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Mobilizarea tuturor forjelor în direefia 
obiectivului fundamental al întrecerii:

MODERNIZĂRII CONDUCERII

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!
Datoria fiecărui comunist

a fiecărui cetățean
BUNA GOSPODĂRIRE A FONDURILOR 
MATERIALE Șl BĂNEȘTI

ASIGURAREA INTEGRITĂȚII AVUTU 
LUI OBSTESC

Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a P.C.R. — 
profundă analiză științifică a 
fenomenelor societății noastre 
— jalonînd căile dezvoltării e- 
conomico-sociale mai accelerate 
a țării, a reliefat printre alte
le. ca una din condițiile dez
voltării în ritm mai rapid a ba
zei materiale a socialismului, în
tărirea răspunderii pentru in
tegritatea avutului obștesc și 
buna gospodărire a fondurilor 
materiale și bănești.

Averea obștească, bunurile 
materiale proprietate socialis
tă agonisite prin efortul colec
tiv al întregului popor trebuie 
apărate cu cea mai mare res
ponsabilitate și gospodărite cît 
mai bine in interesul creșterii 
accelerate a forțelor de pro
ducție, al ridicării calitative a 
întregii activități economice — 
temelia progresului general și 
creșterii bunăstării poporului. 
Trebuie subliniat de la înce
put că responsabilitatea aceasta' 
pentru apărarea avutului ob
ștesc. pentru folosirea judicioa
să a fondurilor puse de stat la 
dispoziția întreprinderilor și in
stituțiilor este o responsabilita 
te care vizează în cel mai înalt 
grad atît pe fiecare salariat — 
•n dubla Iui calitate de pro
prietar al mijloacelor de pro
ducție și de producător — cit 
și conducerea întreprinderii.

Acționînd în spiritul docu
mentelor plenarei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie anul trecut și 
ale Conferinței Naționale a 
partidului, comitetul municipal, 
organele și organizațiile de 
partid, marea majoritate a co
muniștilor din Valea Jiului 
’desfășoară o bogată și susținu
tă activitate educativă în sco
pul creșterii răspunderii în gos
podărirea și apărarea averii

obștești. Numeroasele analize 
făcute de organele de partid cu 
participarea tuturor factoriloi' 
privind modul în care sînt fo
losite mijloacele materiale și 
financiare din dotarea unități
lor economice, activitatea de 
gestiune în comerț, gospodărirea 
materiilor și materialelor, re
ducerea cheltuielilor neecono- 
micoase. precum și expunerile

Documentele 
Conferinței 
Naționale 

a partidului, 
ghid 

ai activității 
cotidiene

pe teme ale activității pentru 
apărarea integrității proprie
tății socialiste, dezbaterile 
această temă în cercurile 
cursurile învățămîntului 
partid. organizarea unei ___
bune activități de supraveghere 
asupra modului în care se res
pectă dispozițiunile legale refe
ritoare la verificările gestionare 
— iată numai o parte a acestei 
vaste activități, a cărei eficien
ță își găsește reflectarea în 
faptul că în acest an valoarea 
pagubelor provocate în dauna

pe
Și 

de 
mai

avutului obștesc în municipiul 
Petroșani este mai mică în com
parație cu aceeași perioadă a 
anului 1971.

Consemnînd aceste rezultate 
pozitive, Biroul Comitetului 
municipal de partid — într-o 
recentă analiză privind preocu
parea organelor' și organizați
ilor de partid, sindicat și U.T.C., 
a conducerilor tehnico-adminis- ■ 
trative și a organelor de stat, 
în vederea folosirii judicioase 
a fondurilor puse de stat la 
dispoziția întreprinderilor și in
stituțiilor și a prevenirii infrac
țiunilor în dauna avutului ob
ștesc — a relevat totodată fap
tul că în acest domeniu se mai 
mențin încă serioase carențe.

Sub acest aspect se impune 
o mai vie și susținută preocu
pare pentru a combate orice 
tendință de automulțumire și 
autoliniștire ca fiind extrem de 
dăunătoare. Foarte frecvent au
zim pe unii conducători auto- 
lăudîndu-Se și autoliniștindu-se 
în același timp, cu fraze de fe
lul acesta : „Am luat măsuri e- 
ficiente...** „...Anul acesta nu 
am avut pagube de proporții. 
Soldul pagubelor a scăzut de 
la atît la atît...** Sau : „Situația 
este mult redresată...**

Ce poate să însemne în acest 
context o situație „mult re- 
dresată11 ? Că într-o întreprin
dere. bunăoară, nu am mai în
registrat anul acesta daune de 
1 milion ca în anul trecut, ci 
numai de o jumătate de mi
lion. Poate fi oare un motiv de 
satisfacție că și anul acesta 
vom maj suporta — ca urmare 
a neglijenței, a lipsei de pre
ocupare etc. — daune de o ju
mătate de milion ? Dauna 
daună și trebuie privită ca

(Continuare tn pag. a 3-a)

In baza hotăririi reuniunii Comitetului in
ternațional de organizare a congreselor miniere 
mondiale, onoarea de a organiza cel de-al 
Vll-lea Congres Internațional Minier ii revine 
României. Evenimentul - de ampla rezonanța - 
va avea loc la București in zilele care urmeazâ. 
La Congres vor participa cca. 2 000 de specia
liști din numeroase țări ale lumii.

Tema generală pe care se vor axa lucră
rile și dezbaterile Congresului o constituie OR
GANIZAREA Șl CONDUCEREA IN INDUSTRIA 
MINIERA. In acest scop, vor fi prezentate in ju
rul a 74 de comunicări. Dintre subiectele trata
te merită să se menționeze : structura, evoluția 
și viitorul producției miniere mondiale, prog
noza direcțiilor de dezvoltare, modelarea orga
nizării științifice a extracției, modul de conduce
re și organizare a industriei miniere, direcțiile 
automatizării mijloacelor de conducere, metode
le moderne pentru controlul și dirijarea exploa
tărilor miniere, economia minieră și procedeele 
de determinare a eficienței în domeniile cerce
tării și exploatării. Cu un interes deosebit se va 
urmări - desigur - schimbul de opinii referitoa
re la influența industriei extractive asupra dez
voltării social-economice a regiunilor miniere, 
la lupta contra poluării apelor

In cadrul manifestărilor legate de Congres 
se vor organiza de asemenea, expoziții de an
vergură, una de echipament minier, alta de is
torie a industriei miniere in R.S.R.

In zilele imediat următoare Congresului, 
mai mulți participanți vor lua parte la o serie 
de excursii cu caracter tehnic-documentar, in 
diverse bazine miniere din țara noastră. Trei 
grupuri vor sosi in Valea Jiului, prilej cu care 
vor efectua vizite la exploatările miniere Lonea, 
Petrila, Aninoasa și Lupeni, la preparația căr 
bunelui Coroeșli și la Institutul de mine din Pe 
troșani.

Pentru cei 30 de specialiști din Valea Jiu 
lui, delegați la acest forum internațional al m: 
nerilului, Congresul va prezenta o ocazie, unice 
in felul ei, de a efectua un util și vast schiml 
de informații, de precizare a nivelului organize 
rii și conducerii industriei miniere pe mapamond 
intensificind preocupările ulterioare in sensu 
perfecționării organizării, modernizării conduce 
rii și a planificării activității miniere.

Această accepție a semnificației evenimen 
fost intârită de gindurile exprimai* 

plecare de unii participanți din bazi- 
carbonifer la Congresul Internațional

■■■

2600 tone s
și o atmosferei.
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PROIECTUL CODULUI MUNCII

Voi norme care asigură stabilitatea
salariaților in întreprindere Singapore

fn dezbatere publică
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cărbune 
peste plan

Cu sprijinul inginerului MI
HAI CIOIU, noul șef al secto
rului IV al minei Vulcan, am 
reușit să cunoaștem realizări
le lăudabile ale acestui colec
tiv vrednic, angajat plenar în 
traducerea în practică a liotă- 
rtrii luate de a recupera res
tanța de cărbune cumulată in 
prima jumătate de an, întim- 
pinînd cu fapte de întrecere 
rodnice cea de-a XXV-a ani
versare a Republicii.

Luna august s-a încheiat 
pentru acest colectiv cu depă
șirea producției lunare de 
cărbune planificată cu 2 652 
de tone. Plusul de extracție a 
fost obținut prin sporirea ran
damentului realizat, față 
cel planiîicat pe sector, 
547 kg post. Brigăzile de mi
neri care au obținui cele mal 
mari depășiri ale planului de 
extracție stabilit prin foile de 
acord au fost cele conduse de 
NICOLAE STO1AN (1 040 to
ne cărbune peste plan), CON
STANTIN N1COLAESCU (250 
de tone) și CONSTANTIN 
CIOBANO1U (100 de tone).

Realizările lunii august sint 
premise certe ale unei redre
sări complete a sectorului IV 
în lunile care au mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului.
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Ing. NICOLAE NICOR1C1. 
directorul minei Uricani : 
„Sînt binevenite la Congres 
comunicările privind renta
bilitatea producției miniere, 
căile de creștere a producti
vității muncii. In raportul 
prezentat la Conferința Națio
nală a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a accen
tuat, cu forță deosebită, 
portanța realizării acestui 
ziderat de către fiecare 
lectiv, de către fiecare
al muncii. „In 1973 trebuie să

se asigure in industria noas
tră o productivitate a muncii 
pc salariat cu cel puțin 9 la 
sută mal mare decît in anul 
curent. Activitatea de concep
ție se impune s-o situăm pe 
primul plan in viitor, căci 
sporirea productivității aici 
îșl are principala sursă".

Ing. EMIL MURU. directo
rul minei Vulcan: „După pă
rerea mea vor avea întiielate 
aspectele de. perspectivă ale 
progresului tehnic in indus
tria minieră, modalitățile în

care mașina va sluji omuiu' 
să extragă comorile din a- 
dineuri. Va trebui să facen, 
mult mai mult in ceea ce pri 
vește folosirea superioară a 
dotării, căci utilajele sînt 
scumpe și de rentabilitate nu 
poale fi vorba fără lucrul cu 
ele la întreaga lor capacitate"

Ing. ARCADIE FODOR, șe
ful serviciului organizare din

Știri despre desfășurarea 
întrecerilor olimpice, 
în cea de-a opta zi

® In finalele competiției de canotaj academic 
România a obținut medalia de bronz la scliif 2 1

Posibilitățile educative ale clubului

(Continuare în pag.

muncii", 
muncii 
mină",

Frumoasa fațadă a noului teren de tenis de pe strada Republicii din Petroșani, executată ia U.U.M.P. din me
tal forjat. completează armonios cadrul urbanistic. Fie ca aceasta să fie de bun augur pentru viitorul tenisului pe- 
troșănean I FOTO : Ion LEONARD
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imperativele și am
ploarea activității cultu
rale desfășurate astăzi 
este un reflex direct al 
nivelului general 
dezvoltare spirituală 
materială a omului, 
lărgire a orizontului 
cunoștințe al tuturor 
menilor muncii. In
ceasta acțiune se găseș 
te integrat, cu o parte 
considerabilă din activi 
tatea sa, și clubul sindi
catelor din Lonea, carac 
terizat printr-o mai ac
centuată tendință de a 
lega acțiunile ce și le 
programează de activita
tea generală a exploata

rii miniere din localitate. 
Clubul, socotit ca insti
tuție complexă de cultu
ră, are posibilități și mij
loace variate, dar adec 
vate specificului muncii, 
de a contribui la bunul 
mers al activității eco 
nomice. la întărirea con
științei profesionale. A 
programa dezbateri, me
se rotunde, expuneri cu 
caracter economic, este 
firesc, un fapt lăudabil, 
dar pentru a le face re
almente eficiente și cu 
ecou în gindirea partici- 
panților. este necesară 
organizarea meticuloasă. 
Orientindu-se după aces-

te criterii, clubul din Lo
nea a inițiat în perioa
da imediat trecută o se
rie de acțiuni cu tema
tică concretă, oferită de 
minerit la care au partici
pat. cu real folos, șefi 
de brigadă și de echipă, 
mineri, tehnicieni și in
gineri. Astfel. „Modul de 
lucru in abataj", „Mă
suri ce trebuie întreprin
se pentru creșterea vite
zelor de avansare în ga
lerii", „Căile principale 
de realizare și creștere a 
productivității 
..Productivitatea 
individuale în 
„Folosirea rațională a u-

tilajelor în mină", dezba
teri, mese rotunde sau 
conferințe care, corelate 
cu altele care populari
zează documentele de 
partid șl de stat („Reali
zări în lumina documen
telor Congresului al 
\-lea al P.C.R.", „Româ
nia socialistă în perspec
tiva cincinalului", „Bilan
țul marilor înfăptuiri ale 
poporului român condus 
de partid pe drumul 
construcției socialiste" 
etc), au fost cu adevărat 
folositoare și necesare. 
Partlcipanții, pornind de 
Ia aceste teme, s-au an
gajat In analize ale mun-

cii căutînd mai ales mo
dalitățile concrete și cu 
aplicabilitate imediată 
pentru a obține noi re
zultate in muncă. Fără 
îndoială, dacă se va con
tinua in acest fel, for
mele de activitate Ia clu
bul din Lonea, forum cu 
caracter educativ-ideolo- 
gic și de specialitate 
profesională, vor pro
gresa și vor ciștiga în 
consistență, deci și in fi
nalitatea lor.

Sprijinirea activităților

Expresie elocventă a democra 
tismului în acțiune, proiectul 
noului Cod al Muncii suscită un 
deosebit interes în rîndul tutu
ror salariaților. Fapt pe deplin 
justificat pentru că, în această 
adevărată Chartă a muncii so
cialiste, se găsește prezentarea 
limpede a drepturilor și în
datoririlor tuturor salariaților; 
a principiilor stabilite în re
lațiile de muncă; într-un cuvînt 
îșl găsește o largă cuprindere 
cadrul juridic general privind 
participarea efectivă a oame
nilor muncii la conducerea pro
ducției, a vieții economice și 
sociale.

Studiul proiectului (prima lec
tură te îndeamnă implicit la o 
analitică aprofundare a docu
mentelor) convinge că noul Cod 
al Muncii reprezintă o regle
mentare juridică extrem de u- 
tilă pentru fiecare conducător 
de unitate, activist sindical, lu
crător în compartimente de sa 
larizare, personal etc. deoarece 
îi înarmează cu norme care ex
clud arbitrariul în relațiile de 
muncă — relații așezate pe ba
ze noi. In concordanță cu ni
velul actual de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării.

Doresc să mă refer la Un as
pect menționat în proiectul Co
dului Muncii, și anume la asi
gurarea stabilității în muncă, 
aspect subliniat în capitolul II 
art. 19 al proiectului. Este un 
aspect care preocupă, de mai 
multă vreme, lucrătorii din 
compartimentele personal, gos
podăresc și social din Centrala 
cărbunelui cit și din unitățile 
miniere componente. Actuala 
situație, cînd într-un semestru 
se angajează la unitățile noas
tre 5 800 muncitori și pleacă 
5 700, nu ne poate mulțumi nici 
pe departe. In prezent ne aflăm 
într-un stadiu cînd cunoaștem 
în bună parte cauzele acestei 
instabilități și se conturează mai 
clar masurile Ce se impun a fi 
întreprinse. Este vorba îndeo
sebi de extinderea și îmbunătă
țirea popularizării condițiilor 
de muncă și de viață ale sala- 
riaților unităților miniere, orga
nizarea mai bună a recrutării 
de noi muncitori în județe, îm-

bunătățirea în continuare a con
dițiilor de cazare și masă la 
cele 11 cămine de nefamiliști 
din Valea Jiului, organizarea 
unor activități cultural-educati
ve, interesante la cluburile că
minelor. In ultima vreme, la 
toate unitățile miniere din ba
zin, s-a trecut la o acțiune pe 
al cărei efect scontăm în mod 
deosebit i săptămînal șefii de' 
sectoare, alte cadre de conduce
re se întîlnesc cu noii angajați 
pentru a căuta soluții proble
melor ce apar în activitatea de 
la locul de muncă, în viața 
din cămin, ajutîndu-i să se a- 
comodeze mai repede cu con
dițiile și ritmul de lucru din 
subteran, în scopul integrării 
lor într-un timp cit ma; scurt 
în formațiile de lucru.

Organizarea muncii în sub
teran pe patru schimburi la 
exploatările miniere ale cen
tralei a impus redistribuirea 
forței de muncă atît pe schim
buri și sectoare cît și între u- 
nități. A fost necesară, totodată, 
intensificarea dirijării muncito
rilor spre locuri de muncă di
rect productive (abataje, pre
gătiri), stabilirea de sarcini pre
cise pentru fiecare salariat, in

clusiv la activitățile de deser
vire, deoarece, în actualele con
diții, nu se maț pot tolera pier
derile din timpul de lucru. 
Complexitatea activității pe 4 
schimburi, necesitatea sincroni
zării precise a tuturor opera
țiilor din subteran — transport, 
aprovizionare, pușcare, întreți
nere — a impus noi orientări 
în domeniul calificării. Astfel, 
a fost organizat un curs de 
perfecționare pentru mineri.

Prin alte măsuri, c...e deja 
se aplică, în anii următori vor 
avea loc sensibile schimbări ca
litative în structura personalu
lui muncitoresc ! ponderea mun
citorilor calificați va crește de 
la 69,4 la sută la 77,3 la sută 
pînă la sfîrșitul cincinalului, 
iar ponderea celor calificați prin 
școli profesionale va crește de 
la 25,1 la sută la 27,0 la sută. 
Măsurile luate traduc în fapte 
îndatoririle ce ne revin din ar
ticolul 26 al proiectului Codu
lui Muncii! folosirea integrală 
a forței de muncă, organizarea

loan KARPINECZ 
director personal — C.C.P.

(Continuare în pag. a 3-a)

O nouă cursă de 
autobuze

I
I

Pornind de la numeroasele solicitări și propuneri ve
nite din partea salariaților navetiști, conducerea întreprin
derii de gospodărie comunală Petroșani a introdus în cir
culație, înccpînd cu 2 septembrie a.c., o nouă cursă de auto
buze pe distanța Petroșani — Vulcan — Petroșani, în sco
pul descongestionării acestui traseu.

Orarul îmbunătățit al plecării și sosirii autobuzelor in
troduse în mers, peste cursele existente pînă în prezent în 
circulație, este următorul i

Plecarea din Petroșani — piața Victoriei — ora 5.50, 
cu o oprire obligatorie la stația Aeroport 1 și facultativă 
Aeroport 2, după care își va continua cursa, fără oprire pî
nă la stația finală Vulcan.

Plecarea din Vulcan — ora 6,20. fără oprire pînă la 
stația facultativă Aeroport 2, apoi cu oprire în stațiile 
Aeroport 1 și C.C.P. din Petroșani. I

I

Ș Neîndoios — atracția turistică 
pe care o exercită sud-estul a- 

Ș sialic asupra locuitorilor emis- 
•Ș ferei nordice datorează (oarto 
i mult acestui nume de origine 

malayeză. Ocupînd o poziție 
Ș geografică multifuncțională a- 
îț glomerarea urbană singaporeză, 
* cu mai bine de 2 000 000 de lo- 
î; cuilori, constituie de la incepu- 

tul acestui secol placa lurnan- 
Ș tă a unei mari părți a comerțu- 
Ș lui maritim mondial. Mult foto- 

grafiatele și uzitatele jonci și 
Șșampane sînt parilor concurate 
Ș de nave mineraliere și pelrolie- 
b re, iar zîmbetul cu care sînt 

primiți turiștii la începutul pe- 
Șriplului lor - in republica insu- 
£ Iară nu osie decît dublura ace- 
i luia ce însoțește marile tranzac- 
Ș Iii cu materii prime sau încheie 
Ș negocierile financiare. Dacă 
Ș mulți oameni i-au străbătut 
S cheiurile și străzile, puțini sînt 
Ș aceia care au cunoștință de sor- 
Ș gintea și evoluția Singaporelul. 
$ Numit mai întii Tumasik, a- 
Ș cesta a succedat unui neînsem- 
5; nat sat, adăpost pentru pescari, 

hr mai ales pentru briganzi șl 
pirați. întemeierea lui propriu- 

Ș zisă, care nu coboară decît cu 
Ș aproximativ 150 de ani înapoi, 

se leagă de viața și drama u- 
Ș nui fiu de căpitan de cursă lun- 
§ gă englez, pe nume Stamford 
Ș Raffles. Intrat ca funcționar în 
Ș vestita Compania a Indiilor, Ra- 

ffles, ajuns ulterior înalt dom- 
$ nitar al firmei, era preocupat 
Ș de concurența olandeză și por- 
Ș tugheză in comerțul cu ceai și 

alte produse locale. După lungi 
Ș șl sinuoase negocieri cu sulla- 
Ș nul din Johore, acesta cumpără 
§ insula pe care va fi așezat o- 
Ș roșul. Intenția lui Raffles era 
Ș de a construi un pori [u rula 
Ș ce lega Anglia de țările Extre- 
$ mului Orient, port care să fio 
Ș deschis tuturor navelor, 
Ș sul, lucru nemaicunoscut.
Ș fiind supus la 
Ș La 2 august 
$ tunică intră în 

nă a insulei.

acce- 
ne- 

taxe vamale. 
1824 coroana bri- 
posesiunea dcpli- 
In același limp.

s 
Ș

Iile VASILE

(Continuare in pag. a -l-a)
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38 de ani dăruiți 
în subteran

B

munca
■■■
NIMM

minirsc ți ori cei care au lu
crat sub mina sa ea inginerul 
IO AN PETRI LE AN fi TEO
DOR AVADANE. NICO1 AE 
STAN, o/ioi ALEXANDRU 
Z .45X10. EUGEN C1B1AN, 
azi maiștri. FRANClSC SO
RADI. IO AN BOT AR, IO AN 
DINO A. ALEXANDRU Al- 
MAN. VICTOR RAPOLȚEAN, 
lăcătuși rare Mnt oameni de 
bară la E.M. Vulcan, oameni 
cu o ținută morală demnă, 
oameni dc nădejde in colec
tivul lor.

/ață deci dt 
faptele hai

■

■
■

£i greu să pufi face sa 
vorbească tuturor ini
milor o flacără a pa

siunii. a dăruirii care a stră
bătut 38 de ani. Comunistul 
CORNEL PETRI T a fost u- 
nul dintre oamenii de bază 
ni minef Vulcan și In cei 23 
de ani lucrați numai la a- 
ccastâ mina a conceput nu 
mai puțin de 25 de inovații 
și de raționalizări care au 
primii verdictul valabilității 
practice. Desigur că, dacă am 
face un mic calcul al econo
miilor pe care le-au adus ce
le 25 de inoi afii și raționali
zări ne-am putea da scama 
de marea contribuție pe care 
a adus-o efortul creator con
tinuu al neobositului Cornel 
Petrul.

Bunicul său a fost miner, 
iar tatăl tot miner. O rădăci
nă a atașament ului neclintit 
față de oamenii adîncului.

Despre sfrguința, marea sa 
capacitate de strădanii fși a-

/«ltd deci doar rfh ro din 
laptele harnicului nos
tru lăcătuș și inovator 

care. fn cei 38 dc ani. a Vă
dit o verif abilă dăruire față 
dc muncă. față dc om.

In semn de cinste ți respect 
pentru meritele sale la E.M. 
Vulcan, colectivul sectorului 
IX electromecanic intr-un ca
dru festiv, i-a tnminat nu dc 
mult o machetă ca simbol al 
muncii sale, cu prilejul ieșirii 
la pensie.

Cuvintele calde, rostite de 
.ătre Victor Rapolfan, lăcă
tuș șef de echipă, Franeisc 
Soradi, Aurel Damșa. loan 
Jura, de maistrul Boris Las
ou i-au mers la inimă și i-au 
întărit convingerea ca tot 
ceea ce a făcut intr-o viață, 
n-a fost deloc zadarnic. ! u- 
crăriîe de bună calitate, du
rate, la timpul prevăzut, ca 
podul rulant de 5 tone, punc
tele de ridicare la toate sta
fiile de compresoare, fn ram
pele pufurilor și în casele ma
șinilor de extracție și multe 
altele poartă pecetea price
perii lăcătușului Cornel Re- 
truț.

Tudor MUCUȚĂ

■

■

K■
■■
■

„Bazar"
Magazinul ..Conlctțil" 

(nnllalea nr. 3P) din U- 
rlcanl dispune dc un 
spațiu comercial nu 
cnlar atît dc reslrtns. fn 
orice fn măsură să
răspundă solicitărilor. Și 
mal dispune această uni
tate a O.C.I. Produse In
dustriale dc nn fond de 
marfă mal mult deeft «a- 
lisfăcălor, coca co deno
tă lucru deosebit de 
pozitiv - o 1 preocupare 
permanenta pentru buna 
aprovizionare cu produ
se industriale variate a 
locuitorilor orașului. 
Ceea ce șochează. însă, 
încă de la primul pas 
pe care-l face cumpără
torul In acest magazin 
este... învălmășeala, de
zordinea care tronează 
autoritar înăuntru. Se 
știe că. atît cerințele 
unei bune funcționalități 
cil șl cele estetice pre-

inestetic
tind respectarea unor 
reguli (țnal mult nescrise 
decîl scrhe| ale corner- 
țntal. In afara căiora a- 
piro drept lalsă catrgo- 
rlatreA magazinului <a 
lilnd o unitate cere răs
punde Integral normelor 
unul comerț civilizai. 
Pârlea do sus a ralturl-

lor acoslnl magazin, o a- 
devărală mostră do „ba
zar" periferic dc altada- 
lă. Include toi ceea ce 
vrei sl ceea ce nu \ ref, 
înlr-o harababură cam 
violentează și ochiul 
cel mal puțin «vizat dc... 
frumos (l|. I a fel șl 
parlea do jos a acestor 
raliuri. Numai ceea ce 
•parc In primul moment 
ochiului cumpărătorului 
se prezintă. cumva, 
mai., acătării. O In
ducere in oroare pe ca
re. dtcă zăbovești mal 
mull fn fața tejghelei, 
nu se poate să n-o ob
servi. Ce se Impune — 
se subînțelege I

vină... cotidian, al exa
minării unor Jelii de pil- 
r.o de proastă callfate — 
a fosl convingerea — ne
gație pe care șl-a expri
ma Io bălrinnl, fără a-l 
fl întrebat : ..Aș fi mers

la directorul fabricii do 
pline, pe care-l cunosc 
do ani șl ani dc zile, 
dar... ce poale face șl 
el..." (HI?). rări» comen
tarii I

Mozaic acvatic

Fără comentarii!
Nc-a vlzllat. fnlr-o zl, 

un „reprezentant" al <ă- 
mlndhil de bătrini de Ia 
lonea. Învăluite intr-o 
hîrlie, nc aducea spre 
a ne convinge (deși nu 
era nevoie I) trei felii dc 
pline, despre a căror 
calitate ne-a cerut păre
rea. Părerea bălrînului 
se subînțelegea din în-

sași faptul că s-a depla
sat pină la redacție cu... 
pachctal fn mină. Șl opi
nia noastră nu puica fi 
diferită. Omul avea 
dreptate. Plinea, ca 
In atitea șl alllca alic o- 
cazll, era necoaptă șl ar
să... Ceea ce ne-a surprins 
insă — dincolo dc faptnl 
care-a începui să de-

Colț panoramic pclroșă- 
nean de ta... înălțime.

Manifestări comemorative consacrate
centenarului morții lui Avram lancu

comemorative 
lui Avram

< In cadrul manifestărilor 
consacrate centenarului morții 
lancu, la Blaj s-a deschis o expoziție de do
cumente și publicații referitoare la viața și 
activitatea marelui revoluționar. Exponatele 
constituie dovezi și mărturii mai puțin cunos
cute despre activitatea și lupta înflăcăratu- 
lui patriot.

cuiul", dedicată comemorării 
morții conducătorului lupteloi 
de la 1848 din Transilvania.

centenarului 
revoluționare

I a Deva a ieșit vineri de sub tipar o 
culegere de versuri intitulată „Cintecele lan-

<$► Un alt volum, intitulat „Iancule doru- 
le". se ailă în curs de editare sub egida Co
mitetului de cultură și educație socialistă și 
a Centrului de indrumarc a creației popu
lare și a mișcării artistice de masă din Arad.

(Agerpres) J"Kmummmnmn.mmmmmnmmmmiummmmmnmmwmrnmmmmmmmuinmmmnuim

comercial, 
de mal 

o unitate 
Elegan-

frumoasă, beneficiind 
imoscă- 

il deservirii clvlllza- 
reprpșcază, 

ca

In (arlienil Aeroport 
dtn Petroșani, in cadrul 
complexului 
tune țlonează 
mull timp
„Cafc-dnlcluri". 
IA. 
de un personal 
lor
te. Ceea ci 
însă, consumatorii 
lelei șl răcoritoarelor a- 
ccstei unități este... apa 
in care sini ncvolțl să 
ste<F cu panioill. Calori
ferul curge, mereu, de

luni de zile; personalul 
unității dă afară apa. o 
șterge. Insă caloriferul 
n-are... obraz șl curge, 
„plinge" încontinuu și |- 
nundă zilnic mozaicul...

Plnă cind ? Cu „jal- 
ba-n proțap" a mers In 
repetate rindurl respon
sabilul unității la I.G.L, 
dar toiul rămine In a- 
ceeașj stare. In aceeași 
tiare jalnică, de plins...

Dacă n-are obraz, calo
riferul I

Adrian CONDOR

Nllll • Nlllt - Nfin

Răspundem celor ce ne scriu
• GRIGORE FACEA, Aleea Gorunului 2/1 l.upcni. 

I/a re< Jamațm dv., din 28 august ».<•„ vA comunicăm că co
respondența la carp vA referiți a np6n.it In ziarul nostru 
nr. 7 065 din 20 iulie a.c., pagina 8, rubrica „Muncă entu
ziastă. realizări dc prestigiu'*.

• GHEORGIIE DOMȘA, E.C E. Paroșeni, Conducerea 
depozitului LL.P.P. din Vulcan, care a cercetat < ele sesiza
te dc dv. redacției, ne face cunoscut cft distribuirea buteli
ilor în localitatea Paroșeni .se face «Aptfuninal. in fiecare 
miercuri. Numitului I. B. i s-a schimbat prin excepție, în 
7HJa dc 7 august, butelia plină neputînd fi folosită fiind 
dofleclă.

• LIVIl) ȘERBAN, Petrita. La intervenția /arului, 
soția dv. a fost invitată la biroul personal al O.C.I. Alimen
tara Petroșani pentru a i se da indicați) cu privire la felul 
cum trebuie să procedeze pentru a obține recunoașterea 
vechimii în muncă din perioada anilor 1949-1953.

• I. G. Petroșani. Lipsurile semnalate dc dv. cu privire 
la aprovizionarea -u legume și fructe dc sezon în unitatea 
L—F din strada Aurel Vlaicu, Petroșani, au fost aduse 
la cunoștința conducerii centrului L—F, care a lua! măsuri 
ix ii'ru înlăturarea neajunsurilor semnalate.

© MIHAI ALEXOI, Lupeni. La cele relatate de dv. 
1.1.L. ne informează c6 încărcarea capsulelor pentru aulosi- 
foane, cu bioxid de carbon se efectuează automat, după cure 
sint verificate prin (.-întărire, punîndu-se In vînzarc numai 
capsulele care întrunesc condițiile de greutate. Din caii/ • 
unor defecțiuni ce nu se pot constata imediat, uneori se 
produce o descărcare lentă a capsulelor,’ astfel că... mai 
sînt cazuri <înd cumpărătorii găsesc în cutii copsul- goale. 
Am dori și noi. ca și dv. ca asemenea ..cazuri** să dispară, 
lucru ce este posibil prinlr-o mai bună verificare Și repa
rare a supapelor înainte de încărcare.

© GIIEORGIIE KISS. Lupeni. In caz < ă dv. nu puteți 
dovedi, cu acte oficiale, cel puțfn 10 ani munciți în calitate 
de angajat, nu puteți beneficia de pensie pentru limită de 
virată în cadrul asigurărilor sociale.
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Locomotivă
O nouă locomotiva 

minieră destinată trans
portului de material 
greu in galerii și fron
turi de tăiere a fost pu
să la punct de „Sociote 
Stephanoise de Con
structions Mecaniques". 
Ea este dotată cu un 
motor Diesel de 50 KW 
care antrenează un grup 
hidrostatic cu mai mul
te motoare hidraulice 
montate pe găleți a- 
plicați, prin arcuri, pe 
bara conductoare din 
fier a monoraiului.

Montajul este de tip 
„mecano" In funcție de 
vitezele necesare și de 
capacitalea de încărca
re. locomotiva poate fi

monorai pentru mine
echipată cu 4,6 sau 8 
motoare de 314 sau 400 
cmc cilindree. In acest fel 
se pot obține pe baza u- 
nor elemente standardi
zate 3 tipuri de locomo
tive.

Locomotiva cu 8 mo- 
toure de 400 cmc 
poate remorca o sar
cină de 10 900 kg cu 
viteza de 2,7 km, h pe 
o rampă de 30 la sută. 
Frinarea'se face prin 3 
sisteme complementare:

— frînare hidraulică, 
asupra motoarelor prin 
reducerea și anularea 
debitului pompei cu a- 
ju torul unei comenzi 
manuale (experiențele 
au confirmat că mașina 
încărcată poate fi mane

vrau ușor și menținută 
la punct fix pe o decli- 
vitale de 30 la sulă);

— cărucior-frînă cu 
dublă falcă cu acțiune 
asupra șinei dc fier; fie
care cărucior poate 
exercita asupra șinei 
uscate o forță de frinare 
care poale încetini șl 
opri un tren cu masa to
tală de 15 000 kg. Aceas
tă frînă este acționată 
prin comanda manuală 
sau supra-viteză;

— cărucior-frlnă cu 
tambur care este atașat 
la fiecare extremitate a 
trenului și acționează In 
cazul defectării celorlal
te sisteme de frînare.

mini ~ MAG AZIN
CALEIDOSCOP

Record de energie pentru acceleratori
La -^ntrul european 

de cercetări nucleare 
s-au produs la Începutul 
lunii iulie ciocniri de 
particule cu energia e- 
chivalentă cu 2 000 GeV, 
adică 2 000 de miliarde 
electroni volți. Conform 
comunicatului C.E.R.N., 
această energie nu a mai 
fost niciodată atinsă in 
vreun laborator de fizi
că nucleară.

Comunicatul C.E.R.N.

adaugă că aceasta per
formanță a fost obținută 
cu protoni accelerați la 
26,5 GeV’ în sincrolronul 
C.E.R.N., apoi injectați 
in fiecare din cele două 
inele de stocare speciale 
și reăccelerațl la 31,4 
GeV. Astfel, s-au putut 
obține ciocniri frontale 
de protoni care au de
gajat 62,8 GeV energie 
„netă" utilă pentru cer
cetarea structurii funda

mentale a materiei.
Acest rezultat nu ar 

fi putut fi obținut decit 
fie cu ajutorul razelor 
cosmice, care sînt alea
torii în experimentare, 
fie cu un accelerator 
conventional de 2 000 
GeV, adică de 7 ori mai 
puternic decîl cele mai 
mari mașini de acest fel 
aflate în funcțiune sau 
in construcție. Datele 
obținute sînt în curs rie 
prelucrare.

Ochelari pentru nevăzători
Doi cercetători de la 

Institutul de oftalmolo
gie „Smigh-Kettleweir 
din San Francisco au 
dezvoltat un sistem elec
tronic care ajută persoa
nele lipsite de vedere să 
distingă obiectele, să a- 
precieze distanțele și 
chiar să citească publi
cații tipărite cu caracte
re normale. Dispozitivul, 
realizat după opt ani de

cercetări, are la bază o 
cameră de televiziune 
montată pe o ramă o- 
bișnuită de ochelari. Ca
mera conectează la un 
ecran de electrozi fiind 
alimentați de o baterie 
purtată în îmbrăcăminte, 
întregul mecanism cîn- 
tărește mai puțin de 2,5 
kg.

Cind tranzistoarele de
lectează obiecte in fața

lor, ele trimit modelul 
exact electrozilor cores
punzători, care conturea
ză imediat imaginea cu 
ajutorul unei serii de im
pulsuri electrice. Stimu- 
lația electrică nu este 
vătămătoare sau dure
roasă. O persoană care 
folosește acest sistem 
învață să citească în 
„noul alfabet" intr-un 
interval de cîteva zeci 
de ore.
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Antidoping 
la cai

Administrația hipodromuri
lor din S.U.A. a hotârit să 
lupte contra dopingului, in- 
troducind un riguros control 
medical cîștigătorilor curse
lor, atit cai și jockey. Trișorii 
au găsit totuși o soluție : ei 
administrează calmante cai
lor, deoarece neciștigătorii nu 
sint controlați. Astfel, aface
riștii continuă să cfștige: 
înainte era sigur că un cal 
dopat ca ciștiga concursul, a- 
cunt se știe că va ajunge pri
mul unicul cal căruia nu i 
s-au dat calmante...

Hîrtie 
antipoluantă
Doi ingineri suedezi au pus 

ța punct o nouă hîrtie de am
balaj care se dezagregă na
tural după șase săptămîni. 
Soarele și apa de ploaie dis
trug automat această hîrtie a 
Cărei principală utilizare a 
fost prevăzut^ pentru ambala
rea produselor de vacanță. In 
felul acesta va fi suprimată u- 
na din principalele surse de 
poluare a regiunilor turistice.

Ghinion
Marlin McNally nu a avut 

noroc. Sub amenințarea unei 
grenade și a unei mitraliere, 
a extorcat echipajului unui

Boeing-727 suma de 502 Ov 
dolari și două parașute, după 
care a sărit deasupra orașu
lui Peru (statul Indiana). Că- 
zind în curenții de aer ema
nați de reactor aceștia i-au 
tras de pe el pantalonii, ar
mele și pachetul de dolari. 
Cu atit mai ușor le-a venit 
polițiștilor să pună mina pe 
el in Detroit .

Porumbei
Porumbeii din jurul cate

dralei din Le Mans (vestul 
Franței) vor fi supuși alcool- 
teslului. De mai multe săp- 
tămini zeci de porumbei sînt 
drogați, probabil dc uri ma
niac care toarnă alcool in 
mincarea lor. O altă înlîmpla- 
re demonstrează că afacerea 
tinde să ia proporții. De ase
menea, o pisică a fost găsită 
în stare de ebrietate. Nu se 
poate spune că există o legă
tură intre cele două „feno
mene", dar. localnicii sint con
vinși că sinistrul personaj a 
hotărît să distrugă, printr-o 
metodă ieșită din comun, ani
malele domestice.

Baie 
electronică

Firma japoneză „Osaka 
Sanyo Electric" a fabricat o 
îiouă mașină de spălat pen
tru... oameni. Ea spală cor
pul omenesc cu bureți cu 
ultrasunete si-1 usucă cu 
lămpi cu raze infraroșii. Un 
mic detaliu : mașina cost4 
„doar" G 600 dolari.

Repetiție 
macabră

Cind Jim Gerard, fermier 
din Colorado, a împlinit 70 
de ani, el și-a organizat o re
petiție generală a propriei 
sale inmormintări. De atunci 
au trecut 20 de ani, iar el re
petă anual același ceremo
nial, devenit o tradiție feri
cită și la care locuitorii oră
șelului participă cu plăcere. 
„De ce să fie altfel, declară 
glumind nonagenarul „sărbă
torit", dacă primesc o sticlă 
de bere cu 3 cenți doar pen
tru că vin să-mi aducă un o- 
magiu la mormint ?"

Un efect secundar pe cit de neașteptat pe atît dc bi
nevenit a fost descoperit dc farmacologii unui mare con
cern de medicamente din Frankfurt pe Main, întreprinde
rile Hoechst, Ia un medicament care se află de ani de zile 
in comerț și este prescris oamenilor mai virstnici, împotri
va proastei alimentații cu singe a creierului. Conform de
clarațiilor producătorului, preparatul poate înlătura chiar 
grave tulburări de memorie și concentrare. Efectul său se
cundar a fost constatat la 315 persoane de ambe sexe, între 
20 și 60 <le ani, care au fost testate. Toate erau perfect să
nătoase din punct dc vedere medical. înaintea testului, un 
psiholog Ie controlase memoria, întrebîndu-le dc exemplu 
de numele unor foști colegi de școală sau învățindu-le 
cuvinte complicate, pe care le-au uitat apoi după o săptămî- 
nă. Ulterior, testanțij au trebuit să ia cite o tabletă pe zi, 
timp de opt săptămîni. Rezultatul a depășit toate așteptă
rile. Numele colegilor dc școală și cuvintele complicate Ic 
erau deodată tot atit de prezente ea și onomastici de mult 
uitate ale membrilor familiei. In plus, majoritatea putea re
zolva calcule aritmetice într-o fracțiune din timpul pe care-l 
necesitaseră anterior experienței. După cele spuse de pro
ducător, medicamentul înlătură o „barieră" care duce chiar 
și la oameni tineri Ia o insuficientă hrănire a celulelor ce
rebrale, influențînd astfel în mod negativ memoria.

(Un careu pentru două teme)

FABULĂ CV REPLICĂ
Ctetul și oul cu coojo ovală Să simt Io nas acreală I
S-au inlilnit tom-nisam intr-o oală - Ha, ha 1 grai oțetul,
Și fără ca vreunul alături să vadă Ce spui ? Ai coaja fină ?
Ditai un linguroi Oricum, dor tot miroși
Se porniră pe slodâ, Matale a găină !
Oho, tărăboi I La care, linguroiul
Acuzindu-se reciproc Zimbind, iși zice-ncet :
Că ou nimerit „din greșeală'1 „Păi cum sâ nu-i fac, drago,
In același loc. Cu ou și cu oțet ?"
- Cu ce drept, zise oul, O replică la care
Ai dat aici navală ? Sint abonați, ciți oare ?
Hai, șterge-o, nu suport N. POP

ORIZONTAL: 1) Autoarea poeziei „Mă 
scald în zi" — A pictat tabloul „Baia": 2) 
Autorul tabloului „La soare" — Ștranduri de 
circumstanță ; 3) Face din baie... o performan
ță... — ...Ia ștrand!; 4) La intilnirc I — „Plu
tește" pe apă — Face bfiița ălor mici ; 5) Ne
gativul unei „băi" electrice! — Pentru baie...
— ...la înot!; 6) Grămezi de nisip pe plajă 
(sing.) — Se întărește prin băile dc... soare-,
7) Verbul unei prelungite băi de soare —
Trambulină ad-hoc ; 8) In apa mărilor! — La 
Sibiu! — Numai (reg.); 9) In temă! —
Locuri pentru plajă — La foci; 10) Verbul 
trambulinei la ștrand — Ceasuri — Au verile 
lor; 11) Accidentat la baie — Autorul tablo
ului „Baia" ; 12) Pe plajă... — ...ieșită din baie.

VERTICAL: 1) Ten, după o primă zi de 
baie de soare — Rău de... mare 2) Timp 
pentru baie — Ne amintesc de numeroasele 
băi publice construite pe teritoriul patriei 
noastre; 3) Arhitect roman care a construit 

marile băi publice de ta Roma — In rest;
4) Săpunit la cap! — Pentru baie — Li se fa
ce zilnic baie; 5) Localitate în Sudan —
Gaură — In apa; 6) Te servește — Antic
sclav ; 7) Nume feminin — Folosit și la baie ;
8) In zadar — Nu-i din Franța ! — Diminutiv 
masculin; 9) La înec! — Au o baie de ulei
— La baie!; 10) Scaldă limba — Număr — 
In vană! ; 11) Unul, după băi de soare — Au
torul tabloului „Femei pe plajă"; 12) S-a 
„scăldat" in Neajlov — Una după un duș re-
ce.

OR1ZONTAL : 1) E cineva la mare — Ma
re ; 2) Metaforă metalică pentru una venită 
de la mare — Mare ; 3) Mare — Grup mai 
mare de cîntăreți ; 4) In stațiune! — Mărită 
pe jumătate! — Mare de oameni; 5) Haină, 
mare (pl.) — Marina militară — Teșite!,- 6) 
Port la mare — Uitată pe... plajă ; 7) Dezvol
tă o căldură mare — Port la mare -, 8) Prie
ten străin — La pescuitul marin — Soră mai 
mare; 9) Nămoliți la picioare! — Mare — 
La mare! ; 10) Mai marele comunei — A face 
Pțaî8.-;- — —Fe nave!; 11) Marile noastre e 
dificii — Mare; 12) Port la mare (pl.) — Lea
gă două mări.

VERTICAL: 1) Mare — Cerc la mare; 2i 
Pe plajă la mare — Stea de mare; 3) Fiu! 
Terrei, tot pe mare (pl.) — Nu impune depăi 
tare ; 4) La Mamaia! — Ceasuri întoarse 1
— Autorul poeziei „Nava roșie"; 5) Diminu 
tiv masculin — Autorul pinzei „La scăldat
— Pe vase! ; 0) Stă la mare înălțime... — _p< 
mare -, 7) Schimbă sensuri — Făcut în apă d' 
la trambulină ; 8) Ieșită din mare — Mai m„ 
rele casei; 9) Pe mări Dc la mare.» — ...1 
marină 1 ; 10) Adîncă la fund! — Pe spate! - 
In plasa de pescuit; 11) A se prinde la malir 
mării — Ține de... mare și vasele ei ; 12) Me 
diu marin — Parlea din marc a vaselor.

Vaslle MOLODEȚ

np6n.it
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productive este latura 
rea mai importantă si 
cw cele mai bune rezul
tate pentru că lalnrfle 
< elelalte iacă nu se afli 
la un nișei echivalent. 
Dar arest iapt e com
pensat intr-un anume tel 
de activitatea formațiilor 
ailișlDor amatori și a u- 
nor cercuri caro au evo
luat șl se bucură de bu
nă audiență. Să amintim 
cercurile de croitorie, 
foto pir tură sl balet (se 
pare că e singurul din 
Valea Jiului). In atenția 
colec tivului de conduce
re stă acum iniilnțarca 
unui cineclub. a cercului 
de filatelie si speologie.

Dacă la I onea există 
de mai mult timp o hu
nă formație de teatru 
(prin caro se menține 
tradiția de aici), nu ace-

lași lutru se pnalr spu
ne despre «lle trei p»w- 
1B. care lotuși sini In- 
dkprnsabilr In aclivila- 
lea nani rlub. Etic vor
ba despre brigada artis
ticii de aqttațir, Inexpli
cabil rum poate U lip
sească aici ($1 clnd a 
toci una era foarte fira
vă. neconvlngfiloarr). 
unde se afli o hnnă 
muncă teatrală. înrudi
tă cu c ea a hrlgâzll. Des
pre cor șl formația de 
dansuri să nu mal vor
bim. Se Invocă, fără în
doială. același mollv-re- 
Iren : nu 
tori (II). 
cum se 
formarea 
artistice : 
prin mină".

Pe lingi club 
află fanfara. i
de muzică 
st iormațla i

sint Inslmc- 
Se pare că a- 

lntcnționea7ă 
unei brigăzi 
„Cu Ionela

> se mal 
orchestra 
populară 
de urn

»ic:A uțpară care an 
dierft Cn i eqularilale 
diverse concerte în ca
drul clubului sau la 
locurile de agrement.

Remarcabil in activi 
lalea clubului din 1 onea 
este faptul că se leagă 
mai strlns acțiunea cu 
caracter cultural-educ a- 
th de minerit de pro
ducție. Dar trebuie spns 
totodată că )®c pentru 
o mai largă diversifica
re se află. In localitate 
mal trăiesc șl alte cate
gorii de salailațl, lor ce 
le pune la dispoziție du
hni, cu ce activități II 
atrage î

Analițlnd ce s-a făcui 
In ultimele luni la acest 
club se constată o res- 
tnulnrare pozitivă șl o 
mal apăsată tendință 
spre calitatea muncii 
cultural-educative de 
flecare zi.

Noi norme 
care asigură 
stabilitatea 
salariaților 

țUrnure dm rag t) 

««lificirii și policalificării conti- 
«e a muncitorilor, justa orga
nizare a schimburilor, utiliza
rea deplină a timpului de lu
cru și a utilajelor. întronarea 
unei discipline ferme in mun
ci
Dorim să subliniem faptul că va 

constitui o preocupare perma
nentă și continuă a comparti-
montelor Centralei cărbunelui 
Pefroșanj de a face totul ca 
noul Cod al Muncii ce urmea
ză să fie supus aprobării M.A.N. 
— să fie respectat punct cu 
jmnci în activitatea noastră 
dc zi cu zi. Vom depune efor
turi susținute pentru respecta
rea întocmai a legislației mun
cii. asigurînd aplicarea princi
piului după care oamenii mun
cii. In calitate de producători 
ai valorilor materiale Și spiri
tuale și în același timp, de 
proprietari ai mijloacelor de 
producție, ai întregii avuții na
ționale, au dreptul și obligația 
de a desfășura o muncă utilă 
pentru societate, bunăstare și 
interesele fiecăruia fiind lega-

Datoria 
fiecărui 

comunist, 
a fiecărui 
cetățean
(Urmare din pag 1) 

tare. Și să nu comparăm cu 
ceea ce a fost ci cu ceea ce 
trebuie să fie l

Zeci și zeci de fapte atestă 
că cea mai mare parte a dau
nelor >n avutul obștesc, indife
rent de natura lor juridică, pu
teau să fie evitate. In unitățile 
Centralei cărbunelui, in între
prinderile economice de interes 
local, pe șantierele de construc
ții nefolosirca la întreagă ca
pacitate a utilajelor din dota
re cauzează zilnic pierderi de 
zeci de mii de lei; o seamă de 
mașini, motoare electrice Și 
alte utilaje ale exploatărior mi
niere Livezeni și Dîlja — ca 
să dăm numai două exemple 
din unitățile Centralei — sînt 
lăsate îd aer liber pe fieunde la 
discreția vicisitudinilor naturii:

„întrajutorare".

niciodată în cursul acestui an 
modul în care se desfășoară 
controlul gestionar în unități și 
cum sînt valorificate constată
rile acestuia, Iar șeful corpului 
de revizie nu a participat la 
nici una din ședințele în care 
s-au analizat probleme de ges
tiune. In asemenea condiții mai 
este dare de mirare că unii 
revizori fac controale de supra
față, cocoloșesc anumite stări 
de lucruri negative, nu eviden
țiază neajunsurile în păstrarea 
gestiunilor, nu sesizează orga
nele în drept, se dedau Ia acte 
c’e necinste ? Așa se explică șl 
faptul că anumite fraude se 
săvîrșesc în perioade îndelun
gate și se depistează abia a- 
tunci cînd daunele se cifrea
ză la zeci și chiar sute de mii 
de lei. Există, așadar, serioase 
argumente care demonstrează

trebuie să cunoască cum sînt 
gospodărite mijloacele materia
le și financiare, cum își înde 
plinesc sarcinile colectivele de 
oameni ai muncii, cadrele de 
conducere. Nimeni și sub nici 
o formă nu se poate sus
trage controlului și răspunde
rii față de oamenii muncii".

Exercitînd un control exigent 
și permanent, organele și orga
nizațiile de partid, ceilalți fac
tori politici, de stat și obștești 
au datoria de a desfășura în 
același timp o susținută muncă 
educativă de stimulare a opi
niei de masă, cetățenești. Se în- 
tîlnesc frecvente cazuri cînd 
apărarea proprietății socialiste 
este înțeleasă unilateral doar 
sub aspectul sancționării celor 
ce aduc prejudicii avutu
lui obștesc, scăpînd din ve
dere rolul pe care îl are în a-
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Soarele răsare la ora 5*41 
si apune la ora 18,48. Zile tre
cute din an — 247. Zile ră
mase — 110.

EVENIMENTE

4 1072 Expoziția iniei - 
națională de mașini și utilaje 
miniere (3—12) 4 1905 In 
Austria s-a născut Bruno Pi- 
llerinan, președintele Interna
ționalei Socialiste 4 1900 - 
S-a născut președintele Repu- 
blicii | inhmdn. Urho Kekkonen 
kaleva 4 1859 — S-a născut 
Jean Jaurcs unul din con
ducătorii Partidului Socialist 
Francez și ai Internaționalei 
a Il-.i |m. lObl) 4 1866 - S-n 
desc his I.) Geneva primul Con
gres al Iniei naționalei l-a 4 
1972 — A lll-.i Conferință 
mondială de cercetare a viito
rului cu tema „Viitorul comun 
al oamenilor" (București, 3 — 
10) 4 1972 — Tîrqul de la 
Leipzig (3—10); 1972 - Tîr- 
gul de Ia Frankfurt (3—6).

LUNI 4 SEPTEMBRIE

Soarele răsare Ia ora .5,42 
și apuDe la ora 18,46. Zile 
trecute din an — 248. Zile ră: 
mase — 118.

EVENIMENTE

4 1021 — A fost creat 
Partidul Comunist din Belgia 
4- 191-1 — Eliberarea Belgiei 
de sub ocupația fascistă 4- 
1972 Finlanda - Vizita minis
trului de externe belgian Pierre 
Harmel (4—5) 4- 1768 — S-a 
născut scriitorul Franțois-Re- 
ne de Chateaubriand (m. 1848).

Filme
DUMINICA 3 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Inima e un vinător singuratic; 
Republica: Cea mai frumoa
să soție; PETRII A: Nu le în
toarce ; LONEA : — Minerul :

. a >ml Jerum , ANINoASA : 
Cum am <lv< Innșal nl doilea 
uzinei mondial; VULCAN: 
Sini! Io moștenire, PARO- 
ȘF.NI : Așteptarea; BARBA 
TFNI : i.os Tarnnlos , 1 UPENI

Muncitoresc : Mei, puștiul*; 
Cultural: Toamna Cheyeny- 
lor ; UR1CAN1: Felix și Ol iha. 
seriile I și II.

LUNI 4 SEPTEMBRIE

PETROȘANI 7 Noiembrie : 
Dragoste și amenzi; Repu
blica: Un minut de rcculcgi-rc; 
PETR1LA : Nu le întoarce ;
I ONEA Minerul: Eu sînt 
Jorom ; ANINOASA : Cum
am declanșat al doilea război 
mondial; PAROȘEN1 : Aștep
tarea; I UPENI — Munci 
forcsc: Hei, puștlule; URI- 
CÂNI : Felix și Otilia, seriile 
I și II.

DUMINICA 3 SEPTEMBRIF

6,00 Buletin de știri ; 6,05 
Concertul dimineții; 7,00 Ra
diojurnal ; 7,45 Avanpremie
ră cotidiană ; 8,00 Sumarul
presei; 8.08 Ilustrate muzica
le ; 9,00 Ora salului ; 10,00 Ra- 
diomagazinul femeilor ; 10,30 
Succese ale discului ; 11,00
Buletin de știri; tl.05 Intîlni- 
re cu melodia populară șl in
terpretul prelerat ; 12,00 De
toate pentru toți; 13,00 Radio
jurnal 13,15 Cînlecul e pre
tutindeni — muzică ușoară 
14,00 Buletin de știri; 14,05
Unda veselă ; 14,35 Melodii șl 
Inleipreți; 15,00 Buletin de
știri; 15,05 Pagini simfonice 
de mare popularitate; 15,30 
Serial radiofonic pentru tine
rii ascultători; 16,00 Relrene 
pentru toate vîrslele; 16,30
Fotbal. România — Austria. 
Transmisiune directă do la Cra
iova ; 18,20 Muzică ușoara; 18,30 
Azi, în România ; 18,40 Inter- 
preți îndrăgiți; 19,00 Radio
jurnal ; 19,15 Selecțiuni din 
opereta „Floarea din Hawai" 
de Paul Abraham ; 19,30—24 00

Estrada dmninh u,'ă , 21,00
Buletin >le știri ; 22,(X) Radio
jurnal ; 22,10 Panoramic spor
tiv ; 22,50 Moment poetic j
23,00 Buletin de știri ; 23,05
Estrada duminicală — ■ onlf-
nuare , 24,00 Buletin de știri j 
0.03- 6,00 Estrada nocturnă.

DUMINICA 3 SFPTEMBRIF

8,15 Deschiderea emisiunii; 
Gimnastica pentru toți: 8.30 
Cravatele roșii; „Delfinul Flip
per" — film serial; 10,00 Via
ța satului 11,00 Jocurile O- 
limpice de vară — 1072. Că
lărie — Marele premiu olimpic 
de sărituri — individual, man
șa I. Transmisiune directă de 
la Miinchen; 12,00 De strajă 
patriei; 12,30 Emisiune în lim
ba maghiară; 14.00 „340 de 
grade'. Prezentarea în trans
misie directă n vaselor „Pre
deal* și „Reșița". 14,55 —
Jocurile olimpice de vară — 
1972. Călărie : Marele premiu 
olimpic de sărituri — indivi
dual. manșa a H-a. Transmi
siune directă de la Miinchen: 
15.30 Re/iimatur filmat al zi
lei anterioare : scrimă, bas- het, 
volei, polo, box, ciclism. în
registrare de la Munchen : 
17.00 Din nou legătura cu 
Constanța; 17,45 Film serial 
pentru tineret: „Civilul": E- 
pisodul II — „Externul"; 
18,20 Jocurile Olimpice de va
ră — 1972. Atletism — fina
le; 50 km marș, 10 000 m, 
800 m femei. Transmisiu
ne directă de la Munchen: 
19,15 1001 de seri : „Bolek și 
Lolck*; 19,30 Telejurnal. Ma
rca întrecere socialistă la zi ; 
20,00 Reportajul săptămînii 1 
„Valențe noi...*; 20,20 Film 
•artistic : „Tick, Tick, Tick..."; 
Regia Ralph Wilson. In dis
tribuție • Frederic March, 
George Kennedy; 21,50 San 
Marino — o lume într-o mar
că poștală — film documen
tar; 22,15 Telejurnal; 22,20 
Jocurile Olimpice de vară —

1972 Haltere < aleg. 90 kg: 
Judo — culeg. 70 kg; Sărituri 
platformă bărbați. Transmi
siune directă de la Mfmchcn.

LUNI 4 SEPTEMBRIE

15,00 Deschiderea emisiuni.1. 
Jocurile Olimpice de vară — 
1972. Rezumatul filmat al zi
lei anterioare : fotbal, hand 
bal, volei, baschet, box, ci 
elism, scrimă, hochei pe Iarbă, 
polo. înregistrare dc la MGn 
chen; 16,30 Atletism : Inălțl 
me femei, triplu salt. 3 000 m 
obstacole — finale: 400 m 
femei — semifinale; 400 m băr 
bați — semifinale; 200 m băi 
bați — finală. Transmisiune 
directă de la Munchen; 16.55 
Publicitate; 19,00 Săptămin.- 
în Imagini; 19,20 1001 de seri: 
19,30 Telejurnal. Marea între 
cere socialistă la zi; 20,00 H/ 
fleeter; 20,15 Plaiuri suceveiv 
Conccrl-spectacol; 21,05 Roman 
foilelon „Rațiunea și sensi 
bilitatea (III). „Surorile deza 
măgrte*. Ekxanizarc după ro 
mânui Iui Jane Austen; 21,53 
Avanpremieră; 22,00 „24 de 
ore'. Contraste In lumea ca
pitalului; 22,30 Jocurile Olim 
plec de vară — 1972. Box - 
turul 3; Haltere — categ. gre >. 
Ciclism — probă de tandem 
și urmărire pe echipe — fi
nală; Judo — categ. 03 kg. 
Transmisiuni directe de la 
MCnchcn.

Ieri, temperatura maximă u 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 24 de grade, Iar la Paring 
de plus 11 grade. Minimele au 
fost de 5 grade și, respectiv, 4 
grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme în general 
schimbătoare. Cerul mai mult 
noros.
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■Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri

DIN TARĂ ȘI DE PESTE HOTARE
România la ediția 

de toamnă a Tirgulul 
internațional 

de la Leipzig
LEIPZIG 22 — Trimisul spe

cial Agerpres. Șt. Deju, trans
mite : Incepînd de duminică șl 
pină la 10 septembrie leipzi- 
gul găzduiește ediția de toam
nă .i ti adiționalului Tirg inter
național la care participă 6 488 
fi-nro din 51 de țări.

România și-a extins suprafa
ța tie expunere cu 60 la sulă 
față dc ediția din ioamna tre
cută. și prezintă produsele sa
le ptfln intermediul a 22 firme 
de • export și două centrale 
Industriale, accentul fiind pus 
pe produse și utilaje ale in
dustriei chimice, mobilă și ma
șini pcntni prelucrarea lemnu
lui. Exponatele țării noastre 
oglindesc atit potențialul teh
nic al Industriei românești în 
aceste ramuri, cit și 
tățlle de export.

La actuala ediție a 
internațional de la 
patlicipă numeroase delegații 
guvernamentale, delegații co
merciale, și personalități ale 
vieții economice. Delegația 
guvernamentală romană este 
condusă de ministrul Indus
triei ușoare, Ion Crăciun.

BELGRAD 2 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
Gemal Biedici, a primit la Bel
grad po se< relarul general al 
Organizației Națiunilor Unite. 
Kurt Waldheim, care efectuea
ză o vizită oficială în Iugosla
via. Cu ace*t prilej, menționea
ză agenția Taniug, a avut loc 
o convorbire, la care au luai 
parte, dc asemenea, vicepreșe
dintele Consiliului, Anton Vra- 
tușa, șl set relarul federal pen
tru afaceri’v externe, Mlrko

Topavaț. In cadrul convorbirii 
au lost abordate aspeclo ale si
tuației politice internaționale șl 
probleme legale de rolul No
țiunilor Unite în promovarea 
păcii mondiale. Parlicipanțil au 
examinat, do asemenea, rolul 
țărilor nealiniate, situația din 
Orientul Apropiat și din Asia 
de sud-est, relațiile dintre ță
rile dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare, precum șl pro
bleme înscrise pe ordinea dc 

' ‘ azi a celei dc-a 27-a sesiuni 
Adunării Generale a O.N.U.

Elemente de dreapta s-au dedat
posibili-

Tirgulul 
Leipzig

la noi acțiuni antiguvernamentale 
în Chile, soldate cu incidente

2 (A- 
cenlrul 
produs

SANTIAGO DE CHILE 
gerpres). — Vineri, în 
capitalei chiliene s-au 
incidente provocate de noi ac
țiuni antiguvernamentale ale u- 
nor elemente de dreapta. Forțele 
de politie au intervenit pentru 
restabilirea ordinii.

Intr-o declarație radiodifuza-

Dizolvarea parlamentului 
canadian

tă, Daniel Vergara, subsecretar 
la Ministerul de interne, a fă
cut cunoscut că au fost adopta
te sancțiuni severe împotriva 
stațiilor de radio „care au inci
tat la violență", relevă agenția 
Prensa Latina. După ce a anun
țat restabilirea ordinii, Vergara 
a reafirmat hotărîrea autorită
ților de a o menține, avertizîn- 
du-i pe cei care vor încerca să 
provoace noi incidente că vor fi 
imediat deferiți justiției.

MUNCHEN'72

• In finalele competiției de canotaj acade
mic România a obținut medalia dc bronz la 
schif 2 1

0 
o 
D 
u 
o 
D 
0 
D
0 
n 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n

încheierea celui de-al 7-lea 
Congres internațional de estetică

Simbălă, in Aula Universită
ții din București, a avut loc 
ședința festivă de închidere a 
colul de-al 7-lea Congres in
ternațional de estetică, orga
nizat sul) auspiciile Academici 
do științe socialo și politice și 
alo Comitatului Internațional 
pentru studii de estetică.

Această prestigioasă mani
festare științifică s-n desfășu
rat sub înaltul patronaj al 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republici Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nlcolae 
Ce a ti șese u.

La ședința de închidere a 
luat cuvintul Etienne Souriau, 
președintele de onoare al Co
mitetului internațional pentru 
studii dc estetică. După ce a a- 
precial Congresul ca fiind o 
mare reușită, vorbitorul a ex
primat gratitudinea față de toți

cei care au contribuit Ia suc
cesul lucrărilor. Prima persoa
nă — căreia cu dorlină în
dreptățire trebuie să-l expri
măm mulțumirile noastre — a 
spus el — este președintele 
Consiliului de Stal al Republi
cii Socialiste România care a 
binevoit să se intereseze șl să 
patroneze congresul.

Vorbitorul a solicitat .nor
dul particlpanților Io congres 
do a transmite președintelui 
Consiliului de Stat uriniît irul 
mesaj: „Al 7-lea Congres In
ternațional de estetică prezin
tă omagiile sale domnului pre
ședinte al Consiliului de Stal 
al Republicii Socialiste Româ
nia și îi mulțumește pentru a 
li binevoit să onoreze prin- 
tr-un mesa) începerea lucrări
lor sale”.
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OTTAWA 2 (Agerpres). — 
întrunit vineri in ședință ex
traordinară, parlamentul cana
dian a adoptat un proiect de le
ac guvernamental, menit să pu
nă capăt grevei docherilor din 
forturile Pacificului.

Agențiile de presă informează 
că, după adoptarea acestei le
gislații de urgentă, forul legisla
tiv al Canadei a fost dizolvat, 
la cererea expresă a primului 
ministru, Pierre Elliott Trudeau. 
Guvernatorul general al Canadei, 
Daniel Roland Michener, care a 
cat curs cererii primului minis- 

nd dizolvarea parlamen-

tului, a anunțat că alegerile ge
nerale vor avea loc la 30 octom
brie a.c., cu nouă luni mai de
vreme decît ar fi fost normal. 
Ultimele alegeri canadiene s-au 
desfășurat la 25 iunie 1968.

Ultimul sondaj de opinie, efec
tuat în Canada, și ale cărui re
zultate au fost difuzate de agen
ția France Presse, relevă că 43 
la sută din persoanele chestiona
te s-au pronunțat în favoarea 
Partidului liberal de guvernămînt 
și a premierului Trudeau, iar în 
favoarea principalului partid de 
opoziție (Partidul conservator) 
numai 32 la sută.

--------

Aviația S. U. A
a bombardat

din nou numeroase
localități din
R.D. Vietnam

ian ic al apărării, va face o vi
zită la Atena, la 6 și 7 sep
tembrie a.c.

Agenția UPI menționează că 
este prima vizită întreprinsă 
în Grecia de un membru al 
guvernului Britanic, din anul 
1967.

$ In conformitate cu princi
piul conducerii prin rotație, re
prezentantul permanent al Re
publicii Populare Chineze la 
O.N.U., Huan Hua, va prezida, 
in luna septembrie, ședințele 
Consiliului de Securitate. Este 
pentru prima dată de la resta
bilirea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze la O.N.U. cînd re
prezentantul acestei țări preia 
funcția de președinte in exer
cițiu al Consiliului dc Securita
te.

Huan Hua succede ambasado
rului Belgiei la O.N.U., Edouard 
Longerstaey.

® Cu prilejul celei de-a 27-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Vietnam, la 
Stockholm a avut loc transmi
terea către reprezentantul R.D. 
Vietnam a unei sume de 100 000 
coroane, colectată în Suedia în 
fondul de ajutorare a poporu
lui vietnamez. O sumă identică 
a fost înmînată reprezentantu
lui Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud.

€ „Țările nordice își expri
mă dorința de a participa activ 
fe intilnirea pregătitoare a 
conferinței pentru securitate și 
Cooperare în Europa, care, în 
Conformitate cu propunerea gu
vernului finlandez, ar urma să 
aibă loc la Helsinki. în luna 
noiembrie 1972“, se afirmă în 
comunicatul comun dat publici
tății la încheierea reuniunii 
miniștrilor de externe din Fin
landa, Suedia, Norvegia, Dane
marca și Islanda.

* Cu prilejul apropiatei săr
bători a Zilei energeticianului, 
Edward Gierek, prim-secretar 
al C.G. al P.M.U.P., a avut o 
întîlnire cu un grup de lucră
tori din industria energetică și 
a gazelor naturale.

9 Adunarea legislativă a 
statului indian Andhra Pra
desh a aprobat în unanimitate 
o rezoluție în care se cere na
ționalizarea imediată a trei 
mari companii petroliere stră
ine care acționează în țară — 
compania britanică 
Shell" și companiile 
„Esso“ și „Caltex".

„Burma 
americane

€ In urma exploziei unei 
bombe intr-un local de noapte 
din Montreal, 42 de persoane 
șj-au* pierdut viața, iar alte 60 
au fost spitalizate, unele în sta
re gravă. Poliția nu a reușit 
Să identifice pină în prezent 
autorii acestui act criminal, dar 
a reținut patru suspecți.

cunoscuta
americană pentru 

drepturile civile ale

• Un comunicat oficial al 
țilinistrului de Externe al Gre- 
jlei informează că lordul Car
rington, secretarul dc stat bri-

£ Angela Davis, 
militantă 
pace și 
populației de culoare, membru 
al C.C. al P.C. din S.U.A., afla
tă în vizită in U.R.S.S., a fost 
distinsă cu titlul de doctor Ho
noris Causa al Universității 
din Tașkent — relatează agen
ția TASS. Cu prilejul vizitei 
la Tașkent. Angela Davis a 
participat la o întîlnire cu 
membrii corpului profesoral al 
universității și cu studenții.

HANOI 2 (Agerpres). — La 
septembrie, aviația S.U.A. a bom
bardat din nou suburbiile portu
lui Haifong, mai multe orașe și 
zone populate dintr-un marc nu- 
nrăr de provincii ale R.D. Viet
nam. In aceeași zi, bombardiere
le ,,B-52'' au lansat sute de tone 
de bombe asupra provinciilor 
Quang Binh și Vinh Linh, iar na
vele de război americane din 
Golful Tonkin au supus unui in
tens tir de artilerie localitățile 
situate pe coasta provinciilor Ha 
Tinh și Vinh Linh — transmite 
agenția V.N.A. Ca urmare a a- 
cestor noi acte de agresiune, 
numeroase persoane din rîndul 
populației civile, în majoritate 
bălrînl, femei și copii, au fost 
ucise sau rănite. Printre institu
țiile afectate de bombardamente 
se numără o școală superioară, 
două școli secundare, un centru 
de pregătire a cadrelor medii 
medicale și Catedrala din orașul 
Thanh Hoa.

1

(Prin telefon dc la trimi
sul Agerpres, Ilie Goga).

Aproape 30 000 de persoane 
au populat tribunele de la Fold- 
moching unde s-au dcstășural 
finalele competiției dc canotaj 
academic. Prezentă cu trei echi
paje în această ultimă fază 
ROMÂNIA A OBțlNUT MEDA
LIA DE BRONZ LA SCHIF 2 
PLUS 1 CU ȘTEFAN TUDOR. 
PETRE CEAPURA ȘI LADISLAU 
LOVRENSCHI. Campioni mon
diali cu doi ani in urmă, vîslașli 
noștri erau cotați printre fa- 
voriți și ocuparea unui loc 
fruntaș nu făcea decît să 
respecte calculele hîrtiei. Dar, 
după felul cum s-a desfășurat 
cursa pină la 500 m dc sosi
re, obținerea acestei medalii 
este neașteptată pentru cei 
aflați pe marginea bazinului 
nautic munchenez. Aliniați la 
start pe culoarlil trei. încă 
drați de bărcile Cehoslovaciei 
Și a R.F. a Germaniei, vîsla- 
șii noștri au pornit destul de 
lent cu gîndul (|e a se rezervn 
pentru finiș. La jumătatea 
cursei, barca noastră era mult 
distanțată avînd o întîrzierc 
de 2 secunde in urma echipa
jelor U.R.S.S, și Poloniei, în 
timp ce formațiile R.D. Ger
mano, Cehoslovaciei și R.F. a 
Germaniei se aflau mult îna
inte. La 350 m de sosire ro
mânii erau încă pe ultimul 
loc cu un handicap 
cunde față de 
R.F. a Germaniei 
re aveau totuși 
vingă. O revenire 
bilă s-a produs pe ..... .....
250 m cînd echipajul român a 
trecut înaintea bărcilor 
U.R.S.S. și Poloniei și metru 
cu metru s-a apropiat de barca 
R.F. a Germaniei aflată in 
poziția a treia. Cu 30 m îna
inte de sosire, ai noștri i-au 
ajuns pe vîslași; vest-germani. 
Bărcile au țîșnit spre linia de 
sosire aproape lipite iar noi, 
cei de pe mal, ne-am dat 
seama că am cîștigat locul 
trei văzîndu-1 pe Ștefan Tudor 
cu brațul ridicat de Pe lopa
tă.

Celelalte două echipaje ale 
țării noastre, care au evoluat 
în finală : 4 fără cîrmaci și 2 
fără cîrmaci au ocupat locu
rile 5 și respectiv 6.

La centrul de presă am aflat 
și numele medaliaților cu aur 
la cele două probe care au

dc 5 sc- 
echipa 

pe ca- 
s-o în- 
formida- 

ultimii

figurat astăzi in programul 
concursului olimpic de tir. 
Primul medaliat a fost ținta- 
șul american Lones Wigger 
învingător în proba de armă 
liberă calibru mare — trei po
ziții (300 m) cu un punctaj 
de 1 155 puncte. Din cifrele 
care figurau în dreptul spor
tivilor noștri am dedus că ci 
au evoluat modest: Petre 
Șandor — locul 21 (cu 1 127 
puncte) și Eugen Satala — 
locul 28 (cu 1 102 puncte).

Cel de-al doilea laureat al 
zilei a fost un reprezentant al 
gazdelor : Konrad Wirnlrier, 
clasat pc primul loc in proba 
dc skcet (talere aruncate din 
turn). Victoria sa a fost deci
să, insă, în urma unui baraj 
de 25 de focuri pe care l-a 
susținut cu Evgheni Petrov 
(U.R.S.S.) șl Michael Buchheim 
(R.D. Germană). Wirnhier a 
realizat în acest baraj punc
tajul maxim de 25 talere, fa
ță de 24 t și 23 t cit au ob
ținut sportivul sovietic și res 
pectiv cel din R.D. Germană.

Foarte bine a tras în manșa 
a treia a acestei probe tînă- 
rul nostru reprezentant, Lu
cian Cojocaru. El nu a ratat 
nici un foc doborînd toate cele 
50 de talere. In final Cojocaru 
a ava mat în clasament pe lo
cul 15, cu un total dc 191 
puncte. Gleb Pintilie s-a si
tuat pe locui 23 cu 190 puncte.

Atletismul a devenit de joi 
fără îndoială marele punct de 
atracție al Olimpiadei. Cu toa
tă vremea moliorîtă, 80 000 
de spectatori au venit încă de 
dimineață pentru a urmări 
cea de-a treia zi a întreceri
lor.

Prima finală a zilei — 400 m 
garduri — a consemnat și do- 
borîrea primului record mon
dial atletic la actuala ediție a 
Jocurilor Oinipice. El a fost 
stabilit in această probă 
ugandezul John Akii-Bua cu 
excepționala performanță

(1c

excepționala performanță de 
47" 82/100 (vechiul record era 
de 48” 1/10 și aparținea de la 
ediția trecută a J.O, englezu
lui David Hemery).

IATA CLASAMENTUL FI
NALEI : 1. JOHN AKII-BUA 
(UGANDA) — 47” 82,100 — 
NOU RECORD MONDIAL ȘI 
OLIMPIC — MEDALIA DE 
AUR; 2. RALPH MANN 
(S.U.A.) — 48” 51/100 — ME
DALIE DE ARGINT; 3. DA
VID HEMERY (ANGLIA) — 
48” 52/100 — MEDALIE DE 
BRONZ; 4. JAMES SEY
MOUR (S.U.A.) — 48” 64/100;
5. RAINER SCHUBERT (R.F. 
A GERMANIEI) — 49” 65/100;
6. EVGHENI GAVRILENKO 
(U.R.S.S.) — 49” 66/100.

Proba masculină de arun-

tarea discului a furnizat o 
dispută strînsă intre cei trei 
„coloși" al acestei discipline: 
Ludvik Danele (Cehoslovacia), 
Jay Silvester (S.U.A.) și 
Ricky Bruch (Suedia), ultimii 
doi fiind corecordineni mon
diali ai probei. Victoria a re
venit sportivului cehoslovac. 
CLASAMENTUL PROBEI : 
1. LUDVIK DANEK (CEHO
SLOVACIA) — 61, 40 in — 
MEDALIE DE AUR; 2. JAY 
SILVESTER (S.U.A.) —
63,50 ni — MEDALIE HE AR
GINT; 3. RICKY BRUCH 
(SUEDIA) — 63,40 m — ME
DALIE DE BRONZ; 4. JOHN 
POWELL (S.U.A.) — 63,82 m. 
5. GEZA FEIIER (UNGARIA)
— G2.62 m; 6. DETLEF THO- 
RITII (R.D. GERMANA) — 
62,42 m.

Proba . masculină de 8Oo m 
promitea o finală „tare”, a- 
proapc toți ccj opt alergători 
avînd justificate pretenții de 
a urca pe podium. Cursa a 
fost ciștigată de recordmanul 
mondial David Wottle (S.U.A.), 
care sc menținuse mult timp 
pe ultima poziție.

CLASAMENTUL PROBEI : 
1. DAVID WOTTLE (S.U.A.)
— 1’45" 9 10 — MEDALIE 
DE AUR; 2. EVGHENI ARZA- 
NOV (U.R.S.S.) — 1’45” 9 Hi
— MEDALIE DE ARGINT: 3. 
MIKE BOIT (KENIA) — 1’46”
— MEDALIE DE BRONZ: 4. 
FRANZ JOSEF KEMPER 
(R.F. A GERMANIEI). — 
1'46” 5/10; 5. ROBERT OUKO 
(KENIA) — 1’46” 5/10: 6 AN
DREW CARTER (ANGLIA) — 
1’46” 6/10.

O victorie așteptată și obținu
tă fără dificultate a fost cea 
realizată în finala probei de 
100 m feminin de reprezen
tanta R.D, Germane, Renate 
Xstccher. Medalia de argint 
s-a decis „la fotografie" între 
australianca Raelene Boylc și 
tînăra cubaneză Silvia Chivas 
și a revenit Iui Boylc la o di
ferență de o sutime 
dă.

de secun-

Un succes mult 
care acum 2—3 luni 
țin probabil, a realizat la să
ritura cu prăjina Wolfgang 
Nofdwig (R.D. Germană). Ră
mas singur în concurs, 
Nordwig a făcut ca succesul 
său să fie șl mai categoric, do- 
borînd și recordul olimpic al 
probei. CLASAMENTUL PRO
BEI: 1. WOLFGANG NORD
WIG (R.D. GERMANA) — 5,50 
m — MEDALIE DE AURf " 
BOB SEAGREN (S.U.A.) 
5,40 m — MEDALIE DE AR
GINT; 3. JAN JOHNSON 
(S.U.A) — 5,35 m — MEDAl IE 
DE BRONZ.

aplaudat, 
părea pu-

2.

3.

Handbalistele

S
P
0
R
T

de la Jiul, înaintea unui nou campionat

CE A FOST Șl... CE A MAI RAMAS !

PUBLICITATE

angajează urgent

Șef magazin
pentru unitatea 48 televizoare 

Petroșani
de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
914/1968 și legea nr. 12/1971.
suplimentare se pot obține zilnic între orc-

Condițiile
dc H.C.M. nr.

Informații . .....__ r_____ __v__ _ ___  ____
le 7-15. dc la biroul personal al întreprinderii. Telefon 1801.

s a

■
■

■

■
■
■
■

COMITETUL EXECUTIV

^ORAȘULUI URICANI
angajează prin concurs :

ȘEF BIROU
secretariat-administrativ

condițiile de angajare Și salarizare sînt cele prevăzute de 
H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Concursul se va ține în ziua de 15 septembrie 1972, 
ora 10, la sediul Comitetului Executiv al Consiliului popu
lar oraș Uricani, de unde se pot obține zilnic informații 
suplimentare.

■
■ s

a

■

Desigur că iubitorii 
handbalului așteaptă cu 
nerăbdare începerea no
ului campionat al cțjvi- 
ziel naționale B, divizie 
în care activează și.for
mația Jiul Petroșani și 
asta datorită faptului că, 
în toamna trecută, hand
balistele noastre au fost 
animatoarele serici din 
care fac parte. Numai că 
acum formația Jiul nu 
mal e... cea de 
trecut. Virginia 
(componentă a 
național de tineret), Vio
rica Suciu, Sanda Ne
meș, Margareta Reck 
l-au urmat pe antreno
rul Eugen Bartha la Pi-

anul 
Galan 

lotului

teșii, Eva Ionescu a ple
cat la Cluj iar Maria 
Ghiță și Mia Coslea s-au 
retras din activitatea 
competițională.

Așa slînd lucrurile, 
conducerea clubului Jiul 
a decis continuarea ac
tivității echipei în divi
zia B, dar cu alte jucă
toare și cum fetele de 
la S.S.E. au părăsit... di
vizia școlară, au trecut 
toate la Jiul, unde mai 
rămăsese doar A. Tudor 
și A. Maier.

Noul antrenor al 
chipeî,
care a preluat această 
funcție in urmă cu două 
săptămîni a început pre-

e-
Sandu Mileli,

gătirile imediat. Intr-o 
convorbire, referitoare 
la stadiul dc pregătire 
al actualei formații, 
noul antrenor spunea, 
printre altele că... „în a- 
cestc aproape două 
săptămîni, antrenamente
le s-au desfășurat în fie
care zi, cu una și uneori 
chiar două ședințe pe zi, 
căutînd să dezvoltăm o- 
rizonlul de procedee 
tehnice și tactice, „um
plerea golurilor" cu alte 
cuvinte, s-a lucrat în 
special la omogenizarea 
tinerei formații. Știu, e 
o formație lînără și ne
experimentată, dar cu 
caro se pot realiza lu
cruri frumoase și, chiar

dacă nu va da satis
facție deplină exigentu
lui public petroșănean 
poale că va reuși să se 
mențină în divizie".

Vineri după-amiaza, 
fetele de la Jiul făceau 
un ultim anlrenament în 
vederea începerii cam
pionatului, cînd sînt 
programate în primul 
meci acasă, cu Chimia 
Făgăraș. Am văzut la 
lucru un grup de tinere 
(media dc virstă sub 17 
ani) care, fără să impre
sioneze prin forță in a- 
runcările Ia poartă, rapi
ditate în execuții sau 
combinații subtile, dar 
cu o apreciabilă putere 
de muncă, o disciplină

foarte bună, dar, mai a- 
les o puternică dorință 
de afirmare, care deo
camdată constituie prin
cipalul atu...

Lotul jiulislelor cu
prinde pe A. Marincaș 
și G. Moldovan — por
tari, A. Tudor, A. Maier, 
A. Boldura, M. Iacob, E. 
Koneczki, Z. Cîrneală, 
V. Mirea, I. Meszaros și 
V. Crișan jucătoare de 
cîmp. Intr-adevăr, nume 
necunoscute, care acum 
alcătuiesc o echipă fără 
veleități, dar care, în- 
tr-un viitor apropiat, 
ne poate furniza și sur
prize plăcute.

M. VASILE
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(nsă, Ralfles este- destituit și a- 
cuzat de deturnare de fonduri 
financiare. Chiar după moartea 
șa, întîmplată la 1826, guvernul 
englez a mal pretins văduvei 
șale o despăgubire colosală, de 
10 000 lire sterline, care cuprin
dea și cheltuielile făcute pen
tru trasarea planului orașului. 
La mai puțin de un secol de 
(a condamnarea fondatorului, 
Singapore devenea unul din 
principalele porturi comerciale 
ale lumii. După declararea sa 
‘drept colonie, în 1867, porlul-o- 
raș a intrat într-o perioadă de 
dezvoltare economică remarca
bilă, datorită și unor valuri 
succesive de imigranți, îndeo
sebi chinezi, ai căror descen- 
jenți constituie și azi procen
tul majoritar al populației.
_ Flota de război britanică a 
considerat Singaporele un loc 
Strategic de prim ordin. Drept 
consecință insula a lost dotată 
cu un remarcabil sistem de for
tificații.

La începutul anului 1942 în

să, acesta s-a dovedit inutil, 
comandantul britanic al garni
zoanei predîndu-se aproape fără 
luptă torțelor japoneze, împreu
nă cu 72 000 de soldați. Epoca 
postbelică va înregistra obține
rea autonomiei, apoi participa
rea orașului la Federația Mala- 
yezia.

In august 1965 Singapore se 
declară republică independentă.

Lipsit de hinterland, Singapo
re a devenit un mare centru de 
navigație, prin care trec 70 dc 
linii internaționale deservite a- 
nual de circa 29 000 nave co
merciale. Garacteristica domi
nantă a economiei minusculului 
stat o constituie achiziționarea 
și prelucrarea de materii prime 
care apoi sînt reexportate sub 
formă de produse finite. Pe un 
perimetru restrîns, coexistă în
treprinderi din cele mai diver
se J uzine pentru topirea cosi
torului, fabrici de ciment, două 
rafinării, o oțelărie, fabrici tex
tile, de încălțăminte, etc.

Puține sînt orașele care pot 
concura Singapore în ceea ce 
privește densitatea stabilimen

telor comerciale și financiare. 
Peste 20 de bănci străine, prin
tre caro și faimoasele „Chase 
Manhattan Bank" șl „First Na
tional City Bank of New York" 
și-au implantat filiale aici, pen
tru girarea afacerilor.

Capitalul autohton participă

utilizeze salba de insulițe co a- 
pără marea insulă de furiile 
oceanului, transformlndu-le în 
reședințe acceptabile de tot or
dinul, inclusiv pentru scopuri 
turistice.

Odată handicapul distanței în
vins de comunicațiile moderne.

SINGAPORE
la 11 bănci și tot atilea socie
tăți de navigație, Șapte impo
zante clădiri adăpostesc tot a- 
tîtea camere de comerț care 
sînt direct cointeresate în cea 
mai mare bursă mondială de 
cauciuc natural și cositor.

Deși e așezat imediat sub E- 
cuator, marca acestui oraș, în
tins pe aproape 82 km2, este 
vivacitatea. Temperamentul noi
lor veniți (in secolul XIX)? pre
cum și necesitatea ciștigării e- 
xistenței Intr-un spațiu restrîns, 
lipsit de bogății naturale, au 
învins servitutile cllmato-geo- 
grafice. Localnicii au știut să

mii de oameni au invadat în tot 
cursul anului arterele portului. 
Pentru uzul lor, cea rnai cele
bră stradă a orașului Change 
Alley, care nu măsoară decît 
50 de metri, a fost suprasatura
tă cu minuscule magazine de 
unde se poale cumpăra, fără 
taxe vamale, întregul nomencla
tor de produse textile, tehnice 
și de altă natură, pe care îl 
produc continentele. Contrapon
derea clădirilor moderne, de 
cele mal multe ori sedii de Ins
tituții comerciale și bancare, do 
pe North Bridge Road, Collyer 
Quay sau bulevardul General
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Wavell, este asigurat de cartie
rul chinez, înțesat cu restauran
te specifice și magazine de o- 
biectc de artă, precum și de ce
le locuite de diferite alte popu
lații asiatice, indiene, arabe.

Pentru a sugera larga compo
nență etnică, podurile orașului 
șl-au luat cînd nume cu rezo
nanță latină „Figaro, Fidelio" 
cînd asiatica „Jambatan Merah” 
iar altele și le-au păstrat pe ce
le coloniale „Havelock Road 
Bridge".

Diversele confesiuni religioa
se își au locul lor particular de 
adunare, unele fiind și remarca
bile monumente dc artă, precum 
„Moscheea Albă", templul hin
dus „Sri Mariamman", cel bu
dist, închinat virtuții sau cel 
situat pe Race Course Road, ca
re adăpostește o statuie a lui 
Buddha în greutate de 300 t.

Dovada unei adevărate imagi
nații sudice o poale avea vi- 
zitind parcul „Tiger Balm Gar
dens" ale cărei alei sînt populate 
de statui imortalizînd în dife
rite poziții ferocele animal al 
junglei — tigrul. Un alt parc

al orașului are drept personagii 
permanente un registru larg al 
zoologiei, animalele feluritelor 
specii fiind turnate din beton 
armat și strident colorate.

Amindouă aceste locuri con
stituie traseul promenadelor o- 
bișnuito al celei mai mari părți 
a populației orașului și al noi
lor veniți. Cu egal succes 11 se 
alătură restaurantele în aer li
ber, precum și plajele, dintre 
care cea mai cunoscută este 
Bedok.

Greu îndepărtată de pe o par
te din perimetrul orașului, jung
la are însă și o funcție urbanis
tică. Pătura avută a Singapore- 
luî și-a găsit refugiul în cartie
rul rezidențial Katong, implan
tat în liziera sudică a junglei. 
Cei care sosesc pe calea aeru
lui constată cu uimire că aero
portul este plasat exact între 
orașul propriu-zis și acest car
tier. Astfel că pentru a ajunge 
in Katong nu-țl rămîne decît să 
traversezi în lungime pista ae
roportului internațional , prin 
care anual trec mai bine de un 
sfert de milion de pasageri.
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angajează urgent:
sa Muncitori necalificati 
pentru moara de grîu 
din Lupeni
si Morari calificați 
na Un zugrav-vopsitor

Condițiile dc angajare și salarizare sînt cele prevăzu
te de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între ore
le 7-15 de la biroul personal al întreprinderii cu setțjul în 
Petroșani, str. Oltului nr. 30, telefon 1434,

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Gheorghe 

Nicolae, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.
PIERDUT autorizație macaragiu nr. 15 S49, pe numele 

Nagy Mihai eliberată de D.G.N S.I O declar nulă.
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