
Steagul roșu a primit pe ambasadorul

Realirări meritorii in abatajele Diljei

producție, rod al inițiativei
minei 
datori 
fapte 
s-au 

lunile

minerul 
GRIGO- 
excaval

mai 
in

a calificării cadrelor, au 
ca, an de an, productl- 
muncii să fie realizată la 
sarcinilor șl sporită chiar, 
în trimestrul I a.c., fată

Știrile zilei de la Jocurile 
Olimpice de varâ.
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Informații utilitare.
Programul TV pentru sâp- 
lamina viitoare.
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La frumoasele realizări obți
nute zi de z.. minerul Gh .glie 
Lițcan. de la mina Livezeni are 
toate motivele satisfacției.

din sectorul II al 
Vulcan, s-au simtit 
să onoreze prin 
hotărîrca la care 
angajat. Ca și în
trecute, cu două zile îna
inte de încheierea lu
nii august, membrii 
brigăzii, conduși pe

doi. 31 august a.c. tovarășul 
Klcolae Cegușcscu, secretar g>-- 
$eral al Partidului Comunist Ro-

Consiliului
Socialiste

Drozdenko ambasadorul • xli-i- 
ordinar și plenipotențiar al U- 
niunii Sovietice la București.

Cu acest prilej a avui loc o 
convorbire tovărășească.

njân, președintele 
q> Stal al Republicii 
România, a primit

rnOLETAni din toate țarir.r.rxiȚi-vA i

I

zion

i - zi-
— pava-

CONSULTAȚIE JURIDICA : 
Ajutoarele materiale in ca
drul asigurărilor sociale de 
slat (I).
Știința la zi. 
CALEIDOSCOP.
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ANUL XXIX Nr. 7 101

1947- 1972

I VINERI 1 SEPTEMBRIE 1972

In întîmpinarea celei de-a IXV-a aniversări a Republicii

NOI FAPTE DE VREDNICIE 
ÎN MUNCA CONSEMNATE 

DÎ™WÎN cronica întrecerii

Sporuri de

„Camera0 brigăzii conduse de Dumitru Bălășcău 
se dovedește productivă : peste 460 tone spor de cărbune 
extras !

• Un plus de 200 de tone raportează și frontaliștii 
lui Grigore Maxim

întrecerea socialistă in 
cinstea celei de a XXV-a 
aniversări a Republicii, 
pentru îndeplinirea îna
inte de termen a planu
lui cincinal, inscric in 
..cartea sa de onoare" 
noi fapte meritorii ale 
colectivelor minerești a- 
le Văii Jiului. Dintre a- 
ceslea am ales pentru 
azi, spre evidențiere, 
cîteva brigăzi frun
tașe ale minei Dilja, ca
re au realizat in luna 
august însemnate succe
se în muncă. In primul 
rind, remarcăm strădani
ile depuse de ortacii lui 
DUMITRU BÂLÂȘCĂU.

de la abatajul cameră 
nr. 3, blocul II, sectorul 
I. care, depășind randa
mentul mediu cu aproa
pe o lonă pe posl, au 
raportat sporul lunar (fă
ră ultima zi din august) 
de 462 tone extrase.

In cadrul abatajului 
frontal nr. 1, blocul II, 
sectorul II. brigada con
dusă de GRIGORE MA
XIM a înregistrai un 
plus de 200 tone, reali- 
zindu-și randamentul cu 
o frecvență neabătută. 
Vrednica brigadă a lui 
ȘTEFAN GHIOC se pre
zintă de data aceasta, cu 
un spor de producție

extrasă mai puțin sub
stanțial — cca. 65 tone 
— dar cu hotărîrea fer
mă de a crește „cota" 
propriilor rezultate 
cele patru tuni care 
mal rămas din anul 
curs,

Importanța asigurării 
liniei de front viitoare 
este bine înțeleasă de 
brigada de la pregătiri 
condusă de 
GHEORGHE 
ROAIE, care a 
aproape 500 mc in pro
filul lucrării unde-1 pla
sată, cu peste 20 mai 
mult decit avea planifi
cat. In gospodărirea

Nicolae Ceaușescu, va face o vizită 
oficială in Belgia

La invitația regelui Baudouin I 
îl a reginei Fablola, președin- 

bllcii
e Consiliului de Stat al Rc- 

Sorialiste România,

Nicolae Ceausescu, Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, va 
tace o vizită oficială în Belgia, 
între 24 și 26 octombrie 1972.

închiderea Tirgului 
de mostre 

de bunuri de consum

Imbrățișînd inițiativa 
lansata la Lupcni de că
tre Eroul Muncii Socia
liste, Petre Constantin 
— „două cicluri lunar 
in plns la abatajele fron
tale" — minerii fronla- 
liști conduși de brigadie
rul Vespasian Calană.

schimburi dc către 
Petru Avram, loan Ci- 
poan, loan Stan șl Ște
fan Salaty, au reușîT' să 
avanseze cele două ci
cluri peste plan, reali- 
zînd în acest fel un plus 
de producție extrasă, 
fată de cea planificată, 
de 618 tone cărbune.

orașului
neîmplinite

Rezervele de creștere a productivității
muncii în construcții-montaj nu sînt

epuizate. SĂ LE VALORIFICAM I
Raportul prezentat de tova

rășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a partidului 
din 19—21 iulie a.c. subliniază, 
du deosebită pregnanță, necesi
tatea creșterii productivității 
muncii. Problema ca atare se 
pune, deci, cu deosebită acuita
te pe șantierele de construcții- 
montaje unde indicele respectiv 
va trebui să sporească în ur
mătorii 4—5 ani pînă la dublul 
actualului.

Aplicarea unor măsuri lega
te de înregistrarea unui înalt 
grad de tehnicitate a execuției 
lucrărilor a asigurat colectivului 
de sal aria ți ai T.C.M.M. — Șan
tier Valea Jiului creșterea pro
ductivității muncii, obținerea u- 
nor cantități sporite pe unitatea 
de timp, cu aceeași cheltuială 
de muncă socială. Grija acorda
tă pregătirii fronturilor de lucru, 
organizării producției, aprovi- 
eionării lehnic-materiale a locu
rilor de muncă, paralel cu folo
sirea fondului de timp și de ri
dicare 
permis 
vitatea 
nivelul
Astfel,
de nivelul indicatorului planifi
cat de creștere a productiv1 lății

muncii, s-a obținui o depășire 
de 1 156 lei pe cap de salariat, 
fapt ce a determinat ca creșterea 
producției globale din această 
perioadă să ajungă la 8,61 la 
sută. Rezultate bune s-au ra
portat și în trimestrul II, dar 
numai parțial, pe formații de 
muncă. Dintre măsurile materia
lizate ale comitetului oameni
lor muncii, care au contribuit la 
realizarea acestor rezultate, se 
pot aminti: asimilarea de lu
crări noi pentru șantier, concreti
zate în lucrările de construcții 
locuințe Ghelar; mărirea sorti
mentelor la prefabricate, pe 
șantier, ca : tuburi de beton, e- 
lemente, dale de pavaj și altele; 
îmbunătățirea tehnologiei de lu
cru a echipelor de montaj prin 
aplicarea unor raționalizări cum 
ar Ii cele de la funicular Pe- 
trila. (de exemplu, cea a mais
trului Wiesenmayer Ervin) etc.).

Dar resursele colectivului de 
constructori al șantierului în a- 
ceastă direcție nu-s nici pe de
parte epuizate. O mai bună or
ganizare a proceselor de produc
ție. analiza amănunțită a meseri
ilor necesare pentru execuția u- 
nor obiective șl respectarea pon
derii acestora, o aprovizionare 
cu anticipație, corelată cu gra

ficele de execuție și cu terme
nele de intrare în funcțiune a 
unor capacități de producție a- 
jutătoare sau auxiliare, ar evita 
concentrarea, „pompieristică" — 
am zice — uneori, a eforturilor 
depuse, mai ales cu ocazia în
chiderii perioadelor de consum 
șl raportare — lună, trimestru, 
an — a consumurilor sau cu 
prilejul recepțiilor obiectivelor.

In trimestrul II a.c. efectul ne
gativ al unor precipitații inten
se s-a făcut resimțit, în primul 
rind, în productivitatea muncii 
care a scăzut față dc primele 
luni ale anului. Dar și neluarea 
măsurilor din timp pentru pre
venirea în eventualitatea unor 
asemenea cauze obiective, au 
făcut ca șantierul să înregistre
ze această „curbă" descendentă 
a indicelui sintetic. In ultimul 
timp însă, o serie de măsuri au 
fost nu numai „așezate pe 
hîrlie", cuin din păcate se 
obișnuiește, ci și transpuse
realitatea vie a șantierului, fapt 
reflectat în „surplusul" de pro
cente consemnat la productivita
tea muncii și care a condus la 
predarea către beneficiari în ter
men și chiar în devans (de 5 
pînă la 30 de zile), cu calificati
ve bune a unor obiective dintre

care amintim ■ epurarea apei re
ziduale Coroești; sala de apel 
put Ștefan Lupeni; montarea tur- 
bocompresor put X — Vulcan; 
instalația de extracție Livezeni 
est (partial) și statia ventilatoa
re put aeraj II Livezeni. In șe
dința din 14 septembrie 1972, a 
comitetului oamenilor muncii, se 
prevede dezbaterea problemei 
indicatorului de productivitate 
a muncii; se va face cu acest 
prilej o analiză a rezultatelor 
măsurilor luate pînă acum și a- 
plicabilitatea unor noi măsuri în 
continuare, în vederea unor 
sporuri de producție realizate 
prin creșterea productivității 
muncii. In vederea reușitei se 
impune, concomitent cu organi
zarea judicioasă a loturilor, să 
se insiste mai mult in unele ac
țiuni binevenite, inițiale deja, 
ca :

O extinderea proceselor de 
mecanizare a lucrărilor de con
strucții șl, în special, a lucră
rilor de la loturile Ghelar și pre
parata Lupeni, prin folosirea u-

Orașul Petroșani arată mai fru
mos decit în anii trecuți : în a- 
fară de noile construcții ce il îm
podobesc au fost lărgite o serie 
de străzi, s-a îmbunătățit ilumi
natul pe arterele centrale, s-au 
asfaltat străzi noi în colonia de 
jos, s-au amenajat zone verzi și 
ronduri de flori etc. Aceste reali
zări edilitare care au necesitat 
investirea unor însemnate mijloa- • 
ce bănești și materiale, consumul 
unui volum însemnat de muncă 
se văd și sînt apreciate favora
bil de cetățeni drept lucrări im
portante pentru buna gospodărire 
șî înfrumusețare a localităților 
lor.

Se impune însă necesitatea ca 
lucrările mari să fie completate, 
întregite cu o seamă de acțiuni 
curente - mărunte e drept - dar 
de trebuință expresă în contextul 
măsurilor de bună gospodărire 
șl continuă înfrumusețare a ora
șului. Spre exemplu de mujte luni 
de zile unele lampadare din zo
nele verzi sint sparte, stricate, fă
ră co sp se ia măsuri de reme
diere a situației. Caz concret, 
chiar lampadarul plantat în fața 
birourilor grupului de șantiere al 
T.C.H., un alt lampadar spart în 
colțul zonei verzi dintre străzile 
Republicii și Institutului etc.

Poate să pară ciudat, dar cu 
toate promisiunile factorilor 
cauză otit de lăudatele și mult 
promisele copertine pentru stații
le de autobuze nu se arată (una 
singură a fost făcută într-un an. 
coa de lingă maternitate). Dar

in

oare, cartieiul Carpați cu 
locuitori, nu poate beneficia de o 
copertină care să apere de intem
perii călătorii în stația cu ace
lași nume ? Aceeași cerință în 
Piața Victoriei ca și la stația 
O.C.L. (în sensul către Aeroport) 
unde oamenii, cind plouă, stau 
pe sub strașinile magazinelor. Nu 
trebuie copertine mari, de 5-6 
metri înălțime ca cele actuale pe 
sub care rafalele de ploaie răz
bat... la o cit de mică adiere de 
vînt.

Anii trecuți în Piața Victoriei 
din centrul orașului erau două 
fintini arteziene : acum una a fost 
demontată, răminînd doar una 
singură — și aceea de multe ori 
fără apă... Tot in oraș, lingă ma
gazinul de fierărie și magazinul 
de radio-televizoare există două 
panouri pe zid (pereți special a- 
menajați) pentru afișaj. Ar fi bi
ne dacă cineva cu o perie de sîr- 
mă — spre exemplu - le-ar mai 
curăța din cind în cind de zdren
țele de hirtie rămase din afișele 
vechi care flutură in vint pe sub 
nasul celor ce ar trebui să le dea 
jos. In orice caz trebuie întreprins 
ceva ca afișierele să aibă un aspect 
decent... Apoi, mai e și chestiu
nea cuielor metalice (rămase de 
la lucrări de ridicări topografi
ce și măsurători de străzi). Aceste 
cuie, groase cit degetul miinii u- 
nui om adult, sînt în majoritate 
rămase (uitate) afară din asfol-

Șt. PUIU

(Continuare tn pat a 3-a)

Dumitru CHIRCULESCU
șef serviciu norme-salarlzare — 
Șantier Valea Jiului T.C.M.M.

(Continuare tn pag a 3-a)

Simpo

Astăzi, la ora 17, la clubul 
din Vulcan are loc un simpo
zion organizat cu sprijinul co
lectivului cabinetului de științe 
sociale in scopul aprofundării 
documentelor Conferinței Na
ționale a partidului. Tema sim
pozionului „Despre venitul na
țional", prilejuiește o analiză 
□ rolului venitului național în 
dezvoltarea social-politicâ o 
țârii și principalelor câi 
de sporire a lui, desprinzindu-se 
participarea tuturor la crearea 
bogăției societății noastre so
cialiste.

Liceul industrial minier — 
,planta(ie“ nouă pe meleagul 
petroșănean.

Al Vl-lea Tîrg de mostre dc bunuri dc consum și-a în
chis, Joi scara, porțile. Evenimentul a fost marcat de o fes
tivitate in cadrul căreia au fost acordate premii și diplo
me unui număr de 341 de întreprinderi republicane și Ju
dețene, unități ale cooperației de consum, meșteșugărești 
și dc producție, câștigătoare ale concursului „Cel mai frumos 
și util articol expus în cadrul ediției 1972 a Tirgului". Prin
tre întreprinderile distinse se numără filatura și țesătoria 
„Dacia" București, țesătoria dc in și cînepă „Intex" din 
Păulești —Prahova, fabricile de încălțăminte „Victoria—Gu 
ban" din Timișoara și „Clujana" din Cluj, și multe alte uni
tăți productive, ale căror produse s-au remarcat prin fru
musețe gust, calitate superioară Și un înalt grad de utili
tate.

Tîrgul de mostre de bunuri de consum a fost vizitat de 
peste 500 000 dc cetățeni din Capitală și din țara. EI a pri
lejuit o amplă analiză — făcută chiar de consumatori — 
a realizărilor actuale ale industriei noastre, a utilității ce
lor circa 100 000 de produse expuse. Peste 70 000 dc vizita
tori au exprimat aprecieri favorabile în „fișele dc sondaj" 
și în „caietele standurilor", propunerile și sugestiile lor fi
ind însușite dc producătorii acestor bunuri, care s-au anga
jat să le folosească pentru continua îmbogățire a sortimen 
telor și a calității lor. A fost remarcată atenția deosebită 
acordată de toate întreprinderile expozante diversificării 
gamei de sortimente calității și frumuseții fiecărui produs, 
simțului artistic și fanteziei creatorilor.

Ediția din acest an a Tirgului de mostre a prilejuit, de 
asemenea, o largă și fructuoasă confruntare între indâstric 
și comerț. Timp de 20 de zile reprezentanții întreprinderi
lor producătoare și cei ai comerțului de stat au avut con
vorbiri în scopul realizării contractelor de livrare de măr
furi pentru anul 1973. Această intensă activitate a avut ca 
rezultat încheierea, într-o primă etapă, a unor contracte în 
valoare de circa 30 miliarde lei.

(Agerpres)

Gata pentru recepție:

Constructorii Grupului de șan
tiere „Valea Jiului" al T.G.H. 
Deva au încheiat lucrările u- 
nui nou obiectiv turistic, da 
mare însemnătate pentru oaspe
ții care vor vizita localitățile 
din municipiu — așezat într-un 
cadru pitoresc, la confluența 
celor două Jiurl — motelul 
„Gambrinus".

Noul complex cifprinde pe 
lingă hotel, un restaurant mo
dern cu terasă și un încăpător 
teren de parcare, toate posedînd 
caracteristicile esențiale pentru 
viitorii beneficiari: eleganța,
funcționalitatea.

La execuția obiectivului au 
participat brigăzi și echipe c’-a 
elită ale colectivului de con
structori din Valea Jiului, rea- 
lizînd un edificiu plin de culoa
re și frumusețe în peisajul în
conjurător. Menționăm dintre el 
doar numele acelor colective 
care au participat, în ultima pe
rioadă, la încheierea lucrării ari 
brigăzile conduse de Marin Ig
nat și Marin Rădulescu 
dări, Constantin Trușcă - 
tori, Alexandru Moraru și loan 
Diaconu — parchetari, Gheor- 
ghe Bețlvu si Dumitru Negoiță 
— mozaicari, Ilarie MladLn și 
Zoltan Cristof — zugravi, Adal
bert Peter și Ioan Desculțu — 
instalatori și Petru Tibuleac — 
dulgheri.

lație și a abaterilor săvîrșlle 
de conducătorii auto — profe
sioniști sau amatori — rezul
tă că o înseninată categorie 
a acestora îșl conduc autove
hiculele, pe drumurile publi
ce, neținînd seama de o pre
vedere expresă "din legea cir
culației 
puri dc 
maximă 
tăți cît 
lor.

Stabilirea vitezei, pentru 
circulația diverselor tipuri de 
autovehicule, este determina
ta de posibilitatea opririi îd 
timp util a autovehiculelor, 
pentru prevenirea oricărui pe
ricol în condițiile unui trafic 
rutier intens.

Unii conducători auto nu a- 
leg însă viteza de mers cores
punzătoare lipului de autove
hicul condus în funcție de 
particularitățile încărcăturii 
pe care o transportă, do inten
sitatea circulației la anumite 
ore din zi și noapte, de con
dițiile de vizibilitate, do starea 
drumului, starea tehnică

te de circulație cu consecințe 
din cele mai grave. Conducă
torul auto MIRCEA ȘOICA. 
de exemplu, în ziua de 9 Iulie

care stabilește, pe ti- 
aulovehicule, viteza 
admisă alît în Iscăli
și în afara localități-

de circulație
1972, la ora 11,45, conducea 
autovehiculul cu nr. 21 HD 
1314, proprietatea C.L.F. Petro
șani, pe rula Lupeni — Petro
șani. Ajungînd in Coroești. 
acesta nu reduce viteza, deși 
știa că se află pe un autove
hicul cu $ea, încărcat, nu fo
losește frina de motor pe pan
tă, acesta iși mărește viteza, 
șoferul pierde controlul vola
nului, mașina se răstoarnă și 
surprinde sub caroserie pe 
pietonii Ana Nica, Ana Brin- 
zău, Ana Burice șl pe minorul 
Cristian Andronachc, ce cir
culau corect pe partea slîngă.

llfica această abatere gravă 
din partea unui conducător 
auto, care pur și simplu, a su
primat viețile celor 
persoane nevinovate, 
(amilii îndurerate ?

Conducătorul auto 
AFLANACHE. in ziua de 1 iu
nie 1972, la ora 14, conducea 
autovehiculul 31 HD 3801, 
proprietate a autobazei I.T.A. 
Livezeni, pe ruta Pelrila — 
Lonea. Deși avertizat de indi
catorul rutier („curbe pericu
loase"), deși observă că se în
scrie lnlr-o curbă lipsită de 
vizibilitate, vede că pietonii 
circulă pe ambele părți ale stră
zii, in sensuri corecte de mers 
conducătorul auto nu reduce 
viteza șl, cu partea din față, 
o lovește grav pe Ioana Arde 
leanu, care a circulat corer 
pe drumul public, provor’"dn. 
leziuni...

Constantin ȚII’ 
căpitan de miliție

patru 
lăsind

IOAN

(Continuare tn pag. a 3-4)
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| AVRAM BANCO
„martir al libertății naționale-

(100 <lc ani de la moarte)

IAcum un veac, la 10 septem
brie 1872, se stingea din viata

I plină de zbucium acela ce c- 
vea să rămină in conștiința po-

I porului nostru sub numeh de 
i CRAI Al MUNȚILOR Tt 1 
(moi tiriiu o lost coborit in pă- 

mintul Transilvaniei, la Țebea 
lingă Gorunul unui alt martir 

j pentru libertate - Horia.
» Figură legendară o luptei ro-
| manilor transilvăneni pentru li*
! bertote și dreptate, cărturar lu-1 minat, conducătorul moților in

anii 1848 - 1849, AVRAM IAN- 
ICU s-o născut in Vidra de sus 

(astăzi Avram lancu) comună o- 
, țezată in inima munților Apu- 
I seni. A învățat să citească in 
1 satul notol de Io învățătorul Mi- 
| hai Gombos, intemeie.orul unui 
[cunoscut neom de cărturari, a- 

poi o urmat școola primară la 
ICimpeni, după care il găsim în

scris la gimnaziul din Zlatna și 
in continuare la Liceul parișli- 

| lor din Cluj. In orașul de pe
I Someș tinărul moț a urmat fiio-
I xofio și dreptul, devenind avo- 
I cal la Tabla regească din Tg 
r Mureș (suprema curte judiciară
| a țării). încă de pe atunci 1 lancu se afla printre fruntașii

tineretului, afimiîndu-se ca un 
om de voința si de acțiune

I

Ajutoarele materiale în cadrul
asigurărilor sociale de

cordâ în cadrul asigurărilor so
ciale <!'■ slat sini: ») pentru in
capacitate temporară de muncă ; 
b| pentru prevenirea îmbolnăvi
rilor. refacerea și întreținerea să
nătății; c) în caz de maternitate; 
di in caz de deces.

Dreptul de a primi ajutoare 
mai< riale pentru incapacitate 
temporară de muncă il au numai 
angajați) cu contract de muncă 
pe durată nedeterminaiă, cu ex
cepția razurilor în care incapa
citatea temporară de mujică es
te dețerminată de un accident în 
muncă, un accident în legătură 
cu munca sau o boală profesio
nală. cazuri în care se acordă 
ajutor material și angajaților cu 
contract de muncă pe durată de
terminată (sezonieri).

In cazul angajaților cu con
tract de muncă pe durată ne
determinată acest ajutor se a- 
cordă și celor ce se află in pe
rioada de probă in vederea an- 
gajar.lor definitive.

Cnantumul ajutorului pentru 
incapacitate temporară de muncă 
se stabilește, avîndu-se in vede
re zilele lucrătoare din perioa
da concediului medical, la anu 
mii' procente din salariul ta
rifar de încadrare, care sint ur
mătoarele :

1. — In cazul in care incapa
citatea temporară este provocată 
de un accident în muncă, in le
gătură cu munca sau o boală 
proiesională ajutorul mater al se 
acordă, așa după cum arătam, 
Indiferent dacă este angajat cu 
contract de muncă pe durată ne
determinată sau determinată și 
fără a se avea in vedere anu
mite trepte în funcție de vechi
mea neîntreruptă în muncă.

Ajutoarele materiale în aceste 
cazuri se acordă în cuantum de 
85% din salariul tarifar de în
cadrare. Angajați) beneficiază din 
prima zi de cuantumul integral 
al ajutorului.

2. — Id cazurile în care inca
pacitatea temporară de muncă 
este delerm nată de boli și ac
cidente. altele decit cele de 
mai sus. care n-au legătură cu 
munca, cuantumul ajutorului ma
terial se stabilește în raport cu 
vechimea neîntreruptă In mun
că. astfel . la 2 ani vechime ne
întreruptă 50% din salariul ta
rifar-, de la 2 la 6 ani vechime 
seînlreruptă 65% din salariul ta
rifar; de la 5 la 8 ani vechime 
neîntreruptă 75% din salariul ta
rifar și peste 8 ani vechime ne
întreruptă 85% din salariul te
rilor.

Legea mai’ prevede următoa
rele distincții. în legătură cu a- 
cordarea acestor ajutoare :

a) angajați! îd vîrstă de 14 18
an cu vechime neîntrerupta de 
pfnă la 2 ani beneficiază de a- 
julor material în cuantum de 
56% din salariul tarifar.

b) in cazurile de la pel. 2 a- 
juloarele pentru primele trei zi
le calendaristice (deci pentru zi
lele lucrătoare, existente in 
cuprinsul acestora) de concediul 
medical e acordă numai în pro
porție de 50% din cuantumul 
cuvenit.

c) angajații aflați in incapaci 
tate temporară de muncă, dato- 
r tă unor bol- transmisibile sau 
urgențe medico-chirurgicale be
neficiază de cuantumul Integral 

bărbătească. Fire hotărită, e- 
nergică, el sesizează repede 
că țelul luptei românilor pentru 
eliberarea socialo și economi
că împotriva asupririi feudolo- 
asbblutiste nu este înțeles și 
drepturile lor nu sini recunoscu
te. Avram lancu a fost acela

EVOCĂRI

core, încă de Io începutul re
voluției de Io 1848 din Tran
silvania, a trecut hotărit Io or- 
gonizoreo luptei ormate, văzind 
in aceasta singura cale ce moi 
putea fî folosită pentru tradu- 
cereo in violă a revendicăriloi 
cerule de adunările populare 
de la Blaj, Sibiu, Bro'ov, Cluj, 
Tg. Mureș și din alte localități.

Aproape timp de un an, din 
toamna lui 1848 și pină in va
ra lui 1849, Avram lancu a fost 
conducătorul necontestat al 
populației din munții Apuseni 
care nu mai avea nici adminis
trație austriacă și nici maghia

de ajutor chiar din prima zi a 
concediului medical.

O situație deosebită, regle
mentata de lege, este aceea cind 
incapacitatea temporară de mun
că s-a ivit în timpul concediului 
de odihnă sau a celui fără pla
tă. Ajutoarele materiale în ase
menea cazuri se acordă numai 
dacă angajatul a fost internai 
înlr-o unitate medico-sanitară 
-•au dacă durata incapacității tem
porare este mai mare de 7 zile. 
Dacă concediul medical prescris 
este mai mic de 7 zile, fără in
ternare, concediul de odihnă se 
întrerupe, însă angajatul nu va 
primi ajutorul material pentru

Consuitafie juridică

Incapacitate temporară pe aceas
tă perioadă.

In cazul în care concediile me
dicale depășesc 6 luni, în inter
val de un an, se vor face pro
puneri de pensionare, cu preci
zarea că în cazul în care inca
pacitatea temporară de muncă 
este determinată de tuberculoză, 
termenul este mai mare și este 
diferențiat în funcție de forma 
bolii.

Cind pensionarea a fost aviza 
tă de organele medicale, ajuto
rul pentru incapacitate tempora
ră de munca, se acordă pină la 
sfirșilul lunii următoare celei în 
care s-a dat avizul, perioadă in 
care unitatea este obligată a În
tocmi dosarul de pensionare.

Ajutoarele pentru incapacitate 
temporară de muncă nu se a- 
cordă deloc angajaților :

— care nu respectă tratamen
tul medical prescris;

— care nu se prezintă la vi
zita medicală indicată pentru ur
mărirea bolii;

— care se constată că simu 
lează boala.

Legea mai stabilește că anga
jații care în ultimele 30 de zile, 
premergătoare concediului me
dical, au avut două absențe ne
motivate nu primesc ajutorul de 
boală pentru primele 5 zile ca
lendaristice de concediu medical 
iar cei care au avut tot in a- 
ceeași perioadă 3 sau mai multe 
absențe nemotivate nu vor primi 
ajutorul pentru primele 7 zile. 
Precizăm că aceste prevederi nu 
se aplică angajaților aflați in in
capacitate temporară de muncă 
provocată de accident de muncă, 
in legătură cu munca, de o boală 
profesională, de tuberculoză sau 
de boli transmisibile și urgenți 
medico-chirurgicale.

O altă categorie de ajutoare 
la care angajații au dreptul est» 
categoria ajutoarelor pentru pre 
venirea îmbolnăvirilor, refacerea 
și întărirea sănătății.

Aceste ajutoare se acordă an 
gajaților în următoarele cazuri- 
trecerea temporară în altă mun
că san reducerea programului 
de lucru din cauza bolii san ac
cidentului, trimiterii la trata
ment balneo-climateric; caranti
nei; pentru procurarea de prote
ze.

Trecerea temporară la o mun 
că mai ușoară sau reducerea 
programului de lucru se acordă 

ro, o exercitat puterea publică, 
rfupunind asupra organelor ad
ministrative core câpâlasciă și 
ele in acest răstimp un evident 
coractcr popular. Postul sau de 
comandă stobilit la Cimpcni, a 
fost întotdeauna păzii de o gar
dă formată din lăncieri înarmați. 
Aici, la Cimpeni, unde-și ovea 
cartierul general, lancu s-a sfă
tuit cu căpitanii săi in ajunul 
principolelor bătălii, oici i se 
aduceau vești de către ștofetă 
și tot oici, in jurul său, ca oas
peți oi săi, au stat timp de ci- 
teva luni o serie de refușiați 
din Țara Românească. Moții ii în
deplineau poruncile. Căpita
nii săi ii executau cu 
prompt.ludine însărcinările, in
tervenind cu cetele lor ori de cite 
ori era nevoie pentru a respin
ge vreun atac dușmon, dovedin- 
du-se bravi in luptă. „Generalii 
acestei oaste țărănești, spunea 
Nicolae Bâlcescu, erau niște preo
ți și niște tineri abia teșiți din 
școlile de teologie, filozofie și 
juris prudență. Ei nu puseseră 
pină atunci mina pe o armă, 
ciad nevoia ii sili a se face ge
nerali și a ciștiga bătălii..."

încă din ianuarie 1849, un 
căpitan imperial, Grăunlze, re
cunoaște intr-un raport : „Este 

de conducerea unității la propu
nerea medicului și cu avizul or
ganului sindical din unitate. A- 
ccastă măsură poale dura cel 
mult 90 de zile calendaristice 
[deci inclusiv sărbătorile) din- 
tr-un an calendaristic. Reducerea 
programului de lucru poale fi de 
1/4 din durata normală a aces
tuia. In cazul trecerii intr-o 
muncă mai ușoară dreptul la a- 
jutor există numai dacă la noul 
Ioc de muncă angajatul primeș
te o retribuție inferioară celei 
avute.

Cuantumul ajutorului in ase
menea situații îl reprezintă dife
rența între salariul tarifar avut 

anterior ș) salariul tarifar al 
noului loc de muncă sau al pro
gramului redus, fără insă a 
putea depăși 25% din salariul 
tarifar de încadrare avut ante
rior.

Aceste ajutoare se acordă 
numai angaja|îlor cu contract de 
muncă pe duiată nedeterminată.

In cazul trimiterii la tratament 
balneo-climateric in timpul con
cediului de odihnă, angajații cu 
contracte de muncă pe durată 
nedeterminată beneficiază de a- 
jutoare pentru zilele ce depășesc 
durata concediului de odihnă. 
La această durată se adaugă 2— 
3 zile pentru transport și re
adaptare. Salariații aflați in in
capacitate- temporară de muncă 
care sini trimiși in contiuare la 
tratament au dreptul la ajutor 
pe toată durata tratamentului.

Cuantumul ajutorului acordai 
pentru tratament balneo-clima- 
ieric se calculează ca cel ce se 
acordă pentru incapacitate tem
porara de muncă pentru boală 
obișnuită sau accident' ce n-are 
legătură cu munca (in procente 
variabile in funcție de vechimea 
neîntreruptă în muncă).

In cazul carantinei - adică a- 
tunci cind din cauza unor boli 
molipsitoare se interzice anga
jaților să meargă la lucru — a- 
jutorul ce se acordă tuturor an
gajaților (deci și celor sezonieri) 
este de 85% din salariul iarifar 
mediu de încadrare, fără nici o 
diferențiere in raport cu vechi
mea neîntreruptă.

Ajutoarele pentru procurarea 
de proteze (chirurgicale, dentare, 
oculare și auditive) și pentru 
centuri abdominale și aparate 
ortopedice se acordă numai an
gajaților cil contract de muncă 
pe durată nedeterminată.

★

N.R. Avîndu-se in vedere eoni 
plexitatea aspectelor ce le ridi
că această temă. PARTEA A 
DOUA a articolului, adică DES
PRE AJUTOAREI E MATERIALE 
IN CAZ DE MATERNITATE ȘI 
DE DECES ȘI ALTE ASPECTE 
ALE AJUTOAREI OR MATERIA
LE 1N CADRUL ASIGURĂRI
LOR SOCIALE DE STAT va a 
pare in ziarul nostru din 7 sep
tembrie 1972. 

meritul lui lancu că milițiile ro
mânești s au adunat in număr 
otit de mare in special in mun
ții Apuseni, in cimpia de Io Cri- 
cău ; și numai extraordinara so 
influență, activitatea și entu
ziasmul său... ou putut să înlă
ture lipsurile înarmării, Îmbră
cămintei și a hronei și a men
ține totul in ordine..."

Luptele care au urmat au 
constituit tot atilea prilejuri 
pentru a-și dovedi remarcabile
le calități de comandant.

Dar toate aceste calități ale 
lui lancu n-au fost suficiente 
pentru reușita revoluției. Dez
binarea forțelor revoluționare 
ale românilor și ungurilor, dato
rită șovăielilor lui Lâjos Kossuth 
și politicii demagogice a Aus
triei, o fost folosită de habsburgi. 
După infringerea revoluției, 
lancu a fost arestat. Deși elibe
rat, deși i s-au făcut propuneri 
de colaborare cu autoritățile 
austro-ungare reacționare, lan
cu a rămas credincios cauzei 
celor mulți. Bolnav și adine în
durerat, el a rămas printre moți, 
in munții Apuseni, stingindu-se 
din viață, cuin arătam la înce
put, acum o sută de ani. Casa 
în care s-a născut și a copilă
rit este astăzi casă memorială 
care conservă multe mărturii 
despre acela care spunea în 
testamentul lăsat urmașilor : 
„Unicul dor al vieții mele a 
fost să-mi văd națiunea ferici
tă..."

Prof. Stelian POPESCU
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stat (I)
Răspundem cititorilor
HR1ȚCU VAS1I.E — Petrila : 

Potrivit art. 17 din Codul Mun
cii detașarea nu poate depăși 6 
Iun:, Ia un loc sau cumulativ, 
iar in cazuri speciale poate fi 
de 1 an și 6 luni. Drepturile an
gajaților detașați pe perioada 
detașării sini următoarele : mun
ca ce o prestează să fie de a- 
celași iei cu cea de la locul de 
muncă anterior; își păstrează 
funcția și salariu) avute ante
rior detașării, dacă detașarea se 
face la o muncă cu un salariu 
mai mare are dreptul la acest 
salar; in funcția sa nu poate Ii 
nimeni angajat decit temporar; 
suprafața locativă se păstrează 
la dispoziția angajatului pe toa
tă durata detașării. De aseme
nea, angajatul detașat în altă lo
calitate are dreptul, potrivit art. 
17/5 din Codul Muncii, la resti
tuirea cheltuielilor de transport 
și de cazare, precum și la o in
demnizație stabilită prin Hotărî-, 
re a Consiliului de Miniștri.

Refuzul de a executa detnșa-c. 
rea atrage după sine sancționa-' - 
rea potrivit Codului Muncii cu 
sancțiunile prevăzute pentru a- 
bateri disciplinare, deci inclusiv 
cu desfacerea contractului de 
muncă și retrogradarea în func
ție.

MORAR ANGELICA — Vul
can : In legătură cu prima pro
blemă vă rugăm a urmări ru
brica noastră din ziarul de vi
neri, 7 septembrie 1972.

Potrivit art. 63 din Codul 
Muncii, dreptul la concediu de 
odihnă il au angajații care au 
prestat muncă neîntreruptă timp 
de 11 luni. Angajații temporari 
nu beneficiază de concediu de 
odihnă, însă în cazul în care 
au prestat muncă 11 luni, 
chiar cumulîndu-se perioade 
disparate, au dreptul la plata în 
bani a drepturilor de concediu.

CREȚU DUMITRU — Vulcan : 
Nu putem răspunde la asemenea 
probleme, avînd în vedere că nu 
avem posibilitatea de a cunoaște 
exact situația spațiului de locuit 
ce-1 dețineți. Cuantumul ch riei 
va fi stabilit odată cu încheierea 
contractului de închiriere, cîhd 
vi se vor da și explicațiile rie- 
cesare.

★

Rugăm cititorii interesați, 
in legătură cu această ru
brică, să ne adreseze între
bări in legătură cu proble
me ce ar putea interesa un 
cerc mai larg și cu aplicabi
litate generală și nu din 
cele referitoare la situații 
singulare sau în care nu 
cunoaștem anumite elemen- ’ 
te ale situației de iapt c^ea 
ce ar duce la interpretări 
greșite (de ex. cuantumul 
chiriei pentru un anumit 
spațiu; trepte de salarizare 
și gradații, in cazuri singu
lare. etc). Pentru asemenea 
probleme, rugăm a se adre
sa organelor competente 
(I.G.L.. servicii muncă și sa
larii. etc.).

Horia NELEGA. 
procuror șei adjunct, 

Procuratura Locală Petroșani

„DANS'* IA GRADINA DE
In tradiția popo.ii ■ !<<r 

a existat, pină Iii un 
moment istorie o for
mă do distrările, prin 
Mlciuri, nunii'.-» i ome- 
die. Se făceau diferite 
scamaloi ii, pn - udigita
li.i era la de IW 
cinste, larn.ilii de 
uimire însoțite de „ei, 
cnmâdic'" smulgem 
aparițiilor celor cnTo-și 
torsionau trupul, • are-1 
supuneau la cazne neo
bișnuite. Cind veneau 
aceste comedii intr-o 
localitate, se făcea ma
re zarvă. Dar nu s-or 
putea spune că aceste 
forme de circ sui ge
neris produceau satis
facții, ci, mai degrabă, 
lăsau un. gusL amar 
privitorilor care plecau 
răvășiți sufletește, com
pătimind pe cei care-și 
maltrata») corpul in- 
Ir-un r hip atil de ab
surd. Dovadă stă însăși 
dispariția cvnsitotnLi a 
acestor manifestări, dis
pariția fiind determina
tă de progresul societă
ții, de însăși nevoia o- 
mului de a avea o for
mă de distracție a- 
decvată evoluției sale 
spirituale. Răspindirea 
lot mai accentuată a 
teatrului, cinematogra
fului, deci a artei au- 
tenlice, a înlocuit co
mediile, oferind omului 
satisfacții nu numai de 
pură vizualitale, ci și 
slujindu-i in egală mă
sură spiritul.
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Ș T I 1 N Ț
O nouă particulă imaginară

Oamenii de știință sovietici studiază în 
prezent ipoteza compatriotului lor. fizicianul 
Frenkel, care in urmă cu patru decenii a pre
zis descoperirea unei particule ce urma să se 
numească exciton. Teoria despre exciton pre
zintă interes din mai multe puncte de vede
re : o înțelegere aprofundată a fenomenului 
apariției vieții șl morții excitonului ar permi- 
le realizarea de lasere foarte puternice ; s-ar 
putea activa foarte mult stratul sensibil al 
peliculelor fotografiilor in culori i ar fi po
sibilă elucidarea manierei în care anumiți 
compuși chimici inofensivi devin cancerigeni. 
In biologie este deja cunoscut că clorofila 
se comportă aidoma excilonilor în cristale, 
transmițind energia fotonilor pentru sinteza 
hidrațllor de carbon.

„Foarfece zburător**
in S.U.A. s-a întocmit un proiect de a- 

s ion cu geometrie variabilă ale cărui aripi 
fac un unghi drept cu fuselajul Ia decolare 
și se deplasează în mod asimetric in timpul 
zborului. După afirmația specialiștilor, acest 
„foarfece zburător" ar fi din punct de vedere 
aerodinamic, superior avioanelor Concorde. 
F—III și F—14, dat fiind că Ia viteze superso
nice presiunea, care este foarte mare pe a- 
ripele delta clasice, este redusă considerabil. 
In plus, decolarea nu ar necesita decit 25 la 
sută din puterea necesară avioanelor de lip 
Concorde sau TU.—114. Consumînd o canti
tate mai mică de carburant la mare înălțime, 
acest aparat de zbor ar polua mai puțin at
mosfera.

Aspirator pentru satul olimpic
Datorită unui sistem pneumatic de colec

tare a gunoiului, instalat în salul olimpic din 
Munchen (R.F.G.) toți cei prezențl la olimpia
dă sint scutiți de praful, mirosul și zgomotul 
produs de combinele pentru transportul gu
noiului. Este vorba despre un aspirator au-

A LA ZI
tomat care constă dinlr-o rețea subterană de 
conducte, prevăzută cu 145 de puncte de co
lectare, care aspiră complet tot gunoiul din 
clădirile publice și din locuințele sportivilor 
participant. Transportul ulterior al gunoiului 
din rețeaua uriașului aspirator spre un punct 
central de presare șl încărcare in conteinere 
se face complet pneumatic.

Aparat astronomic
Oamenii de știință din Harkov (U.R.S.S.) 

au realizat un aparat denumit balometru, cu 
ajutorul căruia se poate măsura temperatura 
unui chibrit care arde la o distanță de peste 
10 000 km. Superconductibilitatea elemente
lor sensibile se obține creind in mod artifici
al in interiorul balometrului un irig cosmic 
de minus 270 grade C. Aparatul poate fi folo
sit in astronomie pentru măsurarea căldurii 
stelelor îndepărtate și a galaxiilor, imposibil 
de determinat cu metodele obișnuite, iar în 
medicină pentru alcătuirea hărții temperaturi
lor corpului omenesc, ceea ce ar iace posibi
lă diagnosticarea diverselor maladii in stadii
le incipiente.

Oceanul Pacific va avea încă două 
insule

Observațiile făcute de un grup de cerce
tători americani, canadieni șl japonezi con
duc la Ipoteza că In zona de nord-est a Paci
ficului va avea loc o serie de fenomene geo
logice importante. Savanțil consideră că doi 
munți submarini, Juan de Fuca șl Gorda, ale 
căror piscuri sini denumite Cobb și Bear, vor 
ieși la suprafață peste cîțiva ani și vor forma 
două noi insule. Cele două zone muntoase sint 
situate tntr-o mare cimpie sedimentară scu
fundată. traversată de o rețea extrem de com
plexă de văl submarine. Piscurile Cobb și 
Bear sc vor ridica fie datorită presiunii vul
canice locale, iie ridicării generale a zonelor 
respective. Vîrful Cobb este situat In prezent 
la 35 m sub suprafața oceanului.

Apărarea pădurilor împotriva incendiilor
o îndatorire patriotică a fiecărui cetățean

Nu există om care să nu 
simtă plăcerea de a-și petrece 
timpul liber in mijlocul pădu
rii. In acest templu al naturii, 
respirăm aerul cel mai curat, 
aici întîlnim liniștea cea mai 
reconfortantă. Dar, pe lîngă ca
litățile ei recreative. tonice, 
pădurea ne oferă și produse de 
o mare valoare, fără de care 
in viața cotidiană nu ne putem 
încă lipsi : materialul lemnos.

De toți este cunoscut faptul 
că o pădure, pentru a ajunge 
a maturizare, are nevoie de 

multă muncă, de mult efort fi
zic și trebuie să treacă zeci de 
ani pentru ca arborii să poată 
fi buni de exploatat. Iar dacă 
această podoabă a naturii sc 
dezvoltă așa cum știm cu toții 
— greu — ea poate fi distru
să în numai cîleva ore, dacă nu 
se respectă normele elementare 
de folosire a focului, dușma
nul cel mai de temut al pădu
rii.

Avem cu toții de la mic la 
mare obligația de a veghea 
pentru ca pădurile din Valea 
Jiuluj să nu cadă pradă flăcă
rilor pustiitoare. In primăvara 
acestui an. în unele părți ale 
județului Hunedoara, ca urmare 
a unor cetățeni neglijență din 
localitățile Cinciș, Geoagiu, Do
bra. Baia de Criș, etc. au fost 
incendiate zeci de hectare de 
pădure soldîndu-se cu mari pa
gube materiale, pagube, firește, 
ce au fost suportate de acei 
care au dat dovadă de o slabă 
responsabilitate față de bunurile 
obștești.

Pentru a fi înlăturate din 
timp cauzele care ar putea ge
nera incendij în acest sezon, ne 
vom referi la cîteva dintre 
precizările normelor p.c.i. de 
care trebuie să ținem seama. 
Un lucru esențial, ușor de reți
nut, este acela că în nici un 
loc din pădure nu este permis 
a Se arunce chibrituri aprinse 
sau țigări. Toți cetățenii trebuie 
s3 aibS permanent in vedere 
că le este cu desăvîrșire interzis

Perplcxil.i.e | L» gră
dina do vaiă Parc" 

n Petroșani anacro
nicele comedii se pro
duc oim in fiecare sea
ră sub forma... dansului. 
Să analizăm lucrurile 
melodie. Ce este o gră
dină de vară a alimen
tației publice? Un 
local in care »ainen.;

privitori dorit dansa
tori. De i e ? Un grup 
de vreo patru-cinci bă- 
Icțandrl, in cerc, ale 
căror trupuri erau scu
turate de spasme, ca
petele păreau desprinse 
de trup. iar fiecare 
membru al corpului se 
4>< uluia năvalnic. Dan
sau I Pe doj dintre ei

ATITUDINI
vin să consume în tih
nă ce le poftește ini
ma (daca acest lucru e 
posibil), eventual --3 
asculte muzică și să 
danseze. La amintita 
grădina se face și mu
zică - de < .lire forma
ția Astral. Nu ne n- 
toresează ce și cum 
< inlă membrii i< osiei 
formalii de muză ă u- 
șoară jntrucît reperto
riul oi probabil că a 
primit un gir oficial, a 
fost selectat. Să mer
gem mai departe cu ra
ționamentul : pentru că 
e muzică, este și dans. 
S3 privim mai bine în 
ringul de dans și să 
vedem cum și cine 
dansează ?

fnlr-una din serile 
trecute acordurile mu
zicale atrăgeau magne
tic oamenii spre gră
dină. La intrare, abia-ți 
făceai loc. Lume multă, 
ca la urs. In jurul rin
gului, la fel. Mai mulți

l-am remarcat în chip 
deosebit : erau minori. 
Unul de vreo 12 14
an», blond șl cu părul 
lăsat in plete (are fll- 
fîiau in acel ritm În
drăcii, (ra cel mai por
nit. Tr< < use de ora 22. 
Privitorii comentau a- 
marnic și plecau 
scirbiți < urată come
die, iși spuneau. 
Dansul, aceasta artă 
antică, a degenerat în 
haosul promovat de a- 
cei Imberbi, locul mul
tora dintre el, lutndu- 
ne după înfățișare șl 
oră, ar fi fost mai de
grada în patul de somn 
docil în localul public.

In [ața unui aseme
nea spectacol grotesc 
te gindeșli : ce trezește 
muzica in acești putini 
tineri,, sentimente ori 
instincte? știu părinții 
ce iac odraslele lor ? 
și dacă da, n-au nimic 
de spus? Și, dacă pă
rinții sini inerți, cine

să aprindă focuri la o distanță 
mai micii de 100 de metri de 
liziera pădurii, fără aprobarea 
organului silvic. Cade în obli
gația fiecărej întreprinderi care 
își desfășoară activitatea în pă
dure de a face instructaje cu 
salariații încadrați aici pentru 
prevenirea și stingerea incen
diilor și cu ce mijloace vor ac
ționa în caz de incendiu. Fie
care cetățean trebuie să cu
noască că este o obligeție legală 
să acționeze la stingerea unui 
incendiu izbucnit in pădure, 
atunci cind această participare 
este solicitată de primar, dc 
conducătorul unei organizații 
socialiste sau de unitățile dc 
pompieri.

Nerespectarea regulilor de 
prevenire a incendiilor la pă
dure atrage după sine severe 
sancțiuni materiale cu amenzi 
între 100 — 3 000 lei. Deci, re
țineți 1 Paza bună trece primej
dia rea !

Lucrători forestieri ! Aplicați 
și respectați regulile de preve
nire a incendiilor. In acest fel, 
apărați bunurile obștești.

Cetățeni !
— Nu fumați în pădure, ci 

numai în punctele special ame
najate I

— Nu dați foc la iarba us
cată, la mărăcinișuri și gunoi 
pe timp de vînt sau la o distan
ță mai mică de 100 metri față 
de liziera pădurilor ;

— Nu lasati copiii să se joace 
nesupravegheați în pădure ;

— Prepararea hranei faceți-o 
doar în locurile stabilite de or
ganele silvice; la plecare stin
geți focul cu apă sau pămînl;

— Atrageți atenția tuturor ce
lor care, prin atitudinea lor lip
sită de responsabilitate pun 
în pericol patrimoniul forestier;

— Dacă observați un înce
put de incendiu, anunțați de 
urgență organele silvice, de mi
liție sau de pompieri, ori con
siliul popular cel mai apropiat, 
după care încercați cu mijloa

va trebuie să Intervină 
■:i să rurme mascarada 
ce petrece în fieca
re cară în grădina de 
vara „Parc" din Petro
șani. O mare parte din
tre dansatori nu sini 
consumatori Atmosfe
ra localului trebuie să 
intre in limitele civili
zației. Dar ospătarii nu 
trebuie doar s8 ser
vească • u orice preț. 
r| sil mi: privească : pe 
cine servesc?

Nu sintem nerecep
tivi la ceea ce o mo
dern. Insă este m>» esar 
să facem o distincție 
netă intre elementele 
autentice ale fenome
nului numit modern, e- 
lemenle n căror apari
ție însemnează progres 
pentru viață, și apari
țiile bizare de mai sus 
care echivalează r u. 
regres, lipsă de cultură, 
anacronism. psihoso
cial, imitație servilă și 
superficială a unor mo
dele care nu aparțin u- 
nei societăți de tip so
cialist. Ceea ce se în- 
tiinplă Ia grădina de 
vară „Parc" este curată 
comedie, la care tre
buie nu numai să re
flectăm, ci și să tre
cem la fapte, să stăvi
lim o manifestare a 
grotescului șl un în
ceput ai modului de 
viață necaracteristic 
conștiinței noastre.
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cele aflate la îndemînă să-l loca
lizați și lichidați.

Est« n datorie 9 noastră, a

Șefi de ocoale silvice,
REȚINEȚI! Vă cade în obli

gațiile zilnice de serviciu ur
cătoarele măsuri de combatere 
a focului în pădure :

O Se va întări observarea 
din punctele dominante și foi- 
șoare in așa fel incit să fie asi
gurată supravegherea acelor zo
ne de pădure expuse incendi
ilor (plantații de rășinoase sau 
a pădurilor limitrofe cu pă
șuni) ;

se va intensifica acțiunea 
de patrulare a personalului sil
vic în păduri, cu accent în zile
le de sărbătoare — cind afluen
ța cetățenilor în pădure este 
mai mare ;

# se vor curăța toate liniile 
izolatoare existente ;

# se va intensifica și mai 
mult propaganda împotriva in
cendiilor, folosindu-se mijloace
le cele mai eficace (conferințe, 
afișe, panouri, etc) :

# se va intensifica controlul 
asupra zonelor în care se desfă-

CALEI
DOSCOP
Petrolier zburător
Exploatarea zăcămintelor 

petrolifere din legiunile po
lare întîmpină. după cum ie 
știe, mari greutăți in 1 c pri
vește transportul țițeiului. 
Au fost propuse numeroase 
procedee, printre < arc și cons
truim) unei conducte-gignnt 
care să lege Alaska de nord 
de portul sudic Valdez Se 
parc însă că transportul ți
țeiului cu ajutorul avioanelor 
va căpăta o rezolvare mai 
rapidă. Potrivit revistei vest- 
germane ..Der Spiegel", con
sorțiul american „Boeinf 
propus < onslruia'r a r;- - 
troller zburător in stare să 
încarce 1 000 tone de petrol 5 
Avionul ar urma .să aibă 103 
m lungime. 26 m înălțime, 
146 m întinderea aripilor și 
o viteză de 700 km pe oră. 
37 asemenea aparat^ ar cos
ta aproximativ 3 miliarde de 
dolari !

„Felicitări"
Ținînd seama de faptul câ 

numărul divorțurilor în 
S.U.A. a crescut foarte mult 
(cu 33 la sută în zece ani !), 
numeroase firrrte au pu; in 
vînzare „felicitări" speciale, 
după modelul celor de Anul 
Nou și altor sărbători, ce pz t 
fi trimise divorțaților. Pe £- 
ceste cărți poștale, frumos 
ilustrate, sint gata tipărite 
texte de felul următor î „Feli
citări pentru divorț I"; .Ați 
rupt cu succes lanțurile!" Ci Ie
rnai bune urări și noroc "...

Vacanță prelungită...
Elevul englez Timothy Do- 

vey, in vîrstă de 15 eni și-a 
petrecut vacanța în Turcia. 
El a fost prins de poliție a- 
vînd asupra sa 57 livre dc- 
hașiș. Un tribunal special i-a 
dat lui Dovey posibili’.,’ea 
să-și prelungească în mod ne
prevăzut vacanța in Tu; ... 
con.damnîndu-1 la 6 ani ? 
luni închisoare...

„Apă specială “
„Consumați apa noasiră 

specială, neatinsă de polu. ; : . 
Iată un fragment dintr-o re
clamă a unei firme vest- 
germane din Bochum . re 
face afaceri frumoase din ’. i- 
zarea ..apei naturale fără 
clor". Un litru de ..apă spe
cială" costa 45 de pfeninui... 
O serie de speculanți din 
Ruhr vînd o apă și mai spe
cială (1,3 mărci sticla de un 
litru !), destinată pregătirii 
ceaiului și cafelei. S-a dove
dit pînă la urmă că „apa spe
ciala" era apa chioara, de la 
robinet...

„Celebritate"
O publicație franceză rela

ta de curînd, parcă cu părere 
de rău, că Franța nu mai de
ține recordul absolut în ce 
privește numărul furturilor 
de obiecte dc artă. Deși în 
cursul anului trecut poliția 
franceză a înregistrat peste 
3 000 asemenea furturi, re
cordul îl deține acum Italia, 
cu un număr infinit mai mare 
de furturi.

tuturor să protejăm patrimo 
niul forestier de distrugeri prin 
incendii.

brigadieri și pădurarii
șoară mai intens culegerea 
fructelor de pădure, luindu-se 
măsuri pentru instruirea mun
citorilor culegători de fructe in 
ce privește respectarea reguli
lor dc prevenire a incendiilor;

9 Se va urmări ca in par
chetele in curs de exploatare să 
se aplice și respecte cu stric
tețe regulile de prevenire a in
cendiilor, punîndu-se accent pe 
instruirea muncitorilor, pe păs
trarea carburanților și lubre- 
fianțclor numai in locurile spe
cial amenajate ; amenajarea lo
curilor speciale pentru pregăti
rea hranei si nentru fumat etc;

# se vor reface și completa 
locurile de odihnă și cele de 
fumat, îndeosebi pe traseele 
mult frecventate de turiști.

Trebuie acționat cu fermitate, 
de către toți, pentru a Păzi pă
durea ca pe lumina ochilor îm
potriva dușmanului ei poten
tial — FOCUL.
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In luna septembrie va apare :

ERA SOCIALISTA
— Revistă teoretică și sooial-politică a C.C. al P C.R.

Ținînd seama de etapa de dezvoltare a țării noastre, de cerințele 
actuale ale activității politice-ideologice, revista „Lupta de clasă“ se 
transformă într-o publicație cu apariție bilunară, purtind denumirea Era 
socialistă.

Temlln rciislcl ERA SO
CIALISTA fl orientată In 
principal in următoarele di
recții :

-- valorificarea tradițiilor 
sociale $1 naționale pioțjresis- 
le ;

analiza și generalizarea 
experienței Partidului Comu
nist Român in înfăptuirea re
voluției șl construirea socia
lismului i

— studierea acțiunii legi
lor obiective în socialism, a 
fenomenelor și proceselor c- 
conomico-sociale. a modific ă- 
rilor care au loc In țara noas
tră fn etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate ;

— dezbaterea problemelor 
Ideologice șl teoretice ale con
struirii socialismului și comu
nismului j clarllicarea princi
piala a concepției partidului 
nostru despre lume șl viață ; 
dezvoltarea economiei socialis
te ; evoluția structurii sociale 
și creșterea rolului conducă
tor al clasei muncitoare ; nați
unea și rolul el in condițiile 
socialismului, rezolvarea mar-

xlsl leninlslă a problemei na
ționale ; perfecționarea organi
zării șl conducerii societății 
socialiste, rolul partidului ca 
forță politică conducătoare a 
societății, «votați* statului so
cialist și a funcțiilor sale j 
perfecționarea relațiilor socia
le socialiste, adlnclrea demo
crației socialiste. înflorirea 
vieții spirituale a societății 
socialiste, formarea omului 
nou. afirmarea Ideilor marxisl- 
leninlste tn toate domeniile 
de activitate, a principiilor e- 
ticll șl echității socialiste | 
dezvoltarea creației llterar-ar- 
tlstlce ; dialectica societății 
socialiste, rolul contradicțiilor 
in viața socială șl lupta din
tre vechi șl nou în procesul 
dezvoltării noii orîndulrl r

— principalele fenomene e- 
conomice. politice, sociale ca
re au loc în lumea contempo
rană ; raportul dintre general 
și particular, național și inter
național în revoluția șl con
strucția socialistă, în dezvol
tarea socială contemporană ; 
sistemul mondial socialist, u- 
nitatea mișcării comuniste și

muncitorești, a tuturor forțe
lor anlilmperialisle, fenome
nele noi ale procesului revo
luționar mondial ; diviziunea 
internațională a muncii, dez
voltarea colaborării șl coope
rării Intre state ; problemele 
privind capitalismul contem
poran ; prezentarea argumen
tată a politicii externe promo
vate de partidul șl stalul nos
tru, a principiilor care stau la 
baza acesteia, a activității des
fășurate de România pe plan 
internațional ;

— analiza critică a curente
lor de Idei din lumea contem
porană în domeniul filozofiei, 
istoriei, sociologiei, științelor 
politice, creației llterar-artis- 
tlce șl promovarea unei atitu
dini militante împotriva teorii
lor sl concepțiilor idealiste, 
neștiințifice, retrograde.

Revista va publica articole, 
studii, sinteze, va organiza 
dezbateri și fși va exprima 
poziția fn legătură cu dezba
terile șl articolele publicate în 
coloanele altor reviste sau 
ziare pe teme politico-ideolo- 
glce, va reflecta activitatea

de cercetare desfășurată în 
domeniul științei, mllltind pen- 
trn orientarea acesteia in lu
mina cerințelor puse de partid, 
pentru întărirea legăturii el cu 
viața, (ii nevoile societății 
noastre socialiste.

In paginih* revistei ERA 
SOCI Al ISTA vor fl prezente 
cu regularitate rubrici spe
ciale destinate celor ce stu
diază fn diverse forme de in- 
vâțămint. studii șl eseuri pri
cind dialectica dezvoltării so
cietății socialiste, filozofia, so
ciologia. istoria, arta și litera
tura, probleme ale e\oluțlel 
lumii contemporane ele.

PREȚUI DE VINZARE AI 
PI BIICAȚ1FI ERA SOCI AI IS
TA ESTE DE 3 IEI EXFMPI \ 
RUI.

ABONAMENTELE SE FAC 
IA OFICIILE POȘTAIF. PRIN 
FACTORII POȘTAII ȘI Dili' 
ZORII DIN ÎNTREPRINDERI. 
INSTITUȚII ȘI DE IA SATE. 
REVISTA SE VA GAS! DE 
VINZARE IN I1BRARII ȘI 
CHIOȘCURILE DE DIFUZA
REA PRESEI.

PREȚUI ABONAMENTULUI 
ANUAI — 24 DE NUMERE: 
72 IEI.

CITITORII DIN STRĂINĂ
TATE SE POT ABONA PRIN 
ROMPRES-FII ATELIA — SER 
VICIUL IMPORT-EXPORT-PRF 
SA. BUCUREȘTI. CALEA GRI 
VIȚEI NR. 64—66 P. O. B. 
BOK. 2001.
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Soarele păsare la ora 5.38 
și apune la ora 18,52. Zile tre
cute din art -- 215. Zile răma
se - 121.

FAEN1MENH

„ROADELE 
VITEZEI

EXCESIVE
(Urmare din pag 1)

Conducătorul auto VASILE 
POP. în ziua de 12 mai 1972, 
ora 14,30, conducea autovehicu
lul 31 HD 2140, pe ruta Aero
port — Pelroșani. Intrind în in
tersecția străzii Republicii cu 
strada Carpați, cu viteză exce
sivă, o accidentează mortal pe 
Borta Crasnic, care se angajase 
în traversarea străzii, pe mar
cajul de trecere Dentru Dietonf—

autovehiculul 31 HD 2747 din 
cadrul I.C.F. Deva, sectorul Cim- 
pa. Împotriva tuturor >au fost 
luate măsuri administrative, 
fiind totodată avertizați asupra 
consecințelor la care se expun.

Este necesar să evidențiem, 
încă o dată, faptul că necesita
tea respectării vitezei legale 
trebuie să izvorască din con
știința conducătorilor de auto
vehicule, din cunoașterea con
secințelor la care se expun îd

In gospodărirea 
orașului năzuințe 
încă neîmplinite...
(Urmare din pag. /)

tul trotuorului cu 1-2 centimetri 
(peste nivelul asfaltului) ceea ce 
provoacă frecvente accidente pie
tonilor : agață talpa pantofilor 
șl sandalelor ți o trage jos, ră
nește degetele picioarelor la fe
meile care au nenorocul să colce 
pe ele, rupe ciorapii, oamenii se 
împiedică de ele și cite alte a-

semenea neplăceri...
Am mai putea menționa faptul 

că rețeoua de canalizare a ape
lor pluviale din cartierul Carpați 
așteaptă de peste o lună de zile 
să fie desfundată de nămolul o 
dus cu ocazia unei ploi torenția
le ; șanțurile șoselei în unele por
țiuni sint colmotate și de mult 
necurățote. Este necesară menți
nerea unei curățenii moi bună
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4- 1940 - A murit Constan
tin Popoviri, militant ol înlș-

• rii mun< itoreșli (n. 1876) 4 
1944 S-a restabilit unitatea 
sindicală din România prin 1n- 
liințaron ..Sindicatelor unice 
revoluționar''" 4 1941 — A 
murit scriitorul Liviu Rebrea- 
nu (n. 27. XI. 1885) 4 1947 — 
A apărut primul număr al zia
rului „Elore” (25 de ani) 4 
1952 — A murit losil Ranghcț, 
militant de seamă al mișcării 
muncitorești din țara noastră 
(n. 1904) 4 1946 — In Aus
tria a fost creată Agenția de 
Presă APA + 1939 — Invada
rea Poloniei de către armata 
hitleristă 4- 1939 — A început 
< <1 de-nl doilea ra ’boi mon
dial (1939 — 1945) 4- 1951 — 
S.U.A., Australia și Noua Zee- 
landS au semnat Tratatul tri
partit de securitate A.N.Z.U.S. 
4« 1972 — Cel de-al 9-lea Tirg 
internațional de la Alger (1— 
17).

Filme
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Angelica ț) nit.mul;
Republica : Cea ni.n fru
moasă soți» , PETRII A : I • 
llx și Otilio, seriile 1 și li ; 
I.ONEA — Minerul: 12 nnmenj 
furioși ; ANINOASA : F* op j 
VULCAN: Start la moștenire | 
BARBATFNI: I ns Tnrantos j 
I U PENI — Cultural Toamna 
Cheyenllor; URICANI: O du
minică pierdută.

VINERI 1 SEPTEMBRIE

6,00 Muzică și actualități j 
7,00 ’Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei; 9.30 Memoria pă- 
mîntului românesc; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Pe Mureș 
și pe Tirnave — melodii popu
lare ; 10,30 Harta țării la sca
ra viitorului; 11,00 Buletin de 
șliri ; 11,05 Din muzica popoa
relor; 11,15 Pe teme juridice; 
11,25 Opereta „Poveste din 
Cartierul de Vest" de Bernstein 
(fragmente); 12,00 Discul zi
lei ; 12,30 Inlîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat ; 13,00 Radiojurnal ; 13,30 
Estivală ; 14.00 Buletin de șliri ;

11,05 Compozitorul ‘iîptfiml 
mi; 14,43 f anfara Waldaufln- 
ka din Praga, dirijor Karel 
Wnldauf; 15,00 Buletin de 
știri; 15,0.5 Radloancheta eco
nomică; 15,20 Muzică de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; ;6,30 
Știința la zi , J6.35 Muzică
populară; 17,00 Buletin d« 
știri; 17,05 Pentru patrie -, 
17.35 Soliști de muzică popu
lară; 18,00 Orele scrii; 20,10 
Zece melodii preferate ; 20,45 
La microfon. Marla Pf< traru ;
21.00 Buletin de știri: 21,05 
Revista șlagărelor; 21,25 Mo- 
meni poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale; 21.47 Orchestra 
Mario Capuano; 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Concert c'e ea- 
ră ; 23,00 Buletin de știri ;
23,05 Concert de seară — con
tinuare; 24,00 Buletin de
șliri ; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

pa-.Hdia .i. Jocurflp Olimpic i 
de vară - 1972; 17,15 Pentru 
sănătatea dv,; 17,30 Aplauze 
pentru români. Ansamblul fol- 
elorir nl Uzinelor „Rulmentul" 
din Bt'ișov, In Belgia; 17,50 
Tragerea Loto ; 17,55 Interpret! 
și rolurile lor: baritonul Va- 
sile Martinolu; 18,25 Jorur.l> 
Olimpice c’e vară — 1972; 
19,00 Salul contemporan ; 19,20 
I 001 de seri; 19,30 Te’ .un,tl 
Marea întrecere so'ialiJă la 
zi; 20,00 Reflector ;20.15 Film 
artistic : ..Legcn și forța" 
o producție n studiourilor po
loneze ; 21,45 Scit țitinl din
finala Festivalului de muzică 
de dans de la Budapesta ; 
22,00 ,,24 de orc”. Din țării' 
socialisto; 22,30 Jocurile O- 
limpJco de vară — 1972.

VINERI 1 SEPTEMBRIE

9.00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 Tinerii despre el 
înșiși; 9,50 Un virtuos al in
strumentelor populare: Ion 
Lăceanu ; 10,00 Curs de limba 
germană. Lecția a 14-a ; 10,30 
Jocurile Olimpice de vară — 
1972; 12,00 Telejurnal; 16,30 
Deschiderea emisiunii de du-

Ieri, temperatura maximă n 
fost la Petroșani de plus 16 
grade, iar la Paring de | lus 
10 grade. Minima din cursul 
nopții a lost de plus 10 grade 
și, respectiv, de plus 3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme instabilă cu 
cerul mai mult acoperit. Vot 
cădea precipitații sub formă 
de ploaie. Vint slab din sec
torul sudic.

pe spațiul autogării I.G.C. din 
Piața Victoriei - dar astea și al
te asemenea probleme le punem 
în atenția gospodarilor orașului, 
ca doleanțe- îndreptățite ale cetă
țenilor — cu speranța că în cel 
mai scurt timp vor fi rezolvote, 
contribuindu-se astfel la obține
rea unui aspect mai plăcut al o- 
rațului nostru.

Ilustrată pe adresa...

Reînnoiți-vă abonamentele 
ta ziarul „Steagul roșu“
Prețul unui abonament este de 8 lei lunar 

24 lei trimestrial.

Abonamentele pe luna octombrie se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă Ia data de 30 septembrie a.c., inclusiv.
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Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri__________________ f_______ CENTRUL
DIN ȚARA ȘI DE PESTE HOTARE

Vizita în Iugoslavia 
a secretarului genera

BELGRAD 31. — Corespon
dentul Agerpres, George Ionos- 
cu, transmite i La 31 august a 
sosit la Belgrad secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, care 
efectuează o vizită oficială în 
Iugoslavia, la invitația Consi
liului Executiv Federal.

In timpul vizitei sale în Iugo
slavia. care 'ia dura pînă la 3 
septembrie, secretarul general 
al O.N.U. va avea convorbiri 

secretarul federal pentru a- 
iacerile externe al Iugoslaviei,

Mirko Tepavaț, va fi prțjpjt 
ck președintele Iosip Broz Tito 
și de șeful guvernului iugoslav, 
Djemal Bledici.

Convorbirile

BONN 31 (Agerpres). —

DE LIBRARII
DEVA

VIETNAMUL DE SUD
Baza militară

americano-
saigoneza 

de la Bien Hoa

BONN 31 (Agerpres). — La 
Bonn au continuat, miercuri și 
joi, convorbirile dintrd Michael 
Kohl, secretar de stat la Consi
liul dc Miniștri al R.D. Germa
ny, și Egon Bahr, secretar de 
stat la Cancelaria federală a 
R.F. a Germaniei, în problema 
elaborării unui tratat privind 
bazele relațiilor dintre R.D.G. 
și R.F.G., precum și în alte 
probleme de interes reciproc.

Agențiile de presă DPA și 
ADN informează că s-a stabi
lit ca viitoarea întîlnire să 
aibă loc la 13 septembrie la 
Berlin.

sub tirul
patrioților

VIETNAMUL DE SUD 31 
(Agerpres). — Agențiile Asso
ciated Press și United Press In
ternational anunță că unități 
ale Frontului Național de Eli
berare au declanșat în zorii zi
lei de joi — pentru a doua 
oară în cursul lunii august — 
un puternic atac de artilerie a- 
supra bazei militare americano- 
saigoneze de la Bien Hoa. La 
această bază se află dislocați 
2 000 de militari americani și 
alți 6 000 de soldați seigonezi. 
Potrivit agențiilor citate, trupe
le americane și saigoneze 
suferit pierderi însemnate 
oameni și tehnică de luptă.

au 
în

♦------

Noi 
bombardamente 

americane 
asupra 

teritoriului 
R.D. Vietnam

HANOI 31 
genția VNA 
și 29 august, aviația america
nă a efectuat noi raiduri de 
bombardament asupra a nu
meroase provincii din R.D. Viet
nam fiind înregistrate victime 
Ia nodurile populației civile și 
mari pagube materiale.

(Agerpres). — A- 
anunță că, la 28

O împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie, a primit grupul de teh
nicieni și specialiști chinezi cș- 
re lucrează in Etiopia — anunță, 
din Addis Abeba, agenția China 
Nouă.

$
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„Le Monde“.

Consfătuire a 
reprezentanților 

ministerelor 
de externe 

țări
socialiste

VARȘOVIA 31. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitmșcu, 
transmite i In zilele de 29 și 
31 august a.c., a avut loc la 
Varșovia o consfătuire a repre
zentanților ministerelor . aface
rilor externe din R.S.S. Bielo
rusă, R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, Republica Cuba, R.D. 
Germană, R.P. Mongolă. R.P. 
Polonă, Republica Socialistă 
România, R.S.S. Ucraineană, 
R.P. Ungară și Uniunea Sovieti
că. La consfătuire a luat par
te, în calitate de observator, 
reprezentantul R.D. Vietnam.

Cu ocazia întîlnirii, a avut 
loc un schimb de păreri în le
gătură cu problemele sesiunii 
a XXVII-a a Adunării Generale 
a O.N.U.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
Ir-o atmosferă de colaborare to
vărășească și deplină înțelege
re reciprocă.

I
I

MUNCHEN’72

V (){inutile QxP
RECRUTEAZĂ absolvente dc liceu pentru școala post- 

llccalft de librari din București cu durata de un an

Examenul de admitere va avea loc la data de 16 sep
tembrie 1972.

franța și „cei zece“
In .Europa celor zece", va putea Franța să-și țină par

tenerii vest-europeni in așteptare, așa cum a făcut-o in 
.frumoasa epocă" a diplomației gaulliste ?... După vizita lui 
Maurice Schumann, la Bonn și Londra, există motive deMaurice Schumann, la Bonn și Londra, exista motive 
îndoială.

Principiul reuniunii la nivel inalt a „celor zece" nu 
mai este pus în cauză la Paris, o spunea ministrul de ex
terne francez, „cu toate că rămin încă multe probleme esen
țiale de elucidat'. Dar data reuniunii (19 octombrie) ar pu
tea fieventual amînată; ar trebui ca Parisul să ia inițiati
va, căci ceilalți doi principali parteneri (Marea Britanie și 
R.F. a Germaniei — N. N.) sînt mai hotăriți ca niciodată,

Din presa străină
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primul rind din rațiuni de politică internă, ca intîlnirea 
se țină la data inițial convenită.
Divergențele dintre Franța, pe de o parte, Marea Bri

tanie și R.F. a Germaniei, pe de altă parte, rămin impor
tante, și ele se referă in primul rind la problemele econo
mice și monetare. Necesitatea creșterii prețului aurului, su
gerată de președintele Franței în timpul convorbirilor cu 
oficialitățile italiene, nu este privită la Bonn și Londra, cu 
toată importanța care i se dă la Paris.

Bonnul insistă în continuare ca uniunea monetară să 
fie însoțită de o adevărată uniune economică, ceea ce nu 
se poate înfăptui fără o doză sporită de supranaționalitate, 
respinsă categoric de Franța. Dacă Londra a acceptat poli
tica agricolă comună și poverile pe care ea le reprezintă pen
tru finanțele externe, Marea Britanie speră, în contrapartidă, 
la ajutoare din partea C.E.E. pentru industria sa și pentru 
regiunile rămase în urmă. De aici, insistența britanicilor 
pentru o „adevărată" politică industrială și regională in 
Piața comună lărgită.
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(Prin telefon dc la trimisul 
„Agerpres14, II ie Gog») r

Olimpiada a luat, joi, un al 
doilea start, odată cu desfășu
rarea primelor două probe atle
tice, dar natația și canotajul a- 
oademic, aflate în preajma fini
șului, și, pentru noi luptele li
bere, și-au menținut cota de 
interes în rîndul spectatorilor, 
și specialiștilor. La „Message- 
lande11, ultima zi a turneului dc 
lupte libere ne-a oferit prlejul 
fericit de a-1 aplauda, împreu
nă cu cei peste 5 000 de specta
tori. pe reprezentantul nostru 
la cat. 82 kg, Vasile Iorga, cîș 
tigător al medaliei de bronz.

La această categorie, titlul 
olimpic a revenit cunoscutului 
luptător sovietic Lev Tediașvili.

Iată clasamentul final : 1. — 
Lev Tediașvili (U.R.S.S.) — me
dalie de aur: 2. — John Pe
terson (S.U.A.) — medalie de 
argint; 3. Vasile ■ Iorga (Roma 
nia) — medalie de bronz;

Și ceilalți luptători români 
și-au adus contribuția lor la 
„zestrea14 de puncte a delega
ției noastre, cucerind în total 
11 puncte. Ion Arapu, Petre 
Cernău, Enache Panait au ocu
pat locurile 5 la categoriile res
pective, iar Petre Coman s-a 
clasat pe locul 6.

Peste 70 000 de spectatori au 
fost prezenți în cursul dimineții 
de ieri pe stadionul olimpic 
din Miinchen pentru a urmări 
primele preliminări ale mult 
așteptatului concurs atletic.

In lupta pentru medalia de 
aur, programată în cursul du- 
pă-amiezii, a ieșit învingătoare 
marea favorită, vest-germană 
Heide Rosendahl, cu 6,78 m. Ea 
a confirmat valoarea sa și for
ma manifestată în acest sezon. 
Viorica Viscopoleanu, care, du
pă două sărituri se afla pe lo
cul doi, a ocupat în final locul 
șapte cu 6,48 m, în timp ce E- 
lena Vintilă, cvoluînd sub po
sibilitățile sale, a terminat pe 
locul 14, cu 6,13 m.

Pentru semifinalele probei de 
800 m plat s-a calificat și va
loroasa noastră reprezentantă 
Ileana Silai, care a cîștigqt se
ria sa cu timpul de 2’01” 4/10. 
Finala acestei probe va avea 
loc duminică. De remarcat că 
cel mai bun timp în serii a 
fost obținut de atleta bulgară 
Svetla Zlateva cu 1’58” 9/10 
(nou record olimpic). In preli
minariile probei feminine de 
suliță a realizat norma și atle
ta noastră Eva Zorgo. Nu a 
obținut calificarea Marion Bec
ker.

Semifondistul Gheorghe Ghipu 
a ratat calificarea în cursa de 
800 m, deoarece a sosit pe lo
cul 4, în seria sa, cu timpul de 
1:50” 1/10.

Cel de al doilea titlu• e • • • olim-

pic al zilei a fost atribuit spor
tivului Peter Frenkel (R.D. Ger
mană), învingător în proba de 
20 km marș cu timpul de 
lh 26’42” 4/10. Medalia dc ar
gint a revenit sovieticului Vla
dimir Golubnicii, campion o- 
limpic la Ciudad de Mexico.

Vîslașii români au repurtat 
un rcmarcabî succes în semifi
nalele concursului de canotaj 
academic reușind să se califice 
cu toate cele trei echipaje pre
zente în finalele competiției, ca
re vor avea loc sîmbătă. Este 
fără îndoială, o performanță 
de valoare care-i situează pe 
canotorii români, printre cei 
mai bunj din lume. Desigur, e- 
chlpajul de patru fără cîrmaci 
al României, In componență cu 
Em. Tușa, R. Agh, M. Naumen- 
cu și Fr. Papp, emite cele mai 
mari șanse la o medalie, deoa
rece s-a calificat încă din prima 
fază, nemaiavînd nevoie de 
recalificări. Echipajul român a 
dominat copios seria respectivă 
cîștigînd cu un timp de 
7’12" 50/100;

In cursa de 2 plus 1, echipa
jul țării noastre (Ștefan Tudor, 
Petre Ceapuna și Ladislau 
Lavrenschi) s-a clasat pe locul 
trei cu 8’10" 89/100, primind 
dreptul de a evolua în finală 
alături de formațiile R.D. Ger
mane, R.F. a Germaniei, Polo
niei, U.R.S.S. și Cehoslovaciei.

In sfîrșit, în proba de doi fă
ră cîrmaci, echipajul României 
(Ilie Oanță-Dumitru Grumezcs- 
cu) a sosit pe locul trei în pri
ma seric a semifinalelor și va 
participa la ultimul act al com
petiției.

Deși la concurență cu eter
nul său rival — atletismul — 
care și-a început ieri întrece
rile, concursul olimpic de na- 
tație a continuat să atragă mii 
de spectatori în tribunele de 
la „Schwimmhalle44. In prima 
finală — cea a probei masculi
ne de 100 m fluture — acele 
cronometrelor s-au oprit pentru 
Mark Spitz la 54’ 27/100. timp 
ce reprezintă un nou record 
mondial și olimpic al probei. 
Acest mare campion, pentru ca
re admiratorii săi nu mai gă
sesc superlative, a condus cursa 
de la start la sosire, nedînd 
nici o speranță dr succes ad
versarilor săi.

Iată clasamentul final al pro
bei: 1. Mark Spitz (S.U.A.) — 
54” 27/100 — medalie de aur; 
2) Bruce Robertson (Canada) — 
55” 56/100 — medalie de argint; 
3. Jerry Heidenreich (S.U.A.) - 
55" 74/100 — medalie de bronz;

Cu un nou record al lumii s-a 
încheiat și cursa feminină de 400 
m mixt, în care titlul olimpic 
a revenit înotătoarei australiene 
Gail Neall. De remarcat că Eve
line Stolze (R.D. Germană), care

in semifinalele probei doborlse 
recordul european și olimpic, nu 
s-a clasat in final decil pe locul 
cinci.

Clasamentul probei: 1. Gail 
Neall (Australia) — 5'02” 97/100 
— medalie de aur; 2. Leslie 
Cilii (Canada) — 5’ 03” 57/100 — 
medalie dc arqlnlf 3. Novella Ca- 
lllgarls (Italia) — 5’03” 99/100
(nou record european) — meda
lie dc bronz*

In aplauzele entuziaste ale pu
blicului, care și-a încurajat în 
tot timpul cursei Idolul, Mark 
Spitz a reușit ieri seară să cu
cerească, la actuala ediție a J.O., 
cea do-a clncea medalie de aur, 
depășind astfel recordul deținut 
de compatriotul său Don Scho- 
lander, caro la J.O. de la Tokio 
cîștigase patru medalii do aur. 
Excelenta performanță a înotă
torului american a fost realiza
tă în cadrul probei de ștafetă 
masculină de 4x200 m liber, cîș- 
ligată de formația S.U.A. cu un 
nou record mondial : 7’ 35"
78/100.

Iată clasamentul final al pro 
bei: 1. (S.U.A.) (Kinsella, Tyler. 
Genie. Spitz) — 7’35" 78/100 — 
medalie de aur; 2. R.F. a Ger- 
niei 7’41" 69/100 (nou record eu
ropean) — medalie de argint; 
3. U.R.S.S. — 7’45" 76/100 — me
dalie de bronz.

Un alt record mondial a fost 
stabilit do sportiva maghiară 
Andrea Gyarmati care, în semifi
nalele probei feminine de 100 m 
fluture, a fost cronometrată în 
1'03" 80/100.

★

La standurile poligonului 
„Hochbruck" s-au prezentat con- 
curenții probei de pistol viteză. 
Printre aceștia figurează și ținta- 
sii români Dan Iuga și fon Tripșa.

După prima manșă pe primul 
loc în clasament se afla doi țin- 
tași: cehoslovacul Ladislav Fajta 
și sovieticul Igor Bakalov — am
bii cu cîte 298 puncte. Ii ur
mează Josef Zapedskî (Polonia), 
Viktor Torșin (U.R.S.S.) cu cîte 
297 puncte. Dan Iuga, împarte 
locurile 8—11 cu finlandezul 
Immo Hunlinen, italianul Gio
vanni Liverzani șl norvegianul 
Thor Endsjo — toți cu cile 295 
puncte. Ion Tripșa se află pe lo
cul 29 cu 290 puncte. Astăzi are 
loc manșa a doua și ultima..

★

Se cunosc cele șase echipe ca
lificate pentru turneul final al 
competiției de polo pe apă. Ele 
sînt i S.U.A. și Iugoslavia (din 
grupa A), Ungaria și R.F. a Ger
maniei (din grupa B), U.R.S.S. și 
Italia (din grupa C).

Informații suplimentare la sediul întreprinderii din De
va, Piața Unirii nr. 4, telefon 11258, 11597

LIBRĂRIILE vă oferă un bogat sortiment 
de rechizite școlare.

Procurîndu-vi-le din timp, evitați aglome
rația de la începutul anului școlar.

T. C. H. DEVA 
Grupul de șantiere 

„Valea Jiului" Petroșani
angajeaza

pensionari pentru lucrări 
de betoane în șantierele 
Petroșani, Vulcan, Hațeg 

și Lupeni
Salarizarea se face în acord global la regim de 8 ore, 

in conformitate cu Decizia nr. 290 1972 a Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean Hunedoara și a legis
lației în vigoare.

Pensionarii (limita de virstă) vj>r putea lucra în conti
nuare și după expirarea celor patru luni cu pensia întreagă 
și 1/2 normă în cadrul șantierelor noastre.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de Ia ser
viciul personal al întreprinderii cu sediul în Petroșani, str. 
Republicii nr. 88.

T.A.P.L.
Petroșani

in care Roma poate fi schimba
tă într-o adevărată... Veneție.

Intr-adevăr, abundența precl- 
pitajlllor căzute asupra „orașului 
ejern" au metamorfozat regiunea 
din jurul celebrei Fonlana di 
Țrevi intr-o adevărată lagună. 
Zeci de locuințe și edificii publi
ce, numeroase magazine și chiar 
clădirea Senatului au fost inun
date. S-au semnalat numeroase 
întreruperi de curent șl scurtcir
cuite, în urma cărora pompierii 
au primit, in numai două ore, 
peste 1 200 de apeluri telefonice.

nuri agricole nelucratc. Autori
tățile au intervenit, operînd riu- 
meroase arestări.

lingă

0 Pavilionul românesc 
cadrul Tîrgului de la 
mase cunoaște o mare aflu
ență de vizitatori. De un 
deosebit interes se bucură În
deosebi exponatele din sectorul 
Industriei chimice. Cu ocazia Zi
lei României, la Tirgul Internatio
nal de la Damasc, directorul pa
vilionului românesc, Grama Io
sif a oferit o recepție, la care 
au asistat reprezentanți ai Ca
merei de Comerț siriene, ai 
Băncii Centrale din Damasc și al 
Direcției Generale a Tirgului.

0 Agenția China Nouă anun
ță că Clu En-lal, premierul Con
siliului de Stat, Li Slen-nlen, vi- 
cepremierul Consiliului de Stat, 
șl Liao Cen-cih, președintele A- 
sociației de prietenie China-Ja- 
ponia, s-au intîlnit cu Yoshihiro 
Lnayama, șeful delegației cercu
rilor economice japonez?, care 
face o vizită In R.P. Chineză.

0 Kim Yon Ju, copreședinte 
al Comitetului de coordonare 
Nord-Sud, și Pak Sen Cer, al 
doilea vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Core
ene, ah primit pe membrii și 
consilierii delegației Societății 
de Cruce Roșie din Coreea de 
Sud, care participă la reuniunea 
de la Phenian a convorbirilor 
proprlu-zise Intre societățile de 
Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană 
șl Coreea de Sud, anunță agen
ția A.C.T.C.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție referitoare la convorbi
rile dintre cele două societăți 
de Cruce Roșie și la contribuția 
lor la cauza reunlflcărli naționa
le a Coreei.

rism internațional de pe 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
vicepreședinte al Asociației de 
prietenie sovieto-române. Expo-, 
ziția va rămîne deschisă la Mos
cova pînă la 17 septembrie, du
pă care va fi găzduită de orașele 
Krasnodar și Baku.

0 Constructorii noii centrale 
electrice „Ostrolenka—B" au dat 
in exploatare, înainte de dala 
prevăzută, al doilea turboagre- 
gat, cu o capacitate de 200 me
gawați, anunță agenția P.A.P. 
Turboagregatul a intrat in func
țiune la 30 august, in ajunul 
sărbătorii energeticienilor po
lonezi. In prezent, se lucrează 
la conectarea lui la rețeaua e- 
nergetică a R.P. Polone.

Speologie

Peștera Cetățile* >

are totuși o

0 Numeroșii turiști sosiți Io 
ultimele două zile in Italia au 
fost surprinși să constate măsura

0 Primul ministru al Afganis
tanului. Abdul Zahir, va fftee o 
vizită oficială în R.F. a Germa
niei. între 9 șl 16 septembrie, la 
invitația cancelarului f.J..„: 
Willy Brandt.

iedera)

0 Țăranii dip Cgsța 
ocupat Întinse suprafețe

Rka au 
de (ere-

0 La 31 august s-a deschis la 
Moscova, iu holul cinematogra
fului „Hudojestvennîi", expoziția 
„România — țara turismului”, 
caro prezintă realizările p'oporu- 
lui rămân, baza tyjistică a tării 
noastre. La deschidere au parti
cipat Gheorghe Badrus, ambasa
dorul României în U.R.S.S. și A- 
lexarldr Reabiijip, prim-adjunct 
al Direcției generale pentru tu-

0 In cadrul vizitei întreprin
se in Irak de o delegație econo
mică a Republicii Democratice 
Populare a Yemenului, la 
Bagdad a fost semnat un acord 
Intre cele două țări, privind in
tensificarea cooperării lor în in
teres reciproc. Acordul prevede, 
între altele, exportarea de către 
Irak in Republica Democatlcă 
Populară a Yemenului a 30 000 
tone de grîu, precum și a unor 
înșemnate cantități de asfalt, 
ciment și Îngrășăminte chimice.

Cetățile Ponorului, gigan
tica peșteră din Munții Apu
seni, al cărei tavan atinge 
înălțimea dc 100 ni, a fost 
cercetată timp de maj mulți 
ani dc un colectiv dc oa
meni dc știință români și 
francezi. Ultima expediție, a 
șaptea, care s-a încheiat re
cent, a stabilit că „cetățile" 
nu sînt închise, că există rea
le speranțe de a se găsi ieși
rea în Izbucul Gabinei, spre 
valea cu același nume. Bi
lanțul cercetărilor speolo
gice de pînă acum este deo
sebit de bogat. A fost alcă
tuită o nouă hartă în care 
sînt consemnate 1 880 metri 
do galerii principale, s-au re
coltat eșantioane de stole 
de calcit ce vor fi studiate

------ 4-------

Ponorului
ieșire ?

paralel la București, Cluj și 
Lyon și s-au descoperit noi 
insecte cavernicole. De ase
menea, specialiștii au realizat 
un interesant film documen
tar.

(Agerpres)

iiil Recrutează candidați 
pentru specializarea în 
meseria de tehnolog 
(șef unitate) în alimem 
tația publică — curs 
de zi, de 2 ani la 
Arad.

Condiții: să fie absolvent ai școlii inedit

Examenul se va ține Intre 15-22 septembrie 1972.

Candidați', pot depune dosarul cu acte la biroul per
sonal, al T.A.P.Ix din Petroșani, str. Republicii nr. 92. te
lefon 1819, de unde se pot obține informații suplimentare.

Școala profesională 
de materiale de construcții

DEVA, str. Prelungirea Oituz

recrutează candidați

I 
I 
I
I

I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

Vinuri românești 
medal iate

-.LDAPESTA 31 — Corespondentul Ager
pres, Alexandru Pintea, transmite: La Bu
dapesta s-a Încheiat primul concurs mondial 
de vinuri, organizat intre 21 și 31 august. In 
cadrul concursului, 34 de țări participante au 
prezentat peste 1 380 de mostre din cele mai 
xaloroase soiuri de vinuri. Ca și la concursu
rile internaționale anterioare, vinurile româ
nești au obținut un deosebit succes, impu- 
nindu-se prin calitățile lor deosebite. Dintre 
cele 60 de mostre prezentate, juriul concur
sului mondial a decernat vinurilor românești, 
pe baza noului regulament internațional, 35 
de medalii și diplome de onoare clasa I. Nouă 
vinuri au obținut Marea medalie de aur (pes
te 10 la sută din numărul total al marilor 
medalii de aur decernate de juriu), 12 vinuri 
medalii de aur șl 14 — medalii de argint. De 
asemenea, alte 15 vinuri românești au obținut 
diploma de onoare clasa a Il-a șl 8 diplome 
de onoare clasa a III-a. România se numără 
astfel printre primele țări în ceea ce privește 
numărul vinurilor medaliate.

Arheologie
Relicve din epoca 

fierului
/n urma săpăturilor efectua

te de cercetători ai Institutu
lui de Arheologie și Istorie „A. 
D. Xenopol" la Dumbrava, ju
dețul lași, au fost scoase la 
iveală mai multe locuințe și 
morminte datînd din a doua 
epocă a fierului. Numeroasele 
obiecte descoperite atestă sta
diul de dezvoltare, ocupația, re
lațiile comerciale ale locuito
rilor de pe aceste meleaguri. 
Ceramica lucrată cu mina sau 
la roată prezintă o mare varie
tate de vase cu ornamente in 
relief, incizate sau executate 
prin lustruire. Au fost găsite, 
de asemenea, diferite arme, u- 
nelte, obiecte de podoabă, pre
cum și amfore și fibule roma, 
ne, mărturii ale relațiilor co
merciale existente cu două mi
lenii in urmă pe aceste locuri.

(Agerpres)

Rpdnriia și administrația ziarului i Petroșani, 6trada Republicii Nr. 90. telefon i 1062

pentru examenul de admitere
în următoarele meserii:

ȘCOALA PROFESIONALA UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA

♦
duselor

♦
telor.

♦
♦ .construcții
♦ Mecanic motoare cu combustie internă.

Operatori la fabricarea lianților și pro- 
din azbociment
Operatori pentru industria prefabrica-

Sudori.
Lăcătuși In industria materialelor de

4 Electricieni intreținere șl reparații.

4 Lăcătuși mecanici in industria materia
lelor de construcții.

♦
4 Operatori în industria prefabricatelor.

♦

Prelucrători fi montatori marmură.

Sudori

orele 8 dimineața șl consta in următoarele

prelucrători și montorl marmură : matematică

Concursul începe în ziua de 3 septembrie 1972, 
probe ;

- pentru meseriile de lăcătuși, sudori, mecanici și 
șl fizică (mecanica șî căldura) scris.

- pentru meseria de electrician : matematică șl fizică (electricitate) scris;
- pentru meseria de operator : matematică și chimie scris.
Elevii admiși la examen beneficiază de întreținere gratuită pe tot timpul școlarizării (îmbrăcă

minte, cazare, hrană, rechizite școlare, manuale, articole pentru Igiena corporală precum șl 20% din 
cîștigul ce-l realizează la ateliere In timpul practicii).

In timpul examenului de admitere se asigură mosa și cazarea contracost.
Informații suplimentare se primesc de la secre,nr}Of(j) ;Colil țau la telefon nr 13670. zilnic Intre 

orele 7-15

Tiparul întreprinderea poligrafică Hunedoara Subunlto tea Petroșani 40 396


