 
își permite să nesocotească 
în continuare legile statului, 
să ignore cu bună știință 
sentimentele umane, să nu 
creadă nici măcar în prie
tenii care îi întind mîna la 
nevoie, un om care-și per
mite să escrocheze pe cu- 
noscuți, care are „astenie" 
de muncă nu poate sta a- 
lături de oamenii cinstiți, 
atîta vreme cît nu s-a con
vins cu adevărat de valen
țele morale ale societății 
noastre socialiste. Și oricît

I. F. A. „Vîscozci" Lupeni. Lăcătușul Alexan dru Șolderea, lucrează de mulți ani la monta
rea și repararea mașinilor din secțiile fabricii. Datorită priceperii sale, reparațiile pe care 
le execută, prelungesc indicii de funcționalitate a mașinilor.

Foto : Ștefan NEMECSEK

Transportul subteran
• (Urmare din pag. I) 

la Lupeni vom trimite și noi 
oameni să se califice me
canici de locomotivă. De 
săptămîna viitoare vom or
ganiza cursuri de perfecțio
nare pentru mecanicii pe, 
care îi avem. Cam acestea 
sînt problemele cu care ne 
confruntăm. Combinatul ne-a 
sprijinit și sperăm să ne 
sprijine și în continuare, mai 
ales în aprovizionarea cu 
discuri de ambreiaj de tip 
nou și rulmenți. Anul a- 
cesta nu am primit nici un 
rulment din seria 6205. O- 
ricum, îmbunătățirea activi
tății de transport depinde 
numai de noi, de oamenii 
minei Bărbăteni.

Ing. DUMITRU POPESCU :

• Pentru întărirea 
disciplinei, mina Băr
băteni nu are nevoie 
de ajutor din afara în
treprinderii sau... nu 
ar trebui să aibă ne
voie.

La întreprinderea minieră 
Bărbăteni, în ceea ce pri
vește activitatea de trans
port a fost scăpată din mî- 
nă întreținerea atît a liniilor 
ferate cît și a parcului ru
lant din dotare - locomoti
ve și vagonete. Nu este ad

și-ar ascunde pornirile, în
cercările de a înșela buna 
credință a cetățenilor vor e- 
șua, pînă la urmă chiar fap
tele lui îl vor divulga. Așa
dar, llie Andrei va răspun
de pentru suita sa de fap
te antisociale, va da soco
teală în fața instanței de 
judecată pentru nesocotirea 
încrederii care i-a fost a- 
cordată la ieșirea din pe
nitenciar, atunci cînd oame
nii își mai făcuseră speran
țe că va redeveni cinstit.

Pe de altă parte, consem- 
nînd lungul șir al furturilor 
comise într-un răstimp re
cord de llie Andrei, ne pu
nem întrebarea, dacă unii 
dintre oameni, care își des
chid ușa casei și sufletele 
primului cunoscut, nu trebuie 
să fie mai cîrcumspecți în 
unele cazuri ? llie Andrei a 
oferit, în acest sens, o lec
ție aspră foștilor săi ortaci 
și prieteni, care nu și-au dat 
seama cît de păgubitoare 
pate fi o asemenea amici
ție. Fiindcă răspunsul la 
omenescul lor gest de a-l 
găzdui, de a-l ajuta a fost 
furtul, fără mustrări de 
conștiință. Atenție deci, în 
viguroasa pădure verde, 
mai sînt încă și uscături !... 
Adevărata prietenie se ci
mentează și își dovedește 
durabilitatea în momente 
dificile, nu trebuie deci să 
ne încredințăm gîndurile și 
sentimentele noastre unor in
divizi, care abia așteaptă 
să le exploateze, să le în
șele.

Ion VULPE 

mis ca în luna aprilie să ră- 
mînă din 6 locomotive doar 
cu 3 în funcțiune și asta la 
orizontul unde au ponderea 
producției - orizontul 700. 
Acum situația s-a schimbat. 
Le funcționează toate loco
motivele.

Noi, Combinatul minier, îi 
vom sprijini în continuare cu 
tot ceea ce putem. Astfel, vor 
primi în luna iunie încă 3 
locomotive de mină, iar 
pentru completarea parcului 
rulant vor mai primi 200 
de vagonete. Pînă la sfîr- 
șitul lunii mai se va da în 
funcție atelierul electromeca
nic - cel puțin așa ne-a a- 
sigurat constructorul, în fe
lul acesta se va putea fa
ce o întreținere corespunză

Nasc și în Vale fotbaliști (V)

O draqoste

Unii vor spune că Victor 
Sandu, fundașul de margine 
al Științei Petroșani nu ar 
trebui să constituie subiectul 
unui portret in cadrul acestei 
tradiționale rubrici sportive a 
ziarului nostru. Din mai multe 
motive. Dar să „duelăm" cu 
adversarii opțiunii noastre.

— Victor Sandu s-a născut 
la 9 ianuarie 1951, la... Med
gidia. Intr-adevăr, dar Victor 
Sandu a învățat fotbal la pi
ticii Jiului Petroșani, evoluind 
in continuare la juniori și for
mația de tineret-speranțe, a- 
poi, din 1971 la divizionara C 
Știința.

— Are 27 de ani, deci nu 
mai e o speranță.

Intr-adevăr, dar ca om și 
sportiv impresionează prin 
exemplarul său destin. A fost 
mai intii muncitor necalificat, 
a Învățat la seral, a terminat 
liceul, iar apoi facultatea de 
electromecanică, în prezent 
fiind subinginer la mina Pe- 
trila. S-a dăruit în egală mă
sură și meseriei, dar și fotba
lului, reșpectindu-le pe am
bele, fiindcă, după afirmația 
lui, „jumătățile de măsură 
nu dau satisfacție unui om 
care trăiește viața plenar".

— E tipul jucătorului dur.
La această acuzație, răs

punde însuși Victor Sandu.
— De cind joc fotbal n-am 

fost eliminat din teren, n-am 
văzut în fața ochilor mei car
tonașul roșu. Nu știu unde 
este federația de fotbal fi 

toare a vagonetelor și vor 
avea și unde să le repare, 
în luna august vor mai a- 
vea încă 13 lăcătuși califi
cați prin cursurile școlii de 
calificare din Lupeni, iar în 
iunie le vom repartiza elec- 
trolăcătuși dintre absolvenții 
Grupului școlar minier și qi 
Liceului industrial din Vul
can.

Deci, ajutor, sprijin , din 
partea combinatului au a- 
vut și vor avea în continua
re, dar pentru întărirea dis
ciplinei, mina, Bărbăteniul 
nu are nevoie de ajutor din 
afara întreprinderii sau cel 
puțin nu ar trebui să aibă 
nevoie. Este o problemă pe 
care o pot rezolva oamenii 
minei.

de-o viată»
comisia de disciplină. Imi res
pect intotdeauna adversarul, 
chiar dacă ne contruntăm in
tr-un joc bărbătesc, dar spor
tiv.

— Nu este o „vedetă".
Răspunde, din nou, Victor 

Sandu.
— Mă bucur ca un copil 

cind salvez poarta noastră 
de o situație dificilă, cind 
ajut un coechipier sau cind 
băieții noștri inscriu goluri și 
Învingem. De altfel mă simt 
minunat printre coechipierii 
mei. Am avut mulți antrenori, 
pe Eugen lordache, Viorel 
Tilmaciu, Titus Ozon, Coco 
Dumitrescu, dar „dascălu" 
(n.n. — prof. Irimie) e un om 
de aur. Ne invață să fim, in 
primul rind, oameni, să fim 
sportivi corecți. La... primul 
său interviu, Victor Sandu 
vrea să ne vorbească in con
tinuare, despre colegii săi. 
Intre altele susține :

— După părerea mea, Bo- 
gheanu și Trușcă ar avea loc 
și la această oră intr-o divi
zionară A.

— Nu poți juca fotbal o 
viață intreagă, Victore, vor 
reproșa alții... Vine vremea 
divorțului...

— Va trebui, desigur, să 
mă retrag cu fruntea sus. Dar 
fotbalul rămine dragostea 
mea de-o viață, lată de ce 
mă gindesc să urmez un curs 
de antrenori. Să le insuflu și 
altora dragostea pentru fot
bal, acest minunat sport, care 
formează bărbați adevărați. 
lată de ce dacă acum nu mai 
sînt o promisiune, prin mine 
vreau ca alții să vadă că, a- 
șa cum bine zice rubrica zia
rului „Steagul roșu", „nasc" 
și în Vale fotbaliști".

In fața lui Victor Sandu, 
cronicarul de fotbal nu poate 
decit să se incline cu respect, 
făcind „med culpa" din fap
tul că Victor Sandu se află 
la 27 de ani, la primul inter
viu. Să sperăm insă că nu va 
fi și ultimul...

Sever NOIAN



Servire civilizată

s-au luat măsuri pentru

Cerințe vizînd desfacerea legumelor 
și fructelor în orașul Lupeni

Am vizitat cîteva unități 
de legume și fructe din o- 
rașul nostru însoțită de Ju
liana Kovacs și Elena Ba
ciu din partea comitetului 
de femei și P . .
Sanda - merceolog la Com
plexul de legume și fructe 
Petroșani. în cel mai tînăr 
cartier al orașului - Viito
rului -, funcționează un 
magazin frumos, curat și 
încadrat cu personal cores
punzător. Responsabila Elena 
Radu dovedește multă preo
cupare pentru satisfacerea 

..cerințelor cumpărătorilor. 
Pentru o mai promptă ser- 

pvire cu trunfandale - salată, 
spanac, ceapă verde - a- 
cestea se desfac atît în ma
gazin, cît și la toneta din 
fața magazinului. Aceeași 
situație și la magazinele 
conduse de Elisabeta Bu- 
zasi și |oan Stan. Curățenie, 
servire civilizată. La unita
tea din cartierul Braia se aș
teptau trufandale. Era tre
cut de ora 9. Cîteva gospo
dine prezente în magazin 
au reproșat :
- întotdeauna marfa proas

pătă sosește către ora închi
derii magazinului. (luliana 
Kovacs)

- în general, ar trebui să 
găsim marfă proaspătă în 
magazine dimineața, cînd 
facem piața. (Maria Pascu).

- Am Căutat morcovi, dar 
nu mai sînt. De ce oare 
C.L.F. nu aduce „Vegetarom" 
produs de Fabrica de con
serve „Mureșeni" din Tg. Mu
reș ? Acest produs s-ar vin
de acum ca pîinea caldă.

Merceologul și-a notat ob
servația gospodinei Marta 
lonescu. Subscriem și noi, în 
calitate de gospodine, la 
sugestia ,.cq C.L.F. Petroșani 
să pună în Vînzare Și aseme
nea produse, care să ușure
ze munca gospodinelor.

De la unitățile situate în 
marile cartiere ne-am dus la

*

două unități de la perife
rie. Sus, în cartierul Ștefan, 
Veronica Fodor, de la uni
tatea nr. 30, se luptă cu o 
seamă de greutăți. Unitatea 

Dumitru se află intr-o încăpere ne- 
altfelcorespunzătoare.

s-au luat masuri pentru ca a- 
ceastă unitate să fie muta
tă în „casă nouă". în cu
rînd Veronica Fodor va pu
tea face vînzări și mai bu
ne cu condiția aprovizionă
rii cu mărfuri în primele ore 
ale dimineții și ca depozitul 
să satisfacă comenzile.

Un alt magazin de cartier, 
cotat drept slab din toate 
punctele de vedere, am întîl
nit în Bărbăteni. Ținuta res
ponsabilei acestei unități -

Victoria Moldovan —, starea 
de igienă, păstrarea și pre
zentarea mărfurilor arată se
rioase deficiențe gospodă
rești. Merceologul sa sim
țit obligat să-i reamintească 
gestionarei elementare no
țiuni de igienă.

Unitatea de legume și fruc
te de la blocul 200 este con
dusă acum de Eugen Buzatu.

- Cumpărătorii sînt mul
țumiți de noul vînzător pen
tru că e corect și punctual 
— aprecia gospodina Va
leria Husti. '

Magazinul din strada 6 
August, ca și cel din . piață, 
sînt bine aprovizionate și au 
și cumpărători. Dovadă vîn- 
zările bune realizate. Cum
părătorii doresc însă ca ma
gazinul din piață să treacă 
la un program de servire 
mai adecvat, pe două schim
buri, ca și cel din stația de 
autobuze din centrul ora
șului.

Margareta MICA, 
subredacția Lupeni

în orașul nostru predo
mină unitățile comerciale 
noi și moderne, amplasate 
în mari complexe de servire 
a oamenilor muncii. Prin
tre acestea se numără si 
magazinul alimentar nr. 
din cartierul Coroești, 
cărui responsabil este 
sile Maier. Strălucind 
curățenie, aprovizionat 
mic și din belșug cu pro
duse de o largă diversitate, 
cu o servire promptă 
practicată de vînzătoarele 
Clara Moloci, Constantina 
Cîțan, Emilia Rădoi și Ana 
Mihaly, magazinul cunoaș
te în fiecare zi o mare a- 
fluență de cumpărători. Pe 
primele 4 luni din acest an 
magazinul și-a depășit 
planul de vînzare cu peste 
200 000 lei. De fapt, întrea
ga rețea comercială din o- 
rașul nostru se remarcă 
printr-o aprovizionare a- 
bundentă și o servire civili
zată a cumpărătorilor.

Laura GAVRILIU, 
pensionară

Rabatul care produce... 
incendii

ș 

c

f S E M N E

Instalațiile de joacă pen
tru copii - mult solicitate în 
toate cartierele.

Desconsiderarea ori necu
noașterea unor reguli ele
mentare de prevenire a in
cendiilor poate aduce, u- 
neori pagube însemnate. Am
plasarea unui bec în apro
pierea materialelor combus
tibile reprezintă o aseme
nea încălcare. Și totuși, Re
mus Rus din Petrila, strada 
Republicii nr. 223, nu a e- 
zitat să o săvîrșească. El a 
instalat un bec în apropierea 
acoperișului din carton gu
dronat al unei construcții. 
Ce 'a urmat este lesne de 
înțeles : un incendiu care a 
adus lui Remus Rus și Ion 
Dușa o pagubă de peste 
5 000 de lei. Cam mult pen
tru un bec instalat greșit.

Eroină a unei povești la 
fel de triste a fost recent și 
Cornelia Botică din Petro
șani, strada Cloșca nr. 14/2. 
Femeia se grăbea să facă de 
mîncare. Cum focul din so
bă nu o asculta, a luat o 
sticlă cu Ijchid inflamabil și 
a aruncatȚLe foc. Soba a fă
cut explozie, gospodina .od"'-

in- vscăpat sticla, produsul 
flamabil s-a răspîndit și in- 
cediul s-a întins în toată ca
mera. Paguba : două aparate 
de radio, un ceas de masă, 
o masă, două scaune și al
te lucruri. Și dacă vecinul 
ei, Ion Armulescu, muncitor 
la I.M. Dîlja, care lucra în 
grădină, nu observa fumul 
și nu intervenea, pînă la so
sirea pompierilor paguba ar 
fi putut lua proporții mari.

în ambele cazuri este vor
ba de desconsiderarea unor 
norme elementare de preve
nire a incendiilor de către 
oameni maturi, cu multă ex
periență de viață. De aceea 
reamintim cetățenilor : nu 
folosiți instalații electrice 
improvizate, neautorizate ; 
nu lăsați lămpile de gătit cu 
petrol nesupravegheate; a-petrol nesupravegheate; 
tenție mărită modului în ca
re folosiți bucătăriile . J._ 
vară ; respectați normele 
de , prevenire a incendiilor !

Plut. maj. Ion JITEA 
compania de pompieri 

Petroșani
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Steagul roșu“ a criticat, 
organele vizate răspund s

MOSTRA DE NEGLIJEN
ȚA. De necrezut și totuși... 
Carol Parizek, din Petrila, 
strada Liliacului nr. 7, ne 
vorbea cu năduf, reținîn-

La blocul 24 de pe strada Independenței, locatarii să»j 
dese un gard viu care va contribui la înfrumusețarea acestei’ 
mari artere de circulație a cartierului Aeroport - Petroșanii 

------------------------------------------- -j
• T. TRIF, Lonea : Cursu*. 

rile în meseria confec
tioner, la mașină pentru Fa~ 
brica de tricotaje din Petro- 
șani au început la data de 
3 mai, iar pentru tricoterifl 
vor începe la 1 iunie. ,S*ț 
primesc absolvente a . 7-8< 
și 10 clase, pînă la vîrsta; 
de 30 ani. Menționăm că 
înscrierile pentru cursuri s-au 
terminat. După cum afirmați,' 
sînteți posesoarea unei di
plome de țesut-cusut așa 
că sînteți calificată.

• GHEORGHE STOIAN, 
Petroșani : Aveți dreptate. 
Oficiul de poștă din cartie-

’■ ..... .."

nand Păduraru de la pre- 
parația Petrila. Toți pletoși 

, deosebitși, pe deasupra, 
de colțoși. La invitația 
controloarelor de

I 
t
ț 
j 
i

----- ■ ■ 0 Pre-
du-și cu greu indignarea zenta biletele sau abona- 
„în sticla aceasta a fost mentele, ei nu numai că au 
lapte. Așa cum o vedeți, refuzat să se conformeze, 
cu șomoiogul acesta 
sîrmă In ea și plină 
lapte, am cumpăraf-o 
la unitatea nr. 150 din 
trila" Am văzut sticla, 
cercînd să ne imaginăm 
cum a putut ajunge în ea 
o asemenea mostră de' ne
glijență. Invităm factorii de 
răspundere de la Fabrica 
de produse lactate din Pe
troșani să dea 
piniei publice.

PASIVITATE.
străzii Cloșca 
șani, Coi; iu OII UMU «vtniui 
Viteazul, un cablu gros, 
avînd prinse pe el cleme
le de susținere a unor fi
re telefonice, s-a desprins 
de pe peretele clădirii și a 
căzut pe trotuar. A stat în 
calea pietonilor cîteva zrle 
și nopți. Serviciul de te
lefoane din cadrul Oficiu
lui municipal de poștă a 
rămas tot atîtea zile și 
nopți pasiv, așteptînd ca 
altcineva să ridice cablul 
și să elibereze trotuarul.

Șl PLETOȘI Șl COL
ȚOȘI ! în seara zilei de 3 
aprilie, la ora 22, contro
loarele de bilete Paraschi- 
va Kiss și Estera Mitules- 
cu au întîlnit pe frații Va- 
sile și loan Vasniuc, și Gli- 
gor Comșa, încadrați la 
I.M. Petrila, și pe Ferdi-

de 
cu 
de 
Pe- 
în-

răspuns o-

La capătul sțrada Gelu, 
din Petro- 

colț cu strada Mihai 
i. gros,

dar au răspuns cu o suită 
de cuvinte pe care hîrtia 
nu le suportă. Aroganții au 
fost „prezentați" miliției, 
unde s-au liniștit.

IZVOR ? Pe o distanță 
de aproape 50 de metri, 
strada Gelu din Petroșani 
este „inundată", de cîteva 
săptămîni, de ape rezidua
le. „Izvorul" acestor ape 
cu miros greu nu este în
să elucidat. Cetățenii din 

" ' , numerele 1 
și 3, susțin că apa rezidu
ală ar proveni de la lo- 

Enăchi- 
aceștia 
pe cei-

se

î
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rul Aeroport Petroșani s-a 
mutat din vechiul local în 
cel nou fără a se anunța 
noua adresă. O facem noi, 
cu ajutorul tovarășului Ma
rin Bălan, dirigintele Oficiu
lui municipal de poștă și 
telecomunicații Petroșani. 
Noul oficiu își desfășoară 
activitatea în blocul J .2, tot 
în cartierul Aeroport. Cît 
privește conectarea cabinelor, 
telefonice de la noul ofi
ciu la rețea, aceasta se va 
face de îndată ce lucrările 
de extindere a rețelei vor 
fi terminate.
• VASILE MIHAILA, Vul

can : Pentru a elucida pro
blema ridicată de dv., pre- 
zentafi-vă la redacție cu 
certificatul de moștenitor. în 
ceea ce privește dreptul la 
loc de casă, îl aveți numai 
dacă sînteți menibru al 
C.A.P. din localitatea res
pectivă. - ■
• FELICIA CONSTANTI- 

NESCU, Petroșani : Problema 
sesizată de dumneavoastră 
nu ne depășește, dar ne este 
imposibil să aflăm numărul 
magazinului deoarece pur 
și simplu el nu rezultă din 
scrisoarea adresată redac
ției.

• ION STROIA, Luperti : 
Intrucît apartamentul ce 
v-a fost repartizat de ga
rajul din Lupeni la prima 
cerere era și a rămas ocu
pat, trebuie să reiuați totul 
de la început. Prezentați, 
deci, dacă mai doriți, o no
uă cerere la conducerea ga
rajului, care în limita ’lo
cuințelor ce-i sînt repartiza
te, are obligația să vă re
partizeze locuință.
• UN GRUP DE ELEVI, 

Lupeni : Veți fi încadrați în 
categoria 1 B.
• VICTOR BARBU, Vul

can : Pentru că ați părăsit 
cursurile școlii profesionale 
din motive care vă sînt im
putabile, veți fi obligat să 
plătiți o despăgubire egală 
cu cheltuielile efectuate pen
tru pregătirea de care ați 
beneficiat.

ală ar proveni de 
catarii din strada 
ță Văcărescu, iar 
din urmă dau vina 
lalți. întrebarea care 
pune, și care așteaptă un 
răspuns prin fapte, este ci
ne plătește remedierea de
fecțiunii : cetățenii din 
strada Gelu, care supor
tă consecințele „izvorului" 
rău mirositor ? Cei din stra
da Enăchiță Văcărescu ? 
In rezolvarea acestei si
tuații ar trebui să intervi
nă, cît mai curînd, secto
rul din Petroșani al E.G.C.L. 
pentru a seca în primul 
rînd „izvorul" apei rezidu
ale, apoi și pe cel al ne
glijenței față de starea de 
igenă a străzii respective.
(T.V.).

s

lui ?" - se spune în răs
punsul dat redacției de con
ducerea Lotului din Petroșani

• Cu referire la 
„Gestionari inovatori", publi
cată în „Steagul roșu", în 
care se critica „inovația" al Șantierului nr. 18 tunele 
unor gestionari, constînd în 
folosirea ambalajelor de 
muștar în locul paharelor, 
conducerea I.C.S.M.A. și A.P. 
Petroșani ne-a informat că 
„deficiența s-a rezolvat prin 
scoaterea ambalajelor de 
muștar din unitățile de ali
mentație publică și înlocuirea 
lor cu pahare conform cate
goriei localurilor respective".
• Am luat cunoștință de 

articolul publicat în „Stea
gul roșu" nr. 7 966 din 13 a- 
prilie q.c. intitulat „Unde 
sînteți, gospodari ai orașu-

nota
;•

n Criteriile de
J cheltuielilor

Locatara unui apartament fără încălzire centrală din 
cartierul Carpați - Petroșani, Elena Szabo, precum și alți 
cetățeni din Petrila, ne-au solicitat lămuriri în legătură 
cu modul în care se stabilesc și realizează contribuțiile 
locatarilor la acoperirea cheltuielilor reclamate de men
ținerea în stare normală de funcționalitate a spațiilor de 
folosință comună de la blocurile de locuințe Le răspun
dem în cele ce urmează...

Actele normative care re
glementează această proble
mă sînt Legea nr. 5/1973 pri
vind administrarea fondului 
locativ și reglementarea ra- 
poturilor dintre proprietari și 
chiriași și Statutul nou al 
asociațiilor de locatari. In 
lumina prevederilor Statutului

asociațiilor de locatari, cuan
tumul contribuțiilor cetățeni
lor la acoperirea cheltuieli
lor reclamate de menținerea 
în stare corespunzătoare a 
părților comune ale fondului 
locativ, este în raport de 
valoarea lucrărilor efectiv 
executate pe bază de tarife

Brașov -, și vă precizăm că 
în zilele de 17 și 18 aprilie 
familiile muncitorilor care 
locuiesc în clădirea din stra
da 23 August, nr. 23 au fost 
mobilizate la o acțiune de 
muncă voluntară pentru în
depărtarea reziduurilor 
obiectelor dispensabile 
jurul locuințelor. In scopul 
transportării imediate a res
turilor strînse li s-a pus la 
dispoziție un autocamion. 
Astfel ne-am însușit critica 
binevenită - se spune în în
cheierea răspunsului.

Șl 
din

I

5

s

stabilire a cuantumului 
comune ale locatarilor

reglementate, de cheltuielile 
dovedite prin acte legale. 
Asociațiile de locatori se ghi
dează în realizarea acestor 
sume după mai multe crite
rii și anume : sumele pen
tru plata apei - calde și 
reci - consumate, pentru 
canalizare și evacuarea re
ziduurilor sînt fixate în ra
port de numărul de persoane, 
cele pentru plata combusti
bilului consumat - în raport 
de suprafața locativă ocu
pată și încălzită, iar cele 
pentru plata tochiștilor, în
treținerea centralei termice

și a blocului (zugrăvirea, 
vopsirea, dotarea casei scă
rilor) pentru retribuirea fe
meii care asigură curățenia, 
pentru reparațiile la instala
ția electrică și alte aseme
nea lucrări necesare la păr
țile de folosință comună se 
repaitizează pe numărul de 
a; artamente de pe scara sau 
din blocul respectiv.

In legătură cu problemele 
în care ne-au fost solicitate 
lămuriri, o precizare princi
pială este cuprinsă în art. 49 
al Legii nr. 5/1973 privind 
administrarea fondului loca-

zentaîi-vă la redacție

■5 
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tiv și reglementarea raportu
rilor dintre proprietari și 
chiriași și anume: „Chiriașii 
vor plăti în întregime, pentru 
toate persoanele cu care lo
cuiesc, cheltuielile pentru 
apă, canalizare, iluminat, în
călzire, precum și alte chel
tuieli ce decurg dm folosirea 
părților și instalațiilor co
mune ale clădirii" - în care 
locuiesc. Aceste reglementări 
legale și modalități practice 
după care se ghidează aso
ciațiile de locatari este re
comandabil să fie aplicate 
și în stabilirea și realizarea 
contribuțiilor pentru acoperi
rea cheltuielilor comune ale 
chiriașilor locuințelor pro
prietate de stat care nu fac 
parte încă din asociațiile de 
locatari.
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,3'umai lupta armată va asigura 
deplina eliberare a Namibiei"

LUANDA 11 (Agerpres). 
Intr-o declarație făcută la 
Luanda, Sam Nujoma, preșe
dintele Organizației Poporu
lui din Africa de Sud-Vest 
(SWAPO), a subliniat că nu
mai lupta armată va asigura 
deplina eliberare a Namibiei 
In prezent, cînd regimul ra
sist din R.S.A. încearcă să ex
termine patrioții din Namibia, 
a adăugat el, SWAPO nu mai 
poate continua tratativele. 
Condamnînd agresiunea sud- 
africană împotriva Angolei, 
In urma căreia au căzut vic-

Aimă circa 600 de refugiați 
namibieni, Sam Nujoma a a- 
dresat un apel întregului po
por namibian de a-și uni for
țele, sub conducerea SWAPO,

Ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al 
P.C. din Argentina 

' BUENOS AIRES 11 (Ager
pres). - La Buenos Aires a 
avut loc o ședință a Comi
tetului Executiv al C.C. al 
Partidului Comunist din Ar
gentina consacrată analizării 
situației interne și perspecti
velor de dezvoltare a țării.

Cu acest prilej, s-a apre
ciat printre altele că, în ul
timii doi ani, guvernul pre
ședintelui Jorge Rafael Vi- 
dela a luat măsuri împotriva 
forțelor fasciste, oprindu-se 
accesul lor spre putere. S-a 
realizat un acord al forțelor 
democratice și populare pri
vind necesitatea constituirii 
unui „front al renașterii de- 
mocratice“, existînd atît a- 
cordul președintelui Videla, 
cît și al unor forțe progresis
te, privind participarea co
muniștilor la acest front. 

pentru a lupta împotriva o- 
cupației rasiste șf pentru eli
berarea. Namibiei.

NAȚIUNILE UNITE 11 (A-
gerpres). Cei cinci membri oc
cidentali ai Consiliului de Se
curitate, autori ai planului de 
soluționare politică a proble
mei namibiene, și-au anunțat 
la New York, intenția de a 
continua acțiunea lor diplo
matică vizînd promovarea u- 
nei reglementări pașnice pri
vind Namibia. Un purtător de 
cuvînt al Misiunii permanente 
a Marii Britanii la O.N.U. a 
făcut cunoscut că „cei cinci" 
intenționează să stabilească 
cît mai curînd posibil con
tacte cu președintele Organi
zației poporului din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO), Sam Nu
joma - într-una din capitalele 
în care mișcarea de eliberare 
a poporului namibian este re
prezentată.

înhumarea lui Aldo Moro
ROMA 11 (Agerpres). în

humarea lui Aldo Moro, pre
ședintele Consiliului Național 
al Partidului Democrat Creș
tin din Italia, asasinat, la 9 
mai, de „Brigăzile roșii" a 
avut loc, potrivit dorinței fa
miliei defunctului, miercuri 
după-amiază, la Turrita Tibe- 
rina, o mică localitate situa
tă la 80 km de Roma. Au fost 
prezenți în afară de membrii 
familiei cîțiva dintre prietenii 
intimi ai lui Aldo Moro.

Conducerea Partidului De
mocrat Creștin a anunțat pu
blic că funeraliile naționale 
ale lui Aldo Moro se vor 
desfășura sîmbătă, 13 mai, 
la biserica San Giovanni in 
Laterano, din Roma.

Orientul 
Mijlociu

TEL AVIV 11 (Agerpres). 
Un grup din cadrul celui mai 
important partid al coaliției 
guvernamentale israeliene - 
Mișcarea Democratică pentru 
Schimbare (DASH) - a cerut 
în mod public atenuarea po
ziției Israelului în negocierile 
de pace cu Egiptul, informea
ză agenția UPI.

Apariția acestui grup, con
dus de Duriel Reichman, pre
cizează agenția, marchează 
prima opoziție organizată 
față de politica premierului 
Menahem Begin în negocie
rile de pace. Membrii săi cer 
ca partidul DASH, care deține 
15 din cele 78 de locuri în 
Knesșeth pe care se bazează 
guvernul, să se retragă din 
coaliție dacă Menahem Be
gin nu-și atenuează poziția 
în dialogul cu Egiptul.

ROMA 11 (Agerpres). 
Camera Deputațîlor și Sena
tul Parlamentului italian au 
comemorat personalitatea 
președintelui Consiliului Na
țional al Partidului Democrat- 
Creștin, Aldo Moro. Pe lo
cul vacant al celui dispărut 
s-a depus o jerbă de tran
dafiri roșii.

Președintele Camerei De- 
putaților, Pietro Ingrao 
(P.C.I.j, a subliniat rolul de 
prim-plan al celui dispărut 
„în viața -țării și a Came
rei, încă de la formarea 
Republicii**.

La rîndul său, primul mi
nistru, Giulio Andreotti, a 
adus un vibrant omagiu celor 
„32 de ani de serviciu po
litic excepțional adus Repu
blicii Italiene de Aldo Moro“.

POTRIVIT DATELOR Direc
ției naționale pentru proble
mele ocupării, la șfîrșitul lu
nii aprilie numărul șomeri
lor, se ridica, în Belgia, la 
280 000. Din aceștia, peste 
167 000 sînt femei.

UN COMUNICAT al Bi
roului Politic al MPLA - Parti
dul Muncii „avertizează că 
orice agresiune armată co
misă împotriva Angolei își 
va primi riposta cuvenită". 
Comunicatul denunță din nou 
„atitudinea odioasă și ires
ponsabilă a regimului rasist 
al lui Johannes Vorster", su

Exploatarea de gospodărie comu
nală și locativă Petroșani-Petrila

Aduce la cunoștința celor interesați că 
S-A PUS ÎN FUNCȚIUNE BAIA COMUNALĂ 
DIN PETROȘANI, strada Grivița Roșie, nr. 
38, cu următorul program :

— zilnic de la ora 16 la 21 — baie caldă
— joia 15 la 17 aburi pentru femei, 17-21 

aburi pentru bărbați
— vineri 15-17 aburi pentru femei, 17-21 

aburi pentru bărbați
— sîmbăta 15-22 aburi pentru bărbați.

bliniind hotărîrea poporului 
.angolez de a se opune ferm 
oricărei noi acțiuni agresive 
a autorităților de la Preto
ria.

GUVERNUL PERUAN a re
cunoscut triburilor de indieni 
din pădurea amazoniană și 
contraforturile andine pro
prietatea asupra pămînturi- 
lor pe care trăiesc și migrea
ză, respectiv o suprafață de 
806 000 km pătrați repre- 
zentînd 62,7 la sută din te
ritoriul național.

UN NOU ATENTAT a fost 
comis joi, la Roma, cînd un 
grup de teroriști a deschis 
focul asupra unui student, 
rănindu-l. Nu se cunosc au
torii actului terorist.

LUÎND CUVÎNTUL în ca
drul unui miting desfășurat la 
Pittsburg, secretarul general 
al P. C. din S.U.A., Gus 
Hall, a cerut, în vederea so
luționării problemelor ener
getice cu Care sînt confrun
tate Statele Unite, naționali
zarea minelor de cărbuni și 
a întregului sector al ener
giei. Legat de aceasta, el a 
subliniat că principala cauză 
a crizei ce se manifestă în 
acest compartiment al eco
nomiei americane o consti
tuie supremația monopoluri- 
,lor în sectorul energetic.

Șantierul Teleconstrucția 
3 Craiova

ÎNCADREAZĂ PENTRU SECTORUL 
DIN PETROȘANI

• un maistru constructor telecomunicații 
sau maistru electromecanic.

Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 
în Legea 12/1971, iar retribuirea se face 
conform Legii 57/1974.

Relații suplimentare se pot obține la se
diul sectorului din Petroșani, telefon 4 17 77 
și 4 16 36.

Grupul de șantiere 
instalații montaj Brașov 

Șantier instalații montaj Deva

Bin tarile socialiste M ic a publicitate
VARȘOVIA 11 (Agerpres). 

in R.P. Polonă se află în curs 
de realizare un program de 
extindere și de modernizare 
a producției industriei trac
toarelor. In cadrul acestui 
program se realizează uzina 
de tractoare „Ursus-2", care 
face parte din cele 100 de 
obiective ce se construiesc în 
cadrul sectorului industrial 
respectiv pentru producția de 
diferite subansambluri.

BUDAPESTA 11 (Agerpres). 
• La Budapesta a fost elaborat 
un program de construcție a 
unor noi poduri peste Dunăre 
și de lărgire și modernizare 
a celor vechi care vor trebui

să corespundă mai bine ne
voilor traficului rutier modern.

Programul va începe în a- 
nul 1980 și va fi încheiat în 
jurul anului 2 000.

ULAN BATOR 11 (Ager
pres). Potrivit unui plan gene
ral, în prezent în R. P. Mon
golă se desfășoară o amplă 
acțiune de modernizare a a- 
șezărilor agricole. In această 
etapă planul vizează sediile 
centrale ale unui număr de 
peste 50 de gospodării de 
stat și uniuni agricole. In a- 
propiere de acestea vor fi 
clădite case de locuit, școli, 
grădinițe, case de cultură, 
instituții de servicii pentru 
populație.

V1ND „Dacia 1100", stare 
bună, tel. 41342.

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Schnepp Mi- 
chael-Frederich-Martin, elibe
rată de I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (251)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Mereoiu Gri- 
gore eliberată de I.M. Petrila. 
Se declară nulă. (240)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Avramescu 
Emilia Irina, eliberată de I.M. 
Petrila. Se declară nulă. (246)

PIERDUT iapă galbenă cu 
mînz negru de un an, Mirci 
Traian, Iscroni 350, Petroșani. 
Găsitorului recompensă. (254)

ANUNȚURI DE FAMILIE
Se împlinesc 4 ani la 12 

mai de cînd a plecat din mij
locul nostru cel mai iubit soț 
și tată

VAȘINCA 1OAN 
Amintirea lui o vom păstra 
veșnic, nimic nu va șterge din 
inimile noastre chipul cel 
drag și iubit. (252)

Florica și Petru cu familia, 
reamintesc tuturor celor care 
au cunoscut-o că s-a împlinit 
un an de lacrimi și durere de 
la pierderea scumpei noastre 
mame și bunică

HONCIU MARIA
Un gînd pios în amintirea ei. 

(253)

ÎNCADREAZĂ URGENT PENTRU 
LUCRĂRILE DE LA „VÎSCOZA" LUPENI 

URMĂTOARELE CATEGORII DE 
OAMENI Al MUNCII :

— sudori
. — instalatori

— lăcătuși - >

Se lucrează în regim prelungit 10-12
ore pe zi.

Retribuire în acord global.

Informații suplimentare la sediul șanti
erului : Deva, telefon 20205, 20207. .

DUMINICA, 14 MAI

9,00 Sportul pentru toți. 8,15 Tot 
înainte I 9,05 Șoimii patriei. 9,15 
Film serial pentru copii. Comoara 
din insulă. Episodul 12. 9,45 Pentru 
căminul dumneavoasfiă. 10,00 Via
ța satului. 11,35 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 13,00 Telex. 
13,05 Album dumin cal. Din cuprins: 
Scenete satirice, momente vesele, 
fabule, caricaturi, miniaturi umoris
tice, muzică ușoară, folk, populară, 
vedete ale micului și marelui ecran. 
15,40 R.P. Chineză - sub semnul în
noirilor. Reportaj. 16,00 Film serial. 
Linia maritimă Onedin. Episodul 38.
16.50 Fotbal : România - U.R.S.S. 
Transmisiune directă de la stadionul 
„23 August". In pauză : rezumatul 
meciului de handbal Steaua - Dina
mo (finala Campionatului național).
18.50 1001 de seri. 19,00 .Telejurnal.
.19,20 File de istorie. 19,40 Antena 
vă aparține I Spectacol prezentat 
de județul Brăila. 20,40 Film artis
tic. Ruy Bias. Premieră TV. Produc
ție a studiourilor franceze. 22,15 Te- 
lejurna Sporț. '

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90. telefon 4 16 62 (secretariat). 4 24 64 (secții).

LUNI, 15 MAI

15,55 Telex. 16,00 Emisiune în 
limba maghiară. 19,00 Cîntarea Ro
mâniei. Ediția a ll-a a Festivalului 
național. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Panoramic. 20,35

PROGRAMUL ’f\/

Roman-foileton. Familia Palliser. E- 
pisodul 12. 21,30 Mai aveți o între
bare ? 22,00 Cadran mond.al. 22,20 
Telejurnal.

MARȚI, 16 MAI

9,00 Teleșcoală. 10,00 Antologia 
filmului pentru copii și tineret (re
luare). 11,00 In alb și negru. 11,50 
Telex. 11,55 închiderea programului. 
16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 16,35- 
Curs de limbă engleză. 17,05 La vo-_ 
lan - Emisiune pentru conducătorii 
auto. 17,20 Muzica în imagini. 17,45 
Consultații medicale. 18,05 Finala 
Campionatului Mondial de hochei 
- grupa A. (Selecțiuni 'înregistrate 
de la Praga). 18,30 Lecții TV pentru 

lucrătorii din agricultură. 19,00 în
trebări și răspunsuri. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 înfră
țiți în muncă, în ideal. 20,20 Teatru 
TV. Vulpea și strugurii de Guilher- 
me Fiquereido. Premieră TV. 21,55

Dans și muzică de pretutindeni. 
22,20 Telejurnal.

MIERCURI, 17 MAI

9,00 Teleșcoală. 10,00 Șoimii pa
triei. 10,10 întrebări și răspunsuri.
10,30 Teatru TV (reluare). „Vulpea 
și strugurii" de G. Fiquereido. 12,05 
Telex. 12,10 închiderea programului. 
16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 16,35 
Curs de limbă germană. 17,05 A- 
tenție la... neatenție I 17,25 Contras
te norvegiene. Film documentar - 
producție a studiourilor din Oslo. 
17,40 Tragerea pronoexpres. 17,50 
România pitorească. 18,20 Ciclism 
- secvențe din competiția interna
țională: „Cursa Păcii". 18,50 Forum 
cetățenesc, 19,20 1001 de seri. 19,30 

Telejurnal. 20,00 Noi, femeile I 20,30 
Telecinffmciteca. Alice nu mai locu
iește aici. Prem eră TV. Producție a 
studiourilor americane. 22,00 Repor
taj de scriitor. 22,20 Telejurnal.

JOI, 18 MAI

15,55 Telex. ' 16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limbă rusă. 17,00 
Fotbal : F.C. Constanța - F.C. Ar
geș (campionatul național — divi
zia A). Transmisiune directă de la 
Constanța. 18,50 R.P.D. Coreeană., 
An jubiliar. Film de Gh. losub și 
Ion Marinași. 19,10 Ansambluri co
rale muncitorești. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 La or
dinea zilei în economie. 20,10 Te
zaur folcloric. 20,20 Ora tineretu
lui. 21,20 Telerecital Silvia Popo
vich 22,20 Telejurnal.

VINERI, 19 MAI

9,00 Teleșcoală. 10,00 Telectne- 
mateca (reluare). 11,35 Corespon
denții județeni transmit... 11,50 Te
lex. 11,55 închiderea programului. 
16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 16,35 
Curs de limbă franceză. 17,00 E- 
rhisiune în limba germană. 19,00 
Rezultatele tragerii- loto. 19,05

Film serial pentru copii. Cuore
19,30 Telejurnal. 20,00 Reportaj TV. 
Tipografii. 20,20 Film artistic. Da
rul de logodnă. Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor italiene.
21,50 Revista literar-artistică TV. 
22,20 Telejurnal.

SiMBATA, 20 MAI

12,00 Telex. 12,05 Roman-foile
ton. Familia Palliser. Reluarea e- 
pisodului 12. 13,00 Curs de lim
bă spaniolă. 13,25 Concert dis
tractiv. 14,15 Creatorul și epoca 
sa: Geo Bogza. 15,00 Stadion :
• Drum de glorii - un film dedi
cat clubului sportiv Dinamo.
• Avancronica în imagini la tur
neul final al Campionatului mon
dial de fotbal. 16,40 Publicitate. 
16,45 Clubul tineretului. 17,45 A- 
genda cultural-artistică. 18,15 Săp- 
tămîna politică internă și interna
țională. 18,30 Antologia filmului 
pentru copii și tineret : Charles 
Chaplin. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Teleenciclopedia. 20,40 Mari fil
me western. Legea și Jack Wade. 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane. 22,10 Întîlni- 
re cu satira și umorul. 22,40 Te
lejurnal. Sport.

TIPARUL ; Tipografia Petroșani, *tr. Republicii, nr. 67


