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partidului de a munci mai bine, mai spornic
EH Perseverență în obținerea unor

în vederea înfăptuirii în cele mai bune condiții a marilor obiective 
puse în față de Conferința Națională a partidului

încă nu s-a stins și nici nu va di spare puternicul ecou al vizitei de lucru întrep linsă de secretarul general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘEȘCU, in Valea Jiului, inaltul sentiment de bucurie, de mîndrie, trezit din nou în inimile minerilor, ale 
tuturor oamenilor muncii din cel mai mare bazin carbonifer al (arii. Aprecierile înțelepte, indicațiile deosebit de prețioase privind 
direcțiile de îmbunătățire și de perfecționare a activității economice, pentru creșterea eficienței sub toate aspectele, în scopul rea
lizării cu cinste, exemplare. înainte de termenul prevăzut, a sarcinilor actualului cincinal, vor constitui jaloane inestimabile pen
tru munca colectivelor minerești, a fiecăruia dintre noi, cei care, alături de întregul popor, sub conducerea înțeleaptă a partidului, 
construim societatea socialistă multila tcral dezvoltată în România.
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farmec al omului 
fapta.' Un sentinu
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VOCA ȚI A
FERICIRII
....Noi pentru viitor ne I 

pregătim, | 
Să-l populăm pe solul .

fericirii, I 
Cu brațele-ncordate să-l ' 

săpăm, | 
Și să-l udăm cu florile | 

gîndirîi !* ț 
(Arghezi) I

Șf dacă e să ne zvîcneas- I 
câ inima pentru o nobilă e- • 
moție, Închinarea noastră de I 
succese se vrea prinsă de | 
cel mai duios și in același i 
timp de cel mai înălțător | 

i .■ gindul și . 
fapta.' Un sentiment acut și I 
tonifiant al timpului, o ne- 
bănuită voință de a-i acce- | 
lera pulsațiile și de a-i truc- ’ 
tifica resursele de înnoire și | 
perfecționare — iată ce se e 
degajă din cuvintele secre- I 

(tarului general al partidului, , 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu i 
— venit intre minerii Văii ] 
Jiului. cu luminosul zâm
bet al celui deprins să ci
tească in ochii semenilor cu 
autc

I jruiui. cu luminosul zim- > 
’ bet al celui deprins să ci- I 
I tească in ochii semenilor, cu J 
■ autoritatea conducătorului. E- I 
Inergia sa, căldura, limpezi- ' 

mea. forța de convingere iși au I
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încrederii care

Să făurim o puternică bază
materială pentru construcția

Vizita de lucru făcută de con
ducerea de partid și de stat, in 
frunte cu tovarășul secretar ge
neral, Nicolae Ceaușeșcu, in 
Valea Jiului, are un ecou pu
ternic în viata noastră economi
că și socială. In contextul actu
al, cînd toate colectivele, în 
frunte cu comuniștii, se confrun
tă cu sarcini și angajamente 
deosebite, pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen, 
caracterul pronunțai de lucru al 
vizitei asigură o mobilizare to
tală a forțelor creatoare din 
municipiul Petroșani.

Deosebit de valoroasa cuvîn- 
tare rostită de iubitul nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, subliniază în mod 
clar căile obținerii unor rezul
tate corespunzătoare în activi
tatea de extracție a cărbunelui. 
Am reținui mai ales importan-

ni se acordă
să răspundem prin fapte de laudă!

care se acordă construcțiilor 
mașini miniere, necesare ex

ploatărilor noastre.
Pentru colectivul de muncă al 

Uzinei de utilaj minier din Pe
troșani se desprinde sarcina ma
joră de a-și orienta începînd 
cu anul 1973, activitatea în di
recția extinderii producției de 
utilaj minier, adecvat condiți
ilor de lucru din bazinul carbo
nifer Valea Jiului.

Indicația ca în municipiul 
nostru să-și găsească locul un 
puternic centru al construcțiilor 
de mașini miniere se împleteș
te cu aspirațiile colective ale 
tuturor salariaților noștri, care, 
împreună cu tehnologii minieri, 
vor reuși astfel să înfăptuiască 
exemplar Importantul obiectiv 
al modernizării procesului de 
extracție a cărbunelui.

S-au înscris puternic în con
știința noastră cuvintele rostite 
de secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, la întîlnirea 
cu activul de partid i „Va tre
bui să punem specialiștii din 
domeniul construcțiilor de ma
șini să lucreze 
nerli, pentru a 
respunzătoare. 
pot concepe

ta 
de

mcardațme viitorului
INSTANTANEU

In pauza de masă, un grup de muncitori de la U.U.M. Petro
șani citind cu un vădit Interes d!n ziarul „Steagul roșu" am
plele relatări despre vizita Iova ului Nicolae Ceausescu in 
Valea Jiului.

O brigada constantă în rea
lizări frumoase obținute pe 
frontul cărbunelui este cen 
condusă de experimentatul 
miner Iile Nicolae, care acti
vează in cadrul E.M. Aninoa- 
sa, la un abataj frontal de 
mare capacitate de pe stratul 
3 .Vrednicul colectiv, coordo
nat cu competență de către șe
fii de schimb Gheorghe Matei, 
Nicolae Nenu. Petru Illzeu și 
Nicolae Dan, a acumulat, deja, 
în prima jumătate a lunii cu
rente un spor la producția de 
cărbune de 320 tone, grație 
unei depășiri a randamentului 
mediu de 700 kg/post. Plusul 
înregistrat se adaugă „zestrei" 
de cărbune extras peste sar
cinile de plan de la începu-

tul anului, care atinge 3220 
tone, dlnlje care peste 550 to
ne au foșl raportate in lunile 
iulie și august, perioadă de 
puternic avint al întrecerii so
cialiste, stimulată de Istorice
le evenimente trăite de popo
rul nostru : Conferința Na
țională a partidului și cea 
dc-a XXVIII-a aniversare a e- 
libcrăril patriei.

Hotăriți să-și îndeplinească 
in mod ritmic sarcinile de 
plan, să înlîmpine ziua de 30 
decembrie cu bilanțuri cit mai 
fructuoase ale activității lor 
din adîncuri, ortacii din bri
gada lui Petru Codrca, de la' 
aceeași mină — dind glas ce-

rinței de a repune in dreptu
rile el mecanizarea — pregă
tesc cu alt iiție intrarea iu 
funcție a unei noi combine 
in panoul inferior și reinlro- 
ducerea combinei pe panoul 
superior.

Cu sarcinile onorate l,i zi 
pe septembrie se prezintă și 
brigada condusă de Nicolae 
Bocor, care in luna august a 
dat un plus de 600 tone de 
cărbune din frontalul de pe 
stratul 15, fapt cu totul meri
toriu, mai ales dacă ținem 
seama că-i un colectiv proas
păt format, linăr, dar care știe 
ce vrea, care se arată decis 
să ajungă la nivelul forma
țiilor de baza, fruntașe, ale 
Văii Jiului.

Se pregătesc noi capacități de producție
Brigada condusă de minerul Grigore Cojo

carii, de la sectorul II al minei Vulcan, se do
vedește un colectiv omogen, harnic, și-l fi
resc, o dală ce este format din tineri plini 
de inițiativă care depun eforturi susținute 
pentru a contribui cit mai substanțial la rea
lizarea sarcinilor de plan ale unității. Propor
ția de realizare a normei la zi, pe luna în 
curs, atinge o cotă ridicată: 107,5 la sută.

In cadrul aceluiași sector, sînt vădite preo
cupările pentru asigurarea liniei de front vi
itoare, pentru pregătirea a noi capacități de 
producție — măsuri care se materializează 
actualmente, integrîndu-se în programul de

perspectivă, de sporire a volumului de căr
bune, cocsificabil, care — după indicațiile pre
țioase ale secretarului genera! al partidului 
date cu prilejul recentei vizite de lucru în 
Valea Jiului — va trebui să prindă neînlir- 
ziat viață. Făcîndu-se ecoul acestei cerințe, 
vrednica brigadă condusă de Dumitru Sănău- 
țeanu obține rezultate meritorii la fronturile 
lucrărilor care pregătesc punerea in exploa
tare a panoului centru și intrarea în funcție 
a panourilor’ c’in stratul 13, blocul II vest, 
front activ pentru 1973. Realizarea randamen
tului mediu pe septembrie se situează înlre 
108,3 și 118 la sută.

SĂPTĂMÎNA CRUCII ROȘII

Am trăit cu toată ființa un 
moment emoționant, unic — aș 
zice — in viața mea de miner. 
Vizita ce lucru a conducătoru
lui iubi! al partidului și statu
lui nostru în mijlocul minerilor 
Văii Jiului, 
puternic e 
cum s-a i 
noastră, c __ ________
a grijii conducerii superioare de 
partid pentru soarta mineritului 
3in acest mare bazin carbonifer 
al țării, pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor -de mun
că și de viață ale celor care 
lucrează pe fronturile din a- 
dincuri. A fost un dialog la 
concret, eficient In cel mai bun 
înțeles al cuvîntului, și s-au 
tras cele mai fertile concluzii 
nu atît pentru ceea ce n-am fă
cut pină acum, cît pentru ceea 
ce va trebui să facem de azi 
înainte pentru ca activitatea d? 
extracție <ă se îmbunătățească 
să realizăm exemplar sarcinile 
Stabilite de Conferința Naționa
lă a partidului.

Sînt șeful unei brigăzi cu re
zultate constant bune de la mi
na Petrila. Ce-aș vrea să spun, 
in primul rînd: că și eu șl or
tacii mei ne-am dat seama, de

acest detașament 
al clasei muncitoare, 
exprimat Ia adresa 

e o dovadă grăitoare

la începui, că trecerea la progra
mul de 6 ore la frontul de lu
cru — o măsură înțeleaptă, de 
o deosebită importanță pentru 
noi. minerii, și nu numai pen
tru noi — iva fost îndeajuns 
pregătită, nu s-au luat toate 
măsurile trebuincioase pentru 
ca fluxul de producție să mear
gă așa cum trebuie, judecind 
după condițiile specifice ale 
-fiecărui loc de muncă în parte. 
S-a adoptat , noul program fără 
o motivare tehnică, fără o do
tare în plus și, știm foarte bine 
că tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 
a arătat că „nu pe calea inten
sificării efortului fizic trebuie 
să obținem sporirea substanția
lă a producției, ci pe baza in
troducerii unei tehnici moderne, 
de Înaltă productivitate'*-. In a- 
cest domeniu se cere să se ac
ționeze cu toată 
pentru a se 
punct. O altă

răspunderea 
pune lucrurile la 
problemă care se

ȚIGÂIERUMihai
șef de brigadă 

seci. V E.M. Petrila

(Continuare in pag. a 3-a)

împreună cu ml- 
găsl soluțiile co- 
Speclaliștll nu 
mașinile fără a 

trăi și lucra aici, în Valea Jiu
lui. Dar, sarcina principală re
vine șl în acest domeniu Minis
terului Minelor și Centralei din 
Valea Jiului. Centrala va tre
bui să fie factorul principal în 
proiectarea șl producerea mași
nilor miniere necesare în Valea 
Jiului. De ta construcția de ma
șini să luăm părțile generale u- 
nlversale — ca să spun așa —

ing. Gheorghe OLARIU 
directorul Uzinei de 

utilaj minier Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

In curtea minei Lupeni un grup de bărbați, ieșlți 
intîmpinarea zorilor, discută aprins. In grup, unul voi

nic de stat, cu o față prelungă, deschisă în zîmbet, le spu
nea ortacilor, gesticulînd :

— A vorbit de parcă ar fi fost în inima noastră, a mi
nerilor; așa de bine știa totul. Strașnic, co să zic!

— Adevărat !
Un dialog care ne-a atras atenția din primul moment. 

Nu pentru că ar fi fost ceva ieșit din comun ca minerii să 
discute la intrarea în șut. Ceea ce ne-a surprins, (și o să 
încercăm să explicăm pe parcursul acestor rînduri), a fost 
faptul, că șeful de brigadă VASILE CAILA. le istorisea or
tacilor, cu lux de amănunte, despre întîlnirea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
vul de partid al Văii Jiului.

— Minerii sînt oameni de 
Nicolae Ceaușeșcu. In noi are .... 
cinstea de a duce mai departe uriașul efort în care ne-am 
angajat cu toții, pentru a ne putea alinia cît mal repede

Dan DUMITRESCU

Organizată, in acest an, in 
perioada 17 — 23 septembrie, 
SĂPTĂMÎNA CRUCII ROȘII re
prezintă pentru poporal nostru, 
pentru întreaga populație a Văii 
Jiului, o importantă manifestare 
a atașamnetului față de politica 
partidului, de ocrotire a sănătă
ții oamenilor muncii și de trans
punere In viață a sarcinilor sta
tutare ale organizației pentru 
sprijinirea organelor medico-sa- 
nltare In opera de Îmbunătățire 
continuă a stării de sănătate a 
populației.

SĂPTĂMÎNA CRUCII ROȘII 
se organizează, în acest an, în- 
tr-Q atmosîeră entuziastă, gene
rată de Istoricele hotărîrl ale 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român din iulie 
1672, de recenta vizită de lucru 
a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, in Valea Jiului, sub 
semnul angajamentului de înfăp

tuire a politicii partidului și 
statului nostru socialist, îd 
preajma aniversării a 25 de ani 
de la proclamarea Republicii și 
înaintea Congresului Societății 
de Cruce Roșie.

In cadrul SĂPTĂMÂNII CRU
CII ROȘII din acest an. toate ac
tivitățile se vor desfășura sub 
lozinca „Totul în slujba sănătă
ții omului". Pregătirile șl planu
rile de măsuri privind desfășu
rarea activităților in municipiul 
Petroșani ale comisiilor de Cru
ce Roșie, in baza obiectivelor 
Direcției Sanitare și sub îndru
marea Comitetului municipal de 
parlid, confirmă pe deplin preo
cuparea activului de Cruce Ro
șie șl a organelor sanitare, de 
a-și aduce contribuția la ridica
rea permanentă a bunăstării po
poralul.

In municipiul Petroșani, ziua 
de 17 septembrie marchează 
deschiderea festivă a SĂPTĂMÂ

NII CRUCII ROȘU, zi in care se 
va desfășura concursul grapelor 
sanitare, pe teme de acordare a 
primului ajutor. demonstrații 
practice șl pe teme de educație 
sanitară, un concurs Ia care vor 
participa cele mai bune grape 
sanitare, evidențiate cu ocazia 
fazelor orășenești, dintre care 
menționăm pe cele de la U.U.M. 
Petroșani, cartier Aninoasa, 
cartierele I șl II Petroșani, E.M. 
Lupeni, Viscoza Lupeni, E. M. 
Vulcan, E.M. Petrila și altele.

In cadrul organizațiilor de 
Cruce Roșie, în cursul acestei 
săptămîni se vor intensifica mă
surile de înscrieri de noi mem
bri, vor lua amploare acțiunile 
profilactice cu caracter de masă

Dr. Ion SAMOILÂ 
director adjunct al Spitalului 

unificat Petroșani

(Continuare în pag- a 3-a)

Nicolae Ceaușeșcu, cu acti-

cuvînt, ne-a zis tovarășul 
încredere, nouă ne revine

(Conlinuare în pag. a 3-a) I
l

Năzuinți înaripate de partid
Unul dintre multiple

le aspecte subliniate cu 
pregnanță de 
rul general al 
lui, tovarășul 
Ceaușeșcu, în 
importantelor 
date cu prilejul vizitei 
de lucru pe care a fă- 
cul-o in Valea Jiului, 
a fost organizarea, a- 
provizionarea și aslgu-

secreta- 
partidu- 
Nicolae 

cadrul 
indicații

ritmicități in 
cărbunelui, 

ca

rarea unei 
extracția 
Am convingerea, 
șei de sector, că fiecă
rui miner, tehnician și 
inginer, i-a fost impri
mată puternic datoria 
de mare răspundere de 
a-și înzeci eforturile 
pentru creșterea pro
ductivității muncii, pen
tru o mai bună compel)'-

livitatc și mai ales o 
îmbunătățire substan
țială a frontului de lu
cru în subteran. Co
lectivul sectorului nos
tru, cu două frontalo 
— Vespasian Cătană și 
Gheorghe Buhuțan — 
cu lucrări pregătitoare 
în plină desfășurare, a 
reușit in acest an, mobi- 
llzindu-se astfel Incit

să poată spune cu mîn
drie „da, ne-am făcut 
datoria", și-a realizat 
sarcinile, raportînd un 
plus la plan de la în
ceputul anului de 5 000

Ing. Ion DIACONU, 
șeful sectorului II 

E.M. Vulcan

Tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu sosind în vizita de 
lucru la mina Petrila. Istantaneu din curtea Liceu

lui înainte de a suna clopoțe
lul — șl marca începutul nou
lui an școlar.
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In ziarul de azi :
• Centenarul comemorativ AVRAM IANCU
® CONSULTAȚIE JURIDICĂ : Răspunderile și sancțiuni

le pentru încălcarea normelor privind activitatea de 
comerț interior.

• MINI — MAGAZIN
© Timp și contratimp în accepțiunea I.G.L.

(Pagina a 11 a)
® Informații utilitare
@ AVANCRONICĂ SPORTIVĂ: O duminică cu promi

siuni.
(Pagina a III a)

• ZIUA METALURGISTULUI — o nouă sărbătoare a °- 
mului muncii

(Pagina a iV-a)
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Băile Bardcjov sînt așe
zate lnlr-o vale îngus
tă a Carpaților Slova

ciei, înconjurată de păduri de 
conifere și foioase. In parcul 
cu o mulțime de alei, se scal
dă în razele soarelui clădirile 
renovate ale băilor și sub 
marmora colonadei moderne, 
lungi de 80 metri, luminează 
culoarea alb-galbenă a lemnu
lui și sticlei geamurilor de la 
acoperișurile izvoarelor cu 
opt feluri de ape minerale. In 
tot timpul anului, izvoarele 
sînt asediate de pacienți — 
îndeosebi Izvorul Hercules, a

■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBI

au împlinit
725 de ani

poate 
care

cărui apă deține cel mai mare 
conținut dfr substanțe minera
le și bioxid de carbon.

Despre Bardcjov se 
cili în vechile cronici,
vorbesc de existența Iul încă 
din anul 1247. încă de atunci 
au fost cunoscute și izvoarele 
minerale, la 5 km iu afara ora
șului. Multă vreme, oamenii 
le-au folosit așa cum ieșeau 
din pămint) abia in anul 1787 
s-a construit o clădire din pia
tră, cu 12 camere, pentru pa- 
cienți. Mai lîrzlu s-au 1 
strait altele. Curînd, băile

B. TOPOLSKA
Slovakopress

con-
■ au

(Continuare Îd pag. a 4-a)
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Centenarul comemorativ

»»AVRAM lANCll

fi?

Intre marile aniversări din acest an ale poporului ro 
mân. la loc dc cinste se înscrie centenarul moTții lui \- 
t ram lancu, conducătorul revoluției de ta 1848-49 din Tran
silvania. Luminoasa figură de revoluționar Și înflăcărat pn- 
Iriot, intrat in conștiința contemporanilor săi $j a gpnerați- 
ilor care s-m> succedat sub denumirea de „craiul munților", 
a rămas pesle ani un exemplu viu de apărător și slujitor 
devotat al intereselor poporului român.

Comemorarea sa, înscrisă in programul U.N.E.S.C <>.. a 
ccpcrat la nivelul județului nostru acțiuni d© amploare. In 
dorința do a fac^ cunoscut cititorilor ceea ce s-a întreprins 
pinS in acest moment precum și ceea ce se preconizează 
in cursul aelitalei sânlămini am solicitat un interviu (ova 
râsului PETRE ȚÎRAV, vicepreședinte al Comitetului ju
dețean de cultură și educație socialistă.

— Pină la această dată, loca
litățile județului, in special iele 
din ținutul Zarandulu', m gă.- 

Jteva acțiuni de profunda 
ere a personalității lui A- 
loncu. Am dori, tovarășe 

evidențiati pe

Aiil 

vram 
vkepreședin 
cele mai în*

— In dorința de a oferi citi
torului o Imagine a adevărate
lor dimensiuni ale comemorării 
In ansamblul el, țin să amintesc 
câ pe baza indicațiilor condu
cerii superioare de partid șl de 
stal. încă din luna iulie au fost 
organizate în așczămlnlole cul
turale sl in școli, expuneri, sim- 
jro7ioane. recitaluri de poezie 
șl alte manifestări de masă me
nite să redea elocvent lupta 
poporului nostru împotriva a- 
suprlrti naționale șl sociale, să 
facă cunoscute condițiile Istori
ce in care s-a desfășurat revo
luția de la 1848. In Zarand. au 
arul loc seri folclorice pe tema: 
..Avram lancu în folclorul ro
mânesc". călătorii imaginare 
prin locurile ce amintesc de ac
tivitatea Ini Avram lancu. ca- 
zavane muzeistice, montaje lite
rare. Formațiile artistice din A- 
puseni au fost anqrenate in fes
tivalul folcloric ..Doina lancu- 
lui". iar întreprinderea poligra
fică din Deva a editat, sub e- 
gida Comitetului județean de 
cultură șl educație socialistă 
culegerea de foMor . Cfnlerele 
tancului" realizată de Nicolae Ju- 
la fiu al acestor plaiuri.

Programul manifestărilor de 
pină acum a crescut in intensi
tate odată cu dezvelirea obelis
cului înălțat pentru eternitatea 
memoriei lui Avram lancu. la 
Baia de Criș. opera sculptori
lor Florica loan și Emil Meria- 
■u. In aceeași zi a fost inaugu
rată expoziția muzeală dedicată 
vieții si activității legendarului 
erou ce cuprinde documente i- 
Bcdile. cărți și publicații, exem
plare șl extrase din presa vre
mii. exponate foto, arme din 
timpul revoluției de la 1848.

— Vă rugăm să înfățișați în 
cîteva cuvinte Festivalul coral 
„Craiul munților'', găzduit ^e 
rurîud de sela „Arta" din mu
nicipiul Deva, atmosfera în ca
re s-a desfășurat această mani- 
frs-?are artistică.

— Prodigioasă înălțare a cin- 
tecului 
meni 
patriei socialiste șl glorificării 
eroismului poporului nostru 
condus de partid, festivalul a 
rennit formații de renume din 
întreaga țară. Amintim In acest 
sens corurile căminelor cultura
le din Buleni (Arad). Ardusal

dedicai acestui eveni- 
comemorativ. înfloririi

>S
8
A
L<

7«f

(Maramureș). Sintcștl
Asociația coială , Cîntarea biă- 
nișteană din Brăncști (Dîmbovi
ța). Marga (Caraș-Severin). Ca
selor dc cultură din Blaj, Buzău 
si Orăștle, corurile bărbătești 
Jacob Murcșianu" din Cluj. 

C.S. Hunedoara și E.M. Ghclar. 
Piesele clasice s-au împleti! cu 
prelucrările folclorice șl imnu
rile patriotice in cadrul acele
iași generoase Idei de omagiere 
șl înălțare a memoriei înainta
șului legendar. împlinirilor 
chip de legendă de azi.

— Aceluiași eveniment 
scamă, comemorarea lui Avram 
lancu, li sini dedicate și acțiu
nile actualei perioade. Numiți 
cîteva dintre acestea care se 
impun prin profunda lor valoa
re educațională.

— An Ioc expuneri dedicate 
activității lui Avram lan- 
vor fi susținute de perso- 
de frunte ale culturii 
Astfel, la Hațeg și O- 

Auguslin

vieții și 
cn care 
nalilăți 
noastre, 
râștie. conferențiază 
Jula. consilier la Ministerul Tu
rismului, pe tema : „Avram lăn
cii 1n literatura populară". Sala 
..Arta" din Deva, găzduiește pe 
parlicipanții Ia expunerea „Per
sonalitatea lui Avram lancu în 
contextul revoluției de la 1848" 
susținută de conf. dr. Camil Mu- 
reșan din Cluj. la Petro 
șani, prof. dr. Mircea Za- 
clu. decanul facultății de filolo
gie din Cluj conferențiază pe 
tema ,.Avram lancu. personaj 
al literaturii epocii sale", iar 
minerii din Gurabarza se întîl 
nesc cu un grup de scriitori în 
frunte cu acad. Mihai Beniuc.

Pe scenele căminelor cultura
le, ale caselor de cultură au 
Ioc spectacole cu piesele Iul 
Paul Everac și Dan Tărchilă. 
emoționante episoade din via
ța „craiului munților", se vor 
prezenta recitaluri de poezie. 
Tot în această perioadă. va 
ii proiectat filmul documentar 
..Avram lancu", realizat de stu
dioul ..Alexandru Sahia" ce e- 
vocă personalitatea, locurile și 
mai cu seamă ideile înaintate 
care l-au călăuzit pe lancu In 
activitatea sa revoluționară.

Ziua de 17 septembrie este 
marcată de o adunare populară 
la Țebea. fiind urmată de un 
spectacol omagial. Avem cre
dința că aceste acțiuni vor avea 
darul să facă ca distinsa perso
nalitate a lui Avram lancu să 
rămină mai puternică șl 
trează ca 
memoria 
meleaguri cu profundă rezonan
ță istorică.

mai 
oricînd in inimile și 
locuitorilor acestor

T. SOMEȘAN
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MELOMANII CITADINI
li înttlnești pretutindeni: pe stradă, în cofetării, în au

tobuz, în tren, în birouri — n-am înțeles de ce în birou ?! 
— eu tranzistorul deschis la maxim — în mină, pe masa 
de lucru sau in saltar, ori spinzural de braț — jir <5 excep
ție. se consideră mari iubitori ai muzicii. Că n-au auzit de 
Ceaikovski sau Enescu, decit in treacăt (poale la școală, par
că la ..Avanpremiera cotidiană"), n-are importanță. Oricum, 
marea lor slăbiciune e „muzica" ! Cit mai zgomotoasă posi
bil. fi „ușurică" lasă radioul să urle cit mai strident. Even
tual, bate fi tactul cu piciorul, fugind a fonic, să-l ajute pe 
cintăreț, că e băiat „mișto", are fi plete fi ținte la pantaloni, 
ceva de speriat fi se îmbracă fucar — a văzut el într-o re
vistă.

O gospodină — destoinica desigur, cu umerii fi mîinile 
dărîmate de două sacoșe ticsite, mai găsise prin comparti
mentări judicioase spațiu pentru aparatul de „zgomote", ți
nea să-ți transmită — la ora 5,30 dimineața — și ție, paș
nic pieton ce aștepți sosirea autobuzului gtndindu-te la ale 
laie, și bâtrinului care merge să cumpere lapte, iar acum 
o privește vădit indignat pe femeia cu apucături de vandal 
tranzistorizat. In autobuz fți împărți vrind—nevrind, atenția 
intre șuvoiul de sunete guturale pe care le emite, radioul. 
Si palpitanta poveste se repetă zi de zi. Cobori cu o stație mai 
devreme să respiri puțin aer curat, poate ți s-o risipi proas
păta durere de cap. Dar el, omul eu tranzistorul e prezent și aici

Invenție sau alcătuire tehnică relativ tinără — numără 
se pare cam douăzeci și cinci de ani — tranzistorul s-a 
strecurat fi apoi instalat autoritar in deprinderi fi obișnuin
țe compunînd cu frecvențe de minute și pe metri pătrați sau 
liniari, peisajul străzii, al stadionului, al localului de zi sau 
noapte, ori al pieții. intr-o zi, in plin spectacol cinematogra
fic, cineva a deschis brusc tranzistorul exprimîndu-și „vezi 
doamne.'" disprețul față de peliculă; pentru că vezi mata, 

. nu era „Elena din Troia" și nici „Zoro", era un altul, care 
la ..dumnealui" n-are trecere. La protestele publicului, zur
bagiul fi-a oprit morifca, deși ar fi trebuit evacuat.

l a Centrala cărbunelui, in birouri, la minele din Vale, 
la mai toate încăperile instituțiilor noastre, veți afla, poate 
nu la fiecare masă, dar, cu siguranță, în aproape toate, cite 
un .meloman" din specia descrisă. Iși terorizează tovarășii 
de muncă, fără pic de scrupule. Ce dacă ,e“ la muncă și 
unii ar vrea să-și facă datoria ?! Toate astea nu-s de ei. Aici 
n-au decit să învețe pe de rost ultimele șlagăre uite, și el 
face Localize. Că n-are auz muzical și nici voce, ce dacă o 
ia pe lingă melodie?! In schimb „insistă", e un tip, (țipă!) 
perseverent, și... „cult", îi place muzica.

Pină într-atît a crescut agresivitatea „tranzistormanilor", I 
incit la ore Urzii, după miezul nopții — pină și femeile care 
. urăță străzile au de git tranzistorul tulburînd liniștea stră
zii, tulburindu-ți somnul, odihna binemeritată, după o zi de 
muncă fi începutul alteia. Și opinia publica tace. De ce ?... 
Tranzistomanilor, acestor „melomani citadini", li s-ar cu
veni o ripostă aspră. Se pare că e necesar sa li se explice 
antidotul poluării civilizației. Ar fi timpul!...

Dem. D. IONAȘCU

Perfecționarea activității < o- 
mercialc, cit și îndeplinirea snr- 
cinilor <’€ revin acestui sector 
în etapa acUmJfi, impune o 
preocupare permanentă pentru 
îmbunătățirea pregătirii poiiti- 
<e și profesionale a lucrătorilor 
din comerț. Lucrătorii din co
merț răspund în fața societății 
rlr modul cum administrează și 
valorifică fondul de marfă ce 
le-.i fost încredințat. Ei trebuie 
să dea dovadă, în același timp, 
de solicitudine față de cumpă
rători. »ie probitate profesiona
lă și respect față dc funcția 
socială pc care o îndeplinesc.

Cinstea, corectitudinea și dem
nitatea sînt atributele ce tre
buie să definească profilul mo
ral al lucrătorilor din comerțul 
nostru socialist.

In realizarea sarcinilor Ce re
vin lucrătorilor din comerț, cit 
și în scopul formării profilu
lui moral al acestora Legea nr. 
3/1072 cu privire la activitatea 
de comerț. interior, prevede 
răspunderi și sancțiuni pentru 
nerospectarca normelor de co
merț.

Potrivit legii, încălcarea în
datoririlor ce revin lucrători
lor din comerț, de către aceș
tia. se sancționează, după cez, 
disciplinar, material, contra
vențional sau penal.

încălcare;! obligațiilor de ser
viciu prevăzute 5n regulamen
tele dc ordine interioară sau 
statute, constituie abatere dis
ciplinară și se sancționează po
trivit prevederilor ce le conțin 
aceste norme.

In cazurile în care, angaja- 
ții din unitățile comerciale, 
cauzează din vina lor și în le
gătură cu munca lor, pagube 
materiale, aceștia vor răspun
de material, potrivit Codului 
Muncii.

Contravențiile la activitatea 
dc comerț interior și sancțiu
nile pentru faptele ce consti
tuie contravenții sînt expres și 
limitativ prevăzute de Legea 
nr. 3/1972. O primă constatare 
ce reține atenția este aceia că 
numai faptele prevăzute de 
lege constituie contravenție, 
răspunderea contravențională 
neputînd fi extinsă și cu privi
re Ia alte fapte.

Faptele care .potrivit legii, 
constituie contravenții Se îm
part In mai multe categorii, 
după efectul preventiv urmărit 
și anume :

1. In scopul realizării unei a- 
provizionări cu mărfuri în mă
sură să satisfacă toate cerințe
le cumpărătorilor cit Și în sco
pul creșterii solicitudinii 
crătorilor din comerț față 
cumpărători, următoarele fapte 
constituie contravenții:

— omisiunea de a emite co
menzi pentru aprovizionarea 
magazinelor cu mărfurile soli
citate de cumpărători;

— ucoferirea mărfurilor dis
ponibile în depozit, precum și 
executarea cu intîrziere a 
menzilor sau graficelor de 
provizionare a unităților 
desfacere cu amănuntul;

— condiționarea vlnzftrii 
HQr mărfuri de cumpărarea 
altor mărfuri;

2. Pentru asigurarea unei der

serviri civilizate a cumpărători
lor și » unei iKtivltăți comer- 
ciele de o kxil'ă țlntilfl etică, 
nu fost < onlrnvenționolizrHc 
fnptele dc t

a măsura, cîntâri sau nu
măra astfel mărfurile d<> că
tre vînzfttor, cum pSr Mo
mi sft nu poală verific^ exacti
tatea operațiunii;

— a nu elibera bonuri <(e vîn- 
zarc sau note dc plalâ, acolo 
unde normele legale pr>*văd o 
nsemcnca obligație.

3. In societatea »•>.' ><> A socki- 
lislă munca utilă so< ictății cAte 
temelia, izvorul bunăstării și 
prosperității gen' rale Ș' indivi
duale. In scopul combaterii u- 
nor manifestări dc căpătuială, 
de realizare a unor venituri 
nemuncite de către unii lucră
tori din comerț cit și pentru n 
se asigura, în activitatea co
mercială, realizarea principiilor 
eticii și echității socialiste, Le
gea nr. 3/1972 stabilește ca fj- 
ind contravenții următoarele 
fapte :

— omisiunea în*..distrării su
melor r ■ tltal? din vînzfiri;

— prlr-’-. -:t, dfrecf sau indl-

clie-tarc «in imprimare a dale
lor prevăzute dispoztțlunl
legale (dnla fabricației, dala 
expirării valabilității, prețul, 
sin,sul, unitatea caro n produs 
marfa, cte.).

5. Asigurarea unei activități 
eomerrinle civilizate presupune 
înainte de toate, desfftțurnrea 
ncwrtri activități în unități ți 
locurj special destinate acestui 
Hcop și < u un personal califi
cat. Pentru realizare» acestui 
deziderat eft șî In scopul pre
venirii unor manifestări para
zitare sînt sancționate drept 
contravenții următoarele fapte î

— vînzarea, fără autorizație, 
pe străzi, în piețe, in localuri 
publice, in parcuri sau în alte 
locuri, a unor Imnuri rum pă
rute în scop de revin za re( se
mințe, 
produse 
reproduci

— vînzarea unor bunuri adu
se din străinătate în scopul vă
dit de a fi vîndute în țară, pre
cum și intermedierea unor ase
menea vînzfiri.

Pentru ca aceste două fapte 
să fie considerate contravenție,

întăritoare dc gulere, 
industriale mărunte, 

'ri, ele.);

CONSULTAȚIE 
JURIDICĂ

lu
de

co- 
a- 
dc

u-

rect, »le bani sau alte foloase 
necirvenite, în valoare de pfnâ 
Ia 100 lei dc către personalul 
organizațiilor și unităților so
cialiste comerciale sau presta
toare de servicii, după ce a «n- 
•leplinit un act in virtutea func
ției sale și la care era obligat. 
Legea precizează, însă, că în 
cazul în care suma dc bani sau 
valoarea folosului este mai ma
rc de 100 lei sau dacă fapta es
te comisă de o persoană cu 
funcție ce implică exercițiul 
autorității de stat se vor aplica 
dispozițiile codului pc .d. fapta 
nemaifiind contravenție;

— primirea, din- > sau indi
rect. dc bani sau alte foloase 
necuvcnile de către membrii 
organizațiilor comerciale sau ai 
celorlalte organizații obștești 
In legătură cu îndeplinirea obli
gațiilor ce decurg din 
privire la activitatea 
merț interior.

4. Prevenirea unor 
asigurarea desfacerii 
populație a unor mărfuri de ca
litate superioară, respectarea 
regulilor de igienă se realizea
ză, potrivit legii, și prin sanc
ționarea c« contravenții a fap
telor de :

— a livra (de către furnizor) 
smi a recepționa (de către be
neficiar) mărfuri care nu co
respund prescripțiilor tehnice 
de calitate ;

— a primi, expune sau a pu
ne în vînzaro mărfuri degrada
te, cu impurități, cu vicii de 
execuție vizibile sau cu terme
nul do .

— a livra, prelua sau pune 
în vînzarv mărfuri ce nu întru
nesc condițiile dc stanțarc, eti-

Legea cu 
de co-

epidemii, 
către

\mini- MAGAZIN Carne
artificială

ȘTIINȚA @ TEHNICA
slb ne k» rsra rssa estj asu sn

Polen sintetic

1^ ORIZONTAL : 1) Tatăl lui Avram lancu. țăranul din
Vidra; 2) Avram lancu a fost unul din conducătorii celei 

Ide la 1848; 3) „Craiul munților..." a fost numit Avram lancu 
?— La 10 septembrie s-au împlinit 100, de la moartea lui 
$ Avram lancu; 4) Uniți la mijloc! — Monedă din timpul Iui 
(lancu; 5) De cel al bătrinilor a ținut seama totdeauna lan- 
/ cu — împotriva armatelor lui, trimise în ajutor lui Franz 
(Joseph, au luptat și moții lui lancu — La Băicescu ! 6) ian- 
!cu Avram — Din arsenalul de luptă al lui lancu — Re

fren popular: 7) Leneșe ! — Dă înapoi ! — Sat in Sudan: 8) 
Capitală europeană unde lancu cerea împăratului „desființa
rea iobăgici" și „libertate națională" — In respirație! 9) 

. Ba una ba alta ! — Așa cum a fost lancu față de cauzele 
poporului român; 10) La Baia de Criș— Ieri seară, pe 

z vremea Iui lancu; 11) Franz Joseph, omul care La înșelat 
. cu promisuni mincinoase Pe lancu (pl) — Mese ! 12) A. 
lancu a fast unul din inițiatorii și organizatorii acelor is
torice manifestații de la Blaj (sing.) — Le batea lancu in

5 Apuseni !
; VERTICAL: 1) Provincie de unde s-a ridicat și al cărui 

erou este Avram lancu; 2) Tinfira Șuluțiu. căreia A-
< vram lancu i-a pus Pe deget inelul de logodnă Un mod 

cu lipsuri !; 3) împotriva lor s-a ridicat și a luptat lancu 
\ (fem. sing.) — Din secuime! — In Apuseni!; 4) Merge cu 
; Angelos — Teșite ! — Morman; 5) Avram lancu, adolescen- 
/ tul la Cluj — l-a stăpinit pe moții lui lancu 'împotriva ce- 
< lor avuți — In Țara Moților; ! 6) Localitate in Olanda — 
/ Riu in lJ.R.S.S. — Doi din țărani; 7) A instiga la luptă — 

■ Munții Bihorului pentru oastea lui lancu; 8) In unire Fe 
.< pămint — S-au alăturat în lupta moților lui lancu; 9) 
( Decor in Țara Moților — Comună în Apuseni pe unde a 
' trăit lancu și de unde a avut comandanți In oastea sa; 10) 
x lancu le-a suportat alături de moții și toți nevoiașii din 
'Transilvania (sing.) — Iar oastea lui lancu (sing.)t 11) Pen- 
< tru ea a luptat Avram lancu, alături de alți mari înaintași 
? al poporului român — Moții.- lui lancu.

DICȚIONAR : UZO, XUN, TNA
Vasile MOLODtl

Un profesor australian de li 
Institutul de cercetări agricole 
Waite a reușit să izoleze, din 
polenul natural, elementul care 
incită albinele să fabrice lăpti
șorul de matcă. Este vorba de 
un acid trienoic, esențial pen
tru producerea mierei. O serie 
de cercetări au confirmat exis
tența acestui acid organic în a- 
numite flori care atrag albinele. 
Cercetătorul australian a făcut 
sinteza acestui compus și dacă 
el va putea fi comercializai, e- 
xistă perspectiva ca produsul să 
înlocuiască polenul natural, ale 
cărui resurse scad necontenit 
in lumea modernă.

Plumbul — 
metal fatal ?

ma- 
,,de- 
de- 
îm-

legca stabilește ca ele să nu 
aibă un caracter de îndeletnici
re și respectiv, să fie comisă 
pentru prima dată.

Faptele ce constituie contra
venție enumerate mai sus, sînt 
sancționate cu amendă între 
250 și 1500 lei.

Legea mai prevede două fap
te care constituie contravenții, 
separat de cele de mai sus, 
prin a căror sancționare ca a- 
tare s-a urmărit instaurarea, 
în acest domeniu al relațiilor 
sociale, a principiilor eticii și 
echității socialiste și în ace
lași timp accesul egal al tuturor 
cetățenilor indiferent de func
ția ce o dețin la valorile mate
riale ale societății, într-un cu- 
vînt combaterea favoritismului. 
Aceste fapte sînt f

— servirea cu preferință a u- 
nor cumpărători sau consuma
tori in condiții care afectează 
interesele celorlalți;

— cumpărarea de mărfuri de 
orice fel de către cumpărători 
individuali direct de la unitățile 
producătoare din depozite sau 
din alte locuri decit cele destina
te vfnzării mărfurilor către 
populație.

Prima faptă este sancționată 
cu amendă de la 300 lei la 2 000 
lei, sancțiune ce se aplică vîn- 
zătorului, iar a doua cu amendă 
de la 500 la 3 000 lei, cu pre- 
ciz.area că amenda se aplică în 
acest caz. cumpărătorului. iar 
angajatul care a vfndut bunul se 
face vinovat de Infracțiunea de 
abuz fn serviciu.

Răspunderea penală a lucrăto
rilor din comerț este angajată 
pentru faptele prevăzute de co
dul penal (delapidarea, furtul in 
paguba avutului obștesc, abuzul 
în serviciu, neglijența în servi
ciu, etc.). Legea nr. 3/1972 pre
cizează însă o serie de fapte 
care se încadrează în dispozițiu-

nilc < oduJui penal privind spe
cula, înșelăciunea la mfisurfllen- 
fp, înșelăciunea cu privire In 
<®litalea mărfurilor și obuzul în 
serviciu.

In .îlnrn faptelor incriminai® 
d'1 ’ odul penal sub aceste in
fracțiuni, EcgCH 3/1972 mni In
criminează și s.incli .'i’ .i/., < .i n- 
lare următoarele fapte, care a- 
duc o atingere directa activită
ții comercial»? ■.

— vînzarea sau mijlocirea vIb- 
zlrll. dc rijirc orice persoană în 
mod repetat, a unor produse* a- 
duse din străinătate In scopul 
sădit de « fi vlnduto In țară;

— mijlocirea de tranzacții 
Imobiliare sau mobiliare de c niro 
orice persoană in scopul obține
rii dc profiluri;

— Introducerea, dc către per
sonalul unităților comerciale în 
mod Ilegal dc* mărfuri. în ■ opul 
vinzărli lor in aceste unil&ți ;

— dosirea de mărfuri, de că
tre personalul unităților dc* co
merț. in vede-rea obținerii uncr 
foloase necuvenîte.

Aceste fapte Sînt considerate 
ca Bind acte de speculă și snne- 
tionăte ca nlare (cu Închisoare 
dc* la 6 luni la 5 ani).

O altă faptă incriminată de 
Lpgea 3/1972 ca abuz în serviciu 
și rare nu este prevăzută de 
rodul penal, este fapta angaj.ili- 
lor unităților . socialiste — in
diferent dacă sînt unități comer
ciale sail nu — de a vlndo măr
furi din alte locuri decit din cele 
special destinate acestui scop

fn legătură cu răspunderile șl 
sancțiunile pentru încălcarea 
normelor privind activitatea dc 
comerț interior, cu modul de a- 
plicare a sancțiunilor, organele 
constatatoare șl alic aspecte, 
legea mai șabilește următoarele» 

bunurile ce au făcut obiec
tul infracțiunilor prevăzute* in 
lege, cele ce nu servit la săvir- 
șirea contravenției, dacă sint al® 
contravenientului, precum și bu
nurile dobindite prin contraven
ție, sînt supuse confiscării ;

— contravențiile prevăzute do 
lege se constată de către orga
nele inspecției comerciale de 
stal și de către organele de con
trol ale organizațiilor de stat, 
iar plingerea împotriva lo» 
se soluționează de Judecătoria 
in a cărui rază teritorială a fosf 
săvîrșită contravenția;

— persoanele condamnate 
pentru infracțiunile prevăzute In 
lege nu pot ocupa funcții de 
gestionari sau de control finan
ciar, cu precizarea că și în ca"- 
zul infracțiunilor comise In ca
drul însărcinărilor de serviciu, 
cei condamnați, nu pot o» upqț 
timp de 3 ani de la executarea 
pedepsei funcția în care erau 
încadrați la dala comiterii faptei 
nici in unitatea unde au fosl 
angajați nici in altă unitate.

O deosebită contribuție în re
alizarea sarcinilor ce decurg din 
dispozițiile legale, la care ne-ara 
referit, o au echipele de control 
obștesc și toți oamenii muncii*, 
beneficiarii direcți ai activității 
de comerț. Este evident că nu
mai printr-o atitudine, fermă, 
principială, și vigilentă vor pu
tea fi curmale acele practici ce 
influențează în mod negativ 
activitatea comercială.

Horia NELEGA 
Procuror șef adjunct 

Procuratura Locală Petroșani

TIMP ȘI CONTRATIMP 
in accepțiunea 1.61.

Luna viitoare, intr-o serie de << 
magazine din Anglia, se va pre- >5 
zenta spre vinzare un nou pro-<\ 
dus denumit „KESP". Este vor-?? 
ba de o veritabilă premieră 
gastronomică: carnea artificia-<< 
Iă. $>

Acest produs al uzinelor din 
Coventry, sparținind firmei ?z 
Courîaulds, realizat din fasole 
obișnuită, produs care seamănă?? 
cu „o țesătură din fibre", va a- $$ 
vea fie gustul cărnii de vită, fie << 
al celei de pasăre. $>

în Anglia există o serie de 
alte companii care, de aseme- >? 
nea, lucrează Ia obținerea cărnii 
artificiale din fasole soia, dar ?z 
nu sub formă de fibre, ci de SS 
spaghete. Foarte aproape de in- << 
trarea in producție sint stațiile >> 
— pilot ale firmelor Spillers și << 
British Soil Products, care vor ?z 
produce carne artificială pentru << 
cirnațl. ??

Primul este acela al unei femei 
cu o fractură la gleznă care nu 
s-a vindecat timp de un an în 
condițiile tratamentului obișnuit 
dar s-a făcut bine în numai 
cîteva săptămîni ca urmare a 
unui tratament electric. Al doi
lea caz este cel al unui băiat 
de 14 ani suferind de pseudo- 
arlroză, localizată în zona li
biei, boală caracterizată prin 
faptul că oasele păstrează un 
aspect cartilaginos și moale. 
După numai trei săptămîni de 
tratament electric, libia s-a con
solidat și copilul a scăpat de 
amputarea piciorului. Nu se cu
noaște încă modul exact In ca
re electricitatea stimulează re
facerea osului. Medicul ameri
can Shamos crede că este vorba 
de un efect piezoelectric.

Definiția pe care dicționarele 
o dau conținutului noțiunii de 
TIMP se referă, printre altele, 
și la fazele sau momentele unei 
operații, ale unei acțiuni.

Dacă această noțiune este 
clară, pentru toată lumea nu 
același lucru se poate afirma 
despre conducerea sectorului 
I.G.L. Petroșani, care, ignorînd 
nu numai sensurile lexicale ale 
noțiunii, ci și răspunderile sale 
sociale față de cetățeni, a ajuns 
să acționeze în contratimp. O 
demonstrează și modul de des
fășurare a prezentelor lucrări 
de reparații capitale a teraselor 
de la acoperișurile blocurilor șl 
a Instalațiilor de încălzire de la 
centralele termice pe care sec
torul Petroșani al I.G.L. le exe
cută în cartierul Aeroport. Ac- 
ceptînd explicațiile date de in
ginerul șef adjunct al I.G.L..

13, servite fără nici un fel de 
jenă de șeful echipei de mun
citori : „n-avem materiale, nu 
ne-au sosit la timp instalațiile 
ele."

Adevărul însă e altul. .\i-l 
dezvăluie președintele blocului 
respectiv, tovarășul loan Cio
banii, care declară: „lot umf ul 
am păzit să nu distrugă zona 
verde și florile pe care, cu atî- 
la trudă le-am îngrijit, rugindu- 
mă de ei să termine mai repe
de reparațiile. Dar, pîuă a losl 
vară și calc’, s-a tras chiulul, 
făcîndu-se plajă pe acoperiș, 
sub motivarea că nu este cu c® 
se lucra, în timp ce lingă bloc 
zăceau materialele nefolosi'.e."

Devine de înțeles în acea^'ă 
situație de ce echipa de mun< i- 
tori n-a reușit să execute Iu. ră
rite decît la trei blocuri și mal 
sînt doar aliten de reparai. Des-

După părerea profesorului 
vest-german Max Knorr, epide
miile și intoxicațiile au distrus 
două civilizații înfloritoare ale 
antichității. El a ajuns la con
cluzia că în vechea Grecie, 
laria a fost boala care a 
terminat cursul istoriei", 
populind regiuni întregi și
piedicînd deseori ținerea Jocu
rilor Olimpice. In legende pot 
fi găsite și astăzi indicii cu pri
vire la metodele de combatere 
a malariei. Puternicul imperiu 
roman a suferit șl el de pe 
urma intoxicațiilor cauzate de 
țevile de plumb de la canaliza
re. Max Knorr crede că civili
zația modernă este amenințată 
de plumb și de gazele de eșa
pament !

Televiziune fără reflectoare

La bani

in 
în

Medicii se interesează actual
mente de două cazuri de vin
decare accelerată a fracturilor 
osoase cu ajutorul electricității.

V/////////////////ZZ//////////////////////Z/////ZZ////Z/////Z////////////////////ZW»

Struți 
din incubator

I 
s
î 
I

Pentru prima oară în ujlimul 
sfert de veac, in rezervația de 
la Asknnia Nova, din sudul U- 
crainei, s-a reușit obținerea de 
pui de struț african pe cale ar
tificială. Ouăle de struț au fost 
fuse in incubator și clocite timp 
de 43 de zile.

„Sudarea** elec
trică a oaselor

In Anglia a fost crea
tă o cameră de televiziu
ne < apobilă să distingă 
în întuneric obiecte ca
re nu se pot vedea cu o- 
(hiul lib' r. Ea poate li 
folosită de poliție 
raidurile de noapte,

contribuabil din 
California care refuză 
ii-și plăleasi a impozite- 
» s-a hotărît să joace o 
;sta inspectorului de lu 

fisc care il frecventa 
destul de des pentru a-i 
aminti de datoriile pe 
care le avea. Intr-una

Pe teme la ordinea zilei

navigație, in cercetările 
subacvatice și in vîn§- 
loare. Folosind un curent 
de 20 W, furnizează i- 
magini satisfăcătoare la 
o luminozitate de 0,2 mi- 
lilucși.

din zilele ac este
ferit conștiinciosului 
funcționar 50 saci, dînta- 
rind fiecare 18 kg și cu- 
prinzind impozitele sule 
restante — respectiv su
ma de 2 500 dolari 
mărunțiș.

Iulfu Keșeriu, — care răspunde 
de centralele termice în cadrul 
întreprinderii — cum că popu
lația a fost încunoștiințală de 
faptul că măsurile pregătitoare 
pentru sezonul de iarnă au fost 
luate încă din primăvară, îna
inte de 15 marlie!, lotuși nu pu
tem înțelege întinderea inadmi
sibilă a lucrărilor alît față 
grafic, cit mai ales față 
condițiile climaterice ale sezo
nului.

Și, pentru ca să nu vorbim 
despre toate punctele de lucru 
intirziale, ne vom opri atenția 
numai asupra cîtorva : centrala 
termică nr. 3 și terasele de la 
blocurile de pe slrada Păcii din 
cartierul Aeroport. La începutul 
lunii august, sectorul I.G.L. Pe
troșani și-a instalat forțele ope
rative la blocul nr. 20 situat 
imediat lingă complexul corner- 
< ial din Aeroport. Pe zona ver
de și pe partea carosabilă a stră
zii au fost depozitate materiale
le necesare lucrării, s-a desfăcut 
izolația acoperișului șl, în mod 
firesc ar fi trebuit să se intre 
într-un ritm constant de lucru. 
Reparațiile însă avansau extrem 
de inept. Motivul ? Aceleași 
justificări lipsite do o bază rea-

de 
de

pre calitatea lucrului făcut n® 
vom convinge curînd, după <<J 
ploile vor 
lor.

Locatarii 
cartierului 
și mai nedumeriți clnd asor iația 
le-a adus la cunoștință r :i a- 
nunțuri scrise, că, începînd cu 
data de 1 septembrie centrala 
nr. 3 nu va mai furniza apă 
caldă, deoarece va intra in lu
crările de reparații. La Început, 
unii au crezut că este vorba 
de-o gluma, dar iată că au tre
cut două săptămîni și centrala 
amintită stă cu cazanele desfă
cute, aruncate afară la intrare, 
așteplind ca lucrătorii sectoru
lui termic din cadrul I.G.L. să-șl 
facă datoria. Despre o eventua
lă furnizare a apei calde, nici 
vorbă. Vremea s-a răcit brusc 
șl prognozele anunță în 
nuare scăderi de 
iar în apartamente 
vine din co în ce 
suportat. Locatarii 
asigurările dale și r____
făcute de tovarășii din condu
cerea I.G.L. și asociației 'ă fi® 
respectate prin fapte.

inlra In elementul

din aceaslă parte « 
Aeroport au rămas

eonti- 
temj eralură 
climatul de
nial greu de 
așteaptă c» 
promisiu nil®

C. HOGMAN



4 DUMINICA 17 SEPTEMBRIE 1071

Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri

DINI ȚAKĂ ȘI DE I’ES'M’E HOTARE
viwfiimnirmmitirfir;;,-nu:r' .■/rrt,ttrrrfririrnHfNn{9ttftmtmrrrrtn:rrmfmtmefmn ,nntrtHifrrFmmMfntKnrftfinwrnnfmrr//ltrirtrr/mMiifjrr/fHrrwiMm/r»HHW///r/fn/ftMifirfffrfffnnfn/rfrrittfrnffwifriiritruu.

Vizita tovarășului Ion lîbirgbe Maurer
în Iugoslavia

BELGRAD 16 — Trimișii spe
ciali Agerpres, Sorin Strujan și 
Simian Morcovescu, transmit : 
Sîmbâlă dimineața, președinte
le Consiliului de Miniștri ai Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, împreună cu 
solia și-a continuat călătoria 
prin Iugoslavia, indreptindu-se 
spre Liubtiana, capitala Republi
cii Socialiste Slovenia.

Șeful guvernului român este 
Insotit de Emil Drăgăncscu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă româno- 
Iugoslavă de colaborare econo
mic u. și Vaslle Șandru, amba
sadorul României la Belgrad, 
precum și de Dușan Gligorievici, 
giembru al Consiliului Executiv 
Federal, președintele părții iu
goslave în Comisia mixtă iu- 
goslavo-română de colaborare 
economică, și Iso Njeqovan. 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

Pe aeroportul Brnik, in întîm- 
pinare au venit Stane KavciH. 
președintele Consiliului Execu
tiv al Adunării R.S. Slovenia, 
cu soția, șl alti reprezentanți ai

organelor de stat republicane șl

La sediul .Consiliului Execu
tiv al Adunării R.S. Slovenia, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
șt persoanele oficiale care îl în
soțesc au avut convorbiri cu 
Stane Kavcici și colaboratorii 
săi. A fost discutat stadiul ac
tual ni relațiilor economice, ex- 
primîndu-se dorința comună c’e 
a le extinde la nivelul posibili
tăților sporile pe care le cre
ează realizările economice Im- 
portante ale României si Slove
niei. O atontie deosebită s-a a- 
cnrdal posibilităților de coopera
re între întreprinderi românești 
șl slovene in producția de auto
turisme, utilaj hidroenergetic, 
utilaj pentru industria alimen
tară. în producția electrotehni
că și electronică, relevîndu-sc 
necesitatea contactelor directe 
între reprezentanții întreprinde 
rilor în vederea găsirii domeni
ilor de Interes comun. Expri- 
mindu-se satisfacția pentru ac
țiunile de cooperare între insti
tute științifice și tehnice, s-a

menționat necesitatea extinderii 
lor In continuare.

După încheierea convorbirilor 
la solicitarea reprezentanților 
presei, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a făcut o scurlă declara
ție, subliniind că întilnirea cu 
conducătorii R.S. Slovenia a o- 
ferit posibilitatea de a analiza 
condițiile în caro se pot dezvol
ta relațiile între întreprinderi 
românești șl sloveno, în cadrul 
concepției de ansamblu caro 
conduce activitatea de dezvol
tare a relațiilor dintre România 
și Iugoslavia.

Președintele Consiliului Exe
cutiv al Adunării Republicii So 
cialisle Slovenia, Stane Kavcici 
împreună cu solia, au oferit un 
dejun în cinstea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România. Ion 
Gheorghe Maurer, și a soției 
sale. în cursul dejunului, des
fășurat lnlr-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost rost’te 
toasturi.

In cursul după-amie7ii, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer șl 
persoanele care îl însoțesc au 
vizitat orașul Liubliana.

Un raport al 
Consiliului O.N.U. 

pentru Namibia
NEW YORK 16 (Agerpres). - 

Perpetuarea ocupării ilegale do 
către Republica Sud-z\frican<1 a 
Namibiei reprezintă o primejdie 
pentru cauza păcii și securității 
— aceasta este concluzia la ca
re au ajuns membrii Consiliu
lui O.N.U. pentru Namibia. In 
raportul Consiliului cu privire 
la situația din această tară, pre
gătit pentru apropiata sesiune 
a Adunării Generale, se arată 
că In cursul ultimului an guver
nul Republicii Sud-Afi ic.mo a 
continuat să-și consolideze pozi
țiile în Namibia și să ducă o 
politică de‘ subminare a integri 
tătii teritoriale și naționale o a- 
cestei țări, în pofida hotărlrilor 
O.N.U. Comitetul recomandă A- 
dunării Generale să confirme 
responsabilitatea O.N.U. pen
tru situația din Namibia și drep
tul inalienabil al populației n 
cestei țări la autodeterminare și 
independentă. Comitetul conside
ră necesar ca Adunarea Genera
lă să se adreseze Consiliului de 
Securitate cu cererea de a Între
prinde măsuri eficiente în vede- 
ț.ea retragerii tuturor trupelor și 
înlăturării administrației R.S.A. 
de pe acest teritoriu.
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înalte distincții acordate
unor metalurgiști pentru

merite deosebite
in munca

Cu prilejul „Zilei metalurgis
tului", prin decret ol Consi
liului de Stat, au fost conferite 
120 ordine și 250 medalii ale 
Republicii Socialiste România 
unui număr de 370 muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri, 
care lucrează in unități din in
dustria metalurgică, pentru 
merite deosebite în muncă și 
activitatea desfășurată în.dez-

voltarea industriei metalurgice.
Au fost decorafi metalurgiști 

de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Combinatul siderur
gic Galați, Combinatul side
rurgic Reșifa, Uzina metalurgi
că lași, Uzina de prelucrare a 
aluminiului Slatina, Uzina me
talurgică de metale neferoase 
Copșa Mică, uzina „Laromet" 
București șl din alte întreprin
deri.

i

s

l

Ziua metalurgistului, o nouă
Atacuri aeriene, de infanterie și artilerie lansate de forjele 

armate israeliene asupra unor zone din sudul Libanului
BEIRUT 16 (Agerpres). — Uni

tăți israeliene de infanterie blin
data sprijinite de avioane, au 
pătruns, la 16 septembrie pe 
teritoriul Libanului, prin secto
rul central al graniței israelo- 
libaneze. lungă de 80 de kilo
metri, înainlind pe o distantă 
de aproximativ 20 de kilometri 
In sudul tării — a anunțai un 
purtător de cuvînt militar liba
nez.

Comunicate succesive ale Co
mandamentului armatei libane
ze, date publicității în cursul 
zilei, au Informat că forțele ar
mate libaneze au angajat Iurte 
violente cu unitățile israeliene, 
reușind să oprească înaintarea 
acestora spre nord-vest, în re
giunea Kana. Forțele armate 
Israeliene au trebuii să se re
plieze spre localitatea Jouaya.

situată la 10 kilometri de Tyr, 
in urma unei lupte în cursul 
căreia patru soldați libanezi au 
fost răniți și trei blindate dis
truse. Comunicatele libaneze 
menționează pe de altă parte, 
că avioane israeliene au survo
lat. în prima parte a zilei, Bei
rutul și au bombardat tabăra 
refugiatilor palestinieni Naba- 
tiyeh, precum și alte obiective 
situate în sectorul Khraibe-Ibl 
Saki și Khiam (sud-vestul Liba
nului). Se precizează că artile
ria antiaeriană libaneză a Inter
venit, obligind avioanele israeli
ene care au survolat Beirutul 
să se replieze. In cursul după- 
amîezii, aviația israeliană a bom
bardat regiuni situate în zona 
Rachaya-Foukhar din sectorul 
Al-Arkoub, situat în sud-estul 
tării.

TEL AVIV 16 (Agerpres). - 
Forțele armate israeliene au 
lansat la 16 septembrie, atacuri 
aeriene, de infanterie și artile
rie asupra bazelor comando
urilor palestiniene aflate în su
dul Libanului, pătrunzînd pe o 
distantă de 20 kilometri pe te
ritoriul libanez — a declarat 
purtătorul de cuvînt militar is- 
raelian. El a menționat că forte 
ale infanteriei blindate Israeli
ene au întreprins Incursiuni în 
13 sate libaneze. Purtătorul de 
qivînt a declarat, de asemenea, 
că aviația israeliană a bombar
dat alte 10 localități în care se 
află tabere palestiniene, ampla
samente și baze. Principalul car
tier general al comandourilor 
palestiniene din sudul Libanu

lui, situat în localitatea Naba- 
tieh a fost bombardat, de ase
menea — a declarat purtătorul 
de cuvînt.

BEIRUT 16 (Agerpres). — Ca 
urmare a situației din sudul tă
rii, cabinetul libanez s-a întru
nit în sesiune extraordinară, 
sub conducerea președintelui 
Suleiman Frangieh și a hotărît 
decretarea stării de urgentă pe 
întreg teritoriul national. Parla
mentul s-a reunit, de asemenea, 
în sesiune extraordinară, pen
tru a examina situația creată. 
După cum anunța agenția Fran
ce Presse, primul ministru Saeb 
Salam a declarat, în fata Parla
mentului, că bilanțul luptelor 
desfășurate în sudul tării se ri
dică Ia 17 militari morti și 7 
răniți, de partea libaneză.

■ BHB

La Berlin, a avut loc ver
nisajul unei expoziții de artă 
populară romanească — tapise
rie și ceramică. La festivitate 
au participat locțiitorul minis
trului culturii al R.D.G.. Kurt 
Bork și alte persoane oficiale.

Consilierul special al pre
ședintelui Nixon pentru proble
mele securității nationale, Hen
ry Kissinger, și-a încheiat, vi
neri seara, turneul efectuat la 
Moscova, Londra și Paris. Vi
neri, el a fost primit de preșe
dintele Franței, Georges Pom
pidou.

< Capitala Finlandei găzdu
iește, incepînd de la 15 septem
brie. o nouă ediție a tradițio
nalului „Tîrg de la Helsinki", 
consacrat in acest an bunurilor 
de consum. Pe o suprafață de 
13 000 metri pătrați. prezintă 
măriuri 208 expozanți, reprezen- 
tind peste 700 firme din 23 
țări.

Prezentă pentru a cincea oa
ră la acest tirg. România ocu
pă un pavilion in care expun 
mărfuri 17 întreprinderi de co
merț exterior și centrale Indus
triale.

Comitetul Națiunilor Uni
te pentru utilizarea pașnica a
spațiului cosmic și-a încheiat 
dezbaterile pe anul 1972. El a 
aprobat raportul asupra activi
tății sale, raport destinat Adu
nării Generale a O.N.U. Docu
mentul include recomandarea ca 
șforturile în vederea elaboră
rii textului tratatului privind 
reglementarea activității omului 
pe Lună să continue.

+ in localitatea kenyană 
Nakuru, situată la 180 kilome
tri de Nairobi, au avut loc con
vorbiri intre președintele Cipru
lui, Makarios, care se află in
tr-o vizită fn Kenya, și preșe- 
qintele țării gazdă, Jomo Keny
atta.

+ Organizația Mondiala pen- 
tju sănătate (O.M.S.) a anunțat 
0, de la 1 ianuarie pînă la 12 
septembrie 1972, s-au înregistrat 
in lume 51 509 cazuri de vario
lă. Dintre acestea, 16299 de 
îmbolnăviri au fost localizate in 
Africa, in special in Etiopia — 
14 532.

< Campionul român Ilie 
Năstase s-a calificat in semifi
nalele turneului internațional 
de tenis de la Seattle (Washing
ton). In „sferturi", Ilie Năstase 
a obținut o victorie facilă cu 
6—1, 6—1 in fața jucătorului a- 
rperlcan Sherwood Stewart.

„Le Monde Diplomatique":

ACCENTE NOI ÎN MEXIC
De peste doi ani, de cînd se 

află la conducerea Mexicului, 
președintele Luis Echeverria Al
varez încearcă să impună un 
stil nou de guvernare și să in
troducă accente noi in viata po
litică și economică mexicană.

Această administrație este 
conștientă de necesitatea pro
movării unor anumite reforme 
economice și sociale. In cursul 
ultimilor 30 de ani, Mexicul s-a 
angajat în m->d hotărît pe calea 
industrializării. Avîntul econo
mic nu a fost însă însoții de o 
ameliorare substanțială a distri
buirii venitului și nu a făcut 
decît să accentueze dezechili
brul regional, fn afara unor 
centre urbane industrializate c 1 
Mejrico, Guadalajara sau Mon
terrey, numeroase regiuni mar
ginale se află încă la stadiul 
unei economii cu puternice ac
cente de subdezvoltare. In timp 
ce 10 la sută din privilegiall 
beneficiază de 50 la sută din ve
nitul national, jumătate din 
populație nu primește decit 1 1 
la sută. Pentru a face fată a- 
cestei șițuafij, actualele oficia
lități rpexfcane au adoptat un 
plan menit stimuleze dezvol
tarea tării, în ansamblul ei. Și 
nu la întimplare președintele 
Echeverria 9 hotărît să dea prio
ritate agriculturii. In prezent,

agricultura nu participă decit cu 
12,4 la sută la formarea produ
sului național brut, cu un ritm 
de creștere de 4,3 la sută, în 
timp ce alte sectoare ale econo
miei (industria metalurgică, in
dustria chimică, industria con
structoare de mașini) înregis
trează un ritm de 10 la sulă. De 
asemenea, există o mare dispro-

Din presa străină
porjie între veniturile agricole 
și cele industriale, ultimele fiind 
de 6 ori mai mari. Există, jn- 
t[-adevăr, zone agricole moder
ne și rentabile, îndeosebi în 
nordul tării, dar pe ansamblul e- 
conomiei, agricultura continuă 
să rămlpă principala sursă de 
dezechilibru regional, economic 
și social.

Reforma agrară a determinat, 
deșigur, șc.hiș)băn profunde în 
structura agricolă mexicană și a 
zjmeliorât condițiile de trai a 
ijumerdșl tărații, dar, în aqșaițț- 
bîu, ea nu este considerată 
îgcheiată. In prezent, îrj Mexic 
rpui există aproximativ 2 rai- 
ljOâne de tăr.api fără pămlnt. îji 
flecafe an, 150 000 de săteni e-

migrează spre orașe în căutarea 
unor servicii. Dar, creșterea mîi- 
nii de luciu urbane este mai ra
pidă decit crearea unor posturi 
noi, astfel incit, în prezent, a- 
proximativ 20—30 la sută din 
populația activă este redusă la 
șomaj. Pentru a crea noi locuri 
de muncă, președintele Echever
ria preconizează o reojientare a 
investițiilor și favorizarea des
centralizării industriale. Pentru 
a corija dezechilibrul actual, el 
a inițiat un început de refor
mă fiscală, ceea ce ar permite, 
în ultimă instanță, promovarea 
unei veritabile politici de redis
tribuire a veniturilor. Pentru a- 
niil 1972, investițiile publice s-au 
ridicat la 32 000 milioane de 
pesos (16,4 la sută mai mult ca 
{n 1971). Pentru a veni în aju- 
tQjyl - întreprinderilor mici și 
ipijlocii, președintele a creat 
„F&pdo National de fomento ln- 

", organism destinat să 
fjnanteze construirea a încă 1167 
de întreprinderi noi și să fur
nizeze locuri de muncă pentru 
aproximativ 50 000 de muncitori.

Trebuie menționat însă că toa
te aceste initiative întlmpină o 
puternică rezistență din partea 
G^rcurilor conservatoare, potriv
nice oricăror schimbări șl dor
nice să-șl păstreze privilegiile.

Ia 17 septembrie, pentru pri
ma dată la noi in țară, se săr
bătorește anul acesta „Ziua me
talurgistului", omagiu adus bi
centenarei tradiții in meșteșu
gul plămădirii și prelucrării 
metalului pe pămintul țării 
noastre. Deși străveche ca preo 
cupare, metalurgia a devenit în 
România o ramură de actlvita 
tc de largă amplitudine abia în 
anii construcției socialiste. Este 
cunoscut faptul că In 1938 re
venea pe locuitor cantitatea de 
numai 18 kg oțel, corespunză 
tor producției maxime — 
220 000 tone. Dezvoltarea Impe 
tuoasă a acestei ramuri și așe
zarea ei pe baza principiilor 
tehnolgice moderne a fost posi
bilă in condițiile Industrializării 
socialiste. Grija acordată meta
lurgiei in cadrul politicii de in 
vestltii a asigurat nu numai 
dezvoltarea ei într-un înalt ritm 
ci șl, in mod deosebit, creșterea 
continuă a eficientei sale eco 
nomice.

De Ia an la an, de la un cin
cinal la altul, peisajul industri
ei noastre metalurgice a deve 
nit tot mai dens, tot mai bogat 
La Galați. Hunedoara, Reșița 
Buzău, Roman, Cimpia Turzil, 
București și Slatina au fost pu 
se in funcțiune obiective de 
mare amploare. In același timp 
au fost reconstruite, moderniza
te și dezvoltate un mare număr 
de întreprinderi, producția și 
munca au fost mai bine organi
zate, s-a intensificat introduce 
rea tehnologiilor moderne de 
fabricație în toate unitățile pro 
ductive. Zestrea industriei me
talurgice s-a îmbogățit cu fur 
nale de 1 700 mc, o oțelărie bo
gată pe convertizoare, Iaminoa 
re de tablă groasă și benzi la 
rece, fabrici de aglomerare cu 
capacități corelate cu volumul 
furnalelor. întreprinderi de pro
duse cărbunoase șl de prelucra
re a aluminiului și alte mari și 
puternice unități.

In cadrul complexei opere de 
industrializare a țării, industria 
siderurgică cunoaște și in anii 
actualului cincinal ritmuri înal
te de creștere. Este semnifica 
tiv de relevat faptul că, în 1975, 
producția de oțel pe locuitor, 
unul dLn cel mai expresivi In

dicatori ai potențialului econo
mic al unei țări, va atinge pes
te 450 kg, nivel apropiat de 
cel al unor state europene cil 
industrie dezvoltată. Sub acest 
aspect, merită a fi relevată ci
fra de 10 milioane tone de oțel 
ce uimează să fie elaborată în 
România anului 1975, cu peste 
50 la sută mai mult decît s-a 
obținut in 1970, însemnate can 
lități de laminate, țevi, alumi
niu și alte produse. Aceasta va 
ridica gradul de acoperire cu 
metal a necesităților economiei 
element de importanță deosebi 
tă pentru menținerea ritmurilor 
ridicate de dezvoltare și de di 
minuare a Importului.

In scopul obținerii acestei 
masive creșteri de producție, in
dustriei metalurgice îl sini alo
cate însemnate fonduri de in
vestiții. Sint stabilite programe 
complexe de măsuri vizînd creș
terea capacităților de producție 
prin modernizare a unor sec
toare existente și punerea în 
func|lune a unora noi. Printre 
acestea se numără darea in ex
ploatare a oțelăriei nr. 2, de Ia 
Galați, a furnalului nr. 9 de 
1 000 mc de ia Hunedoara, a 
uzinei de oțeluri aliate de la 
Tirgovișle, obiectivul cu cel 
mai înalt grad de tehnicitate ai 
industriei noastre metalurgice. 
Uzina de la Tirgoviște va fi 
specializată pe elaborarea și 
prelucrarea în bare a otelurilor 
de scule, prelucrarea în profile 
a oțelurilor aliate și înall aliate 
și a celor inoxidabile și refrac
tare. Ponderea otelului elaborat 
in convertizoare cu oxigen va 
crește. Se va dubla producția 
de o|-1 obținut în cuptoare e- 
lectrice, scăzind in același timp 
ponderea producției de oțel rea
lizată in cuptoare Siemens Mar
tin.

Caracteristica principală a In
dustriei metalurgice pe acest an 
continuă să rămină ascensiunea 
rapidă a producției de metal a 
țării, concomitent cu îmbunătă
țirea substanțială a structurii 
sale. In acest fel ea va pune la 
dispoziție, în special industriei 
constructoare de mașini — unul 
din principalii beneficiari — 
materii prime do înaltă calita
te, care să permită producerea

de mașini. utilaje șl instalații 
cu gabarite reduse și indici e- 
conomici ridicați, in intervalul 
1970—1972 s au creat noi sorti
mente cum sint benzile late din 
oțel lamina! la cald și ia rece 
table groase din noi mărci de o 
țeluri pentru cazane și construc
ții navale, țevi din oțel Inoxi 
dabil. rezistente la temperaturi 
(nalte pentru industria energe 
tică și chimică. Au fosl aslmi 
late produse ale metalurgiei 
destinate să creeze condiții de 
inleqrare a fabricației unor pro
duse străine, așa cum eSte ca 
zul autoturismului Dacia—1300. 
autocamionului și autobuzului ro
mânesc, a cazanului cu abur 
Babcook. Numeroase produse 
ale metalurgiei feroase și nefe
roase realizate în această peri 
oadă au înlocuit cu succes im
portul, și totodată au pătruns in 
condiții de competitivitate pe 
piața mondială a metalului.

îmbunătățirea calitativă a 
muncii fiirnaliștilor, otelarilor și 
laminatorilor este oglindită șl 
de faptul că ei și-au propus ca 
aproape 76 la sută din sporul 
de producție prevăzută în acesl 
an să fie obținut pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Pentru îndeplinirea acestei sar
cini, în flecare unitate se în
treprind măsuri în scopul uti
lizării mai bune a capacităților, 
găsirea de noi soluții de valo
rificare în condiții de eficientă 
sporită a resurselor de materii 
prime, mecanizarea operațiilor 
de transport și manipulare. Edi
ficatoare în acest sens sînt rea
lizările dobîndite în realizarea 
obținerii cocsului brichete pe 
baza unui brevet românesc, ca
re folosește materia primă indi
genă. in cea mal mare parte

cărbuni energelid necocsliica- 
blli. Dotarea industriei metalur
gice cu instalații și utilaje mo
derne, ridicarea productivității 
instalațiilor exlslente prin me
canizări șl automatizări. mica 
mecanizare șl înzestrare prin 
autodolare. au condus la îmbu
nătățirea condițiilor de lucru 
ale siderurgiștiior. O preocupa
re majoră este cea îndreptată 
spre eliminarea factorilor care 
conduc la poluarea mediului 
înconjurător, prin introducerea 
de filtre și prin epurarea ape
lor reziduale.

in ansamblul preocupărilor 
tinzînd la snorlrea eficienței e- 
conomlce, un loc deosebit II 0- 
cupă reducerea cheltuielilor de 
producție.

Bilanțul bogat în realizări cu 
care siderurgiștii țării intimpi- 
nă ziua lor este închinat în a- 
cest an și aniversării proclamă
rii Republicii. Astfel, oamenii 
temperaturilor înalte au acumu
lat in perioada de la începutul 
actualului cincinal un avans im
portant de ore și zile. El se ma
terializează între allele în rea
lizarea unei producții suplimen
tare de peste 1 f 000 lone cocs, 
130 000 tone fontă, mai mult de 
100 000 tone otel, c’rca 140 000 
tone laminate finite pline, a- 
proape 3 800 tone aluminiu pri
mar și 3 100 tone alumină.

Rezultatele obținute confirmă 
hotărîrea și abnegația cu care 
colectivele de metalurgist» în
făptuiesc prevederile Congresu
lui al X-lea ai P.C.R., sarcinile 
trasate de Conferința Națională 
a partidului din iulie 1972. El 
sînt ierm angajați in realizarea 
înainte de termen a actualului 
cincinal.

Gheorghe IEVA

i Grupul școlar de petrol I

’’Mlk-sj publicitate
ÎNCHIRIEZ atelier spațios, în curte, central. Petroșani 

— Republicii 57 — Adam.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Sin Du
mitru, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cerchczan 
Ion, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.

VIND ataș motocicletă I.J. str. Petru Groza 27 Petroșani

(Urmare din pag. 1) început: renovarea clădirilor, 
9 Izvoarelor, Înlăturarea fiiiiw- 
lor. In anql 1954, doctorii <ju 
ipcadrat băile Bardejov prin- 
t’rp cole mai importante zgpe 
stațiuni balneare din €ehoș[o- 
yjîcha, cu toate că în prezșhț 
dispune numai de 450 paturi 
pentru pacienti. Constructorii 
au păstrat clădirile băilor îp 
înfățișarea lor inițială și pu a.u 
distrus monumentele vechi ale

ne£<ilă suficientă pentru trei 
roii de pacienti zilnic. Specia
liștii au hotărît, însă, a nu se 
depăși capacitatea maximă de 
1 200 pacienti zilnic — pentru 
a rămlne o rezervă de apă și 
pentru ca pacienții să aibă ce
le mai bune condiții de trata
ment. Astfel a apărut concep
ția de perspectivă pentru con
struirea dejinitiyă a stațiunii, 
pînă în anul 1980...

spitalizare încă 250 paturi pes
te doi ani, iar în alt institut de 
spitalizare, care începe să se 
construiască, de asemenea un 
număr considerabil de paturi. 
Un alt număr de paturi vor fi 
recuperate prin reconstrucția 
clădirilor care in prezent ser
vesc altor scopdri.

Băile Bardejov sînt atractive 
nu numai datorită izvoarelor 
minerale, dar și împrejurimilor.

d? venit vestite datorită calită
ții curative a apelor, iar sta
țiunea — drept un centru cu 
6 viață culturală bogată. In 
secolul optsprezece și nouă
sprezece vin aici la tratament 
nobilii, reprezentanții celor 
mai bogate pături ale societă
ții de atunci, și tarul rus A- 
lexandru, împăratul austro-un- 

'osef II; în anul 1809 a 
aici tratament soția îm

păratului Napoleon, Maria-Lui- 
2a și^alții. Funcționa și un tea
tru pe unde au trecut în tur
neu cei mai vestiți artiști din 
Viena, Budapesta, Praga, Var
șovia, Berlin, precum și din 
celelalte orașe mari din Euro
pa.

In 1910, unul din anii de glo
rie ai stațiunii balneare Barde
jov, erau la dispoziția pacien- 
tilor 1785 de camere.

Peste regiunea carpatică au 
trecut două războaie mondiale. 
Primul a pricinuit însemnată 
pagube stațiunii și pentru Un 
timp îndelungat a întrerupt 
funcționar» 3 izvoarelor. Al doi
lea război mondial aproape că 
le-a Îngropat. In anul 1945, fp 
stațiune a început viata de la

artei arhitectonice. Din anul 
1966 se construiește foarte 
mult in stațiunea Bardejov, se 
realizează programul de reno
vare al vestitelor izvoare cu 
conținut de fier, carbon, clor, 

sodiu, de iod, cu hidrogen 
sulfurat, hidrocarbon. Conform 
prospecțiunilor hidro geologice, 
în subsolul acestei văi înguste 
se găsește o cantitate de apă mi-

Astă.zi deja se conturează 
noua înfățișare a stațiunii bal
neare de 725 ani. In spatele 
casei băilor se înalță clădirea 
balneoterapiei, în carp, anul 
viitor, vor face 1 350 tratamen
te pe zi. Clădirea cu patru eta
je va fi legată de casele Alz- 
beta, Astoria și mai lîrziu șl 
cu institutul medical. Pacicntii 
vor avea în acest institut de

In apropierea băilor qflă ves
titul muzeu al Slovaciei de 
est cu construe.Iii din lemn clin 
secolele trecute, capodopere 
ale arhitecturi populare. In 
general întreg orășelul Barde- 
jov osie un monument valoros 

,— oraș care și-a păstrat carac
terul lui străvechi medieval. 
Interesante sint casele patricie
nilor din piața largă — sini a-

In anul 
declarat

îi
ici peste patruzeci, bastioanelo 
și o parte din zidurile vechi a- 
le ofașului, biserica parohială 
gotică de la începutul secolu
lui al XIV-lea cu unsprezece 
altare gotice laterale, ceea ce 
reprezintă cel mâi bogat in1 pri
or original gotic din Euiopa 
centrală. Primăria orașului, in 
stilul renașterii, este mărturia 
bogăției și strălucirii medieva
lului oraș Bardejov. Astăzi se 
află în ea expoziția istorică a 
Muzqului Sarisski. 
1952, orașul a fost 
drept rezevație de ocrotire a 
monumentelor. După Bratisla
va, capitala Slovaciei, este cea 
mâ.l vestită rezervație urbană.

In sezonul din acest an, au 
fost la tratament in stațiunea 
Bardejov peste 10 000 de paci- 
ehfi din Cehoslovacia $i din 
străinătate. Interesul pentru 
tratament este foarte mare ; 
Înainte de începerea sezonului 
era ocupată întreaga capacita
te a caselor medicale Alzbeta, 
Astoria, Helios, Valentina,.Kla
ra, Dukla și altoie. încă în a- 
cest an va fl dat în funcțiune 
in vecinătatea băilor un hotel 
cu 132 paturi, restaurant, co
fetărie Și altele.

PITEȘTI
Str. Cimitirului nr. 10
ANUNȚĂ

S t- 1susținerea unui nou concurs de admitere pentru școala 1 
profesională — învățămînt de zi — la data de 21 septem
brie 1972 la următoarele meserii: •

® sondori mecanici foraj-extracție
® lăcătuși mecanici foraj-extracție
® sudori
® lăcătuși construcții metalice
® mecanici utilaje construcții și terasamente. I

Înscrierile pentru concurs se tac pînă la claia de 20 |

septembrie 1972 inclusiv.
Informații suplimentare la secretariatul școlii.

----------------------------------- 1

REGIONALA 
DE CĂI FERATE 

DEVA 
ANGAJEAZĂ 

prin concurs, în conformitate cu Legea nr. 
12 1971.

• UN ȘEF SECTOR CLĂDIRI pentru raza 
de activitate Petroșani-Călan, cu sediul în 
Petroșani.

CONDIȚII DE STUDII: să tic absolvent al unei școli 
tehnice de maiștri construcții.

Salarizare conform ll.C.M 914 1968.

Relații se pot obține la telefon 13920, interior 570 De
va sau Petroșani, secția L 4 (C.F.R.) telefon 1730. interior 
241-213.

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon i 16Q2 I {Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 39fl


