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„Hal să dăm mină cu mină..."

Deviza noastră

oa-

loc în echi-

avarie ! Sinteni 
veghem 

Și

sau

prime și materialelor

(Continuare în pag. a 3-a)

Realizarea artistului plastic 
amator Ladislau Schmidt, dă 
intrării în orașul Petrila o no
tă cu adevărat specific mine
rească.

Dorina ȘCHIOPU 
Inginer tehnolog 

Adalbert THEMEȘ 
merceolog

Nicolae GOMOI 
șef serviciu contabilitate 

Centrala cărbunelui Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

Soluții minerești 
fructuoase

Fronlallșlil conduși de Dumitru Fulga, din 
sectorul IV al minei Aninoasa. au cules la 
sfirșilul lunii august, pentru a treia oară con
secutiv. roadele unei soluții tehnice pe care 
o aplică primii Ia mina Aninoasa : execuția 
operațiilor de răpire și pușcare pe țoală lun
gimea frontalului deodată.

Sporul de producție obținut peste plan în 
Juna august este de 249 tone cărbune, iar ran
damentul realizat față de cel planificat este 
cu 20 kg posl mai mare. Ortacii brigadierului, 
conduși pe cele patru schimburi de către mi
nerii loan Florea. Toader Tărbuzan. Vaslle Co- 
drea și Nicolae Gligor, și-au asigurai în felul 
acesta un cîștig de 148.20 lei post miner. Bri
gada aplică, de asemenea, o soluție economi
coasă și sigură dc susținere a coperișului, in- 
trebuințind. în locul lemnului, grinzi metalice 
din He- TH confecționate in sector și recupe
rabile. Se economisesc, astfel, lunar, cca. 20 
mc lemn.

Realizări 
de prestigiu

Pornind hotărîți in întrecere de la începu
tul anului, frontaliștll conduși de Vespasian 
Catană. din sectorul II al minei Vulcan, au 
reușit să raporteze, la bilanțul fiecărei luni, 
depășirea sarcinilor de plan la producția de 
cărbune, astfel incit, după primele 8 luni ale 
anului, ei au un plus de cărbune de peste 
5 900 tone.

Dintre minerii brigăzii, conduși pe schimburi 
de către Ștefan Saloly, Constantin Gînceanu, 
Petru Avram șl Ioan Ciupan a lipsit în ulti
ma parte a lunii august Gheorghe Buhuțar, ca
re a preluat conducerea unei noi brigăzi. Ne- 
dezmințind încrederea care i s-a acordat, el 
a obținut cu noii ortaci frontalișli o avansare, 
în ultima decadă a lunii, cu 0,8 ml mai mare 
ca cea planificată, ceea ce s-a materializat in 
250 tone cărbune peste plan. Minerii brigăzii 
lui Vespasian Catană, păstrînd ritmul celor
lalte luni din an, au avansat și în luna august 
cu 1.7 ml mai mull decit aveau stabilit prin 
foaia de acord.

Preluare din mers in ștafeta 
meseriei. In clișeul nostru, 
strungarul Gheorghe Chiș — 
secretarul organizației de 
partid a secției sculărle, îm
părtășind ucenicului Adrian 
Rusu din „secretele' mese-

ȘCOALA

LUCRĂRILE CONGRESULUI
INTERNAȚIONAL MINIER

Joi au continuat lucrările ce
lui dc-al VII-lea Congres Inter
național Minier. In cursul di
mineții au fost reluate dezbate 
rile consacrate problemelor pri 
vind mijloacele de conducere 
a activității industriei miniere, 
participants audiind comuni
cări prezentate de specialiști 
din Cehoslovacia, Franța, Po
lonia și Japonia, în cadrul că
rora au fost înfățișate unele 
rezultate obținute prin utiliza
rea calculatoarelor electronice 
în lucrările de construcții a 
minelor și pentru îmbunătățirea 
condițiilor de mediu în exploa 
țări.

După-amiază au început dez 
baterile asupra problemei ren 
tabilității în industria minieră, 
comunicările prezentate abor-

dind aspecte de planificare ?i 
prognoză, considerațiuni în le
gătură cu determinarea efi
cienței economice a cercetărilor 
în sectorul minier.

Comunicările prezentate și 
discuțiile au evidențiat locul 
important pe care problema 
prognozei și a îmbunătățirii in
dicilor tehnico-economici îl 
ocupă nu numai în munca oa
menilor de știință ci și în cea 
a inginerilor care lucrează di
rect în producție și care con
duc In mod nemijlocit unități 
miniere.

Seara participanții la congres 
iu asistat la Un spectacol de 
>peră și balet.

Lucrările congresului conti
nuă.

(Agcrpres)

ÎNTREPRINDEREA
doi factori cu responsabilități precise 

în pregătirea tehnico-productivă a elevilor
ar colectiv ca al 
nostni — ros
tește, după un 

răstimp de tăcere, Do
minic Szabo, secretarul 
de partid al preparației 
Lupeni. Nu vreu să mă 
laud, dar. la un efec
tiv de 775 de oameni, 
luna trecută am avut 
doar 19 absențe. Și de 
fapt, și acelea motiva
te.- Dar mai bine să 
stați de vorbă cu ei.

Urcăm treptele meta 
llce. mergem spre An
drei Drotzinger. șef de 
echipă lăcătuși.

La primele cuvinte 
ale dialogului remarca: 

—Avem un colectiv 
omogen

Așa am ajuns să 
scriu despre echipele 
de întreținere ale pre
paratorilor lupeneni.

Mai intii despre e 
Chipa lui Drotzinger : 
luna trecută a execu
tat reparația 'evato 
rului „gris" nr. 3. Lu 
crarea trebuia încheia
tă pe 26 august. A fost 
gata pe 25 dimineața. 
S-a cîștlgat astfel 
schimb și jumătate.

— Vreo interv 
deosebită ?

Drotzinger zimbește : 
— In ultimii trei ani. 

nici 
puși aici să 
starea instalațiilor 
agregalelor.

— Dar dacă obosește 
metalul la un ax, de 
exemplu ?

— Efectuăm zilnic

controale. Cum simțim 
„ceva" suspect interve
nim rapid, mai strîn- 
gem un șurub, mai 
schimbăm o roată din
țată. Sub nici un motiv 
să nu avem surprize. 
O avarie ? Aproape im
posibil; doar dacă ar 
scăpa cine știe cum, in 
cărbune, piese metalice

venite de la mina, să 
blocheze axul. Normal, 
se poate inlimpla ce
va, numai dacă punc
tul cel mai slab ar „ce
da": o curea de trans
misie, un ax. Dar asta 
se intimplă doar... teo
retic. Mai bine să vor
bim de Carol loja

de Ștefan Tontz, 
meni din echipă.

De la prlm-maistrul 
Llviu Avramescu aflu 
alte amănunte despre 
echipele de întreținere. 
Ultimele acțiuni ale e- 
chipelor ? înlocuirea 
carcasei la ciurul cu 
rezonanță nr. 1 (echipa 
lui Gheorghe Pindaru),

carcasa la
nr. 1 (echipa lui Toa
der Moldovan), înlocu
irea unej pompe de 
șlam cu conducta dc 
aspirare sub dCcantorul 
nr. 1 (echipa lui Gheor
ghe Pană) sau înlocui
rea concasorului nr. 2 
circuitul Lupeni — un
de au lucrat oamenii 
lui Iuliu Szell.

Am umplut cîteva 
pagini de carnet cu În
semnări, cu nume de 
oameni, șl maistrul A- 
vramescu nu e „mulțu
mit" :

— Scriți și despre 
cel de la mers, măcar 
de șeful de brigadă ca
litate, Vasile Rășcanu.

Fiecare șef de echipă 
Ișl are carnetul său 
„tehnic”. Zilnic sînt 
„vizitate" motoare, cu
pe de elevatoare. Re
zultatele expertizei 
sînt înscrise cu migala 
unui elev de clasa I.

Un șef de echipă îmi 
spune :

— La noi cine min
te, nu are 
pă !

Conferința Națională a parti
dului a reliefat cu deosebită 
pregnantă însemnătatea practi
cii lehnico-productive în toate 
liceele și școlile de cultură ge
nerală, ca factor hotărîtor pen
tru îmbunătățirea substanțială 
a gradului de pregătire și edu
care a tinerilor, pentru orien
tarea invătămîntului către ne
voile practicii, așezarea acestu
ia pe o bază modernă, în con
cordantă cu cerințele dezvoltă
rii armonioase a economiei noas
tre socialiste.

O sarcină de prim ordin în fața colectivului 
Șantierului Valea Jiului al T.C.M.M.:

Gospodărirea judicioasă a materiilor

Lucian

(Cont. în

STROCHl

pag. a 3-a)

.antierul Valea Jiului al 
T,C.M.M., este una din unitățile 
consumatoare ale fondurilor de 
investiții puse la dispoziția ex
ploatărilor miniere din Valea 
Jiului de la bugetul statului. Ex
tinderea și modernizarea acestor 
exploatări, cu pondere economică 
Însemnată pe ansamblul econo
miei naționale, au drept conse
cință înregistrarea unor indica
tori într-o dinamică ascendentă. 
Colectivul Șantierului Valea Jiu
lui al T.C.M.M., fiind executan
tul acestor lucrări (la suprafață), 
este strîns legat prin activitatea 
sa și, implicit, prin producția sa, 
de ritmul de extindere a capa
cităților industriale miniere.

Venind in întîmpinarea hotă- 
ririlor adoptate de Conferința 
Națională a partidului și în ceea 
ce privește buna gospodărire și 
depozitaro a materialelor, în ve
derea evitării risipei șl a reali
zării unor economii Ia materale.

colectivul de constructori și 
montori ai T.C.M.M., comitetul 
oamenilor muncii și-au impus să 
treacă imediat la adoptarea și 
aplicarea unor măsuri care să 
ducă, neocollt, la îmbunătățiri în 
sistemul de depozitare a mate
rialelor — care au o pondere 
foarte marc în activitatea șan
tierului — dovedind, prin aceas
ta, că realizarea oricărei econo
mii înscrie o reducere a costului 
lucrărilor de investiții pe care 
le execută. Pornind de la fap
tul că spațiile depozitului cen
tral — situat în Vulcan — nu 
mai satisfac, la ora actuală, ne
cesitățile de depozitare (prin a- 
ceea că s-a extins fabrica de 
stîlpi hidraulici), șantierul, in
tervenind prin forul său tutelar 
la ministerul de resort, 
(M.M.P.G). a obținut o suprafa
ță de 9 450 mp din terenul 
E.C.E. Paroșeni, suprafață, prin 
amenajarea căreia situația în de-

pozit își va schimba, radical, as
pectul. In prezent, se execută 
aici nivelarea și amenajarea te
renului, după care, în cel mai 
scurt timp, se va trece la con
struirea unei platforme supra
structură, dc-a lungul liniei fe
rate de garaj, pe lungime de 
cca. 100 ml.

Preocuparea pentru buna de
pozitare și păstrare a materiale
lor s-a concretizat, deci, și prin 
perspectiva dezvoltării și mai 
bunei organizări a actualelor 
spații de depozitare, deținute de 
șantier. Lucrările de amenajare 
șl modernizare vor duce, în fi
nal, pe lîngă depozitare cores-

Analiza înfăptuirii sarciniloi 
stabilite prin hotărirea Secreta
riatului C.C. al P.C.R. cu privi
re la înființarea și dotarea ate- 
lierelor-școală în învățămlntul 
liceal și general făcută recent 
de către biroul Comitetului mu
nicipal de partid, la care au 
participai toti factorii răspun
zători de această deosebită pro
blemă, a scos în evidență preo
cuparea susținută a organelor 
și organizațiilor de partid, pre
cum și a celorlalți factori, în 
anul școlar trecut pentru crea
rea condițiilor materiale nece
sare pregătirii practice a elevi
lor la majoritatea școlilor din 
municipiul nostru.

Ca urmare a acestui fapt. Ia 
încheierea anului școlar 1971 — 
1972, în Valea Jiului au existat 
78 ateliere-școală cu peste 1 600 
locuri, din care 22 de lăcătușe- 
rie, 16 tîmplărie, 8 clectrobobl- 
naj, 23 croitorie, broderie, arti
zanat, 9 menaj ș.a. Activitatea 
acestora în anul școlar prece
dent a fost orientată în primul 
rînd spre autodotarea unităților 
cu mobilier șl material didactic 
cum au fost mesele de labora
tor executate în atelierele licee
lor din Uricani și Vulcan șl 
școlii generale nr. 6 Petroșani, 
băncile pentru Școala genera
lă nr. 1 Petrila. mesele pentru 
cabinetele de științe sociale de 
la Liceul Petroșani, Școala ge
nerală nr. 1 Petrila și nr. 1 Lu- 
peni — scăunelele ș.a. a căror 
valoare se ridică la peste 100 000 
lei. In cadrul atelierelor-șo-jală 
au fost executate, de asemenea, 
pentru întreprinderile patona-

toare sortimente din pianul de 
producție cum sini: cîrliga 
pentru cabluri, suporturi pămin- 
taj, mărci de vagonete, cleme 
și alle produse în valoare de 
peste 30 000 lei.

Cu toate rezultatele obținută 
in anul școlar 1971 — 1972, din 
constatările făcute la fața locu
lui și din discuțiile purtate în 
cadrul ședinței a rezultat < ă 
patronarea școlilor de către în
treprinderi, cooperarea între a- 
cești doi factori s-a realizat în 
multe cazuri doar sporadic, f ur
mai. Unele întreprinderi nu și-au 
onorat corespunzător sarcinile 
ce le-au revenit și obligațiile a- 
sumale privind dotarea atelie
relor școlare cu utilaje și scule 
corespunzătoare ' "
unor repere din producția pro
prie. Această situație a generat 
existența unor ateliere slabe, a- 
menajate în spații necorespun
zătoare. Insuficient dotate. De 
această realitate se fac vinova
te și conducerile școlilor res
pective care prea puțin au so
licitat ajutorul întreprinderilor 
patronatoare și nu au urmărit 
cu simț de răspundere aplicarea 
în viață a sarcinilor reieșite din 
hotărirea Secretariatului C.C. al 
P.C.R.

Deficiente au fost scoase în 
evidența și în ce privește acti
vitatea cu fetele care au fost 
orientate doar spre croitorie,

confecționării

prof. Petru MARCU 
activist al Comitetului municipal 

de partid

(Continuare în pag. a 3-a)

A ști să spui „NU"

Orientarea întregii activități spre
rezultate economice sporite

In cadrul lucrărilor Conferin
ței Naționale a partidului, un 
loc important l-au ocupat ma
surile Îndreptate spre îmbună
tățirea organizării și perfecțio
nării activității financiare șl 
sporirea rolului pîrghiilor finan
ciare, care și-au găsit concreti
zarea în proiectul Legii Finan- 
țelor. Elaborat în cadrul măsu
rilor de perfecționare a condu
cerii, organizării și dezvoltării 
planificate a vieții economico- 
sociale a tării, proiectul are me
nirea să creeze cadrul legal 
pentru întărirea rolului finan
țelor în constituirea și reparti
zarea planificată a resurselor 
financiare in economie, obți
nerea de randamente ridicate, 
accelerarea vitezei de rotație 
a fondurilor materiale și bănești 
în unități, ridicarea pe o treap
tă superioară a principiului ges
tiunii economice șl creșterea 
răspunderii factorilor de con
ducere din unitățile socialiste 
pentru buna gospodărire a mlj-

. • . - ■ ■ ■ 1

în dezbatere publică

Proiectul Legii Finanțelor
Formarea și utilizarea fondu

lui de dezvoltare, așa cum este 
proiectat, corespunde desfășură
rii proceselor economice, struc- 

. Curii organizatorice a economi- 
i ei noastre naționale și principii

lor de conducere a acesteia în 
cadrul cărora un loc important 
îi ocupă democrația economi
că, centralismul democratic, con
solidarea rolului Întreprinderii 
ca verigă de bază a producției, 
funcționarea centralelor indus
triale ca unități ce corespund 
atît concentrării producției cit 
și descentralizării conducerii.

In afară de fondul de dezvol
tare, care mobilizează cea mal

toacelor materiale și bănești pe 
care le administrează.

Elementul nou care se impu
ne cu o deosebită evidență in 
proie. I îl constituie statuarea 
prioritară a formării fondurilor 
bănești în economia noastră na
țională, în cudrul cărora fondul 
de dezvoltare social-economică 
ocupă un loc aparte. Pentru în
făptuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, .mobili
zarea cit mai completă a tuturor 
disponibilităților și orientarea 
utilizării lor in cadrul unui 
fond distinct al dezvoltării con
stituie o cerință a creșterii eco
nomice.

mare parte a venitului național 
destinat creșterii economice, 
precum și atragerea amortizării 
mijloacelor fixe în scopul lăr
girii producției pe ‘ calea c’otării 
cu utilaje de Înaltă productivi
tate, legea finanțelor precizea
ză și condițiile de formare șl 
utilizare a fondurilor bugetare, 
a fondurilor de creditare pe ter
men scurt și mijlociu, precum 
șl a fondurilor de asigurări de 
stat. Dispozițiile cuprinse în 
proiectul Leqii Finanțelor, su
pus dezbaterii publice, pornesc 
de la premisa că ceea ce so
cietatea avansează la un mo
ment dat trebuie restituit so
cietății sub altă formă, pe ba
za creșterii eficienței economi
ce. Astfel, în însăși delimita
rea fondurilor în fond national

Cineva îmi spunea că pentru oameni e mai greu să 
spună „NU" decit .DA“. Citeva intimplări m-au convins 
de justețea afirmației pe care, atunci, o consideram para
doxală.

...Intr-un autobus urcă un individ in stare de ebrietate. 
Abia articulind o frază, „clientul" circiumii rostește totuși 
injurii la adresa taxatoarei. Pretexte imaginare („de ce ple
case autobuzul înainte de a urca EL", deși de fapt, el urca
se printre primii, imbrincind lumea in stingă și in dreap
ta), „de ee taxatoarea vinde bilete in picioare" (și nu i-a

1
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„rezervat" și lui un loc), „de ce nu primește restul" (de 
fapt nici nu se obosise să achite contravaloarea biletului) 
continuau „justificarea" atitudinii sale scandaloase (la pro
priu și la figurat). Și totuși, fn autobuz NIMENI nu a in
tervenit decisiv, NIMENI nu a vrut să spună \T'_ NIMENI 
nu a știut să spună NU.

...Un alt exemplu : un cetățean aștepta un aviz favo
rabil la o cerere a sa, nejustificată. Și totuși, cel căruia fi 
fusese adresată cererea, nu avea curajul unui „NU" ferm 
(din motive de prietenie pentru solicitant) dar evident, nu 
făcea (nici nu putea să facă) nimic pentru rezolvarea a- 
celei cereri. Solicitantul investea speranțe, timp, „atenții" 
in van. Și ce simplu, ce omenesc ar fi fost un ..NU" din 
prima clipă!

A ști să spui „NU", a putea să spui „NU"... Evident, prie
tenul meu avea dreptate : e mai greu să spui „NU" decit 
„DA". Dar a spune .NU" atunci cind acest lucru e nece
sar, e o probă de maturitate. De personalitate. E adevă
rat că adesea acest „NU" rupe lanțurile slăbiciunii, lanțu
rile nepotismului. Acest .NU" îmi apare fn aceste cazuri 
și, evident, și in altele) o ATITUDINE ANGAJATA, FER
MĂ, COMUNISTĂ, una din valențele omului de tip nou, 
om al zilelor noastre.

S. LUCIAN
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AVRAM IANCU
1<

<<
de observație cxa- 
intuiția justițiară cu 
dăruit de natură 11

1 a »0 septembrie 1972 se fm- 
pllnrMc nn veac de la moartea 
eBORlm național Am hi Iancu. 
marele tribun si conducător al 
moților in luptele desfășurate 
in 1848 șl 1849 pentm dreptu
rile sociale si naționale ale 
poporului român din Tianslha- 
nia.

Născut in Vidra de Sus. lo
ialitate din inima Munților A- 
pnscnl. ca cel dc-al doilea fin 
al qorniculul și judelui Iancu 
Alixandru șl al soției sale Ma
ria. micul Avrărouț fși petrece 
copilăria alături de ceilalți pui 
de moți, bucur indu-se de far
mecul neasemuit al munților șl 
înflorindn-se ascnltfnd poves
tea zguduitoare a Iul Horea, 
năpraznkul moț din Albac. ca
re a aprins flacăra libertății 
in sufletele Iobagilor din Ar
deal.

Spiritul 
cerbat și 
care era 
îngăduie lui Avram să observe 
fncă de mic uluitoarea inega
litate dintre viața moților 
iobagi șl a domnilor slăpini 
pe nedrept asupra bogățiilor 
din munți. Copil. Iancu ar fi 
spus primarului din Vidra de 
Sus: „Tată, nu-i bună rinduiala 
de-acum. Trebuie schimbată. 
Unii să moară llăminzi. iar al
ții să crape de sătui!". (I. Ru- 
su Abrudeanu. ..Moții" Cartea 
românească. București, 1928 
pag. 323).

Cinstea, hărnicia, curajul, 
demnitatea, spiritul de drepta
te. simțul civic și inteligența 
pătrunzătoare caracterizează 
ținuta și activitatea lui Avram 
Iancu in perioada studiilor 
începute la Vidra de Sus și 
continuate apoi la Cfmpeni, 
Zlalna și Cluj, unde absolvă 
Facultatea de drept cu rezulta
te excepționale. Colegul său. 
loslf Sterca Șuluțlu ne infor
mează că. asistind Ia furtunoa
sele. dezbateri ale Dietei din 
Cluj din 1846 1847 cu privire 
Ia proiectul de îmbunătățire a 
soartel Iobagilor. Iancu și-a ex
primat holărlt șt profetic po
ziția sa de indignare și revol
tă față de aroganta aristocrație 
leudală care se opunea aces
tui proiect, spunind : „Nu cu 
argumente filozofice și umani
tare se pot convinge tiranii, ci 
doar cu lancea lui Horea 1". 
(Silviu Dragomlr. „Avram lan- 
cu". Ed. științifică. București, 
1965. pag. 30).

După terminarea studiilor și 
după o scurtă perioadă de
funcționare ca practicant la te- 

\ aim Clht.. ez>

«,E bine să se vorbească unui popor de oamenii lui mari’*
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elan tineresc și cn țoală capa
citatea sa de qindlre șl acțiu
ne in tocul rcsoluțlei ce Iră- 
mînla acnm păminlul Transil
vaniei. Copilul de moț. ajuns 
acnm cărturar dotai cu qmdl- 
rr ageră șl cu nelnfrintă voin
ță. iși pleat ă urechea la glasul 
chinuit al Iobagilor români 1n- 
qcnunchlați de abominabila 
stăplnire leudalo-crălască. se 
identifică pe deplin cu nămln- 
țelc poporului, devine tribunul 
iobagilor, cărora le dșligă În
crederea prin gfndul său curat 
șl sincer, ca șl prin cuvînlu-I 
cumpănit, scurt șl holărlt.

FI nn a fost Insă scutit de 
dezamăgiri In lupta entuziastă 
pentru triumful libertății șl 
dreptății ce bălea la porțile o- 
menirii In 1848. O primă de
cepție a trăil-o viitorul tribun 
cu prilejul adunării tinerimii 

maghiare ținută la 25 martie 
1848 fn palatul Curții de apel 
din Tîrgu-Mureș, cind entuzias
mul tfnărului cancelist, cucerit 
de lo7.fnclle liberale ale epocii, 
se izbește de exclusivismul 
pernicios al mișcării revoluțio
narilor maghiari, care nici nu 
vor să audă de existența na
țiunii române și de recunoaște
rea el.

Iancu. ca și ceilalți fruntași 
ai mișcării de emancipare a 
națiunii române. iși dă tot mai 
mult seama că soarta Iobagilor 
români trebuie să șl-o hotă
rască ei prin luptă dlrză șl or
ganizată. prin forța și voința 
lor ce trebuie să fi-o afirme 
și să șl-o Impună fn cartea is
toriei popoarelor. Această con
știință duce la marea adunare 
a românilor de pe Clmpla Li
bertății de la Blaj din 30 a- 
prille 1848 fi apoi din 3 15 
mal, Ia care Avram Iancu par
ticipă In fruntea unei cete or
ganizate de 10 000 de moți și 
declanșează, prin cuvlntul său, 
entuziasmul șl încrederea tu
turor participanților fn viito
rul naținnti române, spunind : 
„Uitați-vă pe cîmp, românilor, 
sîntem mulți, ca cucuruzul bra
zilor sînfom multi si tari r-K 

rale a nobilimii maghiare, de
cretează dizolvarea Comitetu
lui Național român de la Sibiu; 
presa dezlănțuie o campanie 
de calomniere a revoluționari
lor români. Iar arm At a săvlrșeș- 
fc numeroase abuzuri șl exer
cită o slngeroasA teroare In sa
tele românești, lipsa de înțe
legere a guvernului revoluțio
nar de la Debrețin șl a Iul 
Kossuth personal lață de do
leanțele românilor. excesivul 
lor de naționalism șl atitudi
nea de ingfmfaie și dispreț 
față de revoluționarii români, 
pe care-1 lialan la fel ca pe 
feudalii reacționari. împing ta
băra română de partea curții 
Imperiale de la Viena.

încă din septembrie 1848. cil 
prilejul celei de-a IlI-a adu
nări de la Blaj, la care 
participat pesle 60 000 de

au
ro

mâni — o adevărată tabără de 
țărani înarmați —. se condam
nă actul unirii arbitrare cu 
Ungaria și se proclamă resta
bilirea situației deosebite a 
Transilvaniei în cadrul monar
hiei habsburgice. aderlndu-se 
la constituția austriacă din 25 
aprilie 1848 — aceasta înlrucît 
împăratul s-a declarat gata să 
recunoască drepturile națiunii 
române, cită vreme guvernul 
din Pesta nu admitea nici mă
car existența românilor ca po
por. De aceea Iancu se va jus
tifica in fața calomniatorilor și 
a istoriei spunind : ,.Camarila,
precum vă place a spune, ne 
asigură naționalitate, pe cind 
frații maghiari repetă să vor
bească despre «o singură na
țiune maghiară, o singură pa
trie maghiară’. Despre români 
nu Ic place a vorbi nici ca 
despre «năp» (popor). Ce era 
acum mai recomandabil 7 A da 
mâna cu aceia care nu vreau 
să știe de tine ? sau cu aceia 
care iți promite Împlinirea ru
găminții?'' (Gh. I. Bodea, „A- 
vram Iancu fn conștiința con
temporanilor". rev. Tribuna, 
nr. 28 (812), din 13 Iulie 1972, 
pag- 13).

Din rnvînlnl

„A. 
Buc.

libertatea noastră asuprită de n 
veacurilor nedreptate. Să cre
deți domnilor, că ră.sculnrea 
noastră nu s-a fnltmplal prin 
amăgirea Austriei, ci pe noi 
ne-a rBsculul ncrecunonștoren 
naționalității, tiraniile și bar
bariile conservatorilor și aris
tocraților maghlnri din Tran
silvania, pe <aie poporul in n- 
ceaslh epot ă nu Ic-a moi pulul 
șuieri". (Silviu Dragomlr, 
Iancu", Fd. științifică. 
1U65. pag. 81 șl 82).

După victoriile obținute de 
generalul Bem. Împotriva ar
matelor imperiale, in Tran
silvania se inslllnle nn regim 
de singeroasă teroare împotri
va românilor, exercitată prin 
„echipele de vînăloare" și ..tri
bunalele de singe” ce acționau 
din porunca cinicului feudal 
Csâny și sub oblăduirea preșe
dintelui Kossuth.

Membrii Comitetului națio
nal român de la Sibiu sini ne- 
voițl să ia drumul pribegiei, 
singurii reprezentanți ai do
leanțelor națiunii româno de
vin acum — in marile 1849 — 
prefecții din munți, in frunte 
cu Avram Iancu. Solidaritatea 
neclintită cu iobagii români și 
dorințele lor. lupta Împotriva 
șovăielilor, a compromisului șl 
lașității. Împotriva inconsec
venței șt fățărniciei. întreaga 
activitate revoluționară desfă
șurată pînă acum au călit vo
ința lui Avram Iancu și l-au 
maturizat gîndirea politică, I- 
dentlffcindu-I cu națiunea în
săși. pregătlndu-1 pentru rolul 
ce 1-1 va încredința istoria.

închis între lanțul Munților 
Apuseni ca Intre zidurile unei 
cetăți. Iancu organizează șl 
conduce întreaga luptă a moți
lor români împotriva dușmanu
lui, care va încerca în zadar 
să cucerească tabăra Inexpug
nabilă. Organizați și conduși 
de ..Craiul munților", cel apro
ximativ 5 000 de moți Înarmați 
cu 1 200 de puști, cu 4 lu
nuri șl-ndeosebi cu topoare, 
coase, furci șl fmblăcli, au sus
ținut un adevărat „război na
țional" — cum apreciază Karl 
Marx — făcînd față la circa 14 
atacuri inamice, zdrobind șl 
punînd pe fugă unități de zeci 
de mii de militari dotați cu e- 
chipament și armament su
perior, cum au fost cel din ex-
pedlția Iul Emeric Hatvanl șl 
Hemenv Farkas. S:
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Și ce frumos 
a început I...

Nu c prea multă vreme dc 
< ind la Petroșani, in Piața Vic
toriei, s-a deschis unitatea nr. 
M cu prolil l..ct >-v< «jc:• ian 
Măsura a fost primită cu le
gitimă satisfacție, corcspun- 
zînd unei mai vechi doleanțe 
a locuitorilor orașului. Din 
chiar primele zile ale începu
tului, sortimentul de prepa
rate s-a dovedit bogat în mă 
sură să corespundă cerințelor. 
Numai că... Ei, vedeți, din nou 
acest „numai că" supărător, a 
demonstrat odată în plus con
sistența unui bătrîn proverb 
care sună așa: „nu e totul 
cum începe, ci cum merg lu
crurile după aceea*.

Așadar, acele prime zile ale 
începutului au trecut și odată 
cu ele și impresionant de tran
dafiriile perspective. Bogatul 
sortiment amintit, a început 
a se subția tot mai mult, pînă 
a ajuns... maj nimic.

Să luăm o dimineață oare
care. Să zicem 1 septembrie. 
Orele 6.45 ( .ogramul numi tu 
lui local începe de la orele 6). 
In interiorul său, nici urmă 
de ciicnți. Doar vînzăloarele 
cară niște lăzi cu iaurt. In
trăm și noi, așa de curiozi
tate, sau numai pentru... ca 
să intrăm deoarece ne pu
team da seama chiar dc la 
ușă de „pustiul" ce bîntuie in 
bufet. Adresăm cuviinciosul 
„bună dimineața", dar par
că cineva are chef să răspun
dă ? Nu ne bagă nimeni în 
seamă, ca și cînd am fi invi
zibili. Privim în dreapta. în 
stînga, ne maj învîrtim de 
colo, colo ca printr-o sală de 
așteptare dlntr-o gară pără
sită, apoi ne vedem dc drum 
mai departe, deoarece, călă
torului așa-i șade bine. Adre
săm desigur și la ieșire ace
lași cunoscut salut și, ni se 
răspunde... ca mai sus.

CU llllll Șl... MADIIF
țas ă impresia !

Numai că arcași a nu poate 
ține loc dc gustare. Nici mă
car o simplă omleta nu poate 
înlocui. Așa că, se impune cu 
necesitate ca unitatea ki care 
ne-am referit să-și mențină 
profilul ce i-a fost .'abilii și 
să se justifice, atit prin varie
tatea sortimentului, cit și prin 
buna servire.

Tot povestea cu...

buteliile I
in aceeași dimineață, la pa

tiseria „Minerul" tăvile sînt 
complet goale. Oamenii vin, 
întreabă de o cafea, de o plă
cintă cu brinzâ, dar... ia de 
unde nu-i. Vînzăloarea, legitim 
supărată, îndrumă consuma
torii la cofetărie, pentru că 
ea nu poate servi nimic cald, 
nu are... butelie. A făcut co
mandă de marți (deci dc patru 
zile) dar nimeni nu manifes
tă interes. Pentru că, de rîn- 
dul acesta s-a hotărît să nu 
mai dea... ciubuc.'.Și iată re
zultatul : „Nu dă. nu primeș
te".

Ne-am gîndit să ne intere
săm și personal, în ce măsură 
lucrurile stau ori nu stau așa, 
fapt pentru care am dat tele
fon la stația „PECO“.

— Să vedeți, tovarășa care 
primește comenzile,- încă n-a 
venit. Vine numai la ora 8. 
Asta-i orarul.

Ne-am cerut scuze. înlrucît 
era doar 7,30 și am revenit 
la ora 8. încă nu apăruse. De 
rîndul acesta nu ne-am mai 
cerut nici o scuză. Nu mai 
era cazul. Am revenit la 8 și 
10 minute, la 8 și 20 dc mi
nute... In cfîrsif riîr»?5 )«> ii«<. 

totuși, tată că deficiențele pi . 
sistă, Pînă cind 7 E înlr-ad« 
văr vorba dc o casă fără stă- 
pîri, sau cum de nu se in tro
nează odată ordinea Și aici 7 
Ne propunem să nu slăbim a- 
tenția, pînă cc lucrurile nu 
vor fi în sfîrșit puse la punct. 

...Așa stînd situația, omul, 
consumatorul, ce poate să fa
că ? Unde să găsească și el o 
gustare caldă, sau măcar căl
duță ? astfel că e nevoit să 
rămînă tot la „pită și slană", 
sau mai precis salam, că e mai 
la îndemină.

Politețea e una 

șl „altceva" e altal...
La magazinul nr. 8 O.C.L. 

Alimentara, raionul de piine. 
Servește o tovarășe cu oche
lari ; manierată, politicoasă, 
poate exagerat de politicoasă.

La un moment dat ingno- 
rînd pe toți cei care stau la 
rlnd, o fetișcană Cu mutră o- 
braznică, ronțăind dintr-o pa
ră, se înfinge drept în față.

— Hei, dar stai și dumnea
ta la rînd !

Puțin îi pasă. Iși ia piinea 
solicitată și pleacă zîmbind 
ironic, însoțită, de murmure
le dezabrobatoare ale celor 
sfidați.

— De ce servești pe cei ce 
nu respectă rîndul ?

— Dar, ce să le fac ?...
Nici chiar așa. Politețea 

are și ea regulile sale. Și, nici
decum nu poate însemna cil, 
cerînd cuiva să păstreze o a- 
numită ordine, ai fost nepo
liticos. Mai ales că nimeni 
nu arc posibilitate mai buna 
de a imprima spiritul de disci- 
nlină „x

Nu, politețea nu trebuie on- 
lundaid cu toleranța, cu tre
cerea -.ub ncobsc ; varo a unor 
comportări net uviinoioase. 
Așa cum e de pildă și urmă
toarea, petrecută la același 
raion : o cumpărătoare, fără 
a întreba și fără nici o per
misiune, iși înfinge la un mo
ment dat mina in coșul cu 
cornuri. il răscolește, după ca
re scoate la suprafață unul cc 
i s-a părut mai altfel. In a- 
cclaș timp insă risipește alte 
cîteva cornuri pe jos Vin zii- 
toarea. în loc să se < izrz<.- 
și să-j pretindă să plătească 
pe loc contravaloarea cornuri 
lor ce făcuseră cunoștința cu 
praful dc pe podea, s-a mul
țumit să le ridice frumos și 
în modul cei mai firesc, să le 
așeze Ia loc. ca și cînd nimic 
nu s-ar fi intîmplaf. lai Iu 
abia schițatul gest de s uză al 
femeii în cauză, a găsit de 
cuviință să răspundă cu o 
vădită notă de jenă :

— Nu face nimic, se mai 
întâmplă I

Cum adică „nu face ni
mic" 7 Faptul că un anumit 
sortiment de la raionul cu 
piine este tăvălit, mai înainte 
de a fi vîndut, pe jos. nu are 
nici o importanță ? Ca să nu 
mai vorbim, că la raionul 
brînzeturi — același magazin 
— a putut fi văzut un cetă
țean care, după ce a desfă
cut capacul unei sticle cu lap
te i a gustat din ea, a refu- 
zat-o motivînd că... nu-i pl,.- 
ce ! Bineînțeles că laptele din 
sticla respectivă nu a fosi 
aruncat, ci cumpărat pînă 1' 
urma de altcineva, care, nu 
avea de unde să știe că înain
te de a-1 lua el, fusese degus
tat !...

Nu ! A răbda mojiciile, a 
face loc incorectitudinii, nu 
înseamnă politețe ! înseamnă 
concesii dăunătoare ce încu
rajează pe cei certați cu disci
plina, cu buna cuviință, iar 
lucrătorilor din comerț le re-
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Ajutoarele materiale în cadrul
asigurărilor sociale de stat (II)

Un all tip de ajutor material 
ev se acordă In cadrul asiqu- 
». iîloT <o, ah* dc - *i • sh a- 
julorul dc malcrnllatc.

Ajutorul de maternitate «m- 
slfi dinlr-uu i oncediu plătii 
pentru mni« initale de 1)2 zile 
din caro 52 zile înainte «Ic naș
tere șl 60 d« 7'lc după naștere. 
Legea nu prevec’e că această 
iTanșare este obligatorie, islfc) 

6firii acestor perioade între ele.
CUANTl'Ml I AJUTORULUI 

DE MATFRNITATE |«ar«infi și

după drslacerca contractului de 
mnnc*. njutonrrlc materiale ce 
«■' acordă pensionarilor de In
validitate sau celor pensionați 
pentru limit* de virstă șl reîn
cadrați. cil șl prescripția drep 
lului de o solicita ajuîi i mate
rial.

Cu piiviic ii modul de «ateul 
nl ajutoarelor materiale se pre
vede, in principal «fi, In «uzu
rile in <arc cuantumul ajulo-

medkulni de a l vizita > 
tratament halneo-cllma- 
pcnlru sarcină șl le- 
pcnlru aparat qlilpsal 

internare

lehuzie). | «• impui • oncedlului
menționat moi sus, se calruieh-
Bfi astfel :

— anqajat rlor cu o voi him«-
neîntreruptă în muncă dc pin«>
la 6 tuni li se acordă 50 «tiu
salariu] târî far ;

— anqajatelor cu o vechime
neîntreruptă în mum ă de 6—12
lupi li se a cordă 65% din sa-
loriul tarifa

1 in care vechimea
neîntreruptă depășește 12 luni,
ajutorul se acordă in procent
de 85 % din salariul tanTar.

Cuan;timul va fi «ie 94 % din
salariul tarifar pentru angaja-
tele core nasc al treilea «vpil
șl următorii indiferent de ve-

CONSULTAȚIE
JURIDICĂ

rhlmea neîntreruptă în muncă. 
O altă formă de acordare a a- 

julorului material pentru mater
nitate este ajutorul pentru în
grijirea copiilor în virstă de pi
uă ’a 2 ani. în cazul îmbolnă
virii acestora. Acest ajutor se 
■acordă într-un cuantum care fi
re mărimea ajutorului ce se a- 
cordă pentru incapacitate tem
porară de muncă determinată de 
boală obișnuită sau accident fă
ră legătură cu munca, după 
distincțiile prevăzute acolo, In 
fun< tie dc vechimea neîntrerup
tă în muncă.

Durata concediului medical 
pentru îngrijirea copilului bol
nav. este de regulă (în razul 
bolilor obișnuite) de 1 —14 zile, 
cu diferențieri după cum copi
lul este spitalizat ; suferă de o 
boală transmisibilă ; se află în 
carantină sau este imobilizai în 
ghips.

O dispoziție specială a legii, 
cu privire la angajatele aflate 
în concediul de maternitate, 
este aceea că pe durata conce
diului nu li se poate desface 
contractul de muncă din Iniția 
Iha unității.

AJirrORUî. MATERIAL DE 
DECES se acordă angajațiloi în 
cazul decesului unui membru de 
familie, dacă persoana deceda
tă se afla în întreținerea bene 
«darului de ajntor. 
pentru decesul unor r_____ _
-din familia anqajaților este de 
500 lei. indiferent de vechimea 
neîntreruptă în muncă.

In caz de deces al angajatu
lui. membrii de familie ai aces
teia «au Dersoanele care an su 
Fortat cheltuielile ocazionate de 
deces -,u dreptul la un ajutor 
material, care se achită de uni
tatea undo a fost angajat 
decedat. Ajutorul acordat 
caz de deces al angajatului 
le de 800 lei.

★
Mai sint de menționat regle

mentările privind modul de 
calcul al ajutoarelor materiale 
ce se acordă în cadrul asigură
rilor sociale de stat, dovezile 
uecesare pentru primirea aju
torului ; acordarea ajutorului

Ajutorul 
persoane

cel 
în 

es-

mini osie condiționat de sala
riul t.’Tifar dc încadrare, se arc 
in vedere încadrarea din luna 
în «are s-a produs situația ce 
creează dreptul la ajutor. Acest 
'•'lariu se împarte la 25,5, obțl- 
nîndu-st astfel, media pe o zl 
la are se aplică apoi poten
tele pentru tipul de ajutor ce 
urmează a fi acordai, rezullînd 
astfel ajutorul pentru o zi. A- 
julc.rul pentru o z| se Înmulțeș
te apoi cu numărul zilelor lu
crătoare din perioada pentTU 
rare urmează o se acorda aju
torul.

Situații speciale privind deter
minarea salariului tarifar de în
cadrare sînt cele în care sala
rizarea se face cu ora. cind e- 
xislă salarii de încadrare pe 
posl sau în situația proqramu- 
lui de lucru de 6 ore. In ca
drul salarizării cu ora, salariul 
tarifar tunar. după care se 
calculează ajutorul, este cel co
respunzător la 204 ore. Salariul 
tarifar lunar in cazul salariilor 
tarifare de încadrare pe post 
ipe zi de lucru) se calculează 
avîndu-se în vedere salariul me
diu zilnic. In situația programu
lui de lucru de 6 ore salariul ta
rifar lun^r de încadrare se 
calculează avîndu-se în vedere 
numărul mediu lunar al orelor 
de lucru.

Pentru muncitori și persona
lul operativ salariul tarifar ce 
se ia in calcul este cel de .în
cadrare în categoria și treapta 
respectivă, iar pentru ceilalți 
angajați, salariul corespunzător 
gradației în care sini încadrați.

La salariul tarifar luat în con
siderare la calcularea ajutoarelor 
se au în vedere și sporul pen
tru condiții deosebite de muncă 
cit și alte sume care, potrivit 
legii, fac parte din salariul ta
rifar. Nu se au în vedere spo
rul pentru vechime neîntrerup
tă în muncă și indemnizația 
de conducere.

Ajutoarele materiale pentru 
incapacitate temporară de mun
că, pentru trecerea temporară 
în muncă mai ușoară sau redu
cerea duratei de lucru pentru 
boală, sau accident, pentru ca
rantină, pentru tratament bol- 
neo-climateric, pentru sarcină, 
lehuzie și pentru îngrijirea co
pilului bolnav, se acordă nu
mai pe baza certificatelor medi
cale. De regulă, certificatele 
medicale nu pot fi eliberate 
pentru trecut, decît pentru cel 
mult 24 ore. Excepție sînt ur
mătoarele cazuri limitative, 
cind șe pot elibera certificate 
medicale și pentru trecut: Im
posibilitatea de deplasare a an
gajatului și în același timp ne-

putința 
pentru 
teric ; 
hnzic i 
st pentru perioada di 
in spital.

Ajutoarele materiale se acor
dă șl angajațllor eu con tracic 
de muncă pe durată nrdelcrml- 
nată •firora li s-n desflcnt con
tractul de muncă ca urmare a 
mutării unității în altă localita
te, n dizolvării unității, a redu
cerii de personal, pierderii co- 
parității de muncă, urmării so
țului cu locul de muncă în altă 
localitate, dacă la data desfa-
• orii . <.nlra< lului de muncă se 
qăscau în incapacitate tempo
rara de muncă sau dacă Incapa-
• Halca a survenit în 90 do zile 
de la data desfacerii contractu
lui de muncă. Jn cazurile de 
mai sus ajutorul de maternitate 
se a< ordă dacă nașterea s-a 
produs In 0 luni de la desface
rea contractului de muncă.

In aceste cazuri, ca șl atunci
• Ind angajatul s-a transferat și 
incapacitatea n apărut înainte 
de a se prezenta la noua uni
tate. ajutoarele se achită de u- 
nitatea la care a lucrat anga
jatul.

Pensionarii de Invaliditate gr. 
I și II angajați, pe timpul rit 
se află în incapacitate, primesc 
mimat pensia prin oficiul de 
prevederi sociale. Pensionai il de 
incapacitate gr. HI angajați au 

’ la ajutoare materiale în 
incapacitate care se vor 
în raport de suma ce 
din adunarea salariului 
de încadrare cu cota 

itate 
re
cit 
nu

dreptul 
caz de 
calcula 
rezultă 
tarifar 
parte din pensia de învalidil 
și a eventualelor sporuri, 
zultînd deci că în timpul 
sînt în Incapacitate aceștia 
primesc pensia.

Pensionarii pentru limită 
vîrstă angajați vor primi, 
caz de incapacitate, pensia 
tegrală in loc de ajutor.

Ajutoarele necerule sau nea
chitate la timp, se prescriu du
pă un an de zile, termen care 
se socotește de la dala resta
bilirii capacității de muncă sau 
din ziua decesului. După acest 
termen ele nu mai pot fi cerule.

de 
în 

in-

Răspundem cititorilor
Tov. Virgil H. — Vulcan — 

In chestiunea ce o ridicați vă 
îndrumăm a vă adresa serviciu
lui muncă și salarii din unita
tea unde sinteți angajat, sin
gurul organ competent a vă da 
asemenea relații.

Tov. Cătană Franclsc — Lu- 
peni — Am încercat, cu aju
torul organelor C.C.P., să cla
rificăm situația eventualelor 
drepturi de concediu legal de 
odihnă pe care le-ați avea, în
să întruclt la dosarul dv. de 
la E. M. Lupeni nu există de
pusă nota de lichidare dc la u- 
nilatea de la care v-ați transfe
rat, nu am avut posibilitatea să 
stabilim aceste drepturi. Vă în
drumăm deci sa solicitați unită
ții de la care v-ați transferat 
nota de lichidare In care să se 
menționeze și drepturile de con
cediu de care ați beneficiat, act 
pe baza căruia se va stabili ce 
drepturi mai aveți în acest 
sens.

Horla NELEGA 
Procuror șei adjunct 

Procuratura locală Petroșani

lor

in luna încheiată re
zultate de muncă deo
sebite :

0 la cenușa specia
lă pentru cocs o îmbu

disciplină șl la noi nu 
sc admite așa ceva.
Deviza noastră : co
laborare șl încredere"» 

,.O miră rotiță In-

(Urmare din pag lf

(Urmare din pag I)

SPORTMasă rotundă

FOTBAL DIVIZIA C

școli ou 
în noul

In 
nn

asigura* 
în stare 
întregu- 
se cree- 
ambianl

mult 
acordîndu-le în 

oculare, 
în acest fel 
deplină utili-

menaj, artizanat șl țesut covoa
re , In sthimb meserii care pol 
fi foarte bine asimilate și de fe
te, solicitate de municipiul nos
tru, au cuprins mai puține ti
nere. fă<ind astfel ca instruirea 
lor prodinlivă să răspundă* nu
mai părtini cerințelor actuale.

A lost relevat și faptul că do
tarea atelierelor, dacă s-a făcut 
sub raport calitativ, nu s-a ridi
cat la nivelul cerințelor, utila 
jele transferate din Întreprin
deri au avut un grad ridicat de 
uniră fizică și morală.

In vederea realizării sari ini
lor juse de partid tn fața școlii, 
privind legarea învățămînlului 
do practică, pentru noul an șco
lar nu fost stabilite o serie do 
măsuri care să conducă la rea
lizarea acestui deziderat. Prin 
tre acestea sini cele care se re 
foră ta: revizuirea patronării 
școlilor de către Întreprinderi 
le economice, fn așa fel ca fie 
care Întreprindere mare să pa- 
troneze un liceu șl 2—3 școli 
do «uitară generală, far celelal
te unități cite o școală genera 
lă, urmînd să asigwe ateliere
lor comenzi, materii prime și 
materiale, mâșlni-unelte. scule 
și aparate de măsură, croind con
diții cn toti elevii să desfășoa
re o activitate productivă efec
tivă. De asemenen, s-a stabilit 
ca U.U.M.P., Fabrica de stllpi 
hidraulici Vulcan, F.F.A. „Vis* 
coza" Lupenl și alte unități — 
în care procesul tehnologic per
mite să lucreze efectiv și ele
vii, îndeosebi cei din licee și 
clasele a JX-a și a X-a ale șco
lilor de cultură generală — să 
încadreze și elevii în formațiu
nile de lucru.

Îmbunătățirea structurii șl 
I rotilelor atelierelor In funcție 
de cerințele economice ale locali
tăților, amenajarea și dotarea 
atelierelor centrale de la Petri- 
la, Vulcan și Lupcni, termina 
rea construcțiilor noilor ateliere 
la care urmează să-și dea con
cursul întreprinderile — U.U.M.P., 
T.C.M.M.. E.M. Livezeni, E.M. 
Vulcan, I.T.A. și I.G.L. Petro
șani cit și elevii, părinții și ca
drele didactice formează un o- 
biectiv imediat.

Pentru sprijinirea atelierelor 
școlare organizațiile U.T.C. vor 
mobiliza tinerii muncitori la 
confecționarea din deșeuri și 
prin muncă patriotică a unor 
scule și unelte simple, repara
rea și îmbunătățirea utilajelor 
și uneltelor aflate în dotare iar 
comitetele de sindicat vor niobi-> 
liza muncitori cu înaltă califi
care și cadre tehnice pentru a- 
cordarea de asistență ateliere
lor școlare. Școlile profesiona
le Lupenl și Petroșani vor fi

sigura dotarea unor ateliere 
truse de scule, iar perindu 
hini lumi elevi ai acestor școli 
>or lucia în atelierele liceelor 
M școlilor de cultură generalii, 

Instruirea practică a elevilor 
<e poate inlăpliii cu cadre bine 
pregătite, fapt pentru «are pînă 
la 15 septembrie a.c. Inspecto
ratul școlar cu sprijinul între
prinderilor economice nrc obli
gația să asigure încadrarea tu
turor catedrelor vac ante cu maiș
tri de Înaltă calificare șl boga- 
'.1 experiență In producție care 
să influențeze pozitiv pregăti- 
• •■a practică a elevilor și pro
filul moral al acestora.

îmbunătățirea In noul an ș<«- 
lai a ac.Hvitălii de instruire 
practică n elevilor reclamă cu 
acuitate întărirea relației școa- 
lă-înlreprinclere. Unitățile eco
nomice sini datoare 
moi mult interes, mai r 
■ eplivitale șl mai mult 
'ăxpundere, să privească 
multă * '
e, sprijinind mai 

•or și .
timp spre execut.-, 
mal pretențioase, 
munca primind o 
fale.

Conducerile de 
rîndul lor datoria ......................
școlar să la măsuri pentru acti
vizarea comitetelor c’e sprijin 
in "vederea îmbunătățirii sub
stanțiale a activității tehinicn-pro- 
duclive a atelierelor școală, să 
analizeze săplămînal felul în 
care se desfășoară această acti
vitate. De asemenea, să se a- 
sigure ca elevii să fie însoții1 
la activitatea dc* practică, în a- 
fara maistrului instructor, de di
riginte sau de un alt cadru di
dactic din școală. Pentru asigu
rarea normelor do tehnică a 
securității muncii în fiecare a- 
tolier-școală, inspectoratul șco
lar șl inspectoratul de stal pen
tru protecția muncii au obligația 
ca pînă la 1 octombrie să verifi
ce toate atelierele și să le spri
jine prin participare efectivă la 
remedierea deficientelor consta
tate., O sarcină urgentă a între- 
nrinderilor palronotoare și con
ducerilor școlilor este aceea de 
a lua măsuri ca plnă la începu
tul anului școlar să fie 
lă repararea și punerea 
de bună funcționare a 
Iui utilaj existent și să 
ze atelierelor un aspect 
pentru activitatea practică a e- 
1 evil or.

Toate eforturile trebuie mobi
lizate spre asigurarea unor con
diții materiale optime, cores
punzătoare etapei actuale în ve
derea îmbunătățirii și diversifi
cării formelor de instruire teh- 
nlcQ-pi-oductivă a elevilor în 
școli.

să manifest 
multă 
l simț

încredere alelierele-școln- 
dolnrcn 
același 

produse

— Pal ml se parc ti 
rrsc că procedați așa.

- Slgnr că da. pen 
tra că avem nevoie li
nul de celălalt, de In 
credere reciprocă. Dacă 
un om din echipă mă 
minte: am tăcut revi
zia in cutare punct, eu. 
ncputlnd să-l contro
lez dc flecare dată |am 
alte locuri dc- revizie) 
stnl nevoit să-l cred. 
Și dacă sc* intimplă 
ceva ? Ne-am legal su
fletește între noi, oa
menii. Incît o „contra- 
revlzle" inscantuă o 
jlqnire„ Șl încă ceva : 
nu ne prea plac „co
mentariile" Asta e ln-

FIECĂRUI MINUT, 
EFICIENȚA MAXIMĂ

25-a aniversări a pro- 
«lamâill Republicii, 
echipele de întreținere 
au holărit să se aulo- 
depășeascâ constant a- 
junglnd In final la rea
lizarea dezlderaklor 
lor majore :

— ntc I o avarie;
— nici o oră <lc sta

ționare a utilajelor;
— funcționarea 

Ireproșabilă;
— nici o absență ne 

motivată.
Sînt mărturii care

atestă că de la gind și 
pînă la faptă. acea
..mică rollță din mare
le angrenaj" al co
lectivului Preparațlel 
I tipenl. funcționează 
perfect. Ș| r bin

tr-iii» mare angrenaj".. 
Așa ii place Iul Domi
nic Szabo, să .,caracte
rizeze" echipa de în
treținere. Eforturile lor 
conjugate cil cele ale 
celorlalți preparatori 
au făcut ca prcparațla 
Lupenl să înregistreze

nătățire de 0,1 la țolă 
față de plan;

0 randamentul glo 
hal depășit ru 1,2 la 
sulă;

0 producția marfă 
realizată în proporție 
dr 101.1 ta sulă.

In rlnstea relei de-a

'l 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I

■> fj ) j-iiyIii

Astăzi, la ora 17, în sala ca
binetului de documentare so- 
cial-politică al clubului din 
Vulcan este organizată o ma
să rotundă cu tema „Proiec
tul togii cu privire la dezvol
tarea economic o-socială pla
nificată a României". Parlici- 
p.an|ii, cadre tehnice, ingineri 
și cadre de conducere de la 
întreprinderile din oraș, își 
propun să dezbată importan
tul document făcind referiri 
concrete la localitatea in ca
re muncesc și trăiesc.

M.E.V.A. Drobeta Turna Severin
Știința Petroșani 1 0

REZULTATE ECONOMICE SPORITE
(Urmare din pag /)

icelor care prin ,,grija lor" 
asigură trecătorilor spaț'ul 
verde „la nivel înalt" și In 
plin centru, unde, inti-adevăr, 
spațiul verde cam lipsește...

Deocamdată. mesteacănul 
din fotografie născut și cres
cut în jgheabul de scurgere 
nu are decît 2,5 metri. In cu- 
rînd. pe strada Republicii, 
vom putea poposi la o um
bră copioasă, generată de o 
nepăsare (să nu-i zicem pe 
nume...).

Pe cînd și cineaștii pentru 
imortalizarea acestui 
nument al naturii" ?

I. LICIU

„mo-

dezvoltare economico-socla-, 
și fond de consum, Legea 

Finanțelor pornește de Ia nece
sitatea creșterii sistematice a 
potențialului economic al țării 
în scopul final al ridicării nive
lului de trai al populației. Sis
temul de constituire a fonduri
lor și de repartizare a acestora, 
prevăzut la capitolul al doilea 
din proiectul de lege, corespun
de Intrutotul actualului sistem 
de organizare a economiei.

Considerăm, însă, că este 
foarte util pentru ușurința asi
milării acestei legi de o masă 
cit mai mare de cetățeni, ca 
prevederile referitoare atît la 
formarea cit șl la utilizarea fon
dului național de dezvoltare e- 
conomico-socială să fie redai 
pe verigi, respectiv unități, în
treprinderi, centrale Industriale 
(grupuri de uzine). De exemplu. 

’ la articolul 18, aliniatul 2, se pre
vede că cea mai mare parte din 
fondul național se constituie la 
nivelul centralelor industriale, 
fără a se reda detaliat care șînl 
fondurile proprii de dezvoltare 
ce se constituie la nivel de cen
trală șl care sînt fondurile ce 
se constituie la nivel de între-

de 
ia

prindere. De aceea, propunem 
ca articolele 18 și 22 din l egea 
Finanțelor să lie redate pe ve
rigi, pornindu-se de Ia întreprin
dere. centrală Industrială și mi
nister.

Proiectul legii se ocupă și de 
cadrul legal al definirii mijloa
celor circulante al organizații
lor economice și a modului de 
finanțare a acestora. Astfel, se 
precizează că necesarul de mij
loace circulante la unitățile e- 
conomice de stat se stabilește 
prin normative, în funcție de 
specificul ramurii, pe baza in
dicatorilor de plan, a normelor 
de consum și de stoc precum șl 
a altor elemente de calcul pri
vind dispozițiile legale. Este un 
fapt foarte Important că se tine 
cont de specificul ramurii, lucru 
de care pînă în prezent nu s-a 
ținut seama In suficientă măsu
ră. Această prevedere va per
mite ca normativul mijloacelor 
circulante pentru unitățile sub-

ordonate centralei noastre să se 
stabilească în concordanță cu 
necesitățile reale ale producției, 
avînd în vedere faptul că acti
vitatea noastră se încadrează 
în două ramuri — extractivă șl 
constructoare de mașini. Toto
dată, această prevedere va con
tribui la accelerarea vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante 
șl la evitarea formării stocurilor 
supranormative.

Proiectul Legii Finanțelor este 
menit să contribuie în mai ma
re măsură la creșterea răspun
derii colectivelor de conducere 
din toate unitățile, la orienta
rea întregii activități pentru rea
lizarea unei eficiente sporite, 
pentru buna gospodărire a mij
loacelor materiale și bănești ce 
le administrează, In vederea 
tlsfacerii nevoilor proprii 
întreprinderii și, totodată,
participe mai intens la formarea 
fondurilor centrale de dezvolta
re.

so
aie 
să

Din două jocuri consecutive, 
disputate în deplasare, fotba
liștii de la Știința n-au reușit 
să acumuleze nici un punct, ce- 
dînd și de data aceasta, tot 
la limită, cu 1—0 (0—0), în fa
ta echipei '

Turnu Severin.
Jocul a fost viu disputat, cu mul

te faze dc poartă și ocazii de gol 
cele mai reușite fiind ratate de- 
studenți. Aceștia, jocului, avîn 
tat al gazdelor, cu mingi arun
cate la intîmplare în careul 
lor, i-au răspuns cu un joc 
combinativ. la mijlocul terenu
lui, cu deschideri în adîncime la 
extreme...

Prima ocazie de gol o ratea
ză Rotea, care reia. în min. 16, 
pe lingă poartă o bună cen
trare a lui Pănescu, II imită 
apoi Ștefan. Grizea și Nădfi- 
șan, care șutează din afara 
careului, dar fără rezultat.

Este rîndul gazdelor să He 
pe punctul de a marca, dar o 
minge respinsă de Berindei, în 
fața porții, este degajată de 
Zăvălaș în extremis. In min. 
31. Pănescu, scăpat singur in 
careul advers, este „cosit" din 
spate, dar arbitrul nu acordă 
lovitură de la 11 metri, lăsînd 
jocul să continue. In finalul re
prizei. tot studenții ratează cea 
mai mare ocazie i Pănescu re
cuperează o minge In margi
nea careului, o conduce pînă 
pe linia de fund, dar centrează

M.E.V.A. Drobeta

imprecis, la portar deși Ște
fan și Rotea erau singuri 'a 
numai 5 m de poartă...

Repriza secundă avea să 
ducă înscrierea singurului got 
După ce Pănes. u roia puternic, 
în min. 65, spre colțul de sus 
al porții, o pasă trimisă de 
Grizea și respinsă cu mul'.j ti- 
ficultate de portarul advers,’ 
peste cinci minute se des hide 
scorul Nădășan faultează în 
apropierea careului, lovitura li
beră executată pcs’.e zid. cs.e 
reținută do Berindei. dar un* 
adversar îl împinge acesta 
scapă mingea și Flota, de la 
2 m de poartă. înscrie arbitru] 
validînd un gol nemeritat de 
gazde, nesaneționînd infmJiu- 
nea comisă asupra lui Berindei.

Deciși să refacă handicapul, 
studenții mizează totul pe atac 
dar. în min. 85. o bună centra- 

este relua IA 
lîngă poartă

a-

dar. în min. 85. o 
re a luj Gruia 
din apropiere pe 
de către Grizea.

Slab arbitrajul ,_____
brigada formată din Al. Pîrvn 
(București) La centru, V. Vîlcu 
și Fr. Szabo (Timișoara). a 
tușe.

Formația Științei : Berindei 
— Faur, Zăvălaș, Rusu, Sandu 
(Alexandroni min. 60) — Nădă- 
șan, Grizea. Bîtea — Rotea 
(Gruia min 75), Ștefan. Pă
nescu.

prestat de

[. GEORGESCU

Gospodărirea judicioasă a ma
teriilor prime și materialelor

(Urmare din pag. I)

punzăloare a materialelor, la în
registrarea unor economii sub
stanțiale provenite din înlătura
rea oricărei risipe din manipu
lări și dese ărcărt de vagoane. 
De pilda, depozitarea, manipu
larea în nrtilo condiții a cărămi
zilor vor reduce la mia de bu
căți pierderile de la 7 procente, 
actual, la 5 procente, admisibil. 
Colectivul e holărit insă, să nu 
se oprească la această cifră, ci 
in viitoarele perioade va trece 
la reducerea acestei pierderi cu 
cel puțin inr ă un procent, așa 
ca pînă la sllrșilul anului numai 
economia din această sursă să 
atingă 40 mil lei, avîndu-se în 
vedere faptul că aprovizionarea 
cu cărămizi a șantierului se face 
cu pondere mare din industria 
locală.

Pentru a evidenția scopul eco
nomic al acestor măsuri și lu
crări de amenajare în depozit, 
nu putem să nu scoatem în evi
dența și necesitatea care a dus 
la at easta. Conceperea procesu
lui tehnologie este strîns legală 
de modalitatea de procurare a 
materialelor — adică de asigu
rarea tehnico-materială. Atlt, 
din cauza unor deficiențe de 
organizare, cîl șl din aceea a 
spațiilor reslrînse, șantierul a 
înregistrat la unele materiale, 
pierderi, atit din cauze obiective 
cum ar fi la bitum — care din 
lipsa spațiului de depozitare a 
fost descărcat pe sol, unde soa
rele l-a topit —, cit și din cauze 
subiective — cum ar fi cele pen
tru balastul din spatele stației 
de betoane Vulcan, care nu este 
încă odunat Jn prismă, ci a fosl

descărcat în grămezi.
Actualmente, pe lingă extin

derea spațiului existent de depo
zitare și o mai judicioasă, îm
părțire a lui, șantierul a 'luai 
măsuri și in ceea ce privește 
buna gospodărire a materialului 
lemnos și metalic. Avîndu-se in 
vedere accentul pus pe reduce
rea consumurilor specifice la a- 
ceste elemente, țevile și conduc
tele de metal sînt depozitate pe 
rafturi, deasupra solului, și aco
perite (acolo unde normativele 
prevăd aceasta), pentru evitarea 
deteriorării lor de agenții atmos
ferici. Materialul lemnos, sortat 
pe dimensiuni este depozitat, 
de asemenea, corespunzător.

Totuși, trebuie să arătăm că 
rnai persistă încă o serie de 
lipsuri, unele nereguli păgubi
toare care vor trebui in.aiurate 
în cel mai scurt timp. Astfel, e 
necesară luarea unor măsuri șl 
in ceea ce priveșle gospodăria 
de var a șantierului. Deși varul 
este stins cu ajutorul malaxoru
lui mecanic, cele două gropi în 
care se depozitează varul pastă 
nu sînt suficiente. Stocul de 7 
tone var nestins, în prezent, im
pune stingerea lui de urgență 
pentru a nu-1 predispune deshi
dratării și pierderii calității lui 
tehnice. Precipitatul — cenușa 
— format la suprafața lui îl o- 
croteșle doar într-o mică măsu
ră...

A gospodări judicios materiile 
prime și materialele pe șantier 
e o datorie a întregului nostru 
colectiv de constructori și mon- 
tori. a fiecărui salariat In parte. 
Șl trebuie să răspundem cum »e 
cuvine acestui imperativ 1

TraliCj PEIRILA: Cea 
frumoasă soție; LONEA 
Minerul: Pentru că se iubesc i 
ANINOASA: Serbările galan
te; VII CAN: Ultimul domici
liu cunoscut; LUPENI — Cul
tural : Inima e un vînător sin
guratic; URICANI: Osceola.
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EVENIMENTE

trecute
— 252. Zile rămase —

Soarele răsare la ora 5,47 și 
apune la ora 18,39. Zih 
din an 
114.

VINERI 8 SEPTEMBRIE1882 — S-a născut Dumitru 
Marinescu, militant de seamă 
al mișcării muncitorești (90 de 
ani) (m. 1916); 1962 — A mu
rit Alexandru Ziffer, pictor 
maghiar din România (10 ani) 
(n. 1880); 1866 — S-n născut 
George Coșbuc (m. 1918); 1949
— A murit compozitorul aus
triac Richard Strauss (n. It VI 
1864); 1943 — A fost asasinat 
Julius Fucik, scriitor și ziarist 
revoluționar cehoslovac (n. 23 
II 1903); „Ziua solidarității in
ternaționale a ziariștilor"; 1954
— A fost creată Organizația 
Tratatului Asiei de sud-est, 
S.E.A.T.O. (a Intrat în vigoare 
la 10 II 1955); 1972 — Tîrgul 
pentru construcții de mașini 
(Brno 8—18).

17,0a Pentru pâine; 17,35 Con
cert de muzică populară; 18,00 
Orele serii; 20,10 Zece melodii 
preferate; 20,45 Cînlă Ion Cris- 
toreanu; 21,00 Buletin de știri; 
21,05 Revista șlagărelor; 21,25 
Moment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicalej 21,45 „Hai să-ți arăt 
Bucureșliul noaptea" -r- muzică 
ușoară; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară; 23,00 
Buletin de știri; 23,05 Concert 
de seară (continuare); 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

Filme
VINERI 8 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Fanfan la Tulipe ; Republica:

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Sumarul 
presei; 9,30 Memoria pămintu- 
lui românesc; 9,50 Muzică u- 
șoară; 10,00 Bulelin de știri; 
10,05 Orchestra de muzică 
populară din Bistrița-Năsăud; 
10,30 Harta tării la scara viito
rului; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Jocuri populare; 11,15 P<* 
tem»* juridice; 11,35 Clntece de 
Mirc ea X'eagu; 12,00 Discul zi
lei; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,30 
Muzică de prînz; 14.00 Buletin 
dc știri; 14,05 Compozitorul 
săplămînii; 14,45 Lucrări pen
tru fanfară de Ion Totan; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Radlo- 
anchelă economică; 15,20 Mu
zică de estradă; 16 00 Radiojur
nal; 16,30 Știința la zi; 16,35 
Prelucrări de muzică populară 
bulgară; 17,00 Buletin de știri;

de vară — 1972; 17,05 Itinerai 
bulgar; 18,00 Jocurile Olimpi
ce de vară — 1972; 19,10 Tra 
gerea Loto ; 19,20 1001 de seri; 
19,30 Telejurnal. Marea între
cere socialistă la zi ; 20.00 Oa
meni și fapte : ..Cei ce făuresc 
porțelanul". Fabrica de porte 
lanuri „Iris" din Cluj, împli
nește în luna septembrie 50 
de ani de existență; 20,15 
Seara Televiziunii bulgare. 
Program oferit de Televiziunea 
din Sofia cu prilejul sărbăto
rii naționale a Bulgariei ; 22,45 
,,24 de ore" ; 23,00 Jocurile O- 
limpice c’e
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9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 Muzică populară; 
9,20 Panoramic științific; 9,35 
Pagini de umor : Aventuri din 
epoca de piatră; 10,00 Curs 
de limbă germană. Lecția a 
15-a; 10,30 Clntece și dansuri 
coreene; 10,40 Film artistici 
„Ochi ageri" - producție a 
studiourilor din R.P.D. Coreea
nă ; 12,45 Jocurile Olimpice de 
vară — 197^j 14,15 Telejur
nal ; 16,55 (Jocurile Olimpice

Ieri, temperatura maxima 
fost lu Petroșani de plus 
grade, iar la Paring de plus 
grade. Minima din cursul nop
ții a fost de plus 5 grade și. 
respectiv, de plus 8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremi* in general 
frumoasă cu cerul mai mult se
nin noaptea și dimineața. Cea
tă locală. Vînt slab din sec
torul sud-vest.

© informații utilitare @ Informații utilitare
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încheierea lucrărilor Comitetului
pentru dezarmare de la Geneva

GF.NEV \ 7 (Agerpres). — La 7 septembrie s-au înche
iat la Geneva lucrările pe anul in curs ale Comitetului 
pentru dezarmare, care, după cum se știe, s-au desfășurat 
in două sesiuni : 29 februarie — 27 aprilie și 20 iunie — 
7 septembrie. Te ordinea de zi a lucrărilor Comitetului s au 
aflat, printre altele, probleme 
înarmărilor 
generală și 
de a lua in 
ile adoptate 
le a O.N.U

privind încetarea cursei 
nucleare și dezarmarea nucleară, dezarmarea 
totală. De asemenea, comitetul a avut sarcina 
considerare recomandările cuprinse în rezolut! - 
la cea de-a 26-a sesiune a Adunării Gcnera-

GREVE ÎN ITALIA
ROMA 7 — Corespondentul 

Agerpres. Nicolae Puicca, trans
mite După greva generală a 
celor 200 000 de muncitori fero
viari din Italia, ce a avut loc 
marți, o nouă importantă cate
gorie de oameni ai muncii de
clanșează bătălia pentru 
rea contractului colectiv 
bunătătirea condițiilor dc 
și de trai : este vorba 
300 000 de muncitori din 
tria chimică și sectoarele înru
dite. care, la 7 septembrie au 
declarat o grevă națională dc 24 
de ore. Principalele revendicări 
ale greviștilor prevăd, intre al
tele măsuri eficiente împotriva 
concedierilor, a șomajului și îm
potriva creșterii vertiginoase a 
prețurilor, mai ales la produsele 
de primă necesitate. In legătură 
cu fenomenul creșterii costului 
vieții și al sporirii numărului 
șomerilor, miercuri a avut loc o 
ședință a Consiliului de Miniș
tri care — subliniind urgența a- 
doptării de măsuri eficiente pen
tru oprirea cursei prețurilor — 
a stabilit să se întrunească din 
nou, în curînd. în scopul promo
vării mărfurilor ce se impun. 
Primul ministru An

înnoi* 
și îm- 
muncă 
despre 
indus-

lilnit. de asemenea <u condu
cerea federației celor trei cen
trale sindicale pentru a exami
na aspectele cele mai acute ale 
actualei situații economico și so
ciale.

Joi, presa italiană a publicat 
ultimele date ale institutului do 
statistică privind creșterea pre
țurilor semnalînd, totodată că. 
în primele șase luni ale anului 
curent, numai în regiunea Lom
bardia au fost concediați circa 
50 000 de oameni ai muncii, iar 
numeroși alții sînt amenințați de 
aceeași perspectivă.

Bătălia de pe „frontul mun
cii” din Italia va cunoaște în 
următoarele zile, acțiuni ale ce
lor 1 200 000 de muncitori din 
construcții, ale celor din indus
tria cimentului (40 000), din in
dustria zahărului (24 000), care 
trebuie să-și reînnoiască con
tractele colective expirate. De 
asemenea, pentru zilele de 12— 
15 septembrie se prevăd noi 
greve cu caracter zonal ale ce
lor 200 000 de feroviari, in caz 
că guvernul nu va relua tratati
vele pentru satisfacerea pre
vederilor „platformei revendica
tive" a sindicatelor.

Luptele din Vietnamul
de

SAIGON 7 (Agerpres). — Po
trivit agenției France Presse 
comandamentul armatei salgone- 
ze a confirmat, joi, știrile din 
ziua precedentă, recunosctnd că, 
într-adevăr, trupele sale an eva
cuat Colina 211, poziție defensi
vă situată la 20 km sud do o- 
rașul Que Son. („Colina 211" 
este una din pozițiile cheie alo 
văii Que Son, fiind situată la 40 
kilometri de marca bază aeria
nă de la Da Nang). O altă bază 
saigoneză — Ross — continuă 
să se afle în mlinllc palrloțllor 
în pofida unei tentative de 
contraatac inamice.

Pe dc altă parte, agenția Asso
ciated Press transmite că, joi dl-

mineața, torțe ale F.N.E. nu dez- 
lăpțuit un puternic atac asupra 
garnizoanei inamica din Tlen 
Phuoc șl, In lot cursul zilei, au 
continuat să albă loc lupte în 
interiorul pozițiilor salgoncze 
din orașul amintit, a cărui im
portanță esto și mal mare în 
privința controlului văii Quo 
Son — cale de acces spre Da 
Nang și șoseaua națională nr. 1. 
Relatările privind luptelo do In 
tRien Phuoc, relevă agen
ția americană, slnt confuze 
și contradictorii însă, la un mo
ment dat, legătura radio cu 
garnizoana saigoneză încercuită 
aici n fost întreruptă.

CHILE
Noi incidente provocate
de elemente

SANTIAGO DE CHILE 7 (A- 
gerpres). — In centrul capitalei 
chiliene au avut loc, miercuri, 
noi incidente provocate de ele
mente de dreapta, soldate cu 
moartea unui student în virstă 
de 17 ani și cu rănirea altor 
persoane — transmite agenția 
Prcnsa Latina. Manifestanții, 
conduși de elemente sedițioase 
infiltrate printre studenți, preci
zează agenția citata, s-au ciocnit 
cu forțele de poliție în centrul 
capitalei chiliene. Tulburările, 
menționează Prensa Latina, au 
fost localizate în centrul capita
lei și nu au afectat alte sectoa
re ale orașului Santiago.

de dreapta
Potrivit agenției United Press 

International, care citează un 
comunicat al guvernului chilian, 
în timpul acestor tulburări au 
fost arestate aproximativ 170 de 
persoane.

------------

Situația din
Irlanda de Nord

Institutul de Educație Fizică 
și Sport București

ANGAJEAZĂ pentru baza „paring 
PETROȘANI

întrecerilor
campionci olimpice î 22" 
reprezintă un nou record euro
pean și egalează recordul mon
dial al distantei.

— tractorist ruticrist
— funicularist
— mecanic Diesel
— electrician
— fochist caloriferist
— instalator
— bucătar
— paznic

Salarizarea conform H.C.M. în vigoare.
Informații, strada Institutului, căminul nr. 2, 

camera 312, Petroșani.

BELFAST 7 (Agerpres). — Noi 
incidente au avut loc la Belfast, 
în noaptea de miercuri spre joi, 
între forțele de ordine și grupuri 
de extremiști protestanți din 
rindul populației civile. In mo
mentul în care un civil neiden
tificat încerca să incendieze un 
autobuz in cartierul Crumlin 
Road, militarii forțelor de ordine 
au încercat să-l oprească cu 
focuri de arma. Aceștia au fost 
asaltați la rîndul lor, de mai 
multe zeci de membri ai orga
nizației extremiste Asociația 
pentru apărarea Ulsterului. In 
cursul incidentelor violente ca
re au avut loc au fost grav răni
te patru persoane — un mili
tar și trei civili.

Pe de altă parte, oficialitățile 
au informat că au fost găsite 
corpurile altor două persoane, 
ucise miercuri. Astfel, numărul 
celor care și-au pierdut viața 
în ultimii trei ani în Irlanda de 
Nord, în urma ciocnirilor dintre 
cele două comunități religioase, 
precum și dintre acestea și for
țele de ordine se ridică la 552— 
384 civili, 122 soldați britanici, 
21 militari și 25 de polițiști nord- 
irlandezi.

Președintele Republicii Aus
tria. Franz Jonas, a vizitat 
Joi pavilionul României din 
cadrul Tirgului internațional 
de toamnă de la Viena. Pre
zentate original șl atrăgător 
exponatele Ilustrează în mod 
sugestiv succesele economiei 
țării noastre în plină dezvol
tare.

< Situația continuă să rămî- 
nă încordată în provincia spa 
nlolă Țara Bascilor, unde poli
ția a procedat. în ultimele zile. 
Ia noi arestări. în cadrul unei 
ofensive lansate împotriva mem
brilor organizației E.T.A. (Miș
carea revoluționară bască pen
tru eliberarea națională). Din 
Bilbao, agenția Associated Press 
relatează că miercuri au fost a- 
restate alte 30 de persoane bă
nuite a fi membre ale E.T.A.

♦- La Kbln. a fost semnat do
cumentul privind crearea socie
tății comune de consulting intre 
România și R.F. a Germaniei. A- 
ceaslă societate are ca scop e- 
fectuarea de studii și proiecte 
ce urmează a fi realizate pe 
terțe piețe.

+ Parlamentul danez a înche
iat, miercuri seara, dezbaterile 
asupra aderării Danemarcei ia 
Piața comună. Reierindu-se la 
cele trei zile de discuții, agen
ția France Presse subliniază 
faptul că aceasta „a fost cea 
mai lungă dezbatere din istoria 
parlamentară daneză", care a re
levat. in rindul participanțllor, 
evidente opoziții față de intra
rea țării în C.E.E.

Agenția China Nouă in
formează că, la 2 septembrie, a 
încetat din viață, la Pekin, in 
virstă de 95 de ani, Ho Sian-nin, 
vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întrea
ga Chină, președinte al Comi
tetului Revoluționar al Gomin- 
danului și președinte de onoa
re a Federației Naționale a Fe
meilor din R.P. Chineză.

Rocordmaibi mondială Monika 
Zehrt (R.D. Germană) a cîștignt, 
după cum era de așteptat, finala 
probei de 400 m.

Clasamenul finaloi: 1. — 
nika Zehrt (R.D. Germană) 
51" 08/100 — nou record olim
pic — medalie de aur; 2. —
Rita Wilden (R.F. a Germanici)
— 51" 21/100 — medalie de ar
gint; 3. — Kathy Hammond 
(S.U.A.) — 51” 64/100 
dalie de bronz.

Iată clasamentul la finala 
cursei masculine de 400 m plat i
1. — Vincent Matthews (S.U.A.)
— 44" 66/100 — medalie de aur;
2. — Wayne Collett (S.U.A.) — 
44" 80 100 — medalie de argint;
3. — Julius Sang (Kenya) — 44" 
93/100 — medalie de bronz.

Ultimul titlu olimpic al zilei 
a fost decernat în proba mascu
lină de aruncare a ciocanului. 
Proba a fost ciștigală de „ve
teranul" sovietic (32 de ani) A- 
naloli Bondarciuk, cel mai con
stant aruncător al sezonului.

Clasamentul probei: 1. Ana
toli Bondarciuk (U.R.S.S.) —
75,50 m — nou record olimpic
— medalie de aur; 2. Jochen 
Sachse (R.D. Germană) — 74,96 m
— medalie de argint; 3. Vasili 
Hmelcvski (U.R.S.S.) — 74,04 m
— medalie de bronz.

GRUPUL DE I«
ȘANTIERE ,|iF 
_ NR. 2 )Flacăra olimpică simbol al 

vieții și fraternității sportive 
continuă să ardă pe marele sta
dion olimpic din Mfinchen unde 
joi, în prezența a peste 80 000 
de spectatori, au fost reluate în
trecerile de atletism.

Am urmărit cu deosebit in
teres semifinalele probei femi
nine de 100 m garduri, în care 
reprezentanta noastră Valeria 
Bufanu, care avusese o excelen
tă comportare în serii, se pre
zenta cu șanse apreciabile de a 
se califica în finala olimpică. Ea 
s-a aliniat la startul primei se
mifinale, alături de specaliste re
dutabile ale probei, printre care 
corccordmana mondială Pamela 
Ryan-Kilborn (Australia).

Plasată pe culoarul 1, record
mana noastră a luat un start 
excelent instalindu-so la condu
cere chiar de la primul gard. 
Ea și-a mărit treptat avansul 
față de adversarele sale și în 
urma unei curse foarte bune a 
trecut prima linia de sosire, cu 
un avantaj de un metru față de 
Ryan și Balzer, cronometrul e- 
lectric oprindu-se la 12" 84/100. 
Iată ordinea primelor trei 
clasate care au obținut califi
carea în finală: 1. Valeria Bu
fanu — 12" 84/100; 2. Pamela 
Ryan — 12” 97/100; 3. Karin Bal
zer (R.D. Germană) — 12”
97/100.

Prima 
ceea de 
indicau t t.............. ..
rilor, victoria a revenit sporti
vului american Rod Milburn, ca
re domină cu autoritate această 
probă dc două sezoane. El a con
dus cursa incă de Ia primul 
gard, incheind-o în 13" 24/100
(adică 13” 2/10), performanță ca
re egaleză recordul mondial și 
depășește cu o zecime de secun
dă pe cel olimpic.

Disputa aruncătoarelor de 
greutate a prilejuit excelentei 
atlete sovietice Nadejda Cijova 
depășirea unei noi granițe a 
atletismului. Chiar din prima în
cercare, Cijova a aruncat bila 
dc oțel la 21,03 m stabilind un 
nou excepțional record mondial. 
Performanta sa depășește cu 37 
cm vechiul record al lumii, pe 
care tot ea îl stabilise la jumăta
tea lunii mai la Soci.

Reprezentanta României, Va
lentina Cioltan, nu a concurat 
la valoarea sa reală obținînd 
16,62 m, rezultat cu care a ocu
pat locul 13.

Renate Slecher a dovedit din 
nou că este cea mai rapidă a- 
lcrgătoare din lume, obținînd — 
la fel ca și Valeri Borzov — 
cel dc-al doilea titlu olimpic. 
Ea a terminat învingătoare pro
ba de 200 m după o luptă 
foarte strînsă cu australianca 
Raelene Boyle, pe care a între
cut-o pe ultimii metri. Rezultatul

finală a zilei a fost a- 
110 m garduri. Așa cum 
majoritatea pronosticu-

★

In semifinalele probei femini
ne de 1 500 m, sportiva sovie
tică Ludmila Bragina a corectat 
pentru a treia oară consecutiv 
recordul mondial, ciș'.igind semi
finala sa in 4'5” 1’10, timp su
perior cu o secundă și patru 
zecimi vechiului record.

*

PETiOWW
Angajează permanent 

sau temporar:
— zidari
— dulgheri necalificați, bărbați și femei în 

șantierele Petroșani, Vulcan, Lupeni, Hațeg. 
Angajăm și pensionari.

Salarizarea în acord global conform H.C.M. 
2 383/1970.

Muncitorii flotanți beneficiază de indemni
zație de șantier.

Conform deciziei nr. 290z1972 pensionarii 
pot lucra și după expirarea termenului de patru 
luni cu pensia întreagă și o jumătate de normă.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
de la biroul personal al întreprinderii în
tre orele 7-15, cu sediul în Petroșani str. Re
publicii nr. 98, telefon 1720.Turneul feminin de floretă pe 

echipe a început joi dimineață 
în sala din Parcul Expozițiilor 
cu participarea a zece țări. For
mația României a evoluat in 
Grupa A, alături de echipele 
Angliei și Franței. Floretistele 
noastre au debutat victorioase 
întrecînd cu 9—7 Anglia. Au 
punctat pentru noi Olga Szabo 
(3 victorii), Ileana Gyulai (2 v.), 
Ana Pascu (2 v.) și Ecalerina 
Stahl (2 v.). In continuare, scri- 
merele românce au Inlîlnit redu
tabila echipă a Franței, în fața 
căreia au realizat o prețioasă 
victorie cu 8—7 prin Ecalerina 
Stahl (3 v.), Ana Pascu (2. v),
Olga Szabo (2 v.) și Ileana Gyu
lai (1 v.j.

In urma acestor succese, spor
tivele românce s-au calificat 
pentru eliminările directe îm
preună cu formațiile Franței, 
U.R.S.S., Ungariei, Italiei șj R.F. 
a Germaniei. Surprinzătoare 
ne-a apărut eliminarea echipei 
Poloniei, clasată pe locul trei la 
campionatele mondiale din anul 
1971.

In această fază a competiției, 
echipa României a avut ca ad
versar „cvartetul'1 vest-german. 
La capătul unor asalturi specta
culoase, floretistele românce 
s-au dovedit mai bune și au- 
cîșligat cu 8—6, calificîndu-se în 
semifinalele competiției.

Premieră spectaculoasă

de

MARȚI 12 SEPTEMBRIE

SIMBĂTĂ 1G SEPTEMBRIE22,35

MIERCURI 13 SEPTEMBRIE VINERI 15 SEPTEMBRIE
21,45

toți :22,05 E-

9,35
JOI 14 SEPTEMBRIE

12,00 10,30

11,45

12,30

lumea contempo-
A-

20,10 Dis-

de 
U-

9,50
10,00

săptăminii: 
(Interviziu-
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18-a.

fn fume (re-

Tiparul — întreprinderea poligrafica Hunedoara — Subunitatea Petroșani

Caracas a fost ales Co
mitetul Național al coaliției de 
stingă „Noua Forță", din care 
iac parte Partidul Comunist din 
Venezuela, Mișcarea electorală 
a poporului și Uniunea republi
cană democratică-

♦ După cum relatează agen
ția France Presse, la Aden s-a 
anunțat oficial că între șefii de 
stat și de guverne ai Republi
cii Democratice Populare a Ye
menului și Republicii Arabe 
Yemen a avut loc, recent, un 
schimb de mesaje consacrate re
lațiilor dintre cele două țări.

+ Iuînd cuvintul in cadru) 
unui miting de masă prilejuit de 
începerea construcției unei căi 
ferate în statul Kerala, primul 
ministru al Indiei, Indira Ghan- 
dhi, a relevat că de la cuce
rirea independenței de stat India 
a depășit și faza dominației eco 
nomice străine, la aceasta con
tribuind și sistemul național de 
planificare a economiei.

Intr-o declarație referitoare 
la principiile politicii externe 
a țării sale, ministrul de externe 
al Uniunii Emiratelor Arabe, 
Ahmed Al Khalifa al Souedi, a 
subliniat că U.E.A. promovează 
o politica de nealiniere și ur
mărește stabilirea de bune rela
ții cu toate statele.

In urma unui studiu efec
tuat in Golful Tokio, specialiștii 
au stabilit că apele golfului au 
un conținui de substanțe con- 
ținind mercur, cadmiu, arsenic 
și alte produse nocive pentru 
organismele vii, de trei ori mai 
mare decit limita admisă, stabi
lită de Agenția guvernamentală 
pentru controlul mediului ambi
ant.

In luna august, prețurile cu 
amănuntul la mărfurile de con
sum curent au crescut în Aus
tria cu 6,3 la sută, în compara
ție cu aceeași perioadă a anu
lui trecut. De asemenea, au cres
cut cu 9,4 la sută chiriile, cu 
8,G ia sută taxele pentru deser
virea medicală și cu 9,5 la sută 
taxele la mijloacele de transport 
in comun.

TA.RL
Petroșani

O _ *_____ O

CAPE KENNEDY 7 (Agerpres). — Lansarea, Ia 6 de
cembrie a.c., a navei „Apollo-17“, ultimul zbor al astronau- 
ților americani spre Lună din actualul deceniu, promite o 
premieră deosebit de spectaculoasă. Vehiculul spațial va fi 
lansat în plină noapte, operația fiind prevăzută pentru ora 
2,53 GMT. Potrivit specialiștilor N.A.S.A., operațiunea va 
putea fi observată cu ochiul liber de la o distanță de pes
te 900 de kilometri în jurul bazei din Florida. Flăcările e- 
mise de rachetă vor crea, timp de 2 minute, în zona de 
lansare, o lumină artificială a cărei claritate se va apro
pia de cea a zilei.

DUAfINICA 10 SEPTEMBRIE

8,15 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11,10 Zubim Mehta la pupitrul 

dinorchestrei simfonice 
Los Angeles. 
De strajă patriei. 
Emisiune in limba 
ghiară.
Fotbal: Sportul studen
țesc — Steagul roșu Bra
șov (divizia A). Transmi
siune directă de la Sta
dionul Republicii. In 
pauză : Jocurile Olimpice 
de vară — 1972,
Film serial pentru tine
ret : „Civilul-. Episodul 
III i „In pădure".

16,20 Publicitate;
16,30 Jocurile Olimpice de va-

ma-

și sensibilitate.
21,10 Prim-plan: Nicolae Măr- 

culescu, Erou al Muncii 
Socialiste, maistru jurna
list la Combinatul 
rurgic Hunedoara.

21,40 Să înțelegem muzica,
22,30 24 de ore. — Contraste 

in lumea capitalului.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex.

9,05 Muzică populară. Cintă 
Maria Marcu.

9,20 Căminul. (reluare).
10,00 Curs de limba engleză. 

Lecția a 15-a,
10,30 Prim-plan — jurnalistul 

Nicolae Mărculescu (re
luare).

11,00 Film serial. Salut Ger-

LUNI 11 SEPTEMBRIE

ră — 1972. main.
19,20
19,30

1001 de seri. 11,40 Selecțiuni din emisiunea
Telejurnal. Marea intre- „Promenada duminicală"
cere socialistă la zi. (reluare).

20,10 Reportajul săptăminii. 12,30 Telejurnal.
20,30 Film artistic: „Gardia- 17,30 Deschiderea emisiunii de

nul’. după-amiază. Curs de
22,10 Selecțiuni din Feslivahil limba franceză. Lecția a

de la Sopot —■ 1972, 17-a.
22,30 Telejurnal — Jocurile O- 18,00 Steaua polară.

limpice de la Mfinchen. 18,30 Muzică populară din

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba rusă. Lec
ția a 15-a.

18.00 Căminul.
18,40 Scena.
19,00 Săptămîna fn imagini.

1 001 de seri.
Telejurnal. Marea între
cere socialistă la zi. 
Avanpremieră.
Reflector.

20,20 Roman foileton : Rațiune

Moldova.
18,45 Publicitate.
18.50 Arta in lumea contem

porană.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Marea între

cere socialistă la zi.
21.10 Seară de teatru. Torquato 

Tasso, de Goethe.
21.50 Teleglob — Ciad.
22.10 Vedete ale muzicii ușoa

re — Muslim Magomaev.
22.30 24 de ore.

Redactla gl a'dmlnistratia darului i Petroșani, strada Republicii Uv, 00, telefon i 1662

Condiții de angajare : carnet de conducător auto care 
să posede categoriile A, G.

Informații suplimentare se pot obține de la biroul per
sonal al T.A.P.L. Petroșani, str. Republicii, 92, între orele 
7-10, telefon 1819.

«
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TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex.
Teleglob : Ciad (reluare). 
O viață pentru o idee: 
Edison (III) (reluare).
Curs de limba rusă. Lec
ția a 16-a.
Telecinemateca pentru ti
neret (reluare).
Telex tehnico-științific 
(reluare).
Telejurnal
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază Fotbal: 
UTA — IFK Norrkoping. 
(Cupa U.E.F.A.). Transmi
siune directă de la Arad.

17,45 Curs de limba germană. 
Lecția a 16-a.
Muzică.
Tragerea Pronoexpres. 
Timp și anotimp in agri
cultură.
1001 de seri.
Telejurnal. Marea între
cere socialistă la zi.
Retrospectivă Walt
neg.
Fotbal: Rapid — Lands- 
krona Boys (Cupa Cupe
lor). Repriza a Il-a. Trans
misiune directă de la sta-

dionul „23 August". 
Reportaj TV: Simbătă, 
duminică, luni.
Concert in muzeul 
nescu.
24 de ore.

10,30

18,50

Muzica populara. 
Teleconferință de presă. 
1 001 de seri.
Telejurnal. Marea întrece
re socialistă la zi.
Tinerii despre ei înșiși.

20,45 Pagini de umor : Aventuri 
iu epoca de 

Universitatea 
Interpretul 
Dida Drăgan 
ne).
24 de ore.

re socialistă la zi.
20,00 Pentru cine sună clopoțe

lul.
20.15 Cutezători, pășim fn via

ță. Program de cintece și 
versuri dedicate școlii.

20,35 Film artistic: „Ore 
cumpănă'.

22.15 Muzică ușoară.
22,30 24 de ore.
22,45 Din țările socialiste.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex.

9,05 România 
luare).

9,35 Prietenii 
Miine și

10,00 Curs de 
Lecția a

10,50 De la Alfa la Omega. En
ciclopedie pentru elevi.

11,00 Reportaj TV. Trepte pe 
frumos (reluare), 
in Muzeul E-

Cimpul
11.20 Concert 

nescu.
11,50 Arta fn 

rană — anchetă interna
țională (reluare).

12.20 Telejurnal.
16,00 Deschiderea emisiunii 

după-amiază. Fotbal: 
Diversitatea Cluj — Levski 
Spartak Sofia (Cupa 
U.E.F.A.). Transmisiune 
directă d.e la Cluj.

17,45 Emisiune fn limba' 
qhiară.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex.

9,05 „Bine te-am găsit, școa
lă !-.
Program de cintece pio
nierești.
Desene animate.
Curs de limba germană. 
Lecția a 17-a.
'Teleconferință de presă 
(reluare).

10,55 Retrospectivă Walt Dis
ney.
Universitatea TV (relua
re).
Film serial pentru copii: 
Delfinul Flipper (reluare). 
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de 
limba engleză. Lecția a 
16-a.
Pentru sănătatea dv.
limentația și arteroscle- 
roza.
Satul contemporan.18,15

18,45 Tragerea Loto.
18,50 Revista literară TV.
19,20 1001 de seri. Siluete 

alb și negru : 
coșar".

19,30 Telejurnal. Marea intrece-

in 
„Micul

.9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex.

9,05 Biblioteca pentru 
Octavian Goga.

9,50 De vprbă cu gospodinele.
10,05 Revista literară TV (re

luare).
10.35 Reportaj TV. Simbătă, du

minica, luni (reluare).
10,55 Emisiune de divertisment 

(reluare). Visul unei nopți 
de vară.

11.45 In slujba sănătății: Bran 
cardajul.

12,00 Telejurnal.
16.30 Deschiderea emisiunii ac 

după-amiază. Emisiune in 
limba germană.

18.15 Ritm, tinerețe, dans.
18.50 Arta plastică.
19,05 Avram Iancu. Antologie 

lirica.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Marca între

cere socialistă la zi.
20,00 Avanpremieră.
20,05 Tele-enciclopedia.
20.45 Film serial: Mannix. „In 

capcană" — partea a Il-a.
21.35 De dragoste. Emisiune mu- 

zical-distractivă.
22.35 Telejurnal.
22.50 Săptămîna sportivă.


