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in ziarul
de azi:

Ridicarea nivelului urbanistic
al localităților Văii Jiului

Din sălile de Judecată.
Știința la zl.
CALEIDOSCOP.
Pe urmele materialelor pu
blicate.
(Pagina a ll-a)

în dezbaterea sesiunii consiliului
popular municipal
i, la clubul C.C.P., s-au desfășurat Iucrările celei de a XV-a sesiuni a consiliului
popular muni( ipal.
La lucrările sesiunii. în afara deputaților,
au participat numeroși invitați.
La primul punct al ordinei de zi, sesiu
nea a validat mandatele de deputat! munici
pali, aleși la data de 6 august 1972, ale tova
rășilor Ion Cătuțoiu, Ioan Poporogu, Aurelian
Bortea, Ștefan Scoroșan, Sabin Horea, Gheor
ghe Popa. Aurel Brînduș, Constantin Stoica,
Ioan Florii și Ollo Korcsani, Apoi deputății,
prin vot secret, l-au revocat pe tov. Petru
Sloican, ca membru al comitetului executiv
al consiliului popular municipal (fiind plecat
din localitate), șl l-au ales în comitetul exe
cutiv pe tov. Ioan Poporogu.
La punctul doi, sesiunea a dezbătut preo
cuparea comitetului executiv al
consiliului
popular pentru ridicarea nivelului urbanistic,
înfrumusețarea și salubrizarea localităților ;
modul dc realizare a sarcinilor din hotărîrile
proprii și ale organelor superioare adoptate
în aceste domenii și măsurile ce se impun a
fi luate pentru îmbunătățirea activității. In
urma rapoartelor prezentate pe această temă
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Discuția cu ARPAD KADAR
inceput leneș. Kadar se „încâlzeș'e"
1
- greu
->u și apoi...
ap<
nu-i prea
plac vorbele. Fapte!)
de sâ vorbeas
că. Și totuși fiecare remarcă a
iui „Arpi" îmi spunea, de fie
care dată ceva nou, tulburăI tor :
- Trăim mai mult... (Dupâ o
clipă de tăcere, prea
lungă
parcă) : Cu regimul ăsta de 6
ore oamenii sint mai odihniți.
Uite, de exemplu, ești in schim
bul de Io 18 la 24. Dormi ca
lumea noaptea și a doua zi
ești liber pină spre scară...
Arpad Kadar e tinăr. Are 27
de ani și a intrat în mină ca
vagonetar la 17 ani. Acum e
șef de brigadă.
Acasă la el mergem să vorbim despreî oameni :
mi
— Sint mineri
buni. înțelegi,
MINERI.
Am cinci șefi de
schimb : CONSTANTIN BORȘ,
MIRCEA SICRIER'J, PUIAN PE
TRE, NICOLAE ȘANTA și FRANC1SC BARABAȘ. Unul din ei e
Ide rezervă. Trebuie să meargă
treaba și, cum sintem oameni,
se moi îmbolnăvește cite unul,
merge in concediu... Da' treaI ba iitrebuic să meargă—
— Și luna trecută cum c
- Cum să fie ? Noi zicem
I că e bine. Am dat 103
blocul 0, partea vestică,
țional culcușul stratului
rizontul XIV.
— Nu e dprea mult —
căjesc'.
Alții au dat
ml 1
- Stai că nu merge
treaba ! Noi lucrăm la profil
de 12,5 mc, duritate mare. In
plan aveam 68,80 m. Eu am
totuna
dat peste sută. Nu-i
să dai 100 ml galeiie in TH-4
cum fac alții și 100 ml TH-5
special cum facem noi. Să ve
dem cum stăm cu metri cubi.
* j am dat luna trecută 1285
mc. Unul in TH—4 cu 110 ml
I dă 715 mc. E o diferență, nu ?
. Mtll
Am țl
și IUIIUUII
randament bun : 2,04
mc/post plan.. Eu am dat 2,6
mc, post. Ce zici de asta?
— Ce să zic ? E bine. Dar
I altceva acum : imi spun oa■ menii că „tragi" cel mai tare
| dintre ei...
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de către deputății TRAIAN Bl AJ, prim-vicepreședinte al consiliului popular municipii,
din partea comitetului executiv, și
IO AN
GHINEA, președintele comisiei permanente
de gospodărie comunală și industrie locală,
au luat parte la discuții următorii deputat!:
Ioan Karplnecz, Dumitru Grunță, Ioan Mogoș,
Simlon Mogoș, Adalbert Kalath, Teofll Blaq.
Gheorghe Rush, Dumitru Marco,
Frlederich
Daradics șl Gheorghe Romoșan.
Vorbitorii au analizat multiplele sarcini
ce revin organelor locale ale puterii de stat,
unităților tutelate pentru dezvoltarea urba
nistică, buna gospodărire și înfrumusețare
continuă a localităților Văii Jiului.
Pentru îmbunătățirea activității de viitor
sesiunea a adoptat holărîri corespunzătoare.
In încheierea dezbaterilor sesiunii, a luat
cuvîntul tovarășul CI EMENT NEGRUȚ, primsecrelar al Comitetului municipal dc partid,
președintele Comitetului executiv al Consiliu
lui popular municipal. Vorbitorul a insistat asupra răspunderilor <o revin consiliilor ropulare, tuturor deputaților în ridicarea continuă
a gradului de civilizație a localităților muni
cipiului.

Informații utilitare.
no
Răspundem celor ce
scriu.
Rubrica SPORT, cuprin
zând .știri de ultimă oră
despre desfășurarea Jocu
rilor Olimpice de vară.
(Pagina a Ill-a)

Atelierul de confecții metalice
executate la T.C.M.M. Petroșani.
In
timp ce brigada condusă
de Dionisic Sporea, (planul 2)
pregătește un transport cu lu
crări executate spre destinație,
brigada condusă de lacob Nicoară (prim-plan) execută, tot
in avans față de plan, un siloz
pentru stația de concasoarc de
la Piscu — Aninoasa.
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L. STROCHI

(Continuare în pag. a 3-a)

LA VULCAN

Pentru ca inițiativele minerești să
capete noi vaien(e, se impun măsuri
hotărîte pentru întărirea disciplinei
„îmbrățișarea inițiativelor mi
nerești s-a dovedit, acolo unde
terenul de aplicare a fost fertil,
o nelimitată resursă internă de
care exploatările Văii Jiului dis
pun și sintem departe dc a fi
epuizat la maximum izvoarele
ei, preciza
inginerul
Tiberiu
Dan, șelul sectorului V dc la mi
na Vulcan. O succintă trecere în
revistă a rezultatelor obținute in
valorificarea cît mai judicioasă
a celor trei Inițiative ca urmare
a statornicirii lor la Vulcan, a
scos in evidență că : este necetrei
sar a se lucra din plin
schimburi creînd un plus de
forță umană, iar schimbul care
hotărăște de fapt soarta
pro
ducției de cărbune, este schim
bul patru cel care face aprovi
zionarea și revizia utilajului; o

regie bine organizată. îndrumată
șl
controlată
competent
croind premisele unei
stricte
specializări pe fiecare Ioc
de
muncă ș! sector; o disciplină
strictă in toate compartimentele
minei".
din
Afirmațiile de mai sus,
păcate, nu sînt niște simple tra
de
ze, căci mina Vulcan are
In
învins o tristă experiență
privința disciplinei. In luna iulie
și august a.c., absentele nemoti
vate, concediile medicale „bat"
recordul : 90 de posturi în me
die pe zi nemotivate, și 180 pos
turi la capitolul „boală", iar 150
de posturi concedii de odihnă
peste cifra din grafic, ceea ce a
atras după sine o scădere serioa
să â coeficientului de prezentă
— de la 85 la sută la 70 la sută

— dczorganizîndu-se
brigăzile
de producție și chiar sectoarele.
Așa stind lucrurile, nu este de
mirare, că la sfîrșitul săptămînii
trecute, mina a înregistrat un
minus la producția de cărbune
de 6 500 tone, o cifră care nu-i
de neglijat. In acest context, ar
fi fost de un real folos o mobili
zare totală a colectivului, o va
lorificare mai bună a resurselor
interne, o folosire mai intensivă
a capacităților de producție, fo
losirea cu randament maxim a
celor 360 de minute pentru o
creștere substanțială a producti
vității muncii lucru ce ar fi con
stituit o cale sigură pentru rea
lizarea
sarcinilor
economice.
Faptul că nu s-a reușit mobiliza
rea forțelor într-un moment de
cumpănă în rindul acestui co-
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In dezbatere publică :
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FEMEILOR
Printre proiectele de legi ca
re sti fost supuse spre adopta
re
Conferinței
Naționale a
Partidului Comunist Român din
19-21 iulie 1972, iar apoi supu
se dezbaterii publice se află
și noul Cod al muncii. In le
gătură cu proiectul noului Cod
al muncii și cu alte legi funda
mentale
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu în raportul la Con
ferința Națională a Partidului
Comunist Român arăta că ele
„aprofundează o serie de pre
vederi constituționale, au me
nirea de a perfecționa relațiile
de producție și sociale în con
formitate cu nivelul atins de
forțele de producție, creează un
cadru lărgit pentru conducerea
socială pe baza planului națio
nal unic, pentru afirmarea în
viață a principiilor comuniste".

Una dintre problemele la ca
re s-a referit tovarășul Nicolae
Ceaușescu în cadrul raportu
lui este și situația femeilor. Arătînd că „Femeile reprezintă
mai mult de 50 la sută
din
populația țării, că se bucură de
egalitate deplină In toate do
meniile
activității eeonomicosociale și că
tot ce s-a rea
lizat este reflectată munca fe
meilor", secretarul general al
partidului a indicat că
este
necesar a se acorda mai multă
atenție unop probleme privind
condițiile de muncă pentru fe
mei Ș* maj cu seamă promovă
rii lor în diferite munci
de
partid și de stat.
Proiectul noului Cod al mun
cii în capitolul VII intitulat
„Munca femeilor și tinerilor"
reflectă tocmai această Grijă a

partidului și statului nostru fa
ță de condițiile de muncă ale
femeilor.
In acest context, art. 148 sta
bilește că „în Republica Socia
listă România se dă o înaltă
prețuire muncii femeii, asigurindu-i-se dreptul de a ocupa
orice funcție sau loc de mun
că, în raport cu pregătirea și
capacitatea ei. creîndu-i-se toa
te condițiile pentru dezvolta
rea multilaterală a personalită
ții sale. In remunerarea mun
cii pe care o prestează se apli
că principiul „la munca egală
cu bărbatul, retribuție egală".
Femeile încadrate în muncă
se bucură de măsuri speciale
de ocrotire a sănătății și
de
condițiile necesare îngrijirii și
educării copiilor.
Un
loc important în noul
Cod al muncii îl ocupă reglc-

mcntările cu privire la femeile
gravide, stabilindu-se că
ele
nu vor putea fi repartizate la
locuri de
muncă cu condiții
vătămătoare, grele sau pericu
loase, ori contraindicate
me
dical și nu vor putea fi clîemate la ore suplimentare. Femei
le gravide care lucrează
la
munci grele vor fj repartizate
la alte munci mai ușoare, fără
să li se scadă salariul și Incepînd cu luna a șasea, nu vor
fi
repartizate la munca de
noapte. Aceleași măsuri se sla

Maria PATRUICÂ,
vicepreședintă
Judecătoria Petroșani,
membră a Comitetului
municipal al femeilor
Petroșani
(Continuare tn pag. a J-a)

lecliv — de altfel cu o sănătoa
să tradiție de muncă, cu mineri
priceputi, harnici — s-a datorat
climatului nesănătos, dăunător
din colectiv. Izvorul lui : indisci
plina.
Pornite, din preocupările de
zi cu zi, din experiența, iscusin
ța și cunoașterea nemijlocită a
procesului de producție a unor
oameni dornici de a impulsiona
extracția de cărbune, inițiativele
au prins teren și la mina Vul
can. ..Provocări" lansate de mi
nerii de la Lupeni, Aninoasa și
Dem. D. IONAȘCU
(Continuare in pa%

In cursul zilei de marți, 29
august,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului
Comunist Român,
președintele Consiliului de Stat,
a făcut o vizită de lucru în orașul și județul Brașov.
Desfășurată la scurt, timp du
pă lucrările
Conferinței
Na
ționale a partidului care a adoptat hotflrîrl de Importanță
istorică pentru perfecționarea
activității în toate domeniile,
în perioada de intens avint pa
triotic al întrecerii socialiste,
pe care oamenii muncii
din
întreaga țară o desfășoară în
cinstea aniversării
Republicii,
pentru înfăptuirea cincinalului
înainte de
termen, vizita a
constituit un fructuos dialog al
secretarului general cu ingine
rii, tehnicienii, specialiștii
și
cercetătorii din întreprinderi, cu
cadrele dc conducere ale Cen
tralei industriale de autocamioa
ne
și
tractoare,
cu
con
ducerea ministerului de resort,
o vibrantă expresie a hotăruii
constructorilor de mașini — ro
mâni, germani, maghiari — dc
a înfăptui cu fermitate holărîrile celui de-al X-lea Con
gres al partidului.
La sosirea la Institutul de
Cercetări Și Proiectări pentru
Autocamioane
și
Tractoare,
conducătorul partidului și statuluj este întîmpinat cu pu
ternice urale și ovații de nu
meroși cercetători, proieclanți
și muncitori.
La invitația ministrului in
dustriei constructoare dc ma
șini, loan Avram, și a gazdelor,
tovarășul Nicolae Ceaușescu se
îndreaptă spre platoul din fața
institutului unde se află alinia
te prototipurile unor noi tipuri
de tractoare și
autovehicule
realizate de unitățile constructoa
re de mașini din Brașov, unele
dintre ele după
proiecte ale
cercetătorilor acestui institut.
In fața unor panouri ilus
trative, Gheorghe Trică, direc
torul Centralei de tractoare și
autocamioane, dă explicații asupra diversificării fabricației
de mijloace de transport.
Se
subliniază că pînă acum au fost
asimilate, în urma indicațiilor
date
de tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, tractoare de 30-45,
55, 65 și 80 CP, în timp ce alte
le de 100, 150, 180 și 360 CP
se află în diferite stadii de pre
gătire. urmînd ca în acest cin
cinal să intre în fabricația cu
rentă.
Tn fața altor panouri sînt în
fățișate rezultatele în domeniul
diversificării
producției
de
autovehicule. Directorul Centra

lei industriale arată că cerce
tătorii institutului au în vede
re ca sistema de mașini să cu
prindă cît mai multe elemente
comune, cconomisindu-se astfel
timpul cheltuit pentru proiecta
re și experimentare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
se interesează îndeaproape de
preocupările proiectanților
și
cercetătorilor pentru crearea unor mașini moderne, de mare
ptltere.
Secretarul general al purtidului cere explicații cu privire Io
caracteristicile tehnico-funcționalc ale mașinilor și. ureînd la
bordul autobasculantei de
16
tone,
urmărește îndeaproape
comportamentul acesteia, reco
mandînd mărirea
capacității
cabinei. Totodată, dă indicații
pentru asimilarea mai rapidă
a cutiilor de viteză. în așa fel
îneît într-un timp cît mai scurt
acest tip de autobasculantă să
fie realizat, pentru a putea lucra
pe șantierele de construcții.
Este prezentată în continua
re autobasculanta de 28 tone,
o mașină, care prin greutatea
proprie, ca și prin consumul de
carburanți și lubrifianți se si
tuează la nivelul celor mai bu
ne produse existente pe piața
mondială.
La întrebarea
secretarului
general al partidului privind asimilarea autobasculantei
de
50 tone, directorul Centralei de
autocamioane și tractoare relevă
faptul că, colectivul institutu
lui va prezenta modelul Ia stirșitul anului viitor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
cere specialiștilor și constructo
rilor ca în cinstea celei
de-a
30-a aniversări a eliberării pa
triei, acest produs să intre in
fabricația de serie.
Vizita continuă apoi prin di
verse sectoare ale institutului.
Un prim popas Ia laboratorul de
cercetări. Secretarul general al
partidului, întîmpinat cu căldu
ră-de muncitori și
specialiști,
cercetează un stand pentru
determinarea
puterii
motoarelor,
a consumurilor
și
a
fiilor performanțe. Directorul in
stitutului, inginerul Gorun Kasargian dă apoi explicații
la
bancul de probe și în atelierele
de montaj și experimentare a
unora dintre utilaje.
La încheierea vizitei, condu
cătorul partidului și statului s-a
întîlnit, în sala de consiliu a In
stitutului, cu cadre de condu
cere din Ministerul
industriei
Construcțiilor de Mașini. Cen
trala
industrială
brașoveană.
proicctanti și specialiști. Apre
cierile Ia adresa harnicilor con-

structuri de mașini, a pioiectanlllor și specialiștilor, indicațiile
dale și cu acest prilej do tova
rășul Nicolae Ceaușescu reflectă
preocuparea sa statornică, grija
neobosită pentru ridicarea la co
te lot mai înalte a activității In
toate domeniile, corespunzător
sarcinilor mobilizatoare puse In
fata Întregului popor, de Con
ferința Națională a
partidului.
Ținîndti-se seama atit de ne
cesitățile sporite ale economiei
naționale in plină dezvoltare, cîi
șl de amploarea relațiilor noas
tre pe plan extern, în domeniul
cooperării cu diferite țări, s-n
indicat să fie revăzut programul
privitor la construcția de ma
șini, in scopul realizării
unei
game diversificate de mașini și
utilaje cu caracteristici lehnicofunctionale superioare, inclusiv
de mare forță și tonaj, la nivelul
celor mai noi produse pe plan
international. Referindu-se in acest context la producția de mo
toare, secretarul general a cerut
specialiștilor să se preocupe de
realizarea unor tipuri care să
reducă poluarea și, totodată, s3
conducă la reducerea consumu
rilor de carburanți.
Referindu-se
la
activitatea
desfășurată de Centrala de auto
camioane și tractoare.
tovară
șul Nicolae Ceaușescu i ins slut
asupra necesității unei adecvate
specializări atlt a uzinelor com
ponente ale centrale1, cil*și a
celor ale ramurii, precum și uncl slrînse cooperări între ele.
Abordînd apoi problema produ
cerii de utilaje de o importantă
hotărîtoare pentru progresul in
dustriei construcțiilor de mașini,
secretarul general arală că tre
buie create secții de cercetare
pentru modernizarea
utilajelor
necesare producției, in așa (el
incit să se ajungă la realizarea
unor utilaje de înaltă clasă, atit pentru necesitățile interne,
cit și pentru exporl. Subliniind
că acțiunea de aulodolare a con
stituit un început, dar că în con
dițiile de astăzi, cînd tehnica fa
ce progrese rap’de, nu se mai
poate rămine în vechile tipare,
tovarășul Ceaușescu arală
că
este o obligație de prim ordin
a ministerului de resort, a proiecfanților și specialiștilor să trea
că la întocmirea unui program
de perspectivă. „Dispunem do
forțele necesare, de specialiști,
de muncitori cu o temeinică pre
gătire, astfel că există
toate
condițiile să obținem realizări
de seamă și în acest domeniu".
In acest context, tovarășul
Ceaușescu s-a referit și la nece-

(Continuare în paz.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit delegafia Partidului
conservator din Marea Britanie
La
29
august,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului
Comunist
Român, președintele Consiliului
de Stat al Republicii Socialiste
România, președintele Consiliului
National al Frontului
Unității
Socialiste, a primit, în Stațiunea
Timișul de Jos, delegația Parti
dului conservator din Marea Bri
tanie.
Delegația, care face o vizită
în tara noastră la invitația Con
siliului National al Frontului Unității Socialiste, este alcătuită
din baroneasa Files, membră a
Camerei
Lorzilor,
președinta

Secției britanice a Uniunii euro
pene a femeilor, David
Hunt,
președintele Consiliului Natio
nal al Organizației tineretului
conservator, și Ian Taylor, fost
președinte al Uniunii europene
a studenților conservatori
și
creștini democrats președinte de
onoare al Federației britanice a
studenților conservatori.
La primire au luat parte Con
stantin Drăgan, membru al Con
siliului National al Frontului Unitătii Socialiste.
președintele
Consiliului județean Brașov al
F.U.S., Gheorghe Oprea, consi
lier al președintelui Consiliului
de Stat.
Mircea
Angelescu.
membru al Comisiei pentru po
litică externă a M.A.N., și Ione-

la Cornescu, vicepreședinte al
Consiliului Municipal București
al F.U.S.
In cadrul convorbirii care a
avut loc cu acest prilej au fost
abordate probleme privind re
lațiile dintre cele două țări și
partide. A fost relevată cu sa
tisfacție evoluția pozitivă a rela
țiilor multilaterale româno-britanice, fiind subliniate posibilități
le de dezvoltare a colaborării și
cooperării în domeniile econo
mic. lehnico-șliintific și cultural
dintre cele două state, in inte
resul ambelor popoare, al cau
zei păci' și înțelegerii interna
ționale.
întrevederea s-a desfășurat în-o al moșieră cordială.
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Zzucu uiumurile ca poartă prut puița orașului, și dacă
se iiiinnpia sa jie și uuiiA HOȚEA, după cumpărături, prtviți-o atent, im.puriți-vă chipul ei in minte, pentru că ea
prin faptele ei merita admirafia și respectul nostru, al tutu
rora.
vineri 25 august a.c'. Era ora cind, in plată se lasă li
niștea. Citeva vmzatoare dormitau lingă coșurile cu zarza
vaturi și fructe, Înaintea Dorei, un bărbat, amator ca și ea
de struguri, a luat punga din mina vinzătorului, bucuros
că a mai apucat și el un kil-două și s-a dus. In graba lui
a uitat o sacoșe, din acelea în care sportivii iși duc echipa
mentul. Dora Hoțea a observat abia cind avea punga cu
struguri in brațe și omul care o uitase tiu se mai zărea
nicăieri, >i nici nu s-u grăbit să-l ia imediat, pentru că era
ocupată cu strugurii ei și, oricum, nu i-ar fi putut trece prin
minte că in sacul acela ar putea fi 10 820 de lei. Nu știa
nici ea de ce avea convingerea că in sac trebuie să fie piine.
A luat sacoșa și de față cu ALEXANDRU IONETE, AN1CA GHIOAGA, vinzători de fructe, dezlegind-o, le-a fost
dat să vadă un maldăr de bani înveliți intr-un ziar. „Cred
că pînă noi ani legat sacul la gură, n-a durat mai mult de
două minute" — povestea Dora Hoțea. Cu cea mai fireas
că dintre reacțiile omenești, gindindu-se că acești bani aparțin unor oameni muncitori, că e tn joc răspunderea unui om care va fi avînd soție, copii, Dora Hoțea s-a dus să
predea „comoara" la miliție. Cum tocmai se îndrepta spre
centrul orașului, tn drum s-a întîlnit cu posesorul sacoșei;
transpirat și speriat, după atita alergătură, Vasile Țui, mun
citor forestier la Lupeni, in trecere prin Petroșani — pleca
in concediu la familie, fn comuna Hașa, județul Harghita.
Este oare ceva ieșit din comun în gestul acestei femei ?
Nu, de vreme ce ea însăși nu vede cum ar fi putut proce
da altfel. O femeie muncitoare, la 42 de ani, cu o casă cu
multi copii, tovarășă de muncă a soțului care e de aseme
nea muncitor pe șantier, Dora Hoțea se miră sincer : „De
ce credeți că este acesta un fapt despre care merită să se
discute și să mi se aducă laude ? Cred că oricine dacă ar
fi găsit 10 820 lei ar fi făcut la fel".
Da, e unul din faptele cotidiene ale realității noastre,
este reflectarea unei concepții noi despre relațiile dintre
oameni, este un fapt simplu, firesc, izvorît dintr-o conștiin
ță da înaltă ținută etică, de demnitate.
D. DUMITRESCU

Vedere de la poligonul de prefabricate Livezeni.
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seama a

mișcării

noastre muncitorești

DUMITRU MARINESCU
Un grup de ingineri leningr.ldetil experimentează u
nouă
metoda în domeniul ■ oir irix |iilor : camera cti .» r. Pe u fun
dație se aștern „zidurile" și a< oper șui" viitoarei casc c.x< ■ uInle dintr:o țesătură
sinb’xă
sau cauciucalăj pe acest înveliș
se .ișoa/3 un slrot de amestec de
beton cu armătură metalică; sub
acțiunea unui ventilator puternic
camera inrrpo să tic umflată și
pe>ie 15 minute capătă forma
1 ară, 30 de ore mai lir/in
bolțile de beton sc solldili' .> in
cit pot rezista la orice sai ,n,ț.
Experiențele au arătat c<‘i in nu
mai 36 de orc se pot construi
bolți de 20 m. ,Jn prezent, lingă
Leningrad se construiesc, după
această metodă, depozite pe per
ne de aer pe o suprafață de
I 500 mp

(90 de ani de la naștere)
A evoca personalitatea ace
luia ce s-o născut la 8 septem
brie 1882 la București, in fa
milia factorului poștal
Ștefan
i; Marinescu, înseamnă a trece in
revistă pe unul din militanlii de
seamă oi mișcării muncitorești
din România, DUMITRU MARI
NESCU, care și-o inchinct for
țele, talentul, munca, întreaga
viață luptei pentru fericireo ce
lor ce muncesc.
"X
Din cauza greutăților mate
5 riale, Io numai 12 ani a inceput
să învețe meseria de tipogrof
la întreprinderea
„Speranța"
unde lucru și cunoscutul luptă
tor socialist Alexandru lonescu.
Aici o cunoscut viața și lupta
muncitorimii, a citit cu
nesaț
primele lucrări
și
publicoții
marxiste.
In 1902, datorită legăturilor
intemaționole existente
intre
societatea „Gutenberg" a tipo
grafilor de la noi și asociațiile
similare din străinătate, Dumitru
Marinescu împreună cu olți to
varăși de-ai săi tipografi a ple
cat intr-o călătorie îndelungată
prin unele țări europene
ca :
Ungoria, Austria,
Germania,
Belgia și Franța. Această călă
torie, pe care in mare parte a
fâcut-o pe jos, avea ca scop
specializarea sa in munco
de
tipograf. Călătorio, pe
lingă
faptul că l-a ajutat să se per
fecționeze in meseria sa, i-a dat
posibilitatea să cunoască miș
carea muncitorească din opusul
Europei. Notele sale de călă
torie care cuprind date, aspec
te ale vieții și luptei muncitori
mii din locurile pe unde a tre
cut, ou fost publicate in foile
ton in ziarul „Gutenberg", apoi, in 1904, strinse in broșura
intitulată „Impresii de
voiaj",
întors din călătorie s-a consa
crat cu toate forțele sale mișcă
rii muncitorești alături de militonții revoluționari ca I. C. Fri
mu, Stefan Gheorghiu, M. Gh

Bujor, Al. Conslantinescu, Gh.
Cristescu, C. Rocovski, C. Popoviei, V. Anagnoste, a militat cu
energie pentru refacerea mișcă
rii muncitorești — dezorganiza
ta vremelnic la sfirsitul veacu
lui al XlX-lea - pentru organizorea politică și profesională o
muncitorimii.
La întruniri și
manifestații
intermediul
muncitorești, prin

EVOCĂRI
presei socialiste a vremii, Du
mitru Marinescu a acționat cu
energie pentru demascarea cor
porațiilor, pentru
organiiarea
muncitorilor in sindicate.
In iulie 1907 este prezent in
calitate de delegat la Conferin
ța sindicală de la Galați care
a hotărit constituirea Uniunii So
cialiste din România. La Con
ferința mișcării socialiste din anul 1908, Dumitru Marinescu a
fost ales membru supleant in
Comitetul Central al Uniunii So
cialiste din România. Prin scris
sau prin viu grai, in presă sau
la adunări populare, el a ară
tat fără a minimaliza importan
ța luptelor economice, necesita
tea constituirii partidului politic
propriu al clasei
muncitoare.
„Pentru a infrina setea de ex
ploatare o capitalismului - scria
el - muncitorii nu pot și nu
trebuie sâ-și mărginească pro
paganda și acțiunea numai la
organizare in

..Discuție" în amurg.

Foto : Miron HORGA

Pe urmele materialelor publicate
Promptitudine
In numerele din 10. 12 și 13
august a. c. ale ziarului nostru
.au apărut, la adresa unor uni
tăți din cadrul O.C.L. Alimen
tara, mai multe note critice pri
vind o serie de deficiențe exis
tente în buna deservire a popu
lației. La semnalele critice apă
rute în presă, conducerea O.C.L.
Alimentara a cercetai operativ
starea de lucruri criticată luînd
măsuri de înlăturarea lipsurilor,
de sancționarea
personalului
vinovat de abateri de la norme
le de conduită față de cumpă
rători, comunieîndu-ne că:
Problema magazinului
nr.
103 -Carne" din colonia de jos
a municipiului Petroșani (care
stă închis de mai multă vreme)
s-a rezolvat prin angajarea unui
gestionar corespunzător, așa că

unitatea Va fi în curînd redes
chisă, urmînd a funcționa după
un program normal. Au
fost
sancționate cu
„Avertisment"
pentru diferite lipsuri în mun
că ; gestionara Emilia Gălan de
la magazinul nr. 83 Uricani,
vînzătoarea Iuliana Radu
de
la unitatea nr. 12 „Cafea-dulciuri" din Petroșani, gestionara
Maria Blrcan de la unitatea
O.C.L. Alimentara din
piața
Petroșani și Alexandru Țipțer,
gestionarul magazinului nr. 116
Lonea".
Redacția apreciază receptivi
tatea conducerii O.C.L. — Ali
mentara manifestată față
de
problemele legate în mod direct
de rezolvarea intereselor cetă
țenești, de soluționarea cerin
țelor Și doleanțelor lor îndrep
tățite.

„Stop spălării autoturismelor
în incinta blocurilor
de locuințe !“
Inlr-un articol publicat
în
Steagul roșu din 4 august a.c.
sub titlul de mai sus, se vorbea
despre practica unor proprietari
de autoturisme de a-și spăl a ma
șinile in incinta cartierului de
locuințe „Carpați-,
sustrăgind
In acest scop apa potabilă des
tinată populației.
Rcferindu-se la această stare
de lucruri asociația de locatari
„Carpați" ne comunică, că „toți
posesorij de autoturisme
din
acel cartier au fost avertizați
în scris că le este strict inter
zisă spălarea mașinilor pe dru
murile de acces la blocurile de
locuințe, folosirea apei potabile

in alte scopuri decit cele pre
văzute in contractul pentru fur
nizarea acesteia — in conformi
tate cu articolul 40 din Hotărîrea nr. 7,1969 a Consiliului popu
lar
al județului
Hunedoara
— a cărui încălcare se pedep
sește cu amendă de la 200 la
500 lei.“
Urmează ca asociațiile de lo
catari din întreaga
Vale a
Jiului, împreună cu l.G.C. să
urmărească aplicarea hotărîrii
de mai sus, să ia măsuri împo
triva tuturor acelora care iro
sesc în scopuri nepermise apa
potabilă destinată consumului
public.

sionale... ci trebuie să opună
altă forță a lor bine organizată
și pregătită : Partidul muncito
resc".
A participat ocliv la Congre
sul de reorganizare a partidului
sociol-democrat din anul 1910
prezentind raportul referitor la
statutul partidului precum și ra
portul privind „Presa și editura
mișcării". Congresul l-a ales in
comitetul executiv ol P.S.D. In
toată această perioadă datori
tă capacității sale de organiza
tor, increderii de care se bucu
ra in rindurile muncitorilor
a
fost ales in comitetul de condu
cere al Societății
tipografice
din București - „Gutenberg",
ior in 1910 a devenit președin
tele societății. El a dus o acti
vitate susținută și in domeniul
propagandistic, colaborind
la
mai multe reviste și ziare mun
citorești. Datorită activității sale,
D. Marinescu a atras asupra sa
prigoona și persecuțiile autori
tăților burghezo-moșierești.
A
fost arestat de mai multe ori.
In 1911 a plecat din nou
in
Germania, dar va ține o legătu
ră permanentă cu cei din țară.
In anii 1914 — 1916, pe lingă
participarea asiduă la acțiunile
clasei muncitoare împotriva ne
dreptăților, a militat activ îm
potriva primului război mondial
imperialist. După intrarea Ro
mâniei in război a luptat in re
gimentul 83 infanterie, iar
in
octombrie 1916 a căzut pe cimpul de luptă. La trei ani de la
moartea sa, I. Sion scria in
„Socialismul" din 25 octombrie
1919 : „D. Marinescu a făcut
parte din acea elită de mun
citori români care prin muncă
și sacrificii personale și-a apro
piat cunoștințe temeinice
cialiste, pe care le-a pus
serviciul clasei sale, le-a
pindit in mase".
Stelian POPESCU

Fumatul
oprit !

Pe noua bandă de circulație din Petroșani.

Foto : Ion LEONARD

Călător cu trenul...
„Bani... dai
Confort... n-ai/"

Vara, — sezonul excursiilor
— este o perioadă de intensă
solicitare a rețelei de transport
feroviar, cînd numărul zilnic al
călătorilor (maj ales pe anumit$ rute, zile) se dublează sau
chiar se triplează.
La fiecare început de sezon
estival organele care dirijează
și răspund de transportul fero
viar (călători). fac larg cunos
cut intențiile lor, acțiunile pre
conizate, ca tuturor călătorilor
să li se asigure o călătorie
confortabilă.
Ce rămîne pînă la urmă din
noianul acesta de lăudabile pro
misiuni ? Să vedem situația
concretă din stația C.F.R, Pe
troșani :
...Dimineața, ora 9. A sosit
trenul personal 2 016 de la Simeria cu direcția spre. Bucu
rești. Mulțimea de călători' dă
buzna spre uși, nerăbdătoare să
se vadă în vagoane :
strigăte.'
îmbrînccli. cîte un țipăt și chiar
cuvinte dure se încrucișează
în văzduh. In acest timp stația
de amplificare a gării.
biroul
de informații, tac chitic, fără
să informeze călătorii că
în
gara Petroșani acestui tren i
se maj atașează cfteva vagoane
Și deci : ..Stimați j călători (caro
pentru bani; lor dați pentru bi
let au dreptul să pretindă con
diții confortabile de călătorie)
să poftească și în acele vagoa
ne !“ Nu. Nici pomeneală
de
așa ceva. De Ce să nu fie aglo
merație la vagoane mai
ales
că și la casa de bilete (o singu
ră casă deschisă vara. în plin
sezon turistic) este de asemenea
o învălmășeală de nedcscris ?

Aceeași situație și cu accele
ratul de noapte spre București
— Constanța. La acesta, numă
rul vagoanelor este insuficient;
ultimele vagoane ale garniturii
garate pe linia a IlI-a sînt toc
mai în dreptul magaziei
de
mărfuri unde nu este nici ilu
minație
corespunzătoare
și
nici peron, îneîț călătorii se ca
țără în tren pe bîjbîitc. agățîndu-se cu greu de
treptele
înalte. In vagoane întîlncșli
frecvent cazuri cînd sint elibe
rate 2—3 bilete pentru un loc,
ceea ce dă naștere la discuții,
enervări, certuri. In
schimb,
conductorii de tren nu sesizea
ză direct stațiile principale, con
ducerii regionale, absolut TOA
TE cazurile cînd
găsesc eli
berate mai multe bilete pentru
un loc. pentru a se lua, în sfîrșit, măsuri hotărî te contra ca
sierilor distrați care te pun în
situația îneît după ce ai dat
bani buni, munciți cinstit, pen
tru rezervarea locului în tren,
să găsești locul ocupat de un
călător (sosit cu un minut înain
tea ta) dar care a primit un
bilet pentru același loc.
La acceleratele cu locuri, in
dicațiile de exploatare sînt cla
re : este permis să se vîndă
doar atitea bilete cîte
locuri
există — plus â bilete în picioa
re la un vagon.
Nerespectarea acestor lucruri
duce la păgubirea directă a ce
tățeanului care numai în condi
ții confortabile nu călătorește...
Regionala C.F.R. Deva are obli
gația să ia măsuri de îndreptare.
St. PUIU

I

© UN NOU MATERIAL
SINTETIC
Chim știi polonezi au realizat
un material de construcție pe
care l-au denumit izotar. Noul
produs este elastic, aderă etanș
la orice suprafață, poate li
vopsit în orice culoare și se în
treține ușor prin spălare
cu
detergenți sau solvenți. El
va
putea ti folosit pentru dușumele,
ca material lono-izolator pentru
mari întreprinderi industriale și
pentru punțile navelor.

V
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In Anglia s-a realizat și ex-perimenlat o nouă
aparatură
destinată cercetării și diagnosti
cării unci game întinse de ma-ladii ale creierului;
tumori,
chisturi, hemoragii. Combinind
rapiditatea și precizia unui or
dinator numeric cu înalta sen-,
sibilitatc a detectorilor cu raze
X, noul aparat permite obține
rea unei cantități însutite de
informații cu ajutorul fotonilor,
razelor X in comparație cu mo
delele obișnuite de radiografie.
El oferă posibilitatea obținerii
de informații precise
asupra
naturii și amplasării țesuturilor
bolnave fără a cauza suferințe
fizice sau psihice bolnavului.

0 TRATAREA MIGRENELOR

Cadru spre Muzeul mineritului.
Foto : V. IORDĂCHESCU
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Un tribunal puțin obișnuit

„Finlandezul zburător"
La actualele întreceri olimpice a fost invitat și celebrul
atlet Paavo Nurmi, denumit „finlandezul zburător". Din pă
cate el nu s-a putut deplasa la Munchen. fiind bolnav. El
este in vîrstă de 75 de ani. Intre 1920 și 1928 Numii a cu
cerit șase medalii olimpice individuale de aur și două în
cadrul probelor pe echipe. El a deținut nu mai puțin de 20
recorduri ale lumii la diferite probe de alergare pe distante
între 1 500 și 20 000 de metri !

Fiscul păcălit

JAPONIA — Boh Brierley, „omul pasăre" australian,
în virstă de 34 ani, a efectuat cu succes o serie de zboruri
atîrnat de un „zmeu" mare de forma aripilor <le liliac, in
cadrul unor demonstrații in
prefectura Ehime, Shikoku.
Pentru ridicarea Iui la o înălțime de 200-3'10 ni a fost folo
sită o ambarcațiune cu motor.
In foto : Bob Brierley „zburînd" deasupra plajei japo
neze Karakohama în orașul Imabari.
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Friederich Flick, cel mai bogat om din R.F. a Germaniei.
Averea sa a fost evaluată la aproximativ 4 miliarde mărci.
-Fiscul a avut insă o neplăcută surpriză aflind că nu va putea in
casa nici măcar un pfening din drepturile de succesiune ce
i s-ar fi cuvenit, intrucît Flick a fost găsit „sărac, lipit pămintului". Miliardarul avusese grijă, încă din viață, să
treacă treptat imensa avere pe numele celor doi fii și pa
tru nepoți ai săi ?!

I
|

A încetat de curînd din viață, in virstă de 89 de

In Suedia s-a realizat o fe
reastră anti/gomol. Geamul obiș
nuit este înlocuit cu citeva stra
turi de sticlă extrem de subțiri
intre care se află aer. Rama aceslci ferestre nu lasă să treacă
zgomotul și păstrează în bune
condiții căldura.

0 CENTRUL GALACTIC SURSA
DE RAZE GAMMA

După aproape 4000 de ani
Pe valea Eufratului, in Irak, au început pregătirile pentru construirea primului observator astronomic ce va funcționa in această (ară în vremurile moderne. Cu aproximativ
2 000 de ani înaintea erei noastre, pe aceleași meleaguri, in
vestita cetate a Babilonului s-a aflat cel dinții observator
astronomic din istoria omenirii...

© FEREASTRA ANT1ZGOMOT

Pe principalele axe de trafic
din S.U.A. se montează o rețea
de aparate radar care fotografia
ză automat toate vehiculele < e
au comis infracțiuni la legea cir
culației. Aparatele de suprave
ghere, care se montează din 2
in 2 km de-a lungul șoselelor,
fixează pe peliculă imaginea au
tomobilului contravenient, aceea
a conducătorului și a pasageru
lui din față, numărul dc înmatri
culare, ora și data infracțiunii,
viteza reală a vehiculului și di
ferența acesteia față de viteza
maximă permisă, locul undo a
fost comisă infracțiunea și va
loarea amenzii.
După cum se știe, in S.U.A. se
comit cele mai multe infracțiuni
pe drumurile publice și, în con
secință. se înregistrează cel moi
mare număr de morți in acciden
tele de circulație.

După dragoste, violență...

Grăbiți-vă !

In Franța s-a experimentat cu
succes un uou tratament al mi
grenelor. Bolnavilor li s-a admi
nistrat un produs care asociază
acțiunea a două medicamente cu
noscute — tartralul de ergotamină și cafeina, cu aceea a antimeticului clorhidrat de ciclizină. Din 47 de pacienti 24 au
fost vindecați de migrenă
cu
numai două asemenea compri
mate pe zi.

0 RADARUL ȘI CIRCULAȚIA

Alj MacGraw, celebra actriță din nu mai puțin celebrul
film „Love Story" turnează actualmente în Texas, împreu
nă cu Sam Peckinpah, un film cu totul diferit de primul. Ea
joacă rolul soției unui spărgător de bănci. După cum rela
tează „L* Express", filmul va fi „presărat" cu nu mai puțide 20 de cadavre și mii de împușcături !

ln Italia s-a deschis sezonul
de vinătoare. Autobuzele, tre
nurile și alte mijloace de lo
comoție au fost luate dumi
nică cu asalt. Un mare nu
măr de... vînători au căzut
victime ale freneziei și con
fuziilor vinătorești. Recordul
il deține, în prima zi de vi
nătoare, localitatea Empoli de
lingă Florența, unde 25 de
vînători au ajuns la spital!

DEPISTAREA MAIADI1IOR
CEREBRALE

N. Gh.

Todd Hollenbach, un judecător din Louisville, statul
Kentucky, a avut ideea de a pune bazele primului tribunal
ecologic din Statele Unite. Tribunalul luptă împotriva poluă
rii și este sprijinit de majoritatea cetățenilor din oraș. Pri
mul verdict, prima amendă : judecat „de urgență", cetă
țeanul Marvin Fry a fost condamnat să plătească o amendă
de 500 dolari, fiind prins aruneînd gunoi in grădina veci
nului !

Vînătorească

<________

'y‘ ncredereo e un
lucru
deosebit și tocmai pen
tru aceea nu se poate
acorda oricui. De un ostfel de
adevăr s-au convins și V. M.
cu D. I. care, oameni de bună
credință, aflindu-se in tren, au
lăsat în grija lui Ion Damian,
cunoscut de al lor și tovarăș
de compartiment,
bagajele.
Pentru citeva
minute
doar.
Timp suficient insă pentru ca
D. I. să inhațe Io repezeală ba
gajele încredințate, să se dea
jos din tren și să caute a-și
pierde urma.
Tocmai acest lucru insă nu
i-o reușit, astfel incit luindu-i

In apropiere de Zurich (El\<-,
lia) pe o Jinie
experiment.îld
funcționează un nou mijloc de
transport public. Este vorba de
un vehicul actional de mok-.ire
elccirice, care circulă cu o vite
ză de peste 100 km pe oră, pe
două cabluri aeriene dc rulare,
■suspendate de un ^blu purtător.
Nccesitînd o infrastructură ușoară, fiind confortabil și nepoluanl, ușor de automatizai, aero
buzul asigură transportul a
18 000 de persoane pe oră. La.
fiecare extremitate a liniei -e
află un circuit de așteptare pe
care vagoanele se deplasează < u
o viteză mică, unde se efectuea
ză operațiunea de imbarcare-debarcare a pasagerilor.

N
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O companie vest-geniiană
de asigurări a organizat re
cent un sondaj in rindurile
a peste 5 000 de asigurați, că
rora le-a pus o singură între
bare : — Sinleți de acord să
fie interzis fumatul in timpul
orelor de lucru ? 67)) la sută
din nefumători și 42,9 la su
tă din fumătorii chestionați
au răspuns afirmativ !

Unele firme turistice occi
dentale au găsit un nou pro
cedeu de reclamd. Indemnind
clienții să viziteze Italia, unele afișe conțin texte de fe
lul următor; „Grăbiți-vă să
vedeți Italia pină <ind como
rile de artă nu-i vor fi dis
truse'’... Se face aluzie la si
tuația dificilă în care se află
unele muzee italiene și colec
ții particulare din care in ul
timii trei ani au fost furate
aproximativ 4 000 opere
de
artă! Pagube însemnate sint
aduse patrimoniului artistic Italian și de „amatorii (le amintiri”, care reușesc în Iim
pui vizitelor, să fure cîte un
fragment de sculptură,
sau
să-și lase semnăturile pe cîte
o frescă... Asemenea vandallsine aduc rtaliei pagube de cir
ca un miliard lire pe zi 1

vind deja șose condam
nări, Niculiță Gheorghe din Predeal o fă
cut el ce-a făcut, astfel incit
s-o moi ales cu una. Co să fie !
Venit in municipiul Petroșani,
chipurile pentru a se angaja,
s-o apucat să bage mina in
buzunarul lui K. D. Nu s-o ales cu mare lucru : niște acte
și suma de 95 lei. S-o oles in
schimb cu doi ani închisoare.
Poate de rindul acesta va con
sidera că in sfirșit, e deojuns.

A

0 AEROBUZ CU CABLU

urmele, miliția l-a găsit toc
mai cind se dichisea deja cu
una din hainele din bogojele
furate.
Acum, i s-a dat un costum
inlreg. E drept cam văigat, dar
e vorba de un magazin unde
nu merge nimic... Io alegere.
Timp de doi ani va rămine așa, apoi, ar—fi cazul să se în
vețe minte.
u, n-o fost ceasul râu,
o fost obiceiul rău.
Pentru că nu ceasul a
luat obiceiul, ci obiceiul
o
luat ceasul. Adică nu chior obiceiul ci Farcaș Alexandru din
Vulcan, care purta acest obi
cei. Ceasul era de fapt ol fa
miliei D. iar obiceiul ol celui
pe care l-am numit mai sus.
Numai că ocesta din urmă, s-a
gindit să le unească și să rămino el și cu ceasul și cu obiceiul. Dar n-a rămas. Adică
tot a rămas cu ceva : cu 1 an
și 2 luni închisoare.
oind să
ciștige mult
Marin Stănculete din
Petrilo a pierdut.
A,
nu ! Nu omenio, că pe aceasta
n-o avea. A pierdut terenul de
sub picioare și o fost prins cu
roșiile... umflate.
Umflate la
preț : 1,70 lei kilogramul in loc
de 1,30 kg.
Așa că a fost... umflat și el.
Pentru 5 luni. Timp suficient
pentru co să se... desumfle'

I

Astronomia razelor gamma a
lost inaugurală abia acum < ițiva
ani cind,
datorită
satelitului
„O.S.O.-3", s-a observat o radia
ție cu energie foarte mare ernisă pe toată întinderea C aii
Lactee. Ea era deosebit dc in
tensă în.direcția centrului galac
tic. O serie de observații efec
tuate din balon de savanții ame
ricani și australieni au dovedit
că emisia din centrul galactic
provine in mare parte din trei
surse discrete a căror poziție a
fosl determinată cu aproximație
de 1 grad. Două din aceste sur
se coint id cu două surse de raze
X și este probabil că emisia lor
gamma constituie prelungirea
la energia foartif înaltă a emi
siei X. Natura acestor surse șt
modul în care radiază sini, deo
camdată, necunoscute.
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Pentru ca inițiativele

f iii să trec
pe la mină

minerești să capete

noi valențe
(Umiart din pag

/)

Uricani, l-nu răspuns chiar din
primele zile apioope 23 do bri
găzi dc la Vulcan. Reconstituind
«fotolr- c'nstntfim . abatajul nr. 2
din V)' < ul 8 — Vastle Chcța; abatajul nr. 7 din stratul 3 —
Ioan Bud; abatajul ni. 3, blucul
1. Mihal Dudcscn; abatajul 3,
blocul
>cul 1 — loa» Calotă; ahalc jul
3, bloc zero — Petru Aillnc ăl;
Vespasian
Calanj,
Ghcorghe
Buhuțan
Dionfsfe

doua cicluri în
medie, pe lună, in aba
taje frontale" n realizat un plus
de 5 739 tone cărbune peste sar
cinile de plan, iar Mihai Dudescu, îmbrățișind ideea aninosenilor, a
realizat un
plus
de
peste I i>O0 tone. Prin urmare,
dintr-un număr de 55 brigăzi,
70 la sulă au posibilități de apli
care a inițiativelor care trebuie
să capele noi valențe pe tribuna
întrecerii socialiste. Intr-un anu
me fel. inițiativele au însemnat
pentru
miDerii vulcăncni o
școala
un fel dccălire, o
scoală a muncii, o resursă inepuizabi'ă de resurse active și
practice.
— De cînd ești șef dc brigadă,
tovarășe Buhuțan ?
— De curind, adică nu-s eu
primul — se destăinuie Gheor
qhe Buhuțan, șeful front al iștilqr
diD stratul 13, blocul 2 — In
ultimele luni, datorită fluctuației
de oameni, s-au mai
perindat
doi .șefi" prin frontalul acesta.
In fiecare zi vin la muncă tot
alti muncitori. Lipsesc 5—6 oa
meni ori nemotivat, ori cu foaie
de boală și concedii dc odihnă...
Acolo unde inițiativele
au
fost eșalonate în timp, aplicarea
lor a cerul o perfectă organi
zare a aprovizionării materiale,
o judicioasă plasare a forței de
muncă, folosirea celor 360 de
minute din pliD — Ia Uricani,
-Lujcni ?i Aninoasa — au dat
Fczullalele scontate. Cei intere
sați în bunul mers al procesu
lui de producție spuneau : în
sectorul nostru avem pe schimb
„cam" 1—2 oameni de regie,
bd „gol” care s-ar putea să nu
lie umplut niciodată ; doi oa
meni să aprovizioneze 5—6 aba
taje cu materiale este peste pu
tori (ing. Mihai Cioiu, sectorul
V), concediile de odihnă — 10
—15 oameni peste norma ad
misă — plns nemotivații, plus
bolnavii, ne-au dereglat com
plet ; lipsa personalului de re
gie. mai ales in abataje, a de
reglat ritmicitatea, a iărlmițat
omoq-.iilatea
brigăzilor
(ing.
Ghcorghe Dinuță,
sectorul I);
orice plan de măsuri ai stabili,
orice studiu al încerca, în situa
ția creată, nu poți realiza ni
mic. noi cel puțin, în sectorul
de investiții am redus regia la

zero (ing. Iulian Flllp. șeful sec
torului investiții).
— Condiții de front, posibili
tăți de ei■xtindere
‘
a inițiativelor
................
există — spunea ing. Emil Ma
ru. directeiorul exploatării — re/uitatele obținule in lunile iunie, iulie■ și parțial in august
ne- i dcmonsl ral-o, dar,
așa
cun> sc intimpia (cileodnt.i) nm
scăpat friiele din mină. Pe lin
gă faptul că absențele neniotivate se nu nț in constante la 90
—95 posturi je zi, concediile
de boală sc triplează, int la cani ediile de odihnă nm depășit cu
mult procentul dc 8,4 la sută
din efectiv. Pentru a ne redre
sa, omitelul oamenilor muncii
a luat o serie de măsuri menite
să pună stavilă valului de absi nțe. \ om organiza, chiar dc
a/i. consilii familiare active
< are se vor deplasa acasă la cei
care lipsesc dintr-un motiv sau
altul, aplicînd sancțiuni severe
acolo unde situația o cere. Nu
putem tolera ca o mină cu po
sibilitățile noastre să se împot
molească tocmai acum.
Măsurile preconizate chiar șl
Ini ceasul al doisprezecelea, ni
se’ rar salutare. Se naște însă,
Ini mod firesc, o întrebare: de
ce1 s-au lăsat lucrurile să ajungăj pînă aici ? Cum se face că
întregul corp tehnic-inqineresc
șe afla în concediu în a doua
jumătate a lunii iulie și în au
gust ? Dc ce s-a admis ca un
număr de peste 150 muncitori
să plece în concediu în lunile
iulie și august ? Răspunsul îl
găsim in slaba evidență a pla
ni fu-ării concediilor — la sec
torul 1 de exemplu se număra
Pe „degete" clne-i plecat și ci
ne nu. Legea cu privire la pla
nificarea 'oncediilor nu-i res
pectată
de altfel nu-i sinqura
exploatare din Vale care în
calcă normele legale de j lanificare a concediilor — cadrele
lehnico-inginerești au o lege aparle — iulie și august. Situația
de fapt nu ne mai miră.
La mina Vulcan s-ar putea da
un puternic impuls extinderii
inițiativelor, ceea ce evident
va duce la asigurarea ritmicită
ții producției de cărbune dacă
se va trece, imediat și fără echivoc la măsuri concrete pri
vind întărirea disciplinei. La ora actuală
există
posibilități
pentru ca Inițiativele minerești
să fie îmbrățișate de 80 la sută
din numărul total al brigăzilor
de producție. Poate că situația
creată impune măsuri eficiente
în sprijinul ideii că inițiativele
cer o perfectă organizare mate
rială și umană și că
avînd
front pregătit n-are cum să nu
se ajungă, prin aplicarea lor,
la rezultatele scontate. Și, cum
este firesc atunci cînd s-a In
sistat. cînd a existat preocupa
re pentru bunul mers al produc
ției,
minerii au obținut și
rezultatele dorite. Măsurile pri
vind întărirea disciplinei vor fi
probabil o altă inițiativă a co
lectivului minei Vulcan.

(Unitare din pag

FEMEILOR
(Urmare din pag. I)

bilesc și pentru femeile care
alăptează. Concediul dc mater
nitate este prevăzut a fi dc 52
zile înainte de naștere și 60
de zile după naștere, iar dacă
femeia naște înainte de expira
rea concediului prenatal, con
cediul postnatal se prelungește
eu numărul zilelor de conce
diu prenatal nccfecluat. Pen
tru femeile cu copii mici, șc
asigură, prin lege. în scopul
alimentării și îngrijirii, pauze
în timpul programului de lucru
dc o jumătate de oră, la inter
vale de cel mult 3 ore. La aceslc pauze se adaugă timpul
necesar
deplasării, dus
și
întors, la locul unde se găsește
copilul. A.este pauze se acor
dă pînă cînd copilul împlineș
te 9 luni, iar în cazul unor
copii care pun probleme deo
sebite, pînă cînd aceștia împli
nesc 12 luni. La cererea mamei,
pauzele vor putea fi înlocuite,
cu reducerea programului nor
mal de lucru cu 2 ore zilnic,
iar pentru cele cu program de
lucru de 7 ore sau mai mic,
cu 1 oră. Pauzele sau reduce
rea programului de lucru acor
date în scopul alimentării
și
îngrijirii copilului se includ în
timpul de muncă Și nu au con
secințe asupra remunerării sau
altor drepturj materiale.
Avantaje deosebite sînt pre
văzute pentru femeile care au
copii bolnavi, maj mici de 3
ani, prin acordarea cu avizul
medicului a unor concedii plă
tite, pentru îngrijirea acestora,
care nu se includ în concediul
de odihnă.
De asemenea, pentru femeile
cu copii în vîrstă pînă la 6 ani
pe care îi îngrijesc pot lucra
cu 1/2 de normă, dacă nu bene
ficiază de
creșe sau cămine.
Timpul în care lucrează astfel,
se va considera la calculul ve-

Reînnoiți-vă abonamentele
la ziarul „Steagul roșu
Prețul unui abonament este de 8 lei lunar,
24 lei trimestrial.

Abonamentele pe luna septembrie se fac la
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri. pînă 'a data de 31 august a.c., inclusiv.

ASIGURAȚI-VA DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

— Muncitoresc : Floarea soa
relui; Cultural : Olesia; URICANI: Copacii mor In picioa-
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Soarele răsare la ora 5,36
apune la ora 18,56. Zile trecute
din an — 243. Zile răm■ <
123.

EVENIMENTE

O 1877 — Trupele român
cuceresc reduta Gri vita
în
timpul războiului pentru inde
pendenta națională (95 de ani)
0 1891 — A murii Emanoil
Bacaloglu, fizician și matema
tician, participant la revoluția
din 1848 (n. 1830 < 0 1935 — A
murit scriitorul francez Henri
Burbusse (n. 17 V 1873);

Filme
MIERCURI 30 AUGUST
PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Prințul Balaia; Republica: Piroșmani; Tarzan; PETRILA :
Farmecul ținuturilor sălbatic?;
I.ONEA — Minerul: Fuga, se
riile I și II; VULCAN: 12 scau
ne, seriile I și II; PAROȘENI:
Trimis extraordinar;
LUPENI

MIERCURI 30 AUGUST
6,00 Muzică și
actualități;
7,00 Radiojurnal; 8,00 Sumarul
presei; 9,30 Viața cărților; 9,50
Trompetiști de muzică ușoară;
10,05 Cîntece și jocuri popu
lare din Muntenia; 10,30 Vreau
să știu; 10,50 Muzică din ope
rete; 11,00 Buletin de
știri;
11,05 Duetul
vocal
Dagmar
Friederich — Sigfried Uhlerjbrock; 11,15 Consultație juridi
că; 11,30 Ne-ntrecem cu anii
— cîntece de muncă; 12,00 Dis
cul zilei; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și
interpretul
preferat;
13,00
Radiojurnal;
13,30 Estivală; 14,00 Buletin de
știri; 14,05 Compozitorul săptăminii; 14,40 Soliști de muzică
populară;
15,00 Buletin de
știri; 15,05 Fișier editorial;
15,15 Pagini din operete; 15,30
Muzică de estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16,30 Știința la zi; 16,35
Consonante lirice — muzică ușoară; 16,50 Publicitate radio;
17,00 Buletin de știri;
17,05
Tinăra
generație
răspunde

O informații utilitare

prezent; 17,25 Arii din opere;
17,45 Muzică ușoară; 18,00 Orele serii; 20,10 Zece melodii
preferate; 20,45 Melodii popu
lare; 21,00 Buletin de
știri;
21,05 Revista șlagărelor; 21,25
Moment poetic; 21,30 Bijuterii
muzicale; 21,45 Orchestra Kay
Warner;
22,00
Radiojurnal;
22.30 Concert de seară; 23,00
Buletin de știri; 23,05 Concert
de seară — continuare-, 24,00
Buletin de,știri; 0.03-G,00 Es
trada nocturnă.

tislul Aurelian Ocla
17,50
Panoramic
științific:
Noutăți din clinicile
ieșene;
18,10 Interpret îndrăgiți
de
muzică populară: Ileana Constantinescu, Maria Pietraru,
Dumitru Sopon și Maria Cioba
nii; 18,30 Timp și anotimp în
agricultură;
19,00
~
Tragerea
Pronoexpres; 19,10 1 001 de
seri; 19,20 Jocurile Olimpice
de vară — 1972; 20,00 Telejur
nal; 20,30 Teleobiectiv; 20,50
Tclecinemateca : Mari filme
despre iubire i „Un bărbat și o
femeie" cu Anouck Aimee și
Jean Louis Trinlignant-,. 22,35
„24 de ore"; 22,50 Jocurile Olimpice de vară — 1972.

- Dacă așa spun ei, ața o li
Mie nu-mi place să obosească
altul pentru mine Și am oameni
buni...
...li cer să-mi «orbească despre
oameni. Atunci Kadai mijește ochii. Rostește fiecare nume rai dc
parcă s-ar teme sâ nu-i încurc
cumva IOSIF POP, ION HADA,
BENIAMIN KISS,
ALEXANDRU
MARTON, CO5TICA MORARU.
- Dar luna asta ?
- Și luna asta am depășit „bi;or" planul. Sub 10 ml peste
plan nu-mi amintesc să fi
dc multă vreme. Dai de ce
întrebi T lnlrcobă-l pe șeful
sector și-o să-ți spună el. Eu
in concediu... Oare ce-or li făcind
oamenii mei ? Miine am să trec
pe la mină. Negreșit o să trec.
So le spun ceva. Nu l-am între
bat ce le va spune. Poate e mai
bine așa : minerii au vorbele loi
tainice, șoptite, l-a învățat să vor
bească pămintul. Au ascultat gla
sul lui.

Solicitudine
limenlar din cadrul complexu
lui comercial vulcănean.

chimii, In muncă, timp lucrat
cu o normă întreagă.
In scopul îmbunătățirii con
dițiilor de muncă ale femeilor
prin art. 143 din cap. VI pri
vind proiecția muncii și asi
gurările
sociale, se stabilește
că femeilor nu ii se poate des
face contractul de muncă, din
inițiativa
unității în caz de
graviditate. în timpul
conce
diului de maternitate, în perioa
da de alăptare. în perioada cît
îngrijește copilul bolnav
în
vîrstă de pînă la 3 ani. pre
cum și timpul cît solul satisface
serviciul militar.
Din prevederile legale enu
merate constatăm că. prin pro
iectul noului Cod al muncii, se
creează cadrul legal în care fe
meile din Republica Socialistă
România să-și poată exercita
dreptul Ia muncă. De subliniat
este însă faptul că în condi
țiile societății socialiste în care
dreptul la muncă este garan
tai, fără nici un fel de discri
minare, prin
proiectul noului
Cod al muncii se prevede obli
gația de a munci.
articolul 5 din proiect preci
zează că „munca in condițiile
societății socialiste formează și
dezvoltă între
oameni relații
noi de colaborare, de întraju
torare și respect reciproc
—
potrivit principiului toți pen
tru unul și unul pentru toți —
contribuie activ la formarea Și
dezvoltarea multilaterală a per
sonalității umane".
Totodată noul Cod al muncii
subliniază datoria de a munci,
pentru toate persoanele
apte
de muncă și care nu urmează
cursurile vreunei școli. începînd
cu vîrsta de 16 ani Și pînă la
vîrsta de pensionare.
Așa cum am arătat ma; sus,
în raportul la Conferința Na
țională a
P.C.R.,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a referit
și la necesitatea promovării fe
meilor în munci de conducere
de partid și de stat. Această
propunere s-a concretizai prin
alegerea unui număr de femei
în Comitetul Central al P.C.R.
constituind totodată cea
mai
vie dovadă a faptului că In
tr-adevăr în România socialis
tă femei; i se asigură largi po
sibilități de afirmare în condi
ții de deplină egalitate socială
cu bărbatul, beneficiind la mun
că egală cu acesta de o re
tribuție egală, de măsuri spe
ciale de ocrotire. Femeii
îi
este garantat dreptul de a ocupa orice funcție sau loc de
muncă în raport cu pregăti
rea sa, pentru a-și aduce con
tribuția la dezvoltarea produc
ției materiale și a creației spi
rituale, asigurîndu-i-se totodată
condițiile necesare pentru creș
terea și educarea copiilor.

I
I
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Polo: Ion LICIU

Răspundem celor
ce ne scriu
to UN GRIJI’ DE ELEVI, U M. Vulcan Elevii ce ui
azâ școala profesională — curs seral — (ucenicie la lo
cul de muncă) care efectuează practica în producție, bene
ficiază, în conformitate cu prevederile FLC.M. ni. 240/1961
țl H.C.M. nr. 795/1960 de echipament de protecție ne tim
pul îndeplinirii sarcinilor încredințate, dacă activitatea lor
se desfășoară la un loc de muncă pentru care
nrevede
In normativ acordarea de astfel dc echipament.
Inlrnclt Insă dv, aveți contract direct cu unitatea unde
vă desfăvirațl practica școaln nu vă poate asigura și echi
pament de lucru.
to 1 C Petroșani Conducerea centrului de distribuire
a energiei electrice Petroșani confirmă. în răspunsul sau
adre*»t redacției justețea celor sesizate de dv cu nrivir'
la iluminatul public al străzilor M Rogălniceanu Gli B 1
rițiu și V Ale' indri din Petroșani Informîndu-ne că a l’> 11
măsuri de înlocuirea becurilor ar?” sau sparte

to- MinAI PERJI). Pctrlla Cu țoale stăruințele, nu am
reușit să descifram scrisoarea dv.. motiv pentru care vă
rugăm 3ă treceți pe la redacție.
Q AUREL SATURN. Banița. Pentru soluționarea pro
blemei despre care ne scrieți, rugăm a vă adresa biroului dc
stare civilă din cadrul Consiliului popular al comunei Bănită
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Ieri, temperatura maximă
fost la Petroșani de plus
grade, iar la Paring de plus 14
grade. Minima din cursul nop
ții a fost de plus 8 grade și
respectiv, de plus 7 grade.
PENTRU URMĂTOARELE 24
DE ORE! Vreme in general
instabilă, cu cerul mai
mult
noros favorabil precipitațiilor
sub formă de averse de ploaie.
Vint slab pînă la potrivit din
serlori

Informații utilitare
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• ALEUU STAN Paroșeni. Transferul Iu cerere b
puteți obține numai cu acordul unității la care munciți
și al aceleia la care doriți să vă transferați, pentru motive
bine justificate cum ar f| apropierea de familie, trecerea
într-o muncă corespunzătoare pregătirii ocuparea unui pori
prin concurs ș.a.m.d
to GHEORGIIE SAVUȚ, Lupeni Sporul
de vechime
neîntreruptă în aceeași unitate nu face parte din salariul
tarifar Deci el nu se cuprinde In calcularea pensiei
«■■BiQtavBBniBCiafFetBrQaaBaiDaiQn

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

■ ■

-

Cu multă nerăbdare, am aș
teptat 51 euoluția „cadeților"
de lu Jiul. Mai mult ca oricind, tocmai de la această echipă se a^teapid confirma
rea unor talente, a unor po
sibili viitori titulari ai primei
„yarnituri". Explicabilă, deci,
dorința tuturor de a vedea la
lucru un „team", din rindurile căruia nu lipseau Catona L, Gruber, Papadachis și
Rozsnay, jucători ce au sosit
la poalele Paringului cu per
spectiva de a se impune în
„constelația" primului eșalon
fotbalistic al țării.
Din
păcate,
speranțele
noastre (la propriu și la fi
gurat) nu au reușit să con
firme, duminică, in fața „bă
ieților" conduși de inginerul
Mircea Dridea. Nu greșim cu
nimic afirmind că și punctul

Jiului nu au reușit

obținut, in urma rezultatului
de egalitate, 1—1, este mai
mult o răsplată a eforturilor
veșnic tinărului Peronescu,
revenit de curind in mijlocul
prietenilor și
colegilor săi,
sau a lui Cătuț și Constantin,
pînă nu de mult juniori. Este
adevărat că autorul golului
gazdelor (min. 4) nu a fost
altul decit ex-golgeterul se
B,
riei a
ll-a din divizia
~
Rozsnay (care deviază în
poartă o veritabilă „bombă"
a lui Cătuț) că, pe alocuri,
Papadachis și
Gruber au
probat certe
calități, chiar
dacă ultimul a gafat grav la
golul egalizator (min.
80),
semnat de Minăstire dar de
aici și pînă la atingerea va
lorii necesare primei divizii
mai este un drum lung, ce
nu poate fi străbătut fără
muncă multă, totală dăruire
și, bineînțeles, modestie
în
toate împrejurările.
Avem
convingerea că profesorul Tiberiu Szabo va găsi soluți
ile cele mai fericite pentru
alcătuirea unei echipe de ve
ritabile
speranțe, o echipă
în care toți cei 11 fotbaliști
să fie convinși că numai prin
forță, neglijind elementele
tehnico-tactice,
sat isfarțîile
nu pot .sosi" curind.
Duminică, la fluierul arbi
trului
Ghcorghe Cojocaru
(Drobeta Turnu Severin), an
trenorul petroșănean a pre
zentat următoarea formație:
CATON A 1, MATY AS (MUN
TE ANU). CĂTUȚ. GRUBER.
SIMON CONSTANTIN
(ȘEREANU)
PAPADACHIS
— PERONESCU. RO7.SNAY
UIT EC AN. KOSTAY

I.OBONT

.

R U G B I

După semieșecul de la Săcele,
rugbiștii dc la Știința Petroșani
s-au deplasat, duminică, la Bucu
reșt inlilnind, în etapa a lll-a
a campionatului, „cincisprezccele“ de la Steaua.
Partida, așteptată cu legitim
interes de avizatul public bucureșlean, dată fiind valoarea re
cunoscută a localnicilor, o echi
pă de veche „tradiție" în spor
tul cu balonul oval, și cunoscuta
combativitate a unei autentice
reprezentante a ..noului val" (am
numit Știința Petroșani) s-a ridi
cat, în ansamblu, la nivelul aș
teptărilor. Meciul a plăcut spec
tatorilor, veniți în număr mare
pe stadionul „Steaua" care
a
găzduit cuplajul (tot acolo s-a
disputat și înlîlnirea Dinamo —
Gloria) .fiind pigmentat cu faze
de adevărat spectacol
sportiv.
Prima parte a disputei a aparți
nut în întregime
rugbiștilor
bucurcșleni, a căror linie
de
înaintare - după cum remarcă
cotidienele
bucuveșlene — a
„mers" magistral, âlimonlîhd cu
baloane utile liniile
dinapoi.
Scor la pauză : 9—0. La reluare,
jocul a purtat, mai mult, am
prenta... loviturilor de picior că
zute, s-a echilibrat, Știința reu
șind să înscrie o lovitură de pe
deapsă iar Steaua doar © „în
cercare".
Cu rezultatul final de 13—3
s-a încheiat o dispută care pro

«

mitea mult. Șl pioaiileau
aia
mult, în special rugbiștii de la
Știința, vicecampionii țârii, câro
ra în acest meci le-a lipsit, în
primul rîud .arma" Iot funda
mentală — combativitatea.
Ge se înlîmplă cu Știința ? E
cazul să tragem un semnal de
alarmă ? Da, categoric, da I Gumulat semisurprizei de la Săcele.
rezultatul de la București are
darul să nemulțumească pe miile
de susținători ai
studenților
rare, foarte firesc, emit pretenții
mari de la echipa ce le-a adus
anul trecut alîtea satisfacții. Să
judecam logic. Putea Știința ob
ține mai mult? Fără îndoială, la
Săcele, putea, era chiar normal
să nu cedeze un punct In fața
unei recent oromovatp în di
vizia A (Sportul studențesc vasăzică a putut să obțină victoria
>n fața Preciziei. în deplasare I).
In meciul de la București, în
să, Știința nu a cîșlîgat pentru
că. separe, n-a, „mers"la cîștig...
Ce înseamnă, în fond, că „teamul" petroșănean a fost lipsit de
„combativitate" ? Este clar, cre
dem. pentru oricine, că coechi
pierii Iul Moromete se află într-o perioadă de... relaxare, pe
care nu se știe de la cine au...
cerut-o I Este clar că. în lipsa
antrenorului Theodor Rădulescu,
formația Știința, echipierii
el

■ au mai consideial necesai să
>e mențină pe linia
începută,
momentul de „respiro" pe care
> l-au permis conducîndu i pe
poziții care nu-i definesc
De
ce? Susținătorii leamului l< iosănean nu au pretenția Hciuși,
neexagerată) ca Ortelecan, N'eagu, Constantin șl
ceilalți
să
„meargă" neapărat din victorie
in victorie, să aspire din nou la
supremație, își manifestă
în
schimb dorința de a vedea (și
auzi) că Știința continuă să aducă în rugbiul românesc acel
mare, intens suflu a) imbaiivîtății. specific el... Este cazul ca,
în cadrul secției de rugb;
o
C.S.U. Știința să se analizeze .en
delaille" ultimele două mec uri
ale etapei, să tragă o distinctă
linie și. „evaluînd" Insuccesele,
să se pună „stop" unei posibile
deringolad® nedoriie
de
ni
meni...
Iată șl celelalte rezultate ale
etapei r Dinamo — Gloria 27—<
14, Vulcan — G.S.M Sibiu ' 0,
Precizia Săcele — Sportul stu
dențesc 0—4; Constructorul Su
ceava — Farul 0—3. Politehnica
Iași — „U" Timișoara 4—3 Rul
mentul Bîrlad — Grivița Roșie
București 8—7. Pe primele două
locuri, două echipe bucureștonei
Steaua și Vulcan.
Se așteaptă replica puternică
a „provincie1".
V. T.

G00 din tot atîlea posibile) și
românul Nicolae Rotaru, Ega
litatea Intre ei s-a menținui pî
nă la închiderea
concursului,
ambii lotalizînd 598 puncte. Me
dalia de argint a revenit
Iul
Auer, care în ultima serie a
realizat 100 puncte
Proba de talere aruncate din
sânt a programat întrecerile ce
lei de a doua manșe. Continuă
’8 conducă
Italianul Angel©
Scalzone cu 149 puncte, urmai
de francezul Michel Carreqa șl
italianul Silvano “Basagnl
—
ambii cu cile 148 puncte, Goncurentul român Gheorqhe Florescu a
realizat în manșa o
loua 72 de puncte. El împarte
acum locurile 6-14 împreună cu
al ti 3 sportivi, toți cu cîte 143
puncte. Ion Dumitrescu se află
pe locul 20 cu 140 puncte.

rin Janz (R.D. Germană), prima
fiind clasată sportiva sovietică.
In continuare s-au situat Olga
Korbut lU.R.S.S.) - 38,350 pudcte, Taruara Lazakevici (U.R.S.S),
— 88,200 puncte, Eiika Zuchold
(R.D. Germană) — 38,000 punc
te. Liubov Burda (11.R.S.S.) —
37,675 puncte etc.
Gimnastele românce califica
te șl ele, au ocupat următoarei»
locuri i Elena Ceampelea - 18
(cu 36,525 puncte). Alina G®reac — 30 (cu 86,125 puncte)
șf Anca Grigoraș — 81
(cu
36.050 puncte).

|

MUNCHEN72
(Prin lelelon de la
trimisul
Agerpres, IIie Goga).
Jocurile Olimpice de la Mân
chen se desfășoară pe 83
de
baze sportive oferind o multi
tudine de
întreceri atractive,
dar pentru suporterii
echipei
României In aceste prime două zi
le olimpice toate drumurile au
dus la
poligonul Hochbruck.
unde se dispută concursul de
tir. După
Dan Iuga, medaliat
cu arqinl la pistol precizie, un
alt maestru al
tirului româ
nesc, Nicolae Rotaru, a
urcat
pe podiumul olimpic, fiind dis
tins cu medalia de bronz pen
tru locul 3, ocupat la armă li
beră calibru redus — poziția
culcat. Dar ca și în prima zi o
concursului la tir, primul cla
sat a fost un trăgător necunos
cut, reprezentantul R.P.D.
Co
reene, Li Ho Jud, un trăgător
de o regularitate și siguranță
extraordinare. Pentru celelalte
două medalii, lupta s-a dat în
tre americanul Aiier. creditat

In urma competiției lemlnlne
de gimnastică pe echipe. în ca
re titlul olimpic a fost cucerit
după cum am anunțai de forma
ția U.R.S.S., 96 de gimnaste au
fost calificate pentru concursul
care va desemna pe medaliatei®
la Individual compus. Gel mal
hun punctai > 38.425 a fost rea-

«fi»

9,00 Deschiderea emisiunii.
Telex; 9,05 Muzică populară cu
Radu Neguț și Ion
Văduva;
9,15 O viată pentru o idee:
Edison (I); 9,45 Oameni și fap
te; 10,00 Curs de limba rusă.
Lecția a 13-a; "*
10,30 ”
Telecinematern pentru tinerel : Istoria
„Cei
trei
unei capodopere,
mușchetari'' și... Max Linder;
12,00 Jocurile Olimpice de va
ră — 1972; 14.00 Telejurnal;
17,30 Deschiderea emisiunii de
după-amiază. O nouă formație
muzicală In studio i ansamblul
stereofonic condus de clarine-

I
■

★
In clasamentul yeneral indlvidual al concursului de .pen*
__
talion modern după disput ai ea
a două probe, conduce engle
zul 3. R. Fox cu 2 119 puncte,
urmat de A. Balczo (Ungaria)
— 2 117 puncte, Pavel Ledneev
(U.R.S.S.) — 2 079 puncte, Bjoin
Ferm (Suedia) — 2 043 puncte,
ele. Concurenții români se află
pe următoarele locuri Dum 'ia
Spîrlea (28) cu 1785 pumie,
Marian Cosmescu (34) cu 1 703
puncte și Albert Kovaci (57) cu
l 397 puncte.

★

Luni seara s-au lumini repre
zentativele de polo pe apa ale
iugoslaviei și tcomamei. La ca
pătul unu;
meci
echilibrat,
sportivii iugoslavi au obținui
victoria la limită cu 8—7
3,
1—2. 2—2. 3—0).

In cea de-a patra reuniune a
prelinnnarulur de box la cat.
semimuscă. spaniolul H. Rodriguez l-a invins la puncte pe
Al, Turei tRomănia). V Zilberman (semimijlocie) l-a t. îlnit pe ugandezul Jackson Ju
riul a acordat decizia lui Jackson. care a fost mai ofensiv.
La categoria semigrea Marian
Culineac l-a învins la puncte
pe jamaicanul Wright,

R.F. a GERMANIEI
loto : Autobuz electric
ro ziariștii vor putea
cursa de maraton din
lembrie

In
cu ca
urmări
*)
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Ultimele știri
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Ultimele știri

1972

I

Ultimele știri
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Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceausescu

Convorbiri între miniștrii
de externe
ai României și Marocului

(Ur^itrre din p.ig. I)

• tstea urgentării studiului pri
vind construirea unei turnătorii
unice pentru unitățile construc
toare de mașini din orașul Bra
șov, puternic centru al industriei
constructoare de mașini, urmind
ca turnătoriile cxiMenle să lămlnă în perspectivă, doar pen
tru serii mici.
In timpul dialogului cu cadre
le de conducere din ministerul
de resort, din centrală și insti
tut. secretarul general a insistat
tn mod deosebit asupra impor
tantei legării jtrinse a cercetării
și inv&tămintutui de producție.
Studenții, începind cu anul III,
trebuie să lucreze nemijlocit în
domeniul cercetării, Jn halele uzinelor, la mașini, iar profesorii
tor trebuie să fie, de fapt, ei În
șiși antrenați direct in procesul
de producție, îndeplinind sarcini
legale de munca de zi cu zi a
întreprinderilor constructoare de
mașini. De asemenea,
trebuie
creată
posibilitatea ca
unii
muncitori absolvenți ai liceului
să poată urma invătămîntul po
litehnic la cursul seral, făcindu-se astfel pregătirea teoreti
că de specialitate.
Aceasta implică elaborarea în
cel mai scurt timp a programu
lui invățămintului de specialita
te și înțelegerea faptului că du
bla subordonare a
institutelor
polilehnice nu se referă la su
bordonarea numai fală de mi
nisterul economic de specialita
te. ci și fată de centralele de
profil.
Indicațiile secretarului gene
ral. date și cu acest prilej, ca și
liniile directoare jalonate
în
magistralul Raport prezentat la
Conferința Națională reprezintă
un program însuflețitor menii să
dinamizeze conștiințele, inițiati
va creatoare a harnicului
și
prețuitului detașament al con
structorilor de mașini din întrea
ga tară. Pentru că, și de data aceasla, ca ori de cite ori tova
rășul Ceaușescu se întîlnește cu
diferite colective de oameni ai
muncii, observațiile sale, sarci
nile pe care le trasează au o
vastă arie de cuprindere, referindu-se în mod practic la un
întreg domeniu de activitate.
In continuarea vizitei, secreta
rul general al partidului a fost
oaspetele colectivului Intreprinder i de construcții aeronautice.
In
înlimpinarea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu au venit su
te de muncitori, înconjurîndu-l
cu căldură, exprimindu-și cu în
flăcărare gîndurile și sentimen
tele de înaltă prețuire fată de
conducătorul iubit al partidului
și stalului nostru.
In fata unor panouri și gra
fice. care prezintă succint dru
mul parcurs de harnicul și ta
lent aiul colectiv al acestei uzi
ne în cei aproape cinci ani de

existență ing. D. Barbu, d'reclorul întreprinderii, informează
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu
cu privire la dezvoltarea
de
plnă a< urn și cea de perspectivă,
precum și la principalele reali
zări obținute pe linia lărgirii și
diversificări fabricației. Conclu
dent in accil sens este faptul că
din I9t>8. decînd a fost reprofila
tă ac -'astă întreprindere, aici au
fost realizate avioane ușoare utilitare. elicoptere, planoare, aparale de bord, In majoritatea
lor rod al cercetării
tinerelor
cadre de constructori româîii.
începe vizita. Un prim popas
In se. tia de urinare și do juo'ntaj elicoptere. Aici, se raportea
ză tovarășului Nlcolao Ceaușescu
despre rezultatele obținute pe
linia integrării procesului de re
alizare a elicopterelor. Conducă
torul partidului și stalului nos
tru recomandă muncitorilor și
specialiștilor, care îl înconjoară
cu dragoste, de a ridica gradul
de integrare a pieselor compo
nente pe măsura dezvoltării pro
ducției. Trecînd de la un loc de
muncă
la
altul.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu se interesea
ză îndeaproape de preocupările
tehnicienilor, unul dintre aceștia,
șeful de echipă Csako Gheza, asigură pe secretarul general al
partidului că muncitorii de aici
și-au pus loată priceperea și pa
siunea lor în slujba dezvoltării
industriei aeronautice românești.
Expresie a holărîrii lor, cuvinte
le înscrise la înălțimea halei —
să fim demni continuatori ai lui
Vuia, Aurel Vlaicu și Coandă —
reprezintă o deviză simbolică a
eforturilor și obiectivelor ce-și
propun realizatorii de astăzi ai
avioanelor românești.
Sint prezentate,
apoi,
mai
multe elicoptere aflate în dife
rite faze de montaj. La bordul
unuia dintre ele, gata pentru a
fi dat în exploatare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu examinează
modul cum a fost realizată ca
bina de comandă, apreciază re
zolvările tehnice și
execuția
constructorilor.
Conducătorul partidului și sta
lului nostru se îndreaptă apoi
spre șantierul noilor construcții,
care anticipează cu pregnanță
profilul și dezvoltarea viitoare a
producției. Aici sini în curs de
montaj primele utilaje de
o
înaltă tehnicitate, care vor per
mite realizarea de produse finite
comparabile
pe
plan
mon
dial.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu este informat des
pre mersul lucrărilor de in
stalare a primului utilaj de ma
re capacitate — presa hidraulică
de 8 000 tone. Secretarul general
recomandă urgentarea lucrărilor
pentru punerea în exploatare a
noii capacități de producție, îna
inte de termenul prevăzut.
Oaspeții se opresc apoi pe
platforma amenajată în aer li

ber unde sint expuse principa
lele produse ale constructorilor
aeronautici: avioane utilitare și
planoare, ale căror performan
țe tehnice rețin atenția. Secre
tarul general al partidului asislă, in continuare, la invitația
gazdelor, la o demonstrație prac
tică a calităților aeronautice șl
utilitare ale unora din aparatele
realizate în acest centru al in
dustriei noastre. Se ridică
în
văzduh avionul I.A.R.—822, pi
lotai de Petre Cristescu, avioneta I. S.—24, condusă do Con
stantin Goșnran, precum și pla
norul românesc de performanța
VS.—29 D, la bordul căruia so
Află lînărul inginer Mircea FInescu. Măestria piloților de în
cercare, funcționarea ireproșa
bilă a aparatelor pe care
la
mînuiesc este urmărită cu mult
interes. La despărțire, condu
cătorul partidului șl
statului
felicită pe harnicii constructori
aeronautici pentru realizările
obținute șl le urează în con
tinuare succese în ridicarea ni
velului tehnic al producției, în
diversificarea tipurilor și utila
jelor, în îndeplinirea angajamen
tului pe care și l-au luat de a
îndeplini cincinalul înainte de
termen.
Vizita ia sfîrșil în aplauzele
și uralele sutelor de muncitori,
ingineri și tehnicieni ai uzinei
brașovene, mîndrî de a fi avut
ca oaspete pe conducătorul
partidului șl statului nostru, acest moment reprezentînd
un
nou imbold însufletitor pentru
toți cei de aici — creatori ai aripelor românești, prilej de ex
primare a hotăririi lor ferme
de a transpune în viată cit mai
grabnic indicațiile
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de a fi la
înălțimea încrederii acordate.
Mărturie pregnantă a preo
cupărilor
pe
care
partidul,
personal, secretarul său general,
le manifestă permanent
pentru
ca
activitatea
poporu
lui nostru, însuflețit de hotărîrile Conferinței Naționale,
să se ridice la noi cote,
pe măsura obiectivelor aflate în
fața României socialiste, vizita
tovarășului
Nicolae Ceaușescu
a constituit un nou și puternic
îndemn, o înaltă pildă do exi
gență și responsabilitate fată de
destinele tării.
Generatoare de bogate învă
țăminte întîlnirea dintre condu
cătorul partidului și
statului
nostru cu muncitorii șl specia
liștii din industria constructoa
re de mașini a județului Brașov
s-a transformat într-un amplu șl
rodnic dialog ale cărui conclu
zii constituie un program
de
perspectivă pentru multiple do
menii ale economiei naționale.
(Agerpres)

Helsinki

Lucrările Conferinței

tineretului pentru

securitatea europeană
HELSINKI 29. —
Trimisul
special transmitei In ultimele
două zile, lucrările Conferinței
tineretului
pentru securitatea
europeană s-au desfășurat pe
comisii și subcomisii, reprezen
tanții tinerei generații angajind
un dialog viu în legătură cu
pacea și securitatea pe conti
nentul nostru, cu diferite aspec
te ale colaborării
economice,
culturale și sociale dintre sta
tele europene, cu acțiunile ti
neretului îndreptate spre înfăp
tuirea unui sistem trainic de
securitate In Europa.
Participînd activ la desfă
șurarea
lucrărilor
reuniunii,
membrii delegației române au
luat cuvîntul în toate ce
le trei
comisii.
Intervenind
în comisia care s-a ocupat

de acțiunile tineretului pentru
pace și
securitate în Europa,
delegatul român, Gheorghe Prisecaru a
evidențiat rolul în
semnat care revine tineretului
ca o importantă forță social-politică a continentului și întregii
lumi. Arătînd că multiplicarea
reuniunilor internaționale ale
tineretului, a schimburilor cul
turale, sportive și turistice din
tre grupurile de tineri repre
zintă contribuții de preț la in
staurarea în Europa a unei at
mosfere de
destindere și în
țelegere, vorbitorul a subliniat
necesitatea găsirii unor forme
de acțiune
concretă a tinerei
generații, a
unirii eforturilor
sale în lupta pentru transfor
marea continentului nostru într-o zonă a păcii și înțelegerii.

Delhi

Acord în convorbirile
indo-pakistaneze consacrate
delimitării frontierei comune
din regiunea Cașmir
DELHI 29 (Agerpres). — Oficlalitățl indiene și pakistane
ze, reunite la Delhi de la 25 au
gust, au încheiat marți convor
birile consacrate
delimitării
frontierei comune din regiunea
Cașmir. Aceste convorbiri au
avut loc în conformitate
cu
prevederile acordului de
la
Simla, încheiat între primul mi
nistru indian, Indira Gandhi, și
președintele Pakistanului, Zulrikar Aii Bhutto, și care stipu
lează că în
regiunea Cașmir

granița va respecta linia de în
cetare a focului existentă la 17
decembrie 1971, in momentul
sistării ostilităților dintre cele
două părți.
Referindu-se la rezultatele acestor convorbiri, Aziz Ahmed,
conducătorul delegației pakis
taneze a afirmat că „s-a ajuns
la încheierea unui acord'.
Un comunicat oficial în legă
tură cu negocierile de la Delhi
urmează să fie dat publicității
în cursul zilei de marți.

♦ Consiliul Comandamentu
lui Revoluției din Libia a pro
mulgat două legi care acordă
egiptenilor unele drepturi
de
care se bucură locuitorii Libiei,
a anunțat agenția libiană
de
știri.
Potrivit agenției, prima lege
permite egiptenilor să lucreze
în Libia, iar cea de-a doua le
dă dreptul de a deține proprie
tăți mobile și imobile în aceas
tă tară.
Legi similare privitoare la libieni au fost adoptate recent
în R. A. Egipt.

< ,.Regele Hassan al II-lca al
Marocului a prezidat luni,
Ia
Palatul Skhirat, o reuniune
a
Consiliului de Miniștri în cursul
căreia a dat unele directive In
domeniile activității politice, economlce șl sociale", a anunțai
un comunicat al
Ministerului
Informațiilor.
Populația Statelor Unite se
cifra, în luna iulie
1972,
la
208 837 000 locuitori, fiind cu 0,9
la sută (adică cu l,8 milioane
de oameni) mai mare decît în
Iunie 1971 — a anunțat Oficiul
american pentru recensămint.

+ Două autocare s-au cioc
nit în nordul Iranului pe axa
rutieră care leagă Teheranul de
Meched,
capitala
provinciei
Khorassan. Bilanțul victimelor
se ridică la 37 de morțl șl 40 de
răniți grav.
Potrivit relatării unor martori
oculari, accidentul s-a produs
din vina unuia din cel doi șo
feri, care a adormit la volan.

4* Un autocar aflat în cursă
pe magistrala rutieră paD-amerl»
cană s-a prăbușit într-o prăpas
tie într-o zonă muntoasă,
la
circa 200 kilometri nord de ca
pitala ecuadoriană, Quito. Ac
cidentul s-a soldat cu moartea
a 19 pasageri și rănirea altor
20.

Redacția $l administrația ziarului 1 Petroșani strada Republicii Kr, @0, telefon I 1662

RABAT 29 — Trimisul special
Agerpres, Nicolae Vamvu, trans
mite : Luni seara, a sosit la Ra
bat ministrul afacerilor externe
al Republicii Socialisto România,
Corneliu Măncscu, care la invi
tația ministrului afacerilor ex
terne
al
Regatului
Matoc,
Ahmed Taiebi Benhima, face o
vizită oficială in această țară.

★
RABAT 29. — Trimisul spe
cial Agerpres. Nicolae Vamvu,
transmite i Marți dimineață, au
început la Rabat convorbirile
oficiale între ministrul afaceri
lor externe al României, Cor
neliu Mânescu, și ministrul afacerilor externe al Marocului,
Ahmed Taiebi Benhima.
In cadrul convorbirilor, des
fășurate intr-o atmosferă cor
dială, de înțelegere reciprocă,
s-a procedat la un larg schimb
de vederi în probleme privind
relațiile bilaterale. In acest con
text, a fost analizat stadiul ac
tual al
raporturilor romflnomarocane și s-au examinat po
sibilitățile ce pot fi puse
în
valoare, prin eforturi conjugate.

în vederea intensificării și di
versificării acestor legături. Mi
niștrii de externe au relevat
importanța deosebită pe care
au avut-o, In planul relațiilor
bilaterale, vizita făcută de pre
ședintele Consiliului de Stat al
României, Nicolae Ceaușescu în
decembrie 1970 în Maroc, con
vorbirile purtate între condu
cătorul statului român șl rege
le Marocului, Hassan al II-lea,
subliniindu-se ca acestea
au
pus baze trainice lărgirii cola
borării dintre cel.e două
țări,
întăririi prieteniei dintre poporoul român și poporul marocan.
De asemenea, au fost aborda
te probleme internaționale ac
tuale de interes comun.
Ministrul afacerilor externe
al
României a fost primit
marți de primul ministru Ka
rim Lamrani. Corneliu Mănescu
a transmis primului
ministru
marocan un mesaj de salut din
partea președintelui Consiliului
de Miniștri al Republicii So
cialiste România. Ion Gheorghe
Maurer. La rîndul său, premie
rul marocan a adresat un me
saj de salut primului ministru
român.

Atacuri ale forțelor F.N.E.
în numeroase sectoare
din Vietnamul de sud
VIETNAMUL DE SUD 29 (Agerpres). — In noaptea de luni
spre marți, grupuri de patrioți
sud-vietnamezi au tăiat, la
nord-vest de
Saigon, șoseaua
nr. 1, importantă linie de co
municație între regiunea saigoneza și zona de frontieră cu
Cambodgia — relatează agen
ția Reuter. In imediata vecină
tate a orașului Saigon, Tortele
patriotice au aruncat în
aer
podul Bong An Ha.
In ultimele 24 de ore,
au

continuat luptele In zona capi
talei provinciale Quang
Tri,
precum și în regiunea bazei de
la Da Nang. Atacuri ale forțe
lor de eliberare s-au înregis
trat șj în Delta Mekongului.
Aceste
sectoare au constituit,
de altfel, principalele ținte ale
bombardamentelor efectuate de
aparatele strategice „B-52"
Marea bază Lai Khe, cartier
general al celei de-a treia di
vizii saigoneze, a fost supusă
din nou unui bombardament d<
artilerie.
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prin concurs :

mentare de la virata de 15 —
18 ani pcnlrn ucenicie la lo
cul do muncă tn meseria de
măcelari șl mezelari.
Informații suplimentare te
pot obține de la
biroul
C.C.AJ.G. Petroșani, str. Re
publicii, nr. 92, pînă la dala
de 31 august 1972.

Mica

publicitate
VlND casă, curte, grădină,
dependințe. Deva — 23 Au
gust, nr. 80. Informații: Pe
troșani, Karl Marx 19 — Popa
Miron.

€ JZ

0

• Contabil principal
investiții (provizoriu pe
4 luni)
• Șef birou depozit
Concursul va awa loc In ziua de I septembrie 1972. ora
8, la sediul E. M. Dilja.
Salarizarea se va face conform II.C.M. 914/1968 și le
gea nr 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține la biroul perso
nai al Exploatării între orele 6—14.15

Școala profesională
de materiale de construcții
DEVA, str. Prelungirea Oituz

j

recrutează candidați
>

PETROȘANI

5
5

ANUNȚA
*.

pentru examenul de admitere
în următoarele meserii:

concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi :

maiștri instructori, specia
litatea prelucrarea metalelor
prin așchiere
h maistru instructor, specia
litatea electromecanică.
I
Concursul se va ține în ziua de 5 septembrie 1972, la
sediul școlii.
Condiții de participare la concurs: 3 ani vechime pe
post de maistru.
Informații suplimentare se pot primi la secretariatul
școlii din strada Republicii nr. 7 Petroșani.
^^^AW’.WVWA-.V.V.V.-.W.W.-.-.-.-.-.V.W.W.W.V.W.-.'-

ȘCOALA PROFESIONALA

UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA

♦ Opergtori la fabricarea lianților și pro
duselor din azbociment
♦ Operatori pentru industria prefabrica
telor.
♦ Sudori.
♦ Lăcătuși in industria materialelor
de
construcții.
♦ Mecanic motoare cu combustie internă.

♦ Electricieni întreținere și reparații.

♦ Lăcătuși mecanici in industria materia
lelor de construcții.
♦ Prelucrători și montatori marmură.
♦ Operatori in industria prefabricatelor.

Sudori.

înscrierile se foc la secretariatul școlii din Deva pînă In ziua de 31 august 1972.
Concursul începe in ziua de 3 septembrie 1972, orele 8 dimineața și constă In
probe ;
- pentru meseriile de lăcătuși, sudori, mecanici și prelucrători și montori mormurâ :
și fizică (mecanica și căldura) scris.
- pentru meseria de electrician : matematică ș| fizica (electricitate) scris;
- pentru meseria de operator ; matematică și chimie scris.
Elevii admiși la examen beneficiază de întreținere gratuita pe fol timpul școlarizării
minte, cazare, hrană, rechizite școlare, manuale, orticole pentru Igiena corporală precum
ciștigul ce-l realizează la ateliere în timpul practicii).
In timpul examenului de admitere se asigură masa și cazarea contracost.
Informații suplimentare se primesc de la secrefar;nfu| scolii «ou la telefon nr. 13670.
orele 7 - 15.

următoarele

matematica

(îmbrăcă
și 20% din

zilnic intre

A

1

întreprinderea
de materiale
de construcții

I.L.H.S.-S.U.C.T. București l
SECȚIA VALEA JIULUI-URICANI

DEVA

• Gestionar pentru piese de schimb
auto și utilaje
• țutomacaragii autorizați
pentru automacarale de la 5-25 tone

pentru secția S.U.C.T. Valea Jiului, cu sediul în Uricani.
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de H.C.M.
914/1968, Legea nr. 1'1970, Legea nr. 22'1969 și H.C.M. 2 230'1969.
Informații suplimentare se pot obține, zilnic, de la serviciul personal
din cadrul întreprinderii cu sediul în Uricani, telefon 122.

Recrutează absolvenți a 8 10 clase școală generală pen

tru a fi școlarizați prin școala profesională în următoarele
meserii i

— operatori lianți
— sudori
Durata școlarizării este de doi ani.

In timpul școlarizării, se beneficiază gratuit de echipa
ment, rechizite șl transport de la domiciliu la școală pe
timpul vacantelor

înscrierile șl alte informații se pot lua de la Grupul
școlar de materiale de

constiucțil Deva. str. Prelungirea

Oituz. pînă la I «<*nt«'mbrie 1972
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