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CONCERTUL ALBINELOR

Dincă de la F.F.A. Viscoza LupeniRăsucîtoarea Elena 
este un exemplu pentru tovarășele ei de muncă.

Fotoi N GHE.N’A

Că există un 
„dans" al albinelor, 
desigur „mecanic", 
reflex, instinctual — 
asta au descoperit-o 
de multă vreme zo
ologii. Să existe și un 
concert al albinelor ? 
Puțin probabil. Și lo
tuși...

...Mă găsesc in sec
ția de finisaj al fa
bricii „Viscoza" din 
Lupeni. Descopăr în 
schimbul maistoriței 
Florica Vasillu... albi
nele. Acordurile uver
turii amplificate de 
fiecare din cele 20 de 
mașini de bobinaj a- 
flale în secție poves
tesc despre o viitoare 
legendă (în variantă 
modernă) a primei țe
sătoare mitice: A- 
rahne. Cea care a în-’ 
frunlat zeii și a pro
clamat produsul mîi- 
nilor sale superior 
creației zeistice.

Astăzi Arahne, s-ar

putea identifica cu 
Aurica Donițeanu, 1- 
Icana Popescu, Viori
ca Donclu, Marla Ba 
ba, Ana Morcgo sau
oricare altă bobina
toaro fruntașă din
secție.

Erna Farcaș. șefa
secției finisaj, îmi
vorbește■ despre ini-
țialivele plecate diD
secție:

— In cinstea zilei
de 23 August bobina
toarele s-au angajat 
să dea peste plan 
fiecare cile 2—3 kg 
fire zilnic, ceea ce 
înseamnă o depășire 
a planului cu 5—10 
la sulă.

...Impresionați de 
efortul pe care îl de
pune o albină pentru

Lucian STROCHI

(Continuare In pag e l-a)

Si-au 
reînnoit 
angajamentul 
anual

Colecti.vul de salarlați de la 
I.P.S.P. Livezeni a încheiat cele 
7 luni de activitate ale anului in 
curs cu realizări din cele mai 
de seamă. Mobilizați activ de 
organizația de partid, meseriașii 
de aici au realizat o depășire la 
producția de construcții metalice 
de peste 89 tone, respectiv 
700 000 lei. Răspunzind chemării 
la întrecerea socialistă a șantie
relor din Valea Jiului, colectivul 
I.P.S.P. Livezeni și-a reînnoit an
gajamentele pentru intervalul 
care a mal rămas pînă la 30 de
cembrie a.c., propunîndu-șl o 
depășire a producției industriale 
cu 600 000 lei și 100 000 lei la 
prestații, iar la confecții metalice 
cu 70 tone. Comuniștii și sala- 
riațli colectivului au reînnoit 
angajamentul și la economii la 
prețul de cost, respectiv cu încă 
50 000 lei peste cifra realizată 
în șapte luni.

După numai 8 zile de la Începutul acestei luni (doar 7 
zile lucrătoare), ortacii șefului de brigadă CONSTANTIN 
PELOIU, mineri ai noii mine Livezeni, au obținut o avan
sare de 42 ml, cu 12 ml peste sarcina de plan.

Realizarea este urmarea firească a strădaniei colective 
a minerilor întregii brigăzi conduși pe schimburi de 
GHEORGHE COSMA, GHEORGHE ZAIIARIA, MIHAI 
MARINAȘ și NICOLAE SCORPIE, care au reușit ca prin 
buna organizare a lucrului și prin efortul comun să înre
gistreze la front în ajunul Zilei minerului — cînd avîntul 
însuflețitor a fost maxim — un record de avansare zilnică, 
de 8,1 ml, după ce „înaintaseră" pe rînd cite 7,3 și 7,8 ml/zi.

Prin tot ceea ce realizează, bravii mineri ai brigăzii 
lui Peloiu sînt mobilizați în execuția cit mai grabnică a 
galeriei de atac a primului frontal al tinerei exploatări 
miniere, să dobîndească noi succese în cinstea zilei de 
23 August.
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COLECTIVITATE

TREPTELE DE SALARIZARE
instrument eficace de creștere

a eficientei economice
In ansamblul măsurilor adop 

tate de Conferința Națională a 
Partidului în legătură cu per
fecționarea conducerii și planifi
cării economiei naționale, o im
portanță deosebită se acordă 
sistemului de cointeresare ma
terială. Sarcinile mari șl de o 
complexitate sporită ale ridică
rii nivelului calitativ al întregii 
activități economice, necesită 
adoptarea formelor și pîrghiilor 
.corespunzătoare de cointeresare 
materială, așezarea sistemului 
respectiv, pe criterii principiale 
noi.

O idee directoare a proiectu
lui de lege privind remunerarea 
muncii în unitățile de stat o 
constituie principiul socialist al 
repartiției după cantitatea, cali
tatea șl
muncii prestate. Responsabilita
tea, răspunderea personală a sa- 
lariaților capătă în acest con
text profunde semnificații. Apli
carea, începînd cu 1 ianuarie

cadrul 
Valea 

contri- 
cointe-

importanța socială a

Două obiective centrale în activitatea C.D.E.E. Petroșani:

Prcvcnirca deranjamentelor
pe rețeaua clcciriea și respectarea

normelor de protecție a muncii

1970 — a noului sistem îmbună
tățit de salarizare și în 
unităților miniere din 
Jiului avea menirea să 
buie efectiv la întărirea
resării materiale, la corelarea 
cit mai bună a salariilor cu ac
tivitatea individuală desfășura
tă. Una din prevederile princi
pale ale sistemului de salarizare 
al cărui cadru este fixat prin 
H.C.M. 914 din 1968, legea nr. 
12 din 1971 și în viitor prin le
gea privind remunerarea în uni
tățile de stat, o constituie dife
rențierea în cadrul fiecărei ca
tegorii de Încadrare, a muncito
rilor în patru nivele de salariza
re (de bază plus trei trepte) 
conform rezultatelor obținute în 
muncă și a calităților personale. 
Precizarea acestor criterii (obli 
nerea unei productivități ridica
te a muncii, realizarea unor 
produse de calitate superioară, 
experiența și aptitudinile perso
nale, vechimea In categorie șl 
treaptă, conștiinciozitate îd rea
lizarea sarcinilor de muncă ek 
este de natură 
terul echitabil 
movărilor.

Legea nr. 12 
încadrarea și 
muncă a personalului din unită 
tile socialiste de stat precizea 
ză stagiile minime necesare pro
movării înlr-o treaptă de sala
rizare superioară, indicînd că 
reducerile acestor stagii în limi
tele stabilite, trebuie să pas 
treze un caracter de excepție.

Care este stadiul asimilării 
prevederilor noului sistem dc 
salarizare la mai bine de doi ani 
și jumătate de la aplicarea sa 
experimentală. în ce măsură a

să asigure carac- 
și realist al pro

din 1971 privind 
promovarea în

reușit treapta de salarizare să 
devină un stimulent în creșterea 
aportului presonal al fiecărui 
salariat în procesul de produc
ție, în stimularea continuei per 
fecționări ?

— Se constată o integrare 
progresivă în spiritul noului 
sistem de salarizare — este de 
părere tov. Paul Bădulescu din 
cadrul serviciului salarizare și 
aplicare de norme din C.C.P. La 
început au existat o serie de 
nedumeriri cauzate de diferen
țierea muncitorilor din aceeași 
categorie în patru nivele de sa
larizare. Ca urmare a eforturi
lor care au fost făcute în di
recția perfecționării pregătirii 
cadrelor tehnice cu studii su
perioare și medii care lucrează 
tn activitatea de salarizare și a 
popularizării prevederilor noii 
legi în rîndul întregii mase de 
muncitorii în prezent prevederi* 
le pe linie de salarizare sînt 
cunoscute și aplicate în bune 
condițiuni în ’ majoritatea unită
ților. Tot mai puține neclarități 
sau nemulțumiri referitoare Ia 
încadrarea în trepte de salari
zare ajung la nivelul Centralei, 
majoritatea fiind rezolvate cu 
competență în cadrul serviciilor 
de resort din exploatările mini
ere.

Așadar, după cum se pare, a 
fost depășită cu succes faza asi
milării noului sistem de salari
zare iar pe parcurs o serie de 
completări cu caracter intern, 
ținînd seama de specificul mun
cii în subteran (îmbunătățirile

Al MARII NEGRE 
A TOVARĂȘULUI TODOR IIVKOV

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Slat al Republicii Socialiste 
România, miercuri dimineața a 
sosit în țara noastră, într-o 
scurtă vizită de prietenie pe 
litoralul românesc al Mării 
Negre, tovarășul Todor Jlvkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Oaspetele este Însoțit de fiica 
sa, Liudmila Jivkova, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru Artă și Cultură, precum 
și dc tovarășii Konstantin Te
lul Iov, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, cu soția, și prof. N. 
Iahiel, membru supleant al 
C.C. al P.C. Bulgar.

1-a ora 8.45, tovarășii Nicolae 
CcaUșescu șl Todor Jivkov se

întîlnesc la punctul de frontie
ră Vama Veche. Conducătorii 
de partid șl dc stat al Româ
niei șl Bulgariei își string prie
tenește mîinile, se Îmbrățișează 
cu căldură.

O gardă de onoare, formată 
din marinari, în ținută albă do 
paradă, prezintă onorul. Se in
tonează Imnurile dc stat ale 
Republicii Populare Bulgaria șl 
Republicii Socialiste România 
Tovarășii Todor Jivkov șl 
Nicolae Ceaușescu trec în re
vistă garda de onoare.

Sînt prezentați apoi tovarășului 
Todor Jivkov, celorlalți oaspeți 
bulgari, tovarășii Maxim Bcr- 
ghianu, membru ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Emil Drăgăncs- 
cu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Co

mitetului județean Constanța al 
P.C.R., cu soția, Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., cu soția, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C al P.C.R., Con
stantin Mitea, membru al C.C. 
al P.C.R.. Tamara Dobrin. vice
președinte ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
precum șl reprezentanții orga
nelor de partid șl de stat ale 
județului și municipiului Con
stanța, ale orașului Mangalia, 
veniți tn întîmpinare.

Solii poporului bulgar sînt 
salutați cu căldură de numeroși 
oameni ai muncii din comunele 
Vama Veche și 2 Mal ; se flu
tură stegulețe românești și 
bulgărești, buchete dc flori. Ex
presie a sentimentelor cu care 
sînt Intîmpinați oaspeții, pe 
mari pancarte, încadrate de 
drapelele de stat ale celor două

(Continuare tn pag. a 4-a)

Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov

La 9 august, în stațiunea 
Neptun de pe litoralul româ
nesc al Mării Negre, au început 
convorbirile între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro 
mân, președintele Consiliului de 
Stal al Republicii 'ocialisle Ro
mânia, și tovarășul Todor Jiv 
kov, prim-secrctar al Comitetu 
lui Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consi
liului de Slal al Republicii Popu 
larc Bulgaria.

Din partea română au partici
pat Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Milea 
membru al C.C. al P.C.R.

Din partea bulgară au pârtiei 
pat tovarășii K. Telallov, secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, șl 
prof. N. Iahiel, membru supleant 
al C.C. al P.C. Bulgar.

In cadrul convorbirilor, con
ducătorii de partid și de stat 
s-au informat reciproc asupra 
activității și preocupărilor Parti
dului Comunist Român și Parti
dului Comunist Bulgar, con
strucției societății socialise în 
cele două țări. Evidcnțiindu-se 
cu satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor prietenești din
tre P.C.R. și P.C.B., a colaborării 
in diferite domenii dintre Româ
nia și Bulgaria, a fost exprima

tă dorința comună de extindere 
șl diversificare a acestor rapor
turi, în interesul ambelor popoa
re, al cauzei socialismului șl 
păcii in lume.

Convorbirile se desfășoară în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

★
După convorbiri, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferii un 
dejun In cinstea tovarășului 
Todor Jivkov și o celorlalți 
oaspeți bulgari.

Instituționalizale de lege ca 
formă supremă de conducere co
lectivă a unităților economice 
productive în țara noastră, dez
baterile din adunările generale 
ale salariatelor care au loc în 
această perioadă urmăresc mai 
buna gospodărire a fondurilor 
materiale și financiare, reduce
rea cheltuielilor materiale, asi
gurarea și pregătirea forței de 
muncă — obiective ce trebuie 
înfăptuite „nu prin eforturi fizi
ce— cum se sublinia in raportul 
(a Conferința Națională a parti
dului — ci prin stimularea gin- 
'dlrii și a efortului novator", la 
țiecare loc de muncă, pentru 
Înfăptuirea obiectivului central 
urmărit de întregul nostru po
por mobilizat de partid: reali
zarea sarcinilor cincinalului îna- 
lnie de termen.

In spiritul acestor fdei s-a 
Besfăsurat șl adunarea generală 
a oamenilor muncii din cadrul 
(3.DJZ.E. Petroșani, care a pus 
tn dezbatere nu numai activita
tea depusă de muncitorii, teh
nicienii, maiștrii și inginerii a- 
testei unități, pentru realizarea 
planului și a angajamentelor a- 
sumale în întrecerea socialistă 
pe primul semestru al anului. 
21 rondul în care propunerile 
formulate la precedenta aduna
re qenerală au fost traduse în 
Viață, felul în care își va mo

biliza colectivul dc energelici- 
eni forțele pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor în cel 
de-al doilea semestru al anului.

Desfășurată sub semnul stră
duinței întregului colectiv de a

Adunări 
generale 

ale 
oamenilor 

muncii
organiza și perfecționa activita
tea în conformitate cu sarcinile 
șl exigentele impuse de docu
mentele Conferinței Naționale 
a partidului, expuse în mod ma
gistral In Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- 
dunarea generală a salariatilor 
s-a caracterizat prinlr-o atmos
feră laborioasă, de înaltă res
ponsabilitate și exigență munci

torească. Avînd drept scop a- 
naliza realistă, corectă a tuturor 
problemelor specifice acestei u- 
nități economice, adunarea ge
nerală a stabilit direcțiile pen
tru organizarea mai bună și mai 
eficientă a întregii activități de 
distribuire a energiei electrice 
în folosul economiei municipiu
lui, a tuturor oamenilor muncii 
din Valea JiuluL

Realizarea indicatorilor canti
tativi în proporție de 106,69 Ia 
sută a permis C.D.E.E. să furni
zeze consumatorilor, peste plan. 
17 834 000 kw h energie electri
că, iar îndeplinirea indicilor ca
litativi, în proporție de 101 la 
sulă a favorizai realizarea pla
nului de casă pe semestrul I 1972, 
cu cca. 40 000 lei mai mult fată 
de prevederile planului. Reali
zări și depășiri importante au 
fost obținute în aceeași perioa
dă la planul de lucrări, în spe
cial la înlocuiri de izolație, ca
bluri, întrerupători, slîlpi, bran
șamente, reconditionări, cabluri 
electrice, revizii și diverse îm
bunătățiri a rețelelor electrice

Participant!! la dezbateri (loan 
Coc, Tosii Hodru, Sabin Coc. 
loan Creastă, Nicolae Gnință,

H. CORNEL
(Continuare în pag. a 3-a)

Alt bloc, alte locuințe
foto : Ion LEONARD

Tinăra fierar-betonlst Tatia
na Lcpădatu din brigada de 
tineret condusă de comunis
tul Alexandru Constantin se 
numără printre muncitorii de 
nădejde ai șantierului 1 con
strucții.

Iat-o în instantaneul nostru 
executînd o tăiere la ștanță

(Continuare în pag a l-a)

Iu oi... alinlili la teas, toi
CUMPĂRĂTURI 

CURENTE
MATINALE

...Primele ore ale dimineții. E p'uțio cam răcoare. însă 
e plăcut G,Soarele răsare la ora 5,11“). Gospodinele, harnice 
cum le știm dintotdeauna, cu sacoșe voluminoase pregătite 
pentru cumpărături, mișună de colo pină colo, prin fața 
magazinelor, aidoma unor mici vietăți surprinse într-un 
fascicul de lumină puternică™ Intră într-un magazin, ies 
dintr altul, așteaptă să se deschidă celălalt. Așteaptă, ce să 
facă ! Deși nu ele sînt vinovate de corelarea necorespunză
toare a unor orare de funcționare a magazinelor... Le-am 
urmat pas cu pas. in ultimele două dimineți, prin cîteva 
unități comerciale ale Petroșaniului, le-am însoțit cum s-ar 
spune la cumpărăturile curente, pentru că ne interesa o 
„problemă". Ce ? Nimic mai simplu. Ne interesa — și con
tinuă să ne intereseze — ce găsesc și ce nu găsesc acestea 
în magazinele noastre. Și ne maj preocupa — de fapt, a- 
cesta e principalul „mobil* al raidului nostru matinal — 
modul în care pot să-și asigure, dis de dimineață, anumite 
produse specifice, gospodinele (și nu numai gospodinele) ne
voite să intre chiar în aceeași zi în... schimbul lor de lucru. 
Ce-am constatat? S-o luăm., metodici v

E firesc ca cei ce-și în
cep dimineața serviciu] să 
pretindă existența în ma
gazine. cu mult înainte de 
ora 7. a... laptelui. a plinii, 
a legumelor și fructelor, a ali
mentelor strict utile pregătirii 
micului dejun ? Categoric da * 
Ce presupune acest lucru ? Fă 
ră doar și poate, o repartizare 
Judicioasă a fondului de marfă, 
astfel ca cetățenii să nu fie în nici 
un caz nevoiți să parcurgă kilo 
metri întregi pentru a-și procu
ra produsele respective; o co 
relare corespunzătoare a orare
lor de funcționare a unităților 
comerciale cu necesitățile; ma
ximă operativitate și solicitu 
dine în deservire. Elemente ho- 
tărîtoare în satisfacerea cerin
țelor firești ale cumpărători
lor I Din capul locului, o pre
cizare i în calea acestor cerin
țe se interpun, pe alocuri, încă 
destule obstacole ale inerției, 
„ușile" inițiativei și prompti
tudinii comerciale nu sînt pre
tutindeni. cum s-ar cădea, larg 
deschise.

Despre aceste „aspecte" — și 
nu numai despre acestea — ne 
permitem să inserăm, aici, cîte
va cuvinte...

★

Piața Petroșaniului (așa-numi- 
tele „hale") este, se știe, cen

trul de greutate al comerțului 
matinal. Sînt aici, la „hale“, 
înglobate într-un perimetru 
restrîns multe magazine. Une
le se deschid la ora G, altele 
la 6.30, altele cînd... doresc res
ponsabilii lor. Marți și miercuri 
de dimineață le-am trecut „în 
revistă" orarele și clienții. La 
„Alimentara" nr. 16 (responsa
bilă Marioara Bărcan) afluen
ță de cumpărători. Se caută 
ouăle, lămîile, apa minerală și 
salamurile. Se găsesc Totul 
decurge rapid. Fetele se mișcă 
cu îndemînare în încăperea 
auxiliară, cea a lactatelor, ma
re aglomerație. Se vinde mălai. 
Vînzătoarea nu are timp să 
urmărească pe cei care stau 
de... două-trei ori la rînd. Și 
oamenii ÎȘi manifestă, evident, 
vehement nemulțumirea. Pen
tru descongestionare, laptele și 
iaurtul se vinde afară. N’u-i 
rău ! Mai ales că soarele pare 
destul de timid, anemic chiar... 
Alături la, magazinul „Alba
tros". specializat în... pește, 
lacătul rînjește fățarnic. Ora
rul afișat grăiește ceva despre 
ora 6, e însă 7,20 și, de dincolo, 
de la raionul salamurilor, gos
podinele sînt trimise să caute...

V. TEODORESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

j La mina Petrila

! Un element nou al agitației 
vizuale în sprijinul 

muncii colective
J Ca urmare a inițiativei comitetului de partid al minei 
| Petrila un nou panou își va arăta fața, în următoarele zile. 
' Amplasat în sala de apel a minei, panoul va oglindi propu- 
| nerilc făcute de comuniști în adunările generale ale orga- 
' nizațiilor de bază, precum și propunerile celorlalți salariați 
I făcute cu prilejul adunărilor grupelor sindicale și ale orga- 
J nizațiior U.T.C. pentru perfecționarea conducerii șl organi- 
I zării muncii, îmbunătățirea condițiilor de lucru In subteran 

și la suprafață. Pe lingă prezentarea pe scurt a propuneri- 
Ilor, panoul va oglindi șl modul de rezolvare șl valorificare 

a acestora.
Este o nouă formă, utilă, a agitației vizuale In sprijinul 

I principiului muncii colective, promovat cu tot mal multă 
' consecvență în cadrul colectivului minei Petrila.

I 
i 
i
i 
i 
î
i 
i
i 
i
i 
î 
i



3xn »• AUGUST It72

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE ■

„Covrigul cu susan 
pe post de mărunțiș"

W.i'pun/ind la articolul cu litiu) de mai sus, 
public al in Steagul roșu ni. 7O7»> din 2 august 
a<-, prin tare semnalam la unitatea ,1’iino" 
ni. 09. din incinta halelor Petroșani. In loc de 
rest în numerar cumpărătorilor li se impune une
ori să primească covrigi, conducerea O.C.L. Ali
mentara ne face cunoscut :

„In ziua dc 23 iulie a.< la mnga/inul nr. 69 
din Piața Petroșani se afla de serviciu angajata 
noastră Popescu Elena Livia. Pentru abaterile co
mise de stisnumiln, cnndmcrea întreprinderii a 
<ancționat-o cu „Avertisment" conform Legii nr. 
1/1970 articolul 13, alineatul b.

Totodat.i i s-a pus în vederi1 a nu mai lăsa 
persoane străine în unitate, iar In cazul cînd se 
vor mai i nnstnta asemenea abateri, se va proce
da pînă la desfacerea contractului de muncă".

Aspectul general 
al incintei E.M. Dîlja 

s-a îmbunătățit
In urma articolului „tocuri și lucruri ce așteap

tă să lie mai bine qospodările. ’ apărut In ziarul 
nostru din 21 iunie a.c„ conducerea E.M. Dîlja 
ne informează <ă a luat o scrie de măsuri cunl 
sini demontarea instalațiilor vechiului culbutor 
«i curățirea locului respectiv, sortarea pieselor 
și materialelor din depozit, restituirea ambalaje
lor depozitului „Varnița", curățirea albiri pirtu- 
lui ce traversează incinta ș.a. asemenea măsuri 
piîn i are inc inta exploatării să doblndeasr <*i as
pectul unei unități socialisto bine gospodărite.

Mulțumind redacției pentru sprijinul acordai 
prin ariirolul critic publicat, condu» crea exploa
tării, in încheierea răspunsului, iși ia angaja
mentul să păstreze lot ce a realizat în scopul 
mai sus amintit.

■ ■ r?

unrtdn d

iducatnni mijloacc- 
ca și salariații in«- 

•cctiv nu res- 
l de parcare și 

organelor de 
neintrcruperca 

ircutatiri trecătorii

supra pv 
loc.

Totuși, din 
nile care efectuează trans
portul produselor alimentare 
staționează direct pc trotuar, 
blocînd trecerea pietonilor, 
cetățenii sint nevoifi să tra- 
©ersece pe partea carosabilă 
a străzii, expunindu-se peri- 
colelor accidentelor de circu
lație. Numeroasele sesizări a- 
dresate dc populație admi
nistrației locale și organiza
ției comerciale respective, au 
determinat luarea unor ma
suri, printre care și arnena- 
uirea unui loc pentru sfat-io-

trotuar. numeroase
m afini continua să stațione
ze pe trotuar in fața maga
zinului amintit, blocind tre
cerea cetățenilor, in majori
tate femei și copii, care, nu 
o singură dată au fost ncvoiți 
să aștepte eliberarea trotua
rului. Printre cei care conti
nuă să încalce frecvent ho- 
tărirea luată in acest sens 
se numără conducătorii auto 
de pe mașinile 21-HD-l 317, 
32-13-2 294, 31-HD-294. 2.1-HD- 
1 265, 31-HD-2 386, 21-HD-2 989

sta stare d 
imităm încă o dată 
ceastă mie, citit organele de 
resort din partea consiliului 
popular municipal. cit și ser
viciul de circula(i<' din ca
drul miliției să-și facă dato
ria fu locul cu pricina. 7 
tuarul să fie in pcrmanc 
la dispoziția circulației j 
tonale, să se aplice riguros 
interzicerea folosirii lui drept 
loc de parcare pentru mași
nile conduse de numiții șo
feri. incomozi și lipsiți de 
considerație față dc publicul 
care circulă prin acel loc.

Sperăm că ecoul acestei in
vitași va ajunge și la con
ducerea O.C.L. alimentara ca
re va trebui să indice precis 
personalului dc la magazinul 
Mic-gros cum să procedeze 
de arum înainte în aceasta 
problemă și să-l oblige apoi, 
să respecte cu strictețe in
dicațiile.

C. H.

Cumpărături curente matinale

CONCERTUL ALBINELOR
(Urmare din pag. 1)

I 
I 
r 
■

sălile 
de judecată.

I oan Badoczl din Vulcan 
se spC( ializaso in fur
tul (tasurilor dc masă.

Fă* ea el ce făcea și... dinlr-o
dată, prin iuțeala sa d<- mină 
>i nebrtqarca dc seamă a păgu
bașului. ceasul dispărea. Nit i 
nu suna măcar, un sir 
țlriit.

Astfel in zilele dc 3, 10
li noiembrie J97I, i

luat urma și l-nu deferit in
stanței. Felm ani n-are să mai 
caute pe nimeni din Sebeș 
sau din alta parte.

arc mult ii mai plăceau 
florile de serii lui NI 
colae Cauba din Vul- 

rnn. Din această cauză mulți 
il < onsiderau un om ales. A- 
Ies era el, dar nu penlru cu 
avea caracterul frumos ca n 
floare. Nici vorbă de așa << 
va. Fiind paznic la căminu 
nr. 4 al E.M. Paroșeai, situai 
in apropierea serelor I.GX .. 
Nîcolae Cauba a intrat in 
noaptea de 8 spre 9 seplem 
brie 1971 In sora di* flori, de 
unde a furat 26 ghivece cu 
diferite -pecii do flori rauzlnd 

aguba dc 390 Ici. O parlo 
ghivece le-a dus acasă 
■ și-a împodobit locuința, 

iar altoie ic-a oferii cndo.i ii 
nor prieteni.

Pentru pasiunea a mar- 
față dc Hori lui N. C. i s-a in- 
minal un buchet do 6 luni în
chisoare.

■■

■

■

■
H■
II

■

♦rop intr-o „baltă** asanată. 
Miercuri, Ia fel. De fapt, ni se 
pare ‘-â pentru a „onora" cum- 
pârătorn doar cu conserve, cu 
pește afumat sau congelat, nu 
se justifică viabilitatea unui 
magazin specializat, care n-a 
noa» desfăcut pește proaspăt din 
toamna anului 1971. Mai depar
te. pe ușa unității C.L.F. nr. 2, 
alîrna un bilețel : „Sunt la 
spital" O fi fost ! Cumpârâto 
rilor, insa, ie trebuie roșii și 
«•sfraveti și vinete și ceapă. 
Și merg ia producătorii par
ticulari. din hale. înjură în 
find. da. înjură, și ce folosesc 
din aceasta ? ! La ..Gospodina”, 
trei gospodine „admiră" mar
fa expusă. Nu cumpără. Nici 
nu prea au ce. Ardei grași sînt 
și în piață (aici ardeii au doar 
cozile „scoase"), carnea tocată 
nu prea inspiră încredere. Cîtă 
„concordanță" între reclamă și 
realitate i „magazinul desface 
zilnic preparate de cofetărie și 
patiserie, gogoși, semiprepara- 
te_“ Unde ? Care magazin ?... 
La unitatea C.L.F. din incinta 
„balelor". în fața unei ÎDtregi 
expoziții cu ceapă. cartofi, 
„îmbrăcați" în pămînt și ouă 
— absolut nimeni. Nitj vînză- 
Mri, nici cumpărători î Se pare 
fă „expoziția" aparține magazi
nului de-afară. Dar, oare, care 
dintre cei doi — Victor Că- 
Hnoiu, gestionar, și Dorin Bru- 
j»n, vînzător — era la spital ? 
Ce întrebare ! Parcă asta con
tează. „Vremea trece, leafa

merge, noi... muncim cu drag !“ 
Magazinul de desfacere nr. 1 
(„Industria cărnii") e intens 
populat Se găsesc aici fel dc 
fel de „mărunțișuri" : creier, 
rinichi, splină, inimă. De vită, 
de porc ! N-ar fi rău ca acest 
magazin să fie in permanență 
bine aprovizionat. Pentru că e 
căutat. Și pentru că deservirea 
e exemplară. La ..Carne" (uni
tatea nr. 118), despre deservire 
numai cuvinte bune. Despre a- 
provizionare însă... Marți di
mineața nu se putea afla decît 
carne congelată și untură. Atît ! 
Nu responsabilul insă e de vi
nă...

„Franzelăria" de la „hale" 
(Unitatea nr. 69) se deschide la 
ora 6 Așa ni s-a spus. Orar 
nu există. Plinea se desface 
totuși destul de rapid. Aceea 
care există, bineînțeles. Adică 
cea albă. Un singur sortiment, 
aproape zilnic ! Specialitățile 
(măcar pentru a justifica „fir
ma” .’) sînt rarități. Și sosesc 
foarte tirziu. Marți, la ora 7,50, 
abia soseau comurile. covrigii, 
brînzoaicele... „Cest tres tard" 
— vorba francezului. Adică, 
prea tîrziu. De ee să ne mai 
mirăm atunej că unii cetățeni 
mai intră pentru... una mi
că, „la botul calului", la res
taurantul -Cerna" 1 Dacă ar 
găsi „specialități" la „Franzelă- 
rie", n-ar mai merge vizavi... 
Te grăbești, carvasâzicâ. să fii 
la ora 6 în piață, după pîine 
și nu găsești ee-ți trebuie. Și 
dai o fuga pînă la „Rustic", pe 
strada Republicii. Dar, dar aici

deschide ia 6,30. Aștepți. Des
chide. -Mărunțișuri" de pani
ficație nu sînt nici aici întot
deauna. Marți au sosit pe la 
ara 9! De ce ? Cine știe ? Adi
că cineva trebuie să știe. Cei 
de la Fabrica de pîine. Și tot 
pe acolo ar trebui să se Știe și 
de ce vînzătoarelor de Ia „Ali
mentara” nu le convine să 
vindă piinea intermediară (o 
cumpărătoare ne mărturisește i 
Știți ce mi s-a răspuns cînd 
am vrut s-o dau înapoi ? Că ce, 
eu nu știu că piinea interme
diară e necoaptă, cam crudă ? 
Frumoasă reclamă ! Asta da, 
cooperare..."), de ce uneori nu 
există (!) mașină pentru trans
portul Ia timp al pîînii în uni
tățile comerciale, de ec uneori 
dimineața rafturile magazinelor 
sînt aproape goale, sau conțin 
piine pietroasă, informă, cu im
purități»

★
Concluzii ? Considerăm că cei 

interesați (propriu-zis cei ce-ar 
trebui să fie interesați) de bu
nul mers al activității comer
ciale <îe dimineață, e necesar 
să înțeleagă, odată pentru tot
deauna, că nu astfel de măsuri 
incit aprovizionarea cu produ
sele mai sus amintite să răs
pundă cerințelor cumpărători
lor. Așteptăm răspunsul — în
soțit de măsurile corespunză
toare, ce se impun neîntârziat 
— pentru a-1 publica în coloa
nele ziarului nostru.

fiecare gram de mie
re, oamenii au creai 
vorba : „harnica pre
cum albina". Poate că 
albinele văzînd mun
ca, bobinatoarele au 
creat o sintagmă — 
replica : „harnică pre
cum bobinatoarea". 
Argumente? „Steagul 
roșu” de secție frun
tașă pe fabrică pe se
mestrul I, secția fini
saj textil acumulind 
6 163,2 puncte. (Pe lo
cul Ii s-a situat pre- 
parația chimică cu 
5 905.9 puncte, iar pe 
locui III filatura cu 
5 827.7 puncte).

...Harnica Arahne 
ar deveni anacroni
că cu rezultatele ej 
față de Eczullatele u- 
nei bobinatoare frun
tașă. Un calcul e con
vingător : la o singu
ră mașină se obțin 
zilnic 4 000 — 5 000

kg fire; tradus in ki
lometri accsl rezultat 
ar fi echivalentul a 
96 768 km; la 20 de 
mașini.., 1935 000 km. 
O distanță astronomi
că»

Alte inițiative ? Pe 
primul plan slă cali
tatea produselor, re
ducerea deșeurilor, re
ducere» bobinplor re
le. Reducerea timpu
lui de staționare al 
mașinii pentru repa
rații, reducerea con
sumurilor specifice 
sînt alte probleme pe 
care colectivul bobi
natoarelor le va re
zolva cu 
Pe primul
al anului, nici un ac
cident la locul de 
muncă.

Efortul de autode- 
pășire al fiecărei 
muncitoare, rezultate
le munci; fiecărui sa
lariat au atirnat greu 
in balanța care mar-

siguranță.
semestru

chează rezultatele în
tregii fabrici: planul 
la producția globala 
a fost realizat în pro
porție de 101,4 la su
tă, la produ< (ia mar
fă in proporție de 
102,2 la sută, la pro
ductivitatea muncii 
101 le sută. Secția fi
nisaj textil a obținut 
un plus de 8 153 kg 
pe primul semestru aî 
anului la producția 
finită, iar calitatea a 
marcat un plus de 0.4 
peste plan la produse 
„extra" și „prima”.

...Pe coridoare, fru
mos stivuite, tuburi 
de mase plastice imi- 
lînd aproape per
fect... fagurele. O an
ticipare a hărniciei 
muncitoarelor din 
secții ? Nu știu... Sau 
poale adevăratul fa
gure e una din cele 
18 casete ale mașinii 
de bobinaj care adu
nă pe ele kilometri

de lire strălucitoare...
Inițiative, inițiative, 

inițiative... Directorul- 
adjunct al fabricii, 
tov. Coslică Ignat, 
îmi vorbea despre o 
inițiativă venită din 
partea secției a II-o 
lila tură :

In zilele Conferin
ței Naționale a parti
dului 30 de persoane 
sub conducerea mais
trului Ion Maleesc» 
au venit zilnic. cu 
două otc mai devre
me la serviciu, cele 
două ore fiind folosi
te la curățirea bo
binelor de malasă. 
Cum s-ar spune ud 
stup numai cu albine 
lucrătoare 1

Mîinife bobinatoa
relor. mîini de har
pistă, alergind agere 
pe „coarde", mingî- 
ind lirele sintetice. 
Concertul albinelor 
începe...

rea concetățeni prin di
ferite orașe. Avea el
MMOtelilc lui ascunse. Așa
n f.(< ui i în Pi trp toi In
tilnindu-1 pe I. P. |-a întrebat 
dat ă nu < uno.ișle pe cineva 
din Sebeș înlrur il ti oslo in
giner agronom, originar din 
Sebeș. Omul serviabil ii reco
mandă pe D. E. (lucindu-1 la 
locuința acestuia, dar nu-1 gă
sește acasă. Peslc cîtva timp, 
după ce Lucian Opriș se ospă
tează la bufetul Oltul din a- 
propiere, se întoarce la locu
ința lui D. E. și, forțind gea
mul, intră în casă, de unde, 
Iară obiecte de îmbrăcăminte 
in valoare do 4 000 lei, apoi 
pleacă spre Simcria. Numai 
că organele de miliție i-au

Vaier Urs din Vuk,in a 
vea mania ghidajelor 
'«■ se folosesc la pu

țurile de mină. Dar avea a- 
■ castă manie nu pentru ca < I 

<i se ghideze spre fapte Ini 
no, f.>|f..iloare. Nu. Așa a (3- 
t ui In lunile august și s< p 
lembrie anul trecut cînd a fu 
ral mai întii un ghidaj din 
lemn de brad lung de 5 me
tri, frumos finisai, pc caro 1-,-ț 
scos din incinta minei și ]-a 
dus acasă. S-a „ghidai" apoi 
după traverse, pe care, la fel 
le fura dc la mină. Penlru 
această manie periculoasă a 
fosl ghidai de organele justi
ției spre un loc sigur, unde 
opt luni de zile nu va mai fi 
tentai să fure din materialele 
întreprinderii.

N. GHERGHIN 
judecător

«B■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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I Retnnoiți-vă abonamentele I 
| tar ziarul „Steagul roșu" J

Prețul unui abonament esle de 8 tei lunar L 
| 24 lei trimestrial.

| Abonamentele pe tuna septembrie se fac la | 
| chioșeurile și difuzării de presă din întreprin- | 
’ derî, pînă la data de 31 august a.c., inclusiv.

ASIGURAȚ1-VA DIN TIMP ZIARUL DUM- | 
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

Prevenirea deranjamentelor
(Uimarc din paț. 1)

Petru Dfrzu, Vasile Straja, Vio
rel Vlăduț, Dimitrie Ardeleanu. 
A. Samuel ș.a.) au scos în evi
dența și alte rezultate bune 
obținute dar au insistai în 
mod deosebit asupra unor 
neajunsuri ce s-au manifestat In 
activitatea C.D.E.E. Petroșani, în 
special privind producerea de
ranjamentelor pe rețea și aba
teri de la normele de protecție 
a muncii.

Atît darea de seamă prezen
tată. cît și discuțiile ce nu avui 
Ioc au atenționat asupra faptu
lui că în perioada semestrului 
I. 1972 s-nu înregistrat 2 480 de
ranjamente cu indice specific 
de 3,05 deranjamente/100 abo
nați și cu o durată medie de 
remediere de 47,6 minute. Se

(Urmare din pa&. lj

promovării noilor angajați, sa
larizarea in funcție de locul sau 
grupul de locuri de muncă de
servite ele) i-au accentuat carac
terul realist, stimulatoriu.

Acestei prime clape de acomo
dare trebuie să-i urme/e o fo
losire conștientă a noilor pre
vederi in sensul creșterii contri
buției la integrarea profesiona
lă și o întăririi disciplinei in 
muncă.

— Verificările gestionare de 
Jond efectuate la toate unități
le apaTținiDd C.C.P. — ne de
clară economistul Ioan Pop, șe
ful serviciului de control finan
ciar intern — indică o aplicare 
corecta a prevederilor legale de 
încadrarea și promovarea in 
trepte și categorii de salarizare. 
Atunci cînd s-au constatat aba
teri (cazul E.M. Uricani de e- 
xemplu, unde in primele patru 
luni ale anului în curs au fost 
promos ați în trepte superioare 
de salarizare, fără a îndeplini 
condițiile minime de staqiu un 
numnT ele 32 de muncitori) au 
fost luate maluri operative de 
remediere. Personal, consider < ă 
prnlru accentuarea caracterului 
stimulatoriu al încadrării in 
treple de salarizare, se impune 
creșterea in continuare a exi
genței si obiectivitătii cadrelor 
tehnice de la sectoare? care pro
pun aceste promovări.

Exigența trebuie să decidă 
în activitatea de promova
re a muncitorilor; acordarea 
unei trepte de salarizare cu sau 
fără reducere de stagii, se im
pune a fi recompensa activității 
«fepnse pe întreaga perioadă de 
stagiu si nu a activității merito
rii desfășurată intr-o zi de lu
ciu ; promovarea trebuie făcută 
eșalonai in vederea permanen- 
lixării caracterului său siimula- 
toriu evitîndu-se situații de ge
nul celei ivite in cadrul secto
rului I producție al E.M. Uri- 
r*ni unde in cursul unei sin
gure luni (ianuarie 1972) au 
fost promovați în trepte superi
oare prin reducerea de stagiu 
»m număr de muncitori repre-

zentind jumătate (1!) din cola 
anuală admisibilă ; exigența în
seamnă de asemenea, înlătura
rea formalismului care se mani
festă in întocmirea caracteriză
rilor, ce se cer a Ii individuale, 
care trebuie să însoțească fie
care propunere de promovare.

Aplicarea cu succes a actua
lului sistem de salarizare pre
supune preluarea în egală mă
sură a spiritului și prevederilor 
sale atît de către cadrele specia
lizate în activitatea de salariza
re cil și de către întreg perso
nalul tehnic administrativ cu 
funcții de răspundere. Ni se pa-

treaga masă de salariați (ele sini 
axate in prezent aproape în ex
clusivitate pe probleme de pro
tecție a muncii omițînd dome
niul de o utilitate certă al unor 
noțiuni economice fundamenta
le).

Treapta acordată unui munci
tor constituie un drept cîștigat 
atîta timp cit acesta lucrează 
în aceeași unitate sau cît timp 
iși pune în valoare calitățile 
personale care au stat Ia baza 
acordării treptei respective. Le
gislația în vigoare permite re
tragerea uneia sau mai multor 
trepte de salarizare in condiți

caracterul 
sancțiunii, 

abaterii

obi- 
pre- 
res-

ansamblu un 
calea coinlere- 

salariaților, 
referitoare

SPORT•SPORT•SPORT

TREPTELE OL SALARIZARE
re sugestivă in acest sens pă
rerea exprimată de ing. Dumi
tru Zamora, șeful serviciului sa
larizare și aplirare de norme 
din cadrul E.M. Uricani : „Mai 
sint situații in care personalul 
din compartimentul de salariza
re trebuie să facă eforturi pen
tru a convinge un șef de servi
ciu sau de sector asupra unor 
prevederi legale fără echivoc. 
Rolul cadrelor specializate în 
domeniul salarizării nu esle de 
a fi opuse unor alte persoane 
ci de a coordona cu competență 
și in mod eficace o activitate 
a cărei complet)Me a soorit 
proporțional cu cea a întregii 
ar tivitSți tehnico-economice".

Considerăm că s-ar putea ac
ționa eficient în sensul crește
rii gradului de cunoaștere a 
prevederilor legate de promova
rea personalului prin includerea 
unor noțiuni economice, inclu
siv probleme de salarizare în 
programele cursurilor de recicla
re, organizate în toate unitățile 
din cadru) G.G.P, și cuprinzînd în-

ile de mai sus, conducerea uni
tății avînd obligația să încunoș- 
tiințeze pe cel în cauză asupra 
retragerii treptelor și motivelor 
care au cauzat-o. In general re
tragerea treptelor este provizo
rie (pe un interval cuprins între 
una și trei luni) și conform le
gii organizării și disciplinei 
muncii are caracterul unei sanc
țiuni disciplinare.

Utilizarea acestei prevederi ca 
instrument de întărire a disci
plinei in muncă nu este Întot
deauna corespunzătoare ; unele 
sondaje indică faptul că nu toți 
factorii care răspund de con
ducerea procesului de produc ție 
< unosc în suficientă măsură po
sibilitățile de aplicare a ei ; re
venirea la scurt timp după apli
care. asupra sancțiunii, 
pe de altă parte o pripeai 
poate duce la efecte nr 
asupra celui sancționat.

Retragerea uneia sau mai mul
tor trepte de salarizare consti
tuie o măsură care trebuie apli
cată ori de cile ori gravitatea 
abaterii o impune; esle necesar

insă ca ea să lie precedată de 
analize obiective a cauzelor șl 
a gravității faptei. împrejurări
lor in care a fost săvîrșită. a 
gradului de vinovăție a salaria
tului, a existenței unor abateri 
anterioare ete. Cercetarea prea
labilă a faptei și ascultarea sa
lariatului sînt elemente de na
tură să asigure 
ectiv al aplicării 
miza nerepetării 
peclive.

Constituind in 
pas înainte pe
sării și stabilizării 
actualele prevederi 
la încadrarea in trepte de sala
rizare sint șucceplibile de a 
suferi în continuare modilu 
în sensul corelării cil mai bune 
la condițiile tehnologiei de lu
cru din subteran ; luarea în con
siderare la promovarea perso
nalului a complexității procesu
lui de producție sau a factorilor 
de risc din diferite ramuri de 
producție ar fi un element ca
pabil să accentueze caracterul 
stimulator al încadrării în trepte 
de salarizare. Pe baza experien
ței acumulate pînă in prezent, 
organele de resort sînt în mă
sură să facă propuneri în aceas
tă direcție. Reflecting o cerință 
obiectivă a etapei pe care o 
parcurge țara noastră, perfec
ționarea sistemului de cointere
sare materială se înscrie ca u- 
nul din factorii cei mai impor
tanți meniți să 
lorificarea mai
jelor economiei socialiste și la 
stimularea inițiativei creatoare 
a oamenilor muncii în înfăptu
irea unui progres economic con
tinuu. Aplicarea în practică a 
acestor măsuri și continua lor 
perfecționare va contribui la 
realizarea unor imperative ma
jore cuprinse în raportul pre- 
/enlat de tovarășul Nîcolae 
Ceaușescu la Conferința Națio
nală a partidului : creșterea ac
centuată a productivității mun
cii prin sporirea cointeresării 
materiale și îmbunătățirea preqă- 
tirii profesionale a tuturor oa
menilor muncii.

conslată o creștere de 12,7 la 
sută a numărului de deranja
mente față de aceeași perioadă 
a anului trecut, fapt pentru ca
re se impun măsuri de preveni
re imediat și de perspectivă.

Datorită deranjamentelor repe
tate în cursul semestrului 1 s-au 
Înregistrat 1061 de reclamații 
de la consumatorii de curent e- 
leclric cu privire Ia funcționa
rea aparatelor de măsură, din ca
re 630 au fost rezolvate și 57 
de reclamații cu privire la slîl- 
pii de susținere a rețelei elec
trice și tensiunea curentului, 
din <are 47 s-au rezolvat, iar 
restul se află in curs de reme
diere.

In domeniul protecției mun
cii, colectivul de salariați din 
cadrul C.D.E.E. Petroșani, a de
monstrai prin cîștigarca con
cursului N.P.M. pe întreprinde- 

„re, că. stăpinește teoretic nor
mele legale. Totuși acest suc
ces a fost umbrit de abaterile 
de la N.P.M. a unor electricieni 
printre care se numără Ioan Co
cotă și Gheorghe Călin de la 
Vulcan și Gheorghe Cioarcă de 
la Petroșani. Participant» la dez
baterile adunării au relevat că 
măsurile luate de conducerea 
centrului, prin organizarea unei 
consfătuiri cu maiștrii, tehnici
enii și muncitorii cu’ experien
ța, în cadrul căreia s-au stabi
lit sarcini precise pe linia pro
tecției muncii, accenluîndu-se 
asupra controlului in teren, nu 
par a fi suficiente atita timp cil 
ceilalți factori, cum sînt grupa 
sindicală și controlul obștesc a- 

(supra proiecției muncii, care 
sînt chemați să vegheze asupra 
respectării legislației de protec

ție a muncii, nu-și aduc întrea
ga contribuție la realizarea a- 
ceslui deziderat.

Fiind una dintre 
iile care deține un 
viața economică și 
rală a municipiului 
ploalarii rețelelor
C.D.E.E. trebuie să-și îndrepte 
atenția in perioada ce urmează 
spre îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe 1972 și a 
angajamentelor asumate in cin
stea sărbătoririi eliberării patri
ei și a proclamării Republicii.

Adoptarea unor eficiente mă
suri menite să ducă la realiza
rea exemplară a sarcinilor ce 
stau, în fața colectivului unită
ții pe linia distribuirii energici 
electrice, a fost urmărită cu ma
ximă insistență și responsabili
tate. de adunarea generală pen
tru u se asigura în perspectivă 
îhrbunătâțiroo organizării proce
sului de producție și a muncii, 
in scopul ridicării pe noi trep
te a nivelului tehnic și tehno
logic in deservirea consumato
rilor. Aceste măsuri sînt îndrep
tate în același timp, în direcția 
eliminării neajunsurilor mani
festate în activitatea C.D.E.E. pe 
linia asigurării energiei electri
ce la parametrii stabiliți, în toa
te sectoarele de activitate din 
municipiu, în interesul econo
miei municipiului, al populației 
din- Valea Jiului în primul rînd.

întreprinde- 
mare rol în 
social-cultu- 
pe linia ex- 

eleclrice.

contribuie la va- 
intensă a avanta-

; IC- 
apli- 

ndică 
13 care 
edorite

Al 5-lea „amical" al Jiului
...Ne preocupă excesiv de 

mult pregătirile Jiului pentru 
noul campionat ?! Am putea să-i 
mai lăsăm io pace, să nu-i mai 
urmărim așa strict, că se... com- 
plexează băieții 1 Și se inhibă!

Ne preocupă, o adevărat, am 
putea, e adevărat, să-i mai lă
săm și in pace, dar nu... dorim. 
Pentru că Jiul e echipa noastră, 
a Văii Jiului, și ei ii datorăm» 
duminicile noastre, pline sau vi
date de satisfacții ! Urmărim 
„preparativele de laborator" ale 
Jiului pentru ’că vrem să știm, 
precis, cum merge echipa în fie
care moment al... scurtei periua- 
dc precompetiționale.

Marți după amiază i-am văzul 
din nou. Un alt meci, tot cu Me
talul București. Nu, băieții n-au 
mai luat „bătaie" dedata aceas
ta. Au făcut... egal! 0—0. E ce
va! „Progres” evident. Primul 
nul ! Golul însă nu vrea, de în
căpățînat ce este, să cadă. Nu 
vrea! In cinci meciuri, s-a gă
sit doar Cotormani, a Brașov, 
să dea un gol...

Marți, in partida cu Metalul, 
Jiul a relevat aceleași lacune. 
Compartimentele echipei suferă, 
cumplit, de pe urma..... sciaticei”
neconcordanței în intenții. Cuplul 
Dodu — Stocker nu e încă su
dat (dar, sîntem siguri, va cores
punde totuși), toți cei trei mij
locași utilizați (Cotormani. Alex. 
Nagy și Gabriel Stan) justifică 
încrederea, dar... nu colaborează 
eficient cu „virfurile” echipei, 
Mulțescu iși consumă energia a- 
ducîndu-și din „adîncime” ba
loane utile și nu are alături, în
că, un coechipier penetrant

-- >----
HALTERE

Minerul Lupeni — 
C.S.M. Sibiu

5 - 4
In sala clubului sindicalelor 

din Lupeni, s-a desfășurat du
minică, lncepînd de la ora 10, 
întilnirea de haltere dinio- echi
pa Minerul din localitate și 
C.S.M. Sibiu. Partida a prilejuit 
o dispută pasionantă, cîștigală 
după trei ore de întrecere, de 
formația gazdă, antrenată de 
Gb. Dumitru (venit de la Rapid 
București), in cadrul căreia au 
evoluat alături de tinerele spe- 
ianțe NicoUe Catrinoiu. Ion Inc- 
ze, Eugen Olăreț și Pavel Bujor, 
maestrul sportului Ștefan Pinti- 
lie. campionul și retordmenul 
țării noastre la categoria 82 kg.

întilnirea a fost privită cu viu 
interes de către spectatori, con
stituind în același limp o pro
pagandă edificatoare pentru a- 
cesl sport.

M. VASILI

(Rozsnai e „subțire” și nu se an
gajează în dueluri de ultimă in
stanță, ca să nu mai vor
bim despre Stoian. în declin 
evident, mereu... ol doilea .a o- 
rice minge), postul de extrem 
sting e descoperit, deși Szabados 
are certe calități tehnice, pe 
dreapta, așișderea, nici Făgaș, 
nici Uraeș nu se apropie de ni
velul atins cîndva de Perones- 
cw...

Echipa e în formare, da. e a- 
devărat. Dar, să asiști, intr-un 
meci întreg, doar la cîteva faze 
cu adevărat bine construite, ni

se pare, oricum prea puțin. „Lu
cru" intens, fixare la un „11" 
aproximativ și meciuri, multe 
meciuri, iată ce se cere acestei 
noi echipe a Jiului. Să fim re
zonabili și să așteptăm...

In meciul „revanșă” cu Meta- 
.ul. Jiu] a aliniat următorul lei 
de jucători: Iod Gabriel (Maria
can) — Georgescu. Dodu (Gru
ber). Stocker. Naidin (Tonea) — 
Cotormani, (Nagy). Stan — Fă
gaș (UnneșJ. Mulțescu, Rozsnai 
(Stoian). Szabados (Naidin).

V. T.

i 
I 
I 
I 
I
I
I
1

Peronescu din nou în divizia A! j
Scos cu un sezon rn urmă din lotul fotbaliștilor de la 1 

Jiul, pentru unele devieri de la condiția sportivului de per- 1 
fernranță. Marin Peronescu revine (de la Metalurgistul J 
Cugir) la Jiul, echipa care l-a lansai cîndva puternic pe 1 
firmamentul fotbalului autohton. (

Atenție Făgaș ! Atenție Urme?! Atenție Szabados .' .
Marin Peronescu, dacă VREA ceva înseamnă că POATE să ’ 
și obțină... |

J

Halterofilul Ștefan PinIiile de Ia ..Minerul" I upenl.
Foto: Ion LEONARD



JOI 10 AUGUST 19724

f____ Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri 1

l>I > ȚARĂ ȘI DE PESTE HOTARE
VHrffrrr//rrfrr/frrrrHrr/rrrrr/fr/trrHfri'rmr/rffHrrfnrtfrrrHrrr/rfrHrrrrfrr/rrrrnrfrr/fftrfrff/n’/irrir/eirififirriirrfmrr/nirrftrn

Vizita pe litoralul românesc 
al Mării Negre 

a tovarășului Todor Jivkov
(Urmare din pag /) 

țări, se aflau înscrise in limbi
le română și bulgară, urări
le : ..Bine ați venit", „Trăiască 
prietenia româno-bulgarâ*. Pre
ședintele Cooperativei agricole 
de producție din comuna Costi- 
nești, Marin Jianu, oferă tova- 
rășiloi Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu tradiționala pîinc și 
sare, semn al ospitalității po
porului român, iar pionieri în- 
mfnează buchete de flori.

In aclamațiile puternice ale 
celor veniți în întimpinare, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. se îndreaptă 
spre stațiunea Ncptun, unde sc

află reședința rezervată oaspe
ților. Drumul parcurs străbate 
orașul Mangalia, precum și con
stelația noilor stațiuni ale lito
ralului nostru — Saturn. Ve
nus, Jupiter, Mii și mii dc lo
cuitori și turiști aflați la odih
nă salută cu bucurie pe tova
rășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov. Dintr-o mașină 
deschisă, escortată do motoci- 
cliști, conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări răs
pund ovațiilor mulțimii.

Vizita tovarășului Todor 
Jivkov. se înscrie în contextul 
relațiilor frățești româno-bulgâ- 
re, ea constituind o nouă și

valoroasă contribuție la întă
rirea prieteniei și colaborării 
dintre țările, partidele și po
poarele noastre. Intilnirile di
recte dintre conducătorii de 
partid și de stat ai României 
și Bulgariei s-au statornicit ca 
o practică fructuoasă, ele avînd 
un rol de cea mai marc în
semnătate în jalonarea unor 
noi perspective pentru dezvol
tarea legăturilor dc prietenie 
și bună vecinătate româno- 
bulgare, pentru extinderea și 
diversificarea continuă a con
lucrării reciproce, pe multiple 
planuri.

(Agerpres)

Reuniunea cabinetului vest-german
BONN 9 (Agerpres). — „Gu

vernul R.F, a Germaniei a au
torizat începerea unor negocieri 
oficiale cu R.D. Germană, în 
vederea încheierii unul tratat 
care să reglementeze relațiile 
dintre cele două state germa
ne*. a declarat Conrad Ahlers, 
purtătorul oficial dc cuvînt al 
cabinetului. Ahlers a precizat 
că această decizie a fost lua
tă dc guvernul federal, în
trunit miercuri dimineața, du
pă ce Egon Bahr, secretar de 
stat, a făcut o expunere asu
pra întrevederilor exploratorii 
avute, dc la 15 mai a.c., cu 
Michael Kohl, secretar dc stat

la Consiliul de Miniștri al R.D. 
Germane.

Totodată, purtătorul dc cu
vînt a Informat că una dintre 
temele dezbătute în reuniunea 
cabinetului a fost și vizita fă
cută în R.P. Chineză de către 
Gerhard Schroder, președintele 
Comisiei pentru probleme ex
terne a Bundcstagului, fost mi
nistru federal dc externe. Con
rad Ahlers a declarat că gu
vernul vest-german este inte
resat într-o continuare a con
tactelor cu R.P. Chineză, pre- 
cizînd că nu se poate încă spu
ne cînd sc va ajunge la sta
bilirea relațiilor diplomatico în
tre cele două țări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au vizitat stațiunile turistice de pe litoral

In cursul dupâ-amiezii, dc 
miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov au vizitat complexele 
turistice de pe litoral, situate 
la nord de stațiunea Ncptun.

Conducătorii de partid și de 
stat ai României și Bulgariei 
au fost însoțiți în această vizi
tă de tovarășii Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al CC. al P.CR., prim-sccre- 
tar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R.. Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Mitea. mem
bru al C.C. al P.C.R.. de re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

Pretutindeni, pe parcursul vi
zitei, în întâmpinarea conducă
torilor de partid și de stat ai 
României și Bulgariei au ve
nit mii de localnici și turiști 
aflați la odihnă, salutînd cu 
deosebită căldură pe oaspeți. 
Ei ovaționau pentru prietenia 
româno-bulgară. fluturau ste- 
gulețe românești și bulgărești, 
buchete de flori. exprimîn- 
du-și bucuria de a avea în 
mijlocul lor pe conducătorii 
de partid și de stat ai celor 
două țări vecine și prietene.

Vizita a început în zona de 
nord a stațiunii Neptun, situa
tă pe una din cornișele mării 
care domină această zonă a li
toralului, oferind o panoramă 
pitorească de o rară frumuse
țe. Aici, într-un timp record 
— circa 8 luni de zile — s-au 
înălțat mai multe hoteluri și 
amenajări turistice,- Fiecare din 
noile construcții, care însu
mează împreună peste 7 000 de 
locuri, întregește frumusețile 
litoralului prin originalitatea 
ârhi tectonică în care au fost 
Concepute sub forma unor largi 
terase care se desfășoară spre 
mare. Tovarășul Nicolae 
Qeausescu a fost oaspetele con
structorilor acestor hoteluri 
chiar în zilele cînd se efectuau 
primele lucrări pentru înălța
rea lor. In prezența secretaru
lui general al partidului s-au 
ănalizat atunci soluțiile cele 
mai economice pentru amplasa
rea hotelurilor și a celorlalte 
baze turistice.

Se face mai intii un popas la 
marele hotel „Amfiteatru1', care, 
împreună cu complexele „Pano
ramic" și „Belvedere", constituie 
unul din principalele puncte de 
atracție ale stațiunii. Sint edifi
cii impunătoare, realizate din 
beton, sticlă și aluminiu, cu 5—7 
nivele construite in amfiteatru. 
Complexul este dat in folosință 
In actualul sezon.

Conducătorii de partid și de 
stat ai României și Bulgariei 
sînt salutați la sosire de Ion Cos- 
ma, ministrul turismului, și Pe
tre Nicolae, primarul munici
piului Constanta, care ii invită 
pe oaspeți să viziteze modernele 
construcții. Tovarășul Todor Jiv
kov apreciază că stațiunea, ho
telurile vizitate constituie o do
vadă remarcabilă a talentului și 
înaltei măiestrii profesionale a 
arhitectilor și constructorilor 
români și ii felicita pentru re
alizarea lor.

De pe una din terasele hote
lului „Amfiteatru", oaspeții ad
miră imaginea panoramică a al
tor construcții din zona Manga
liei nord. Pină departe, la ori
zont, litoralul este dominat de 
siluetele impunătoare ale altor 
hoteluri, creații ale arhitectilor 
și inginerilor noștri și materia
lizate prin hărnicia și priceperea 
a mii și mii de constructori an
gajați cu hotărîre, potrivit indi
cațiilor partidului, în efectuarea 
unor lucrări de bună calitate, la 
un preț de cost cit mai redus și 
în cel mai scurt timp. Explica
țiile date relevă că ritmul con
strucțiilor in această zonă a 
Mangaliei a fost intensificat in 
ultimii ani la indicația secreta
tului general al Partidului Comu
nist Român, în vederea valorifi
cării rationale a tuturor frumu
seților naturale ale litoralului, 
pentru integrarea lor deplină in 
circuitul de valori al întregii e- 
conomii naționale. La întrebări
le adresate de oaspeți, se ara- 
(p că, pină la sfirșitul cincina
lului, litoralul românesc al Mării 
Negre va Ii completat cu noi

construcții hoteliere avînd o ca
pacitate dc aproximativ 5 000 
de locuri. Se subliniază că Man
galia propriu-zisă va fi unită în 
viitor prin construcții moderne 
cu celelalte stațiuni noi din a- 
ceastă zonă a litoralului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, vizitează apoi 
unele din apartamentele și 
garsonierele hotelului, apre
ciind gradul de confort asigu
rat turiștilor. Se vizitează, de 
asemenea, unul din cele trei 
restaurante, precum și mai 
multe unități comerciale din 
cele 14 care intră în componen
ța acestui complex hotelier. To
varășul Todor Jivkov, ceilalți 
oaspeți bulgari se interesează 
de modul de aprovizionare și 
de desfacere, de calitatea unor 
produse.

In încheierea vizitei în a- 
ceastă zonă a stațiunii Neptun, 
tovarășul Todor Jivkov adre
sează felicitări atît proiectanți- 
lor. cit și constructorilor care 
au înălțat acest modern edi
ficiu. apreciind că „complexul 
vizitat este ingenios conceput 
și cu măiestrie executat".

In aclamațiile a mii de oa
meni. care au salutat cu mul
tă căldură pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, oas— 
peții se îndreaptă spre o altă 
cunoscută stațiune de pe litoral 
— Costinești. Și aici au fost 
construite în ultimii ani mo
derne hoteluri, vile cochete și 
un mare complex turistic al 
Biroului de turism pentru tine
ret. La sosire, conducătorii de 
partid și de stat ai României 
și Bulgariei sînt salutați de to
varășul Marțian Dan, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
ministru pentru problemele ti
neretului. Mii de tineri aflați 
la odihnă vin în întîmpinarea 
oaspeților, salutîndu-i 1 multă 
căldură; mulți dintre ei oferă 
flori. Minute în șir ră
sună „Ceaușescu — Jivkov” — 
„Ceaușescu — Jivkov”, aclama
ții, urale. In această atmosferă 
de sărbătoare, gazdele invită 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov să viziteze cîte- 
va din cochetele vile ale com
plexului, teatrul în aer liber, 
clubul și biblioteca acestuia. 
Oaspeții sînt încunoștințați că 
aici, în acest modern complex 
turistic, își petrec vacanța în- 
tr-o singură serie peste 3 000 de 
studenți români, precum și 
străini, care învață în țara noas
tră, tineri din unitățile indus
triale și agricole de pe întreg 
cuprinsul patriei noastre. Re- 
ferindu-se la activitatea Birou
lui de turism pentru tineret, 
primul secretar al C.C. al 
U.T.C. informează pe oaspeți 
că acesta organizează petrece
rea vacanței în țara noastră și 
a unor tineri de peste hotare. 
Se arată că în prezent în sta
țiune se află numeroși tineri 
din Bulgaria, Uniunea Sovieti
că. Cehoslovacia și din alte țări 
socialiste, din state africane și 
latino-americane care își petrec 
o parte din vacanță pe litora
lul românesc al Mării Negre.

Luindu-și rămas bun de la ti
nerii aflați in vacantă la Costi
nești, conducătorii de partid și 
de stat ai României și Bulgariei 
răspund cu căldură primirii en
tuziaste, le urează vacantă plă
cută. Adresîndu-se unui grup 
mare de tineri, care i-au în
conjurat cu multă dragoste pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov, secre
tarul general al partidului nostru 
se Interesează de activitatea lor

Dineu în cinstea
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit un 
dineu în cinstea tovarășului To
dor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria,- și a celorlalți 
oaspeți bulgari.

pe șantierele dc muncă patrioti
că, lc urează o bine meritată o- 
dihnă în stațiune, îi îndeamnă 
să obțină rezultate tot mai bune 
atît la învățătură, cîl și în acti
vitatea practică dc producție.

...Spre nordul litoralului româ
nesc. La Eforie Sud oaspeții au, 
de asemenea, prilejul să ia cu
noștință de noile construcții ho
teliere și baze turistice care au 
întregit în ultimii ani și această 
stațiune. Ajunși apoi la Eforie 
Nord, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu ș.i Todor Jivkov vizi
tează complexul balneotcrapeutic 
— mărturie a preocupării pentru 
valorificarea cit mai complexă a 
condițiilor naturale și resurselor 
terapeutice de care dispune lito
ralul românesc.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat ai României și 
Bulgariei continuă în cea mai 
mare și mai modernă stațiune 
de pe litoralul românesc al Mă
rii Negre — Mamaia, cunoscută 
de multi ani peste hotare prin 
frumusețea și originalitatea sa. 
In drum spre această „perlă a 
litoralului" românesc, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov străbat arterele princi
pale ale orașului Constanta în 
ovațiile și uralele a mii de lo
calnici, care salută cu entuziasm 
și bucurie pe oaspeți. Dintr-o 
mașină deschisă, conducătorii 
de partid și de stal ai Republi
cii Socialiste România și Repu
blicii Populare Bulgaria răspund 
manifestărilor prietenești ale ce
lor veniti în întimpinare, care 
aclamă îndelung pentru priete
nia frățească dintre popoarele 
celor două țări.

In stațiunea Mamaia, după 
ce se străbate noua faleză a 
stațiunii, se face un popas la 
modernul hotel „Riviera”. Pe 
frontispiciul impunătorului edi
ficiu se aflau portretele tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov încadrate de 
drapelele de partid și de stat 
ale celor două țări și de ura
rea : „Trăiască prietenia ro
mâno-bulgară !". Aici, ca în 
întreaga stațiune, au venit în 
întîmpinarea oaspeților mii și 
mii de turiști români și străini.

De pe terasa ultimului nivel, 
al 14-lea, al hotelului, oaspeții 
au posibilitatea să cuprindă am
ploarea salbei de construcții a 
stațiunii Mamaia. In depărtare 
se profilează Constanta, cea mai 
mare poartă maritimă a țării, 
noile zone industriale ale aces
tui oraș. Aici, între oaspeți și 
edilii litoralului românesc au 
loc discuții în legătură cu pre
ocupările actuale și de perspec
tivă privind dezvoltarea în 
continuare a bazelor turistice 
de pe litoral, valorificarea ar
monioasă a frumuseților acestei 
regiuni a țării. Oaspeții sînt 
încunoștințați că pentru înfăp
tuirea programului de construc
ții în actualul plan cincinal 
sînt asigurate toate condițiile.

Seara, oaspeții se întorc Ia 
reședința rezervată în stațiunea 
Neptun.

Primirea călduroasă și entu
ziastă făcută solilor poporului 
bulgar pe întregul parcurs al 
vizitei a constituit o expresie 
a prieteniei frățești statornici
te între partidele, popoarele și 
țările noastre, a relațiilor rod
nice româno-bulgare.

In pofida ploii care a înce
put să cadă odată cu însera
rea, zeci de mii de localnici și 
turiști au așteptat reîntoarce
rea conducătorilor de partid și 
de stat ai României și Bulga
riei, pentru a-i saluta din nou, 
aplaudînd îndelung trecerea 
oaspeților.

oaspeților bulgari
Au luat parte tovarășii Maxim 

Șcrghianu, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Petre Lupu, 
Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Ștefan 
Andrei, Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, membri ai Comitetului 
Central al P.C.R., miniștri, repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească. 

(Agerpres)

Redacția și administrația ziarului) Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1662

R.S. CEHOSLOVACĂ: Dezvoltarea Intensivă a industriei R.S. 
Cehoslovace face necesară in prezent, o utilare tehnică din 
cele mai moderne și eficiente. Avantajele folosirii computerelor 
sînt apreciate șl la Uzinele constructoare de mașini șl Turnă
toriile din Zdar — S-ul Moravi ei — care utilizează aparate de 
acest fel de tipul „D-21".

In folo : In timpul lucrului cu computere la Uzinele con
structoare dc mașini din 'Zdar.

Ședința comună a Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P.

și a guvernului polonez
VARȘOVIA 9 (Agerpres). - 

Agenția P.A.P. informează că la 
Varșovia a avut loc ședința co
mună a Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P. și a Prezidiului gu
vernului, care a analizat sta
diul campaniei de recoltare a 
cerealelor. Participantii au fost 
informați despre situația apro
vizionării pieței agricole cu măr
furi necesare în campania de 
recoltare. Au fost analizate, de 
asemenea, probleme privind în
zestrarea cu mijloace de pro
ducție pentru desfășurarea in 
bune conditiuni a campaniei de 
însămînțări de toamnă.

Biroul Politic al C.C. al

P.M.U.P. și Prezidiul guvernu
lui au analizat, in continuare, 
probleme legate de electrifica
rea agriculturii și îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale populației 
rurale. O sarcină de mare în
semnătate este, după cum au re
marcat participantii la ședință, 
accelerarea transpunerii în via
tă a programului de electrifica
re a satelor, în așa fel îneît, 
pînă în 1975, să poată fi termi
nată electrificarea tuturor sate
lor, modernizată și reconstituită 
rețeaua energetică existentă, în 
vederea adaptării ei pentru in
troducerea mecanizării pe sca
ră mai largă în agricultură.

Vietnamul de sud
Puternice operațiuni declan 

șate de forțele patriotice 
în cadrul noii ofensive

VIETNAMUL DE SUD 9 (A- 
gerpres). — Formațiuni dc 
luptă ale forțelor patriotice dc 
eliberare din Vietnamul de 
Sud au lansat, marți, un pu
ternic atac asupra unei impor
tante poziții strategice deținute 
dc trupele regimului marione
tă la 30 km est dc Saigon, sco- 
țînd din luptă peste 100 de 
militari inamici — transmite 
agenția France Presse. Atacul 
a avut loc în perimetrul unei 
plantații dc arbori de cauciuc 
străbătută de șoseaua nr. 15, 
care duce de la Saigon la loca
litatea balneară Vung Tau. 
Lupta, care a fost precedată de 
un intens tir cu rachete al ar
tileriei patrioților, a durat cîte- 
va’ orc. In sprijinul militarilor 
saigonezi au intervenit elicop
tere americane, care nu au pu
tut opri, însă, succesul opera
țiunii declanșate de patrioți.

Comandamentul militar sai- 
gonez a comunicat că marți au 
continuat luptele între forțele 
patriotice și efectivele saigo- 
neze și în imediata apropiere a 
orașului An Loc, unde trupele 
regimului marionetă au înre
gistrat noi pierderi.

Pe frontul septentrional au 
avut loc lupte violente la sud 
de orașul Quang Tri, unde u- 
nitățllc Frontului Național de 
Eliberare au declanșat puter
nice bombardamente de artile
rie și atacuri la sol asupra po
zițiilor pe care s-au repliat in
fanteriștii marini și parașutiștii 
saigonezi. Agenția France Pres
se, citind surse militare ameri
cane, menționează că pierderi
le saigonezilor înregistrate luni 
și marți la Quang Tri sînt 
„foarte ridicate".

Tot marți, pozițiile saigone- 
ze din vecinătatea fostei capita
le imperiale Hue au fost bom
bardate cu rachete și proiecti
le de artilerie, suferind pier
deri însemnate.

Noua serie de ofensive de
clanșate de forțele patriotice 
pe întreg teritoriul Vietnamului 
de sud a avut loc în condițiile 
unor intense bombardamente 
efectuate de octoreactoarele 
strategice americane „B-52" a- 
supra liniilor frontului din par
tea septentrională din jurul 
localităților Hue și Quang Tri, 
precum și la sud-vest de Da 
Nang și în zona muntoasă a 
Vietnamului de sud.

Starea de tensiune 

din Ulster cunoaște 

o nouă recrudescență
BELFAST 9 (Agerpres). — 

Starea de tensiune din Ulster a 
cunoscut miercuri o nouă recru
descență, ca urmare a marșuri
lor de protest organizate de co
munitățile catolice din majori
tatea orașelor nord-irlandeze, cu 
ocazia împlinirii unui an de la 
instituirea în această provincie 
a sistemului arestărilor fără ju
decată. La Belfast, începînd de la 
ora 4 G.M.T. mii de membri ai 
comunității catolice au Ieșit in 
stradă, manifestînd în fostele 
„zone interzise" din cartierele 
Ballymurphy, New Lodge si An- 
derstown. Intervenția soldațllor 
britanici, pentru a opri desfășu
rarea marșului de protest, a 
provocat noi ciocniri cu demon
stranții.

O Președintele Statelor Uni
te, Richard Nixon, l-a primit pe 
ministrul sănătății, al U.R.S.S., 
B. Petrovski, care se află în vi
zită în S.U.A. — anunță agen
ția TASS.

Q Intre 6 și 12 august, la Rio 
de Janeiro se desfășoară simpo
zionul internațional cu tema 
„Invățămîntul în știința calcula
toarelor pentru țările în curs 
de dezvoltare", organizat de A- 
cademia de științe din Brazilia 
șl de Centrul interguvernamen- 
tal de informatică de la Roma, 
cu sprijinul O.N.U. și UNESCO.

La simpozion participă ca in
vitat acad. Nicolae Teodorescu, 
cu comunicarea „Formarea spe
cialiștilor in informatica de ni
vel universitar".

@ Luind cuvînlul la o întru
nire desfășurată la While Plains, 
în apropiere de New York, se
cretarul general al P.C. din 
S.U.A., Gus Hali, candidatul 
Partidului Comunist la alegeri
le prezidențiale din acest an, a 
declarat că sarcina principală a 
comuniștilor americani constă 
în a milita pentru încetarea 
imediată a războiului purtat de 
S.U.A. în Asia de sud-est.

9 Consiliul național al Parti
dului Liberal-Democratic, parti
dul de guvernămînt din Japonia, 
a hotărît, în plenara sa de 
miercuri, să sprijine politica e- 
laborată de liderii partidului în 
direcția normalizării relațiilor 
cu R.P. Chineză. După cum In
formează agenția Kyodo, consi
liul s-a pronunțat, de asemenea, 
în favoarea unei vizite în R.P. 
Chineză a liderului partidului 
șl prim-minlstru Kakuei Tanaka.

• Corespondentul Agerpres, 
Alexandru Pintea, transmite: In 
baza unei hotărlri a Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țără-

nesc Ungar, Ia Oficiul național 
de planificare au început lucră
rile de pregătire a pianului de 
perspectivă al dezvoltării econo
miei naționale pe perioada 
1976—1990.

• După o întrerupere de 17 
zile, la Nicosia au fost reluate 
convorbirile intercomunitare din 
Cipru, la care participă, după 
cum s-a mai anunțat, pe lingă 
reprezentanții comunităților grea
că șl turcă din insulă, cîte un 
trimis al guvernelor de la An
kara și Atena, precum și repre
zentantul secretarului general 
al O.N.U. în Cipru.

• Sesiunea extraordinară a 
Comitetului Național al Partidu
lui Democrat din S.U.A. și-a în
cheiat marți noaptea lucrările, 
hotărînd să Investească drept 
candidat al partidului la funcția 
de vicepreședinte pe Sargent 
Shriver. El a obținut aproape 
totalitatea sufragiilor — 2 936 
voturi din cele 3 013 de care 
dispune Comitetul Național în 
baza regulamentului de procedu
ră.
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I nai al Finlandei 

i.............

Idațtnd de acum 10 000 de 
ani, situată pe țărmul Ocea-

I

în familie; PAROȘENI : Căpi
tanul Florian; LUPEN1 — Cul
tural : Ultimul domiciliu cunos
cut; URICANI: Dragoste la 
zero grade.

t

JOI 10 AUGUST 1972

JOI 10 AUGUST 1972

Soarele răsare la ora 5,-13 -și 
apune la ora 19,29. Zile trecute 
din an — 223. Zile rămase — 
143.

Buciu și Marius Olmazu; 21,00 
Revista șlagărelor; 21,25 Mo
ment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară; 
Buletin de știri; 
Estrada nocturnă.

24,00
0,03 — 6,00

I 
I
I 
I
I

0
piliu

EVENIMENTE

1910 — S-a născut Pom- 
Stefu, militant al clasei 

muncitoare din țara noastră 
(ni. 1942 ) 0 1972 — Tirgul de 
mostre de bunuri dc con
sum (10 — 31) 0 1944 —
Răscoala feroviarilor parizieni 
împotriva ocupanților hitleriști 
0 1865 — S-a născut compo
zitorul rus A. K. Glazunov (m. 
1936).

Filme
JOI 10 AUGUST 1972

PETROȘANI 7 Noiembrie : 
Toamna Chenyenylor; Republi
ca : Love Story; PETRILA : A- 
pcle primăverii; LONEA — 
Minerul: Atunci i-am condam
nat pe toți la moarte; Anlnoa- 
sa : II cunoașteți pe Urban ?;

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Sumarul 
presei; 9,30 Odă limbii româ
ne; 9,50 Cîntă Doina Spătaru; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Melodii populare; 10,30 Clu
bul călătorilor; 11,00 Buletin 
dc știri; 11,05 Melodii dc Con
stantin Alexandru; 11,15 Din 
țările socialiste; 11,30 Selecți- 
uni din opereta „Mușchetarii 
la mînăslire"; 11,40 Sub soare
le lui August — cîntece; 12,00 
Discul zilei; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferit; 13,00 Radiojurnal; 
13,30 Estivală; 14,00 Compozi
torul săptămînii; 14,47 Cîntece 
și jocuri populare; 15,00 Bule
tin de știri; 15,05 Tribuna ra
dio; 15,35 Muzică de estradă; 
16,00 Radiojurnal; 16,30 Știința 
la zl; 16,35 Formația de muzi
ca populară dirijată de Ion 
Drăgoi; 16,50 Publicitate radio; 
17,00 Antena tineretului; 18,00 
Orele serii; 20,05 Zece melodii

ISI
JOI 10 AUGUST 1972

9,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață. Telex; 9,05 Ro
mânia în lume; 9,35 Prietenii 
lui Așchiuță — emisiune pen
tru preșcolari. Povestiri pe de
gete : „Cine ești tu ?". La 
toamnă voi fi școlar: Iți cu
noști cartierul?; 10,00 Curs dc 
limba franceză. Lecția a 11-a; 
10,30 Telecinemateca : „Aven
turile unui tînăr"; 12,50 Tele
jurnal; 17,30 Deschiderea emi
siunii de după-amiază. Emisiu
ne în limba maghiară; 18,30 
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto; 18,50 Tirgul 
de ipostre de bunuri de con
sum — 1972. Transmisiune di
rectă; 19,20 1 001 de seri; 19,30 
Telejurnal; 20,10 Drumul tină- 
rului spre muncă; 20,25 Avan
premiera; 20,30 Litoral '72. In 
direct de pe scena celui de-al 
VlII-lea Festival național de 
folclor. Astăzi vă prezentăm

samblurilor din județele Vran- 
cea și Harghita; 21,00 Tineri 
despre ei înșiși; 21,30 Pagini 
de umor: „Aventuri in epoca 
de piatră"; 22,20 „24 de ore"; 
22,40 Campionatele balcanice 
de natațio, sărituri și polo pe 
apă. înregistrare de la Sofia.

Pronoexpres
La tragerea Pronoexpres din 

9 august 1972 au ieșit cîștigă- 
toare următoarele numere :

Extragerea 1: 44, 42, 3, 
29, 12.

Fond de premii : 1 391 796 lei 
Extragerea a II-a: 30, 11, 10, 

16, 37.
Fond de premii : 460 793 lei.

36,

I

Ieri, temperatura maximă 
a aerului la Petroșani a fosț 
de plus 26 de grade Iar la Pa
ring de plus 19 grade. Minime
le au fost de plus 10 grade atît 
la Petroșani cit șl la Paring,

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme frumoasă și 
călduroasă cu înnourări accen
tuate în cursul după-amiezil 
favorabil precipitațiilor 
formă de averse. Viat 
pînă la potrivit din
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oroape jumătate din , 
»» programului național I 

al S.U.A., pe anul trecut, pen- : 
tru explorarea Lunii.

FAPTUL
DIVERS

PE GLOB
LONDRA. Confirmlnd des

coperirea unui important ză- 
cămlnt de petrol fn largul 
coastelor insulelor Shetland 
din Marea Nordului, repre
zentanții companiilor petro
liere „Shell' și „Esso" au a- 
nunțat că exploatarea ar pu
tea începe efectiv la sfirși
tul lui 1975 sau începutul lui 
1976. Zăcămintul este unul 
dintre cele mai importante 
din regiune, urniind imediat 
după cel localizat la sud de 
Insulele Shetland, care ar 
putea să producă, începînd de 
anul viitor. 20-25 milioane 
tone anual.

Specialiștii atrag, insă, a- 
tenția asupra dificultăților 
deosebite pe care le pune ex
ploatarea noului zăcămint, 
datorită amplasării sale. In 
regiunea respectivă apa este 
destul de adincă (145 metri), 
viteza viatului înregistrează 
uneori 160 km/oră, iar valu
rile ating frecvent înălțimea 
de 30 de metri.

PRAG A. IJupă cum rela
tează agenția CTK, pagubele 
pricinuite agriculturii slova
ce de recentele ploi toren
țiale, inundații, furtuni și 
grindină au fost evaluate la 
360 milioane coroane. Re
giunea cea mai afectată es
te Slovacia de vest, unde pa
gubele au fost de aproximativ 
200 milioane coroane.

BRUXELLES Ultimul su
praviețuitor dintre quintu- 
pleții născuți prematur du
minică a murit luni, s-a a- 
nunțat la Liege. Starea sănă
tății mamei, belgianca Ma
rie-Louise Jaquemaine. in 
virstă de 27 de ani, este insă 
bună.

Muzeul Națio- 
-~-i a anunțat 

descoperirea, pentru prima 
dată in țară, a unei așezări

nului înghețat de Nord. Se 
menționează că locul este bo
gat în urme arheologice și a- 
șezarea trebuie să fi fost în
temeiată pe la sfirșitul erei 

■ glaciale. Așezarea de pe țăr- 
I mul Oceanului înghețat se 

încadrează, prin vestigiile 
-----in cultura 

Ko,n^a, epoca de piatră, 
numită astfel după un mun
te din Norvegia, unde a fost I identificată pentru prima da
tă.

I

Iiucuureaza, prii 
sale materiale, ii 
Komxn din onnr-n

I

MELBOURNE. Doi savanți 
australieni au anunțat că au 

I descoperit in valea viului 
I Genoa, din statul Victoria,

Icea mai veche urmă fosila a 
unui animal vertebrat dez-

Ivoltat. Este vorba de urme
le unei specii de animal am- 

cQre a trăit cu circa 
i urmă, 

urme imprimate in rocile se
dimentare ale unei albii de 
riu aflate acum într-o pește
ră. Animalul, după cite se 
pare primul vertebrat teres
tru, măsura aproximativ un 
metru lungime și cinlărea 
circa 600 kg. Savanții nu 
considerau că animale de o 
asemenea mărime ar fi e- 
xistat in acea perioadă pe 
actualul continent australian.

/-v.u <_uic u trăit cu 
I 350 milioane de ani in 
I urme imprimate în mc 

II
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I

ANVERS. Un violent in
cendiu a izbucnit marți du
pă-amiază, in urma unui 
trăznet in docurile din por
tul Anvers, unde se aflau 
peste 30 000 de baloturi de 
iută. întreaga cantitate de 
iută; precum și decorurile 
teatrului regal și de operă 
au pierit in flăcări, in ciuda 
intervenției pompierilor. Pa
gubele materiale se ridică la 
mai multe milioane de franci 
belgieni

NEW YORK. Iu anul 
fumătorii americani au 
sumat 547 200 000 000 de 
gări, a căror valoare se 
că la aproape jumătate 
costul j

1971 
con-

H- 
ridi-

•n-

IPuse cap la cap, țigările I 
fumate ar atinge o lungime I

Ide 45 de milioane kilometri. | 
adică de 104 ori distanța dc i 
la Pămint la... Lună '

GENEVA. Potrivii unor da- | 
I te statistice publicate de • 
I Organizația

la Pămint la... Lună ’

GENEVA. Potrivii unor
2 publicate

Organizația Mondială a Să- I 
Inătății, pe baza unor cerce- ■ 

tari efectuate in anul 1968, | 
• durata medie a vieții, intr-o 

~ i dezvoltateI aur at a medie a vieții, intr-o i 
serie de țări dezvoltate I

I (S.U.A., Canada, Australia, ■
Noua Zeelandă și Olanda) a I 
înregistrat o ușoară scădere. J

Î Documentul publicat de I
O.M.S. relevă, totodată, că •

printre I 
_ . .... __ re Ion- |
Igevitate la bărbați, 71,8 ani. ■ 

iar la femei — Norvegia, cu I 
76,9 ani 1

I

I pămint 
dc grai

i "Z...............
I multe imobile au fost avaria-
1 te.
I

l publicat
, . .... relevă, totodată,I Suedia se numără /

țările cu cea mai mare

ROMA. Un cutremur dc • 
‘ t avînd o intensitate I 

gradul patru, pe scara I 
Mercalli, a fost înregistrat, I 
marți seara, in regiunea Sa- I 
vona, din nordul Italiei. Mai .
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