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Intr-o atmosferă de efervescentă creatoare

CONGRES

Citadela cărbunelui 
la virsta maturității

WILHELM NEAG.
prim-secretar al Comitetului orășenesc P.C.R., 

președinte al Consiliului popular orășenesc Lupeni

Insuflețitele dezbateri ale Tezelor și proiectului de Di
rective pentru cel de-al X-lea Congres al P.C.R., de către 
organele și organizațiile de partid din Lupeni, au eviden
țiat cu pregnanță aportul oamenilor muncii din orașul nos
tru in contextul dezvoltării societății socialiste, atit în cei 
25 de ani de la eliberare cit și in etapa actuală și de pers
pectivă.

In cei trei ani scurși din actualul cincinal, ca o conse
cință a alocării unor importante fonduri de la bugetul sta
tului in scopul modernizării întreprinderilor și lărgirii ca
pacităților de producție, condițiile de muncă s-au îmbună
tățit, simultan cu productivitatea crescîndă și salariul real,

L U PE N r ® O

fapt care a condus la o ridicare continuă a nivelului de 
trai.

Mina Lupeni, unitate puternică, cu vechi și prestigioase 
tradiții, și-a sporit producția de cărbune de la 1 521 000 tone 
în 1965 la 1 700 000 tone in 1969, ceea ce reprezintă un 
„salt' de 11,6 la sută. Raportindu-ne la aceeași perioadă, se 
constată că productivitatea muncii înregistrează un plus de 
31 procente.

La preparația Lupeni, care înnobilează cărbunele ex
tras din adîncuri de harnicii mineri, s-a mărit simțitor ca
pacitatea de preluare și prelucrare. Astfel, în anul trecut 
cantitatea de cărbune supusă preparării a fost cu 201 000 
tone superioară celei din 1965.

Fabrica de fire artificiale „Viscoza" din orașul nostru 
a realizat in 1968 o producție globală cu 18 la sută mai 
mare decit cea obținută la începutul cincinalului, produc
tivitatea valorică sporind cu 18,6 procente. îmbunătățirea 
neîntreruptă a activității de producție a influențat intr-un 
mod pozitiv și dinamica salariului mediu, care la mina Lu
peni a crescut cu 16,3 la sută, iar la F.F.A. „Viscoza" cu 
11,1 la sută, considerind aceleași repere temporale. Trebuie 
să se menționeze că partea covirșitoare a sporurilor de pro
ducție a fost urmarea măririi capacităților productive, in
troducerii utilajelor și mecanismelor cu înalt randament și 
mecanizării lucrărilor grele, care solicită volum considera
bil de muncă fizică. In cei 3 ani s-au investit în această di
recție 130 milioane lei la mina Lupeni, 15,8 milioane la pre- 
parație și 10 milioane la F.F.A. „Viscoza".

♦ Continuare in pag. a 2-a

Faza finală a celui de-al IX-lea 
Concurs al artiștilor amatori

Intre 9 și 18 august se va organiza Ia București faza fi
nală a celui de-al IX-lea Concurs cu participarea a 439 de 
formații de diferite genuri cuprinzind 15 400 artiști amatori, 
reprezentanți ai tuturor județelor țării. Spre deosebire de e- 
dițiile anterioare, avind în vedere diversitatea spectacolelor, 
faza finală se va desfășura in trei săli de concurs, forma
țiile fiind grupate pe tipuri și genuri artistice asemănătoa
re. De asemenea, formațiile vor susține programe in afara 
concursului pe multe alte scene din Capitală — in întreprin
deri, cluburi, case de cultură, parcuri, estrade.

Conform prevederilor regulamentului de concurs cele 
mai valoroase formații vor fi premiate pe baza aprecierilor 
făcute de un juriu central alcătuit din personalități de sea
mă ale vieții noastre cultural-artistice. Această amplă și tra
dițională manifestare a talentului artistic al oamenilor mun
cii de la orașe și sate se va încheia la 20 august printr-un 
spectacol de gală susținut de formațiile laureate șî premiate.
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Pe traiectoria marii întreceri

Cuvîntul dat a devenit faptă
La redacție continuă să so

sească in aceste zile, un nu
măr din ce în ce mai sporit 
de vești de la colectivele ti
ni tăților economice ale Văii 
Jiului, care întîmpină apro
piatul Congres al partidului 
și aniversarea Eliberării pa
triei cu un avint și o rodnicie 
în muncă fără precedent, ob- 
ținînd realizări remarcabile 
in producție și consemnînd pe 
graficele întrecerii socialiste 
depășiri mari ale planului pe 
șapte luni, îndeplinirea anga
jamentelor luate. Consemnăm 
și noi în ziar, însoțite de sti
ma și laudele cuvenite, fap
tele de muncă, în care • au 
materializat cuvîntul dat par
tidului următoarele colective i

„Viscoza“ Lupeni
O neîntreruptă efervescență 

au cunoscut în activitatea de 
producție secțiile Fabricii de 
fire artificiale „Viscoza*1 din 
Lupeni in toate aceste șapte 
luni de ‘ ' 
Puternic 
mentele 
X-lea al 
sarea în 
de veac 
triei, lucrătorii fabricii. în frun
te cu comuniștii, n-au precu
pețit energia și potențialul lor 
de muncă. îndeplinindu-și 
sarcinile de plan și angaja
mentele luate. Colectivul de

la „Viscoza** a depășit planul 
producției globale pe șapte 
luni cu 215 000 lei, cel al 
producției marfă cu 365 000 
lei. Cu 3,3 tone a fost depășit 
de asemenea planul de fire 
de mătase, iar la sulfura de 
carbon cu 25 tone.

Economiile realizate, 
reducerea prețului de cost in 
semestrul I. se cifrează . la 
300 000 lei.

Prin sporurile inscihnate 
obținute la producție, colecti
vul harnic și priceput al fa
bricii a îndeplinit totodată un 
șir de obiective din angaja
mentul de întrecere luat în 
cinstea Congresului. Astfel, la 
producția marfă angajamentul 
luat a fost depășit cu 5 000 
lei iar la viscoză 4- sfoară, 
ca și la sulfură de carbon, .an
gajamentele luate (3,8 și, res
pectiv 25 tone) au devenit și 
ele fapt împlinit o dată' 
ultima zi a lunii iulie.

prin

cu

H1

întrecere pasionantă, 
mobilizați de docu- 
pentru Congresul al 
P.C.R. și de aniver- 
august a unui pătrar 
de la eliberarea pa-~

a

I.I.L. Petroșani
Cu realizări care reflectă 

existența în întreprindere 
unui climat deosebit de mun
că și de căutări pentru pu
nerea în valoare a rezervelor 
interne de sporire a produc
ției și a productivității mun
cii, întîmpiriă Congresul par
tidului și vrednicii lucrători 
din industria locală de stat. 
Colectivul I.I.L. Petroșani, în-

drumat cu competență de or
ganizația de partid în rezol
varea sarcinilor economice, a 
dobîndit un șir de succese 
la realizarea indicatorilor de 
plan pe cele șapte luni. Pro
ducția globală planificată pe 
această perioadă a fost depă
șită cu 764 000 lei întreeîn- 
du-se angajamentul luat cu 
414 000 lei ; producția marfă 
reajjzată depășește cu 382 000 
lei sarcina de plan și cu 
162 000 lei angajamentul ; s-au 
produs peste plan mobilă in 
valoare de 629 000 lei — cu 
429 000 lei mai mult decît in 
angajament, binale cu 571 mp 
mai mult decit planul și cu 
171 mp peste angajament, 30 
tone vată de croitorie — cu 
24 tone mai mult ca in an
gajament. In același timp au 
fost introduse în producții—C> 
sortimente noi de produse în 
loc de 5 cit s-a prevăzut în 
angajamentul pe 7 luni.

La baza succeselor între
prinderii au stat, alături de 
hărnicia lucrătorilor, măsuri
le de organizare științifică a 
producției și muncii, îmbună
tățirile din fluxul tehnologic 
la timplăriă Livezeni și Pe
troșani ca și în carierele de 
piatră, dotarea unităților -cu 
utilaje de randament mai

La înccputyl acestui an, a- 
tunci ci nd minerii abatajelor 
Petrilei au dat ton prodigioasei 
emulații a vredniciei pentru a 
cinsti Congresul partidului cu 
roade cît mai bogate la extrac
ția de cărbune, minerii — des
chizători ai drumurilor șubpă- 
mîntene spre noile cîmpuri mi
niere ale exploatării, au avut 
un gind similar: să inițieze o 
emulație de aceeași anvergură 
în scopul deschiderii și pregă
tirii viitoarelor rezerve de căr
bune ale bazinului. Așa s-a năs
cut întrecerea intre sectoarele 
dc investiții din bazin, inițiată 
și stimulată continuu chiar de 
inițiatorii întrecerii. In ce mod. 
în ce fel ? Prin exemplul și 
strădaniile entuziaste ale colec
tivului din Petrila de a pune 
semnul egalității între cuvîntul 
dat și faptele de muncă.

Faptele sint fapte, multiple 
și fiecare cu semnificația și în
cărcătura ei . de valori. Drept 
sinteză a lor, am notat cîteva 
cifre care vorbesc cu elocven-

în sinul brigăzilor s-a încetă
țenit un climat de efervescen
ță și emulație veritabilă avind 
rolul de generator al faptelor 
de muncă și inițiativă cu care 
brigăzile conduse de minerii 
Petru Tătaru, Vasile Pavel, Ilie 
Graure și Otto Kalath, ca de 
altfel tot colectivul sectorului 
se pot mîndri cu prisosință și 
pe bună dreptate.

Dar să concretizăm...
Să vorbim, în primul rînd, 

despre brigada condusă de Pe
tru Tătaru. Și nu o facem in- 
timplălor. Nici pentru motivul 
că această brigadă a jucat pe 
scara sectorului același rol pe 
care l-a avut sectorul pe scara 
Văii Jiului, fiind inițiatoarea în
trecerii între minerii de la in
vestiții. O facem pentru că-bri
gada cinstește Congresul parti
dului cu realizări pe cit de 
semnificative pe atit de valo
roase : a redus cu 3 luni des
chiderea orizontului XIV A. 
Brigada a săpat de la începu
tul anului peste 500 ml de lu

1. BĂLAN
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Califica produselor, 
factor esențial 

in activitatea de viitor

so[ialisîE“
Intre aparițiile editoriale 

județene ale anului în curs 
semnalăm o nouă prezentă : 
„HUNEDOARA — 25 DE 
ANI PE DRUMUL CON
STRUCȚIEI SOCIALISTE". 
Editată de Comitetul jude
țean de partid și de Consiliul 
județean al Frontului Unită
ții Socialiste, lucrarea își pro
pune să prezinte cititorilor 
principalele succese dobîndi- 
te de oamenii muncii din ju
dețul nostru de-a lungul a 
25 de ani liberi, aspecte din 
munca eroică desfășurată sub 
conducerea partidului pentru 
înfăptuirea politicii de edifi
care națională, tabloul de azi 
al meleagurilor liunedorene. 
Ne este prezentată Hunedoa
ra... „Hunedoara Parîngului 
și Retezatului, a Mureșului, 
Straiului și Jiului, a cărbu
nelui și oțelului, a fierului 
și aurului, a pădurilor falni
ce și cimpiilor mănoase ale 
Orăștiei și Iliei. Hunedoara 
unui trecut glorios, a unui 
prezent fierbinte, a unui vi
itor maiestuos. Poem al inte
ligenței și forței, al pasiunii 
și dăruirii politice și sociale. 
Hunedoara de foc, Hunedoara 
cu pulsații tonifiante în uria
șul dinam al economici națio
nale. Hunedoara omului liber 
și stăpiri pe brațul și pe cu
getul său. Hunedoara — iz- 
binzilor răsunătoare..."

Parcurgem în continuare 
lectura reportajului „Pe fila 
unui sfert de veac". Uricani, 
Lupeni, Vulcan. Sarmizege- 
tusa, Hațeg. Călan. Hunedoa
ra, Deva, Țebea, Brad... Cî
teva perle ale construcției so
cialiste, cîteva din locurile 
unde „miracolul românesc" se 
manifestă in plenitudine. O 
splendidă galerie de tablouri

Continuare In pag. a 2-a
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MOMENTE
dintr-un șirag 
de fapte vrednice

I
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Din programul trasat do partid pentru viitorul cincinal și 
în perspectivă, lucrătorilor forestieri din Valea Jiului le revin 
sarcini de mare răspundere pentru conservarea, apărarea și dez
voltarea fondului forestier și prelucrarea lemnului.

în anii care s-au scurs din actualul cincinal, la întreprinde
rea forestieră Petroșani, planul a crescut cantitativ cu 68 la sută, 
adică față de 190 000 mc masă lemnoasă dată in producție în 1965. 
în 1969 se va realiza 320 000 mc. Calitativ creșterea este de 85 
la sută ca urmare a unei sortări mai judicioase și a introducerii 
mecanizării la fazele de scos-apropiat.

In viitorul cincinal conform prevederilor din Directive, pla
nul de producție în industria de exploatare și prelucrare a lem
nului va trebui să crească cu 13—14 la sută, nu prin mărirea 
volumului de tăieri ci printr-o valorificare superioară a rezer
velor. Pe această linie la întreprinderea forestieră Petroșani se 
vor folosi noi metode de lucru ca : exploatarea în trunchiuri și 
catarge a întregului volum de masă lemnoasă-; introducerea dru
murilor auto de coastă care să conducă la scurtarea distanței de 
scos-api opiat; înlocuirea traseului cu atelaje, cu tractoare in 
interiorul parchetelor in procent de col puțin 50 la sută : ridi
carea calificării muncitorilor prin- cursuri de scurtă durată.

Printre întreprinderile din țara noastră care sînt cunoscute 
peste hotare ca exportatoare de materiale lemnoase 
Intrcpiindorea forestieră Petroșani.

Pentru a cunoaște modul in care conducerea 
comitetul de direcție se preocupă dc sporirea și 
sorturilor de produse destinate exportului ne-am adresat iov. ing. 
NicoJae, Bădica, directorul întreprinderii, care cu afabilitatea 
cunoscută, nc-a relatat următoarele :

Interviu consemnat de
K. SELEJAN

se numără și

întreprinderii, 
diversificarea

ța despre locul ce și l-au asi
gurat deschizătorii noilor fron
turi de cărbune din adincurile 
Petrilei în întrecerea desfășu
rată de la începutul anului. Pî- 
nă în 20 iulie, colectivul a rea
lizat 60 la sută din planul a- 
nual; brigăzile de deschideri au 
săpat 250 ml lucrări miniere 
peste prevederi, indicatorul de 
productivitate este depășit cu 
17 000 lei/muncitor. La punerea 
în funcțiune a noilor obiecti
ve, sectorul și-a realizat sarci
nile în proporție de 200 la sută, 
iar la prețul de cost economiile 
ce s-au obținut se ridică la pes
te 1 200 000 lei. Așadar, angaja
mentele- au prins contur; cu 
prisosință ! Pfin realizările lor, 
minerii sectorului au deschis 
noi drumuri zonelor de produc
ție spre stratele de cărbune : a 
fost pus în funcțiune orizontul 

■ XIV A de la puțul 12, comple
xul nou de lucrări pentru pre
gătirea exploatării stratelor sub
țiri dintre care stratele 6 și 13 
au și inceput să fie exploatate.

Inginerul Carol Schretcr, șe
ful sectorului, ne-a vorbit des
pre factorii cheie care au che- 
zășuit ritmurile înalte in acti
vitatea sectorului, iar colectivu
lui ei locul... tot prim în între
cerea dintre sectoarele de inves
tiții ale Văii Jiului. Neîndoios, 
condițiile tehnico-matcriale, asi
gurarea fronturilor de lucru cu 
utilaje, unelte, energie, materia
le necesare, cu iluminat cores
punzător precum și extinderea 
încărcării mecanice au consti
tuit preocupări de căpetenie. 
Totuși, înfăptuirile au fost ho- 
tărîte în ultima instanță do oa
meni. iată de ce, ne-a - relatat 
șeful sectorului, omogenizarea 
brigăzilor și ridicarea califică
rii oamenilor, îndrumarea lor, 
au fost urmărite în permanen
ță și cu o deosebită atenție. 
Mai mult, prin activitatea co
muniștilor, a grupelor sindicale,• Continuare In pag.
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comunică

crări miniere — toate galerii 
duble. Secretul acestor merite : 
pasiunea în muncă a întregii 
brigăzi, priceperea de a da o 
utilizare eficientă utilajelor mo
derne : mașina de forat, foreza 
S.B.M.

Un alt fapt remarcabil — al 
cărui autori sint urmașii vred
nicului săpător de galerii N. 
Boteanu (de un an pensionar), 
minerii brigăzii conduse de Va
sile Pavel. Preiuînd tradițiile de 
vrednicie ale fostului lor șef de 
brigadă, ortacii lui Vasile Pa
vel realizează lunar viteze în
tre 60—80 mi. Așa se explică 
reușita lor în străpungerea cu 
două luni mai devreme de ter
menul prevăzut a stratului 5 
asigurind astfel începerea din 
timp a lucrărilor de pregătire 
a noilor abataje.

O altă brigadă — cea condu
să de Ilie Graure, specializată 
in lucrări de betonare, a ter
minat într-un timp record sui
torul de aeraj către puțul 1 est 
— lucrare stringentă pentru a- 
sigurarea aerajului minei. Orga
nized munca pe bază de gra
fic, mai bine zis după criterii 
riguroase și, ce e njai impor
tant — unanim respectate — 
brigada a reușit să reducă tim
pul de betonare cu 6 săptămîni 
asigurînd lucrării și o calitate 
ireproșabilă, așa cum îi este de 
fapt în obicei.

Iată cîteva fapte, dintr-un și
rag întreg. înscrise în palma
resul colectivului în perioada 
ce a trecut de la începutul a- 
nului. Sarcinile de viitor în le
gătură cu amplificarea activită
ții minei — deschiderea blocu
lui zero de la orizontul XIV, 
terminarea- orizontului XII A 
precum și complexul de lucrări 
de la suitorul central de ae
raj — vor prilejui săpătorilor 
drumurilor subterane de la Pe- 
trila noi momente de a se mă
sura cu sine, de a-și reafirma 
destoinicia în lupta cu timpul 
și duritatea stincilor din adîn-

Ministerul
invățămmtukii

Pentru facultățile și sec
țiile la care au mai rămas 
locuri neocupate, se organi
zează un nou concurs de ad
mitere, după cum urmează : 

La învățămintul univer
sitar, artistic, pedagogic, teh
nic (ingineri), agricol și eco
nomic. in perioada 5—15 sep
tembrie 1969;

La învățămintul de sub- 
ingineri, în perioada 18—25 
septembrie 1969.

Facultățile și secțiile la ca
re se va susține concursul de 
admitere sint indicate in co
municatul detaliat publicat in 
ziarul „Scinteia tineretului" 
de astăzi. 31 iulie.

Păm intui arc amintiri. Fie
care palmă dc pămint are a- 
mintiri. Se aude parcă glasul 
amintirilor la fiecare lovitură 
de tirnăcop. Se aude parcă in 
fiecare cupă dc excavator ce 
răscolește nesățioasă glia stră
bună. Și în fiecare loc unde 
pămîntul este mușcat dc cupa 
excavatorului, unde este în
tors de lopată sau este lovit de 
tirnăcop, in fiecare asemenea 
loc. zic, ne cheamă amintiHle 
trecutului. Pentru a cocheta 
cu noi despre prezent și viitor. 
Și ele au ce nc spune. Și noi 
avem ce le spune. Pentru că 
pe fiecare asemenea loc ră
sare noul.

Să ne amintim împreună 
cum arăta fața Petroșaniului 
ou cîțiva ani in urmă. Cum a- 
răta, în urmă cu un deceniu, 
de pildă. Contrastul cu pre
zentul e izbitor. Au dispărut 
căsuțe. Au apărut blocuri mo
derne. Au dispărut străduțe. Au 
apărut artere largi respirînd 
frumos și fantezie. Au d'Spă- 
rut... Au apărut...

Geometria în spațiu a Pe- 
troșanului s-a înscris pe Coor
donate noi. A primit valențele 
modernizării. S-a extins pe ori
zontală dar mai ales pc ver
ticală. Orașul se mîndrește cu 
întreprinderile și instituțiile 
sale. Se mîndrește cu oamenii 
săi vrednici și pricepuți.

Călătorul care pătrunde în 
cel mai mare bazin carbonifer 
al țării, prin poarta nordică 
a Petroșaniului, va întâlni la 
intrare o mare uzină metalur
gică — U.U.MP. — de presti
giu național, unde arde zi și 
noapte focul nevăzut al ener
giei umane, pentru a trimite 
spre adîncuri utilaje moderne 
— ajutor prețios în lupta mine
rului cu muntele dur de 
cărbune.

Venind din partea opusă, 
pătrunzînd în Petroșani prin 
poarta sudică, străinul de pe 
meleagurile jiene va face cu
noștință cu o altă fabrică, ce 
trimite oxigenul artificial în
treprinderilor din bazin.

Străbătînd orașul ii cunoști 
mai bine verticalele.

Cartierele noi, cu alei asfal
tate. cu peluze din care zâm
besc îmbietor flori de toate 
culorile, cu terenuri de joacă 
pentru copii, cu magazine a- 
provizionate din belșug cu măr
furi. Cartierele noi în care se 
înalță siluetele zvelte ale blo
curilor cu 4 și 11 nivele ! Aici, 
in apartamente confortabile, 
oameni care scormonesc adîn- 
curile sau care ridică etaje 
spre lumină, oameni care spa
lă fața cărbunelui sau trimit 
utilaje în galerii fiaților mi
neri. oameni care îngrijesc de 
sănătatea semenilor sau instru
iesc pe băncile școlilor și în 
amfiteatre generații de cons
tructori ai socialismului, oa
meni care trăiesc o viață liniș
tită, îmbelșugată.

De aici, din apartamente sau 
din locuințe proprii, lumea se 
revarsă după-amiază, seara. în 
zilele de repaus, spre Casa de 
cultură — lăcaș de veselie 
și voie bună, unde zilnic se 
leagănă acorduri dc melodii, 
zboară frînturi de cîntec, trepi
dează parchetul și marea scenă 
sub pașii dansatorilor. Lăcaș 
unde, zilnic, mari și mici își 
petrec ore de odihnă și destin
dere. Foarte mulți se înfrățeso 
cu Thalia la Teatrul de stat. 
Sau îndrăgesc a ,„7-a artă frec
ventând cele două cinematografe 
din localitate.

La cea mai înaltă cotă a 
Petroșaniului tronează de două 
decenii și ceva Institutul de 
mine — prestigioasă cetate de 
știință și cultură de unde. în 
fiecaVc an. pleacă specialiști for
mați in domeniul cărbunelui 
și al tehnicii miniere, alătu- 
rindu-se marelui detașament 
de luptători cu adincurile.

Seara, de undeva de sus, de 
la cabana Rusu. dc pildă, sau 
mai de sus, dc pe crestele 
Parîngului, Petroșaniul se des
fășoară în toată măreția sa. 
Miile de lumini ii dau farmec 
și splendoare. li recomandă 
personalitatea pe care încă, nu 
i-o poți cunoaște decit străbă-

D. GHEO.XEA
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STEAGUL ROȘU

Pe drumul socialismului cc-1 
parcurgem cu pași hotăriți și 
victorioși» călăuziți dc po
litica înțeleaptă a parti
dului, Tezele C.C. a] P.CJL 
fi proiectul dr Directive pentru 
Congresul al X-lea prevăd în 
continuare o dezvoltare rapidă, 
in pas cu cele mai noi cuceriri 
ale gîndirîj și practicii univer
sale. a tuturor compartimente
lor vieții sociale, economice și 
politice.

în noul program dc dezvol
tare a României socialiste parti
dul acordă o deosebită aten
ție formarii și perfecționării 
cadrelor din sectorul economic. 
Rândurile de față își propun să 
trateze tocmai unele problcme- 
cheie ale creșterii potențialului 
dc competență a cadrelor din 
întreprinderi.

Selecționarea, formarea, per- 
«■' cționaree, aprecierea, promo
varea, utilizarea și stimularea 
personalului dintr-o întreprin
dere sînt tot atitea aspecte ale 
o- estei politici de personal pe 
care o duce orice unitate eco
nomică. Acestea sînt totodată 
și elementele de bază ale obiec
tivelor urmărite în gestiunea 
modernă a întreprinderilor. în
treprinderea arc nevoie de ca
dre competente la toate nive
lele. Ce este însă competența 
profesională a individului ? Vn 
cadru competent, înseamnă să 
știe cu exactitate cc anume tre
buie să facă, să știe cum anu
me trebuie să-și desfășoare ac
tivitatea. sâ vrea s-o facă și să 
fk? in stare s-o facă. Acestea 
nu sînt numai probleme per
sonale ale indivizilor, ci consti
tuie tot atitea imperative în 
formarea și perfection area ca
drelor la nivelul unităților e- 
cOBomice.

Dintre mai multe întreprin
deri. toate avind celelalte con
diții similare, cea care dispu- 
r>e de un mai ridicat potențial 
dc competență poseda un a- 
vantaj decisiv asupra celorlalte.

Compel cnța însă nu se ob
ține niciodată definitiv, ca ceva 
static. Și accast din trei mo
tive principale : in primul rind 
eâ intr-o întreprindere există o 
fluctuație a angajaților (plecări, 
angajări, pensionări, promovări, 
îmbolnăviri etc.> și in aceste 
condiții este nevoie ca să fie 
adaptați in anumite funcțiuni 
oamenii noi încadrați: în al doi
lea rind. condițiile în care în
treprinderea îsi desfășoară ac
tivitatea evoluează continuu 
(evoluția tehnică, economică, 
socială etc.); în al treilea rind, 
cind într-o întreprindere se dez
voltă o nouă latură a activită
ții sale, ori se extinde o activi
tate existentă, acea întreprinde
re trebuie să-și găsească per
sonalul competent corespunză
tor. Rezultă că pentru a ține 
pasul cu progresul tehnic e ne
cesară în orimul rind o adap
tare. adaptare care nu 
constituie insă numai o 
problemă de investiții, ci 
în special o problemă uma
nă. Ori, cum în epoca noastră 
c-voluția structurii a tehnicii și 
a organizării economice cu
noaște un ritm rapid de dez
voltare. această capacitate de a- 
daptarc — semn al competenței 
și a dinamismului întreprinde
rii însăși — devine legat de 
creșterea potențialului de com
petentă a cadrelor, un impera
tiv al viabilității ei.

Tată deci evidentă necesitatea 
formării și perfecționării cadre
lor in întreprindere, prin aceas
ta înțelegindu-se un ansamblu 
de acțiuni ce trebuie întreprin
se la nivelul unității respective 
pentru ca fiecare membru al 
unui colectiv să fie în stare sâ 
asigure in mod corespunzător, 
eficient, funcțiunile pe care i 
Ic-a încredințat conducerea u

nității economice respective sau 
pe care ?i Ic-a propus să 1 le 
încredințeze în viitor.

Procesul dc formare a cadre
lor, trebuie să răspundă unor 
necesități ale întreprinderii și 
în acest scop conducerea tehni
co- administrativă are obligația 
de a-și concentra în prealabil 
atenția asupra cîtorva aspec
te ca i

4 previziunea necesarului de 
cadre, care constituie latura 
. antîtativă a problemei. în 
funcție de perspectiva dezvol
tării întreprinderii;

< definin a atribuțiilor vii
toarelor cadre necesare pentru 
a ști ce grad de cunoștințe și 
de experiență, ce calități profe
sionale și morale trebuie să po
sede personalul respectiv;

♦ aprecieri a oamenilor prin 
gradul de competență în care 
se găsesc ci in raport cu cerin
țele pe care lc- impune funcția 
lor în perspectivă:

4- asigurarea . .raeterului de 
permanență al formării cadre
lor la toate nivelele întreprin
derii, cunoscind că formarea 
fiecărui salariat este un feno
men continuu;

4» asigurarea condițiilor și 
mijloacelor materiale și de con
trol.

Nu trebuie să uităm, de ase
menea, că viața unei întreprin
deri este în esență rezultatul 
acțiunii coordonante a celor ca
re o compun. Tot așa după cum 
— dau un exemplu de înțele
gere la îndemînă — o echipă 
de fotbal nu este constituită 
numai din 11 individualități, și 
colectivul unei întreprinderi nu 
este constituit numai din sim
pla adunare a unor buni tehni
cieni de diverse specialități. 
Toți aceștia sint absolut nece
sari dar mai trebuie ca ci să 
știe să muncească împreună, ca 
ci sâ se înțeleagă, să se cu
noască, să vorbească același 
„limbaj" de preocupări, să fie 
atenți în a respecta regulile de 
organizare stabilite. Trebuie să 
formăm deci „echipe", să for
măm colective.

Atribuția „formare" poate fi 
delegată oricărui membru din 
conducerea întreprinderii, dar 
cel care decide și care răspun
de în acest domeniu nu poate 
fi decit directorul întreprin
derii. Desigur, aspectul perfec
ționării cadrelor comportă și el 
o serie de implicații In gene
ral programele de perfecționa
re au mai mult un caracter de 
educare și de antrenare. Expe
riența unui om este, prin na
tura sa, individuală și prea pu
țin transmisibilă. De aceea și 
planurile de perfecționare a ca
drelor trebuie să pornească de 
la cunoașterea individuală și 
aprofundată a fiecărui cadru 
din întreprindere. Și aici în 
această direcție conducerea va 
trebui sâ rămină ceea ce este, 
trebuind să gindească, să pre
vadă, să adapteze, să organize
ze cu forțe proprii sau cu a- 
jutorul unor specialiști, dar ră- 
minînd direct răspunzătoare.

Preocuparea pentru creșterea 
potențialului dc competență a 
cadrelor dintr-o întreprindere 
va contribui desigur la sporirea 
grijilor conducerii, însă va per
mite obținerea in scurt timp a 
unor rezultate deosebit de va
loroase în procesul de produc
ție, contribuind astfel la o niă- 
rire substanțială a gradului de 
eficiență a întreprinderii res
pective.

Zollan KIRALY, 
consilier in Centrala cărbunelui 

Petroșani

„Hunedoara — 25 
de ani pe drumul 

construcției 
socialiste1'

< Ur re ri/.n rev 1 

din vernisajul timpurilor... 
Metaforic, uzind de compa
rații conv ingătoarc, autorii 
amplului reportaj ne poartă 
de-a lungul și dc-a latul Hu
nedoarei» pe un itinerar în 
care cunoaștem .oameni, fap
te, realizări, reunite în marea 
biografie contemporană a Ju
dețului — biografia edificării 
socialiste".

Un prim loc în lucrare il 
ocupă- documentarul despre 
dezvoltarea vieții economice 
și social-culturale a Județului 
în cei 25 do ani. „Județul 
Hunedoara se situează pe pri
mul loc pe țară în ce priveș
te producția dc fontă, oțel, 
laminate, cărbune și minereu 
de fier, precum și în cc pri
vește salariul mediu lunar pe 
un salariat, locul doi în ce 
privește producția dc energie 
electrică, locul trei in ce pri
vește gradul de urbanizare". 
„In unitățile economice hunc- 
doreue se realizează în pre
zent 41,7 la sută cărbune. 60,7 
Ia sută minereu de fier, 64,5 
Ia sută fontă, 59,3 la sută o- 
țel, 47 ia sută oțeluri aliate. 
50,9 la sută laminate și 8,9 
la sută energie electrică din 
producția totală a țării". „La 
Centrala cărbunelui Petroșani 
ca urmare a introducerii teh
nicii moderne, randamentele 
au crescut de la 0.880 tone pe 
post in 1945, la 1.524 tone pe 
post in 1908".

Citeva zecr de grafice șl 
fotografii, care ilustrează cele 
aproape 100 de pagini ale 
lucrării, completează infor
mația despre dezvoltarea mul
tilaterală a Hunedoarei anu
lui 25.

Verticalele 
Petroșaniului
Urmare din pag. 1

tîndu-1. eu piciorul, de la un 
capăt 'la altul.

Orașul a crescut. Au crescut 
și oamenii. Iul Pulsul Petio- 
șanâuhri baie azf mai puternic 
decit ieri. Va bate mîine mai 
puternic decit azi. Stă scris in 
cartea vremurilor noastre să 
fie așa. întoarcem file albe de 
istorie peste file de istorie în
gălbenite de vreme. Szricm cu 
fiecare zi epopeea unui oraș 
minier, în care cărbunele a 
ars pentru prima dală acum 
mai bine de un secol. Sintern 
în anul al doilea al celui de-al 
doilea centenar al mineritului 
Văii Jiului și parcă, este mai 
roșie flacăra cărbunilor de azi 
Este la fel de roșie ca și fla
căra năzuințelor noastre, ca și 
faldurile drapelului larg des
fășurat peste mormintele mi
nerilor eroi, este la fel de ro
șie ca lumina cu care- ne că
lăuzește partidul pașii spre 
înainte.

Iar mai sus, deasupra celei 
mai înalte cote a Petroșani u- 
lui, a țării întregi. $e~văd cu 
limpezime direcțiile precise 
spre care ne îndrumă Tezele 
C.C. el P.C.R. și Directivele 
celui de-al X-lea Congres al 
partidului. Spre acolo să ne 
îndreptăm cu încredere pașii, 
pentru a ajunge mai repede la 
capătul de drum care se nu
mește socialism. Să mergem 
hotăriți înspre acolo, adăpîn- 
du-ne din acest limpede izvor, 
dătător de nai puteri. Din iz
vorul politicii consecvente, 
marxist-leniniste, pe care parti
dul nostru o urmează neabătut. 
S-o urmăm la fel și noi, fiii 
lui. Și atunci, verticalele ora
șului nostru, ale țării noastre, 
vor urca noi cote spre progres: 
bunăstare, civilizație.

Cuvintul dat a devenit faptă
< Uimare din pag. 1

•,r,;tre — toate aceste n asuri 
la- un ioc determinând o creș - 
lore n productivității muncii 
cu 4 la sulă peste sarcina do 
plan.

Minerii :
• Rralizind planul pe 7 

luni încă dc la 5 iulie, mine
rii sectorului de deschideri și 
pregătiri al minei Potrila au 
raportat o depășire a planu
lui valoric pe perioada res
pectivă de 2 000 000 lei și tot
odată onorarea exemplară a 
angajamentului luat în cins
tea Congresului jaiMilidului ți 
n anivera&Fii Eliberării. Co
lectivul harnic al sectorului a 
executat în subteran, peste 
planul fizic de pe .șapte luni. 
200 ml lucrări miniere și 
1 500 mc excavații și belonări. 
In acest fol vrednicii minori 
de la deschideri și pregătiri 
au întrecut cu 20 ml angaja
mentul (170 ml) luat pînă la 
Congres, acum oi fiind hotă- 
râți sâ mai realizeze în plus 
pînă la 6 august încă 20 me
tri lucrări miniere.

Harnicii mineri de la des-

Unul dintre destoinicii muncitori ai U-lTJVL-uhig frez-orul loan IJaicu.

Ceea cc s-a tăcut aici nu c ăren să descifrezi
N-am să-mi iert vina de a 

nu fi descins pină azr in acest 
frumos oraș cu rezonanță de 
durată — Petroșani. Aș fi știut, 
mai multe dt-spre otuneni și aș 
fi simțit alte meridiane sufle
tești căci oamenii aceștia care 
forfotesc printre munți au to
tuși ceva deosebit de ceea ce 
eram deprins să văd la alții.

Sint bucuros că prima intil- 
nire eu locuitorii de aici co
respunde unui moment SQlcmn, 
a cărui dinamică m- a cunyins 
pe viu de măreția și noblețea 
moștenitorilor de munți: și- ce 
munți ! In ei, tangajul subteran 
al cărbunelui -și cel de pe cresr 
te al codrului, naște aici o .no
tă aparte care se adaugă' ne
contenit uneia din treptele 
înalte ale octavei României 
socialiste. Momentul corespun
de zilei premergătoare măreț- 
țului august în care cei inai 
aleși dintre aleșii țării, comu
niștii,. în cadrul celui de-al 
X-l’ea Congres al P.C R. se vor 
întâlni spre a stabili dimensiu
nile .și ritmurile timpului și ale 
luminii care vor veni să în
tregească și mai mult un pei
saj spiritual și material pror 
fund uman. Momentul cores

rl.iflrTilr și pregătirile minei 
(Potrila, au executat, în acest 
an. în adâncuri lucrări mi- 
Diicre importante pentru dez
voltarea capacității minei, ca 
lucrările de deschidere de la 
orizontul XIV A puțul 12 din 
zona fi II-a, garajul subteran 
pentru locomotive de • mină 
do la orizontul XIV A. au 
pregătit orizontul XIV la pu
țul 33 din zona T-a și altele, 
în același timp colectivul sec
torului a redus prețul de cost, 
obținind economii în valoare 
de milioane lei.
• Cu inimile pline de mîn 

drie și dc satisfacție, ortacii 
minerului loan David de la 
Aninoasa. delegat la Congre
sul al X-lea. al partidului, îtv- 
lărcsr cu realizări demne de

Se transformă un carter
Vulcanul respiră tinerețe 

prin toate arterele sale. Un 
nou cartier — Mori.șoara — 
cunoaște în aceste zile febra 
transformărilor. Trei impor
tante obiective vor completa 
această parte â orașului Vul

punde și cu sărbătorirea unui 
pătrar de veac de liberă con
viețuire și creație națională, 
depline

încă de la primul contact cu 
muncitorii .și intelectualii mu
nicipiului am constatat acea 
stare de distinsă emoție stimu
latori© pe care gospodarul nos
tru o arc în preajma unei mari 
sărbători. In privința aceasta, 
după ce nu cm multe zile în 
urmă drumurile mă purtaseră 
prin Moldova de nord. Bără
gan, Dobrogea și Argeș pot 
spune că lumea de aici; ca și 
cea pe care o văzusem nu cu 
mult înainte este caracterizată^ 
dacă pot spune așa, de o per
manentă stare de muncă și de 
spațiu ; lumina zilei are pe 
aimbetele petroșănenilor ace
eași aderență ca și pe zimbe- 
tele sucevenilor sau piteșteni- 
lor. De la un capăt la-, altul 
Țara e o unitate de sferă pla
netară tricoloră a cărei rotație 
de ciuleandră se multiplică 
mereu în jurul unei semințe 
roșii — incandescentă vilvăllaie 
— P.C.R. Ritualul muncii pe 
care-1 desăvir.șesc locuitorii de 
aici, dacă- are în el ceva ma
gic, asta se datorează fidelită

toată lauda mandatul dat de 
comuniștii Văii Jiului șefului 
lor de brigadă, de a-i repre
zintă în Capitala țării la cel 
mai înalt for al partidului 
nostru. Zi de zi, în abatajul 
frontal nr. 12 de pe stratul 3, 
minerii brigăzii extrag peste 
plan câte 30 tone de cărbune, 
ru o productivitate ce se ridică 
în medie la peste 9 tone/post, 
fiind cu 3 tone pe post mai 
mare ca productivitatea pla
nificată. Cantitatea de cărbu
ne dată peste plan do la în
ceputul anului este superioa
ră cu 500 de tone angaja
mentului luat și va crește cu 
încă 200—300 do tone ct® cit 
s-au- angajat zilele trecute să 
realizeze pînă la Congres mi
nerii brigăzii.

can. Este vorba de un cămin 
muncitoresc cu 300' locuri, o 
cantină și o centrală termi
că. Deocamdată se lucrează 
la trasarea terenului, la să
parea și turnarea fundațiilor.

ții dc crez cu care vîlvătaia 
roșie a urmat .și urmează tra
iectoria retinelor de mineri 
proiectată către brîielc zării 
comuniste. Aici pămîntul, ca 
nicăieri mai mult, a făcut din 
fiecare anotimp, o lecție de is
toric aspră pe care și-a scu
fundat-o in el. Incontestabil, 
cărbunele dc aici este istorie. 
Minerii. au pătruns pînă la a- 
dîncurile ei și o contemporanci- 
zeazăi

Aici, în fosta- Vale a Plinge- 
rii, unde vânturile au tirît după 
ele atitea lacrimi ; aici, unde 
orașul te primește aproape os
til neavfnd' nimic din eleganța 
bulevardelor bucure.ștenc. pes
te tot fiind presărat praful de 
cărbune,, semn că omul și ma
șina se găsesc într-O' continuă 
activitate,. — aici am întîlnit 
pe comunistul miner Nicolae- 
Vințan. Mărturisea : ..Am scos 
at-îtea tone dc cărbune că nu 
le mai țin minte ; totuși de 
vreo citeva luni încoace îmi 
pare că am scos mai mult ca 
niciodată. Noi de aici iubim 
cum nu vă închipuiți de mult 
partidul în frunte cu tovarășul 
Nicolăe Cbaușescu. pentru că 
vorba partidului devine faptă.

LUPENI ’69
+ Urmnre din pag. 1

Sume consistent'’ au fost alocate de la buget și pentru 
ameliorarea condițiilor de muncă. Numai Ia mina Lupeni 
s-au cheltuit în perioada amintită peste 20 milioane lei. Pu- 
ilerea în funcțiune a stației telegrizumetrice și a instalațiilor 
de degazare a condus la reducerea conținutului dc gaz me
tan și la creșterea securității mrincif subterane.

Grija partidului .și statului nostru față dc viața oame
nilor muncii este dovedită și de către investițiile social-cul
turale alocate în acești trei ani orașului nostru, care se ri
dică la o valoare dc peste 50 milioane lei.

De la Congresul al IX-lea al P.CJI. s-au construit și dat 
în folosință peste 1 000 apartamente confortabile, iar în pre
zent sint in construcție și se vor preda pînă la sfîrșitul a- 
nului blocul A5-A3 din cvartalul Tudor Vladimirescu, însu- 
mînd incă 176 apartamente.

S-a aprobat recent pentru anii următori, construirea 
unui noii cartier dc blocuri, „Viscoza IV", cu 1 800 aparta
mente. din rare pentru anul acesta sini prevăzute a fi pre
date beneficiarului 60 apartamente.

Cele peste 4 700 apartamente construiLe în anii regimu
lui nostru au jx'rrais satisfacerea irrtr-o măsură lot mai mare 
a cererilor dc locuințe — dinamica creșterii populației ora- 

ui care rlrpâșr ște azi 30 000 locuitori o impunea cu strin- 
Ma — jur arhitectonica ansamblului contribuie din plin 

la înfrumusețarea din punct do vedere urbanistic a orașului, 
ai alei cu construcția de noi locuințe s-au executat lu- 

pări de modernizare a unor străzi, canalizare, amenajări 
pe noi zone verzi și parcuri și alte lucrări cdllitar-gospodă- 
țf'țti, pentru care numai de la bugetul consiliului popular 
^rășcnesc au fost alocate in acest răstimp peste 4,5 mili
oane lei.

In lumina hotăririlor Congresului al IX-lea al parlidu- 
lui, pe baza suinelor repartizate pentru asigurarea unor 
condiții cit mai corespunzătoare pentru desfășurarea proce
sului de învățământ aii fost amenajate noi săli de clasă, la
boratoare, mobilier și bazo sportive. In curind’ se va da in 
fplosință o nouă .școală cu 8 săli de clasă in cartierul Băr- 
băteni. Tn toamna acestui an în liceu și în cele 6 școli gene
rale vor studia peste 6 000 elevi, sub îndrumarea a peste 
1110 învățători și profesori. Sumele alocate în ultimii 3 ani 
pentru probleme de învățământ se ridică la peste 13 mili
oane lei.

In vederea îmbunătățirii, asistenței medicale, a condi- 
țipor de spitalizare s-au cheltuit peste 28 milioane Ici. Ast
fel, a fost mărit numărul paturilor pentru spitalizare cu 80 
locuri. Prin amenajările făcute, a crescut și spațiul rezervat 
maternității. In prezent, există sumele necesare și docu
mentația aprobată pentru amenajarea unei noî policlinici 
moderne în zona centrală a orașului, în fostul sediu al Con
siliului popular. In Lupeni vcglivazâ la ora actuală și se în
grijesc de sănătatea oamenilor muncii peste 40 medici și 
120 cadre medii-sanhlare.

Pentru asigurarea aprovizionării populației in condiții 
cit mai bune, in ultimii anf a fost mărită rețeaua comercială 
cu noi unități de deservire, magazine alimentare, indus
triale, T.A.P1L., dotate cil instalații și mobilier modern. In 
toamna aceasta urmează să fie dat în folosință un nou siloz 
pentru fructe, legume .șf zarzavaturi, cu o capacitate de cea. 
1 000 tone. Pentru anul viitor s-au aprobat fondurile nece
sare pentru construirea unei noi piețe, prevăzută cu toate 
anexele necesare, care va fi amplasată în zona gărir C.F.R.

Răspunzind grijii permanente a partidului .și statului 
nostru, colectivele ele muncă din întreprinderile orașului 
Lupeni, pătrunse fiind de tin înalt simț de responsabilitate 
fa-ță de dezvoltarea .și înflorirea patriei noastre, in cinstea 
celui de-al X-lea Congres al P.C.R. și a aniversării unui 
sfert de veac de la eliberarea țării, și-au reînnoit angaja
mentele inițiale, hotărâte fiind să dea economiei naționale 
cantități sporite de produse peste prevederile planului și un 
volum mărit de beneficii la bugetul statului.

Noi, care știm cum a fost o 
dată pe aici, ne dăm seama de 
cite ni s-au oferit în ultimii 
ani. De aceea avem acest spor 
în muncă".

Ceea ce s-a făcut aici nu e 
greu să descifrezi. E deajuns 
să privești noile cvartale de 
locuințe, impunătoarea Casă, 
de cultură a sindicatelor, Ins
titutul de mine, școlile noi și 
cele în construcție spre a te 
edifica asupra celor ce s-au fă
cut. Dacă separi toate acestea 
de restul orașului rămînc ima
ginea stranie și rece a trecu
tului. Priviți pe stradă, la 
spectacole, ari în magazine. 
Oamenii de aici nu au nimic, 
dar absolut nimic, din acel pro
vincialism pe care snobii și ig
noranții bulevardelor din ma
rile orașe îl impută orașelor 
mai mici și mai depărtate. Lu
mea este îmbrăcată aici ca și 
în București, degajă aceeași 
căldură interioară și același 
entuziasm al gesturilor : știe 
să petreacă la un pahar sau la 
un dajis. să aleagă din librărie 
cartea, bună. La ora cîrid so
sește presa, strada principală 
.și parcurile sint albe de ziarele 
care se citesc. La spectacolele 

turneelor din țară și din stră
inătate publicul, prin felul 
cum reacționează, demonstrea
ză o surprinzătoare capacitate 
informațională și afectivă. Mi
nerul Dumitru Sîngătean spu- 
hea: ..Sînt miner de peste 30 
de ani și am apucat și vremea 
rea și pe cea bună. La noi e 
liniște și avem de toate".

Cum î.și manifestă oamenii 
de aici atașamentul față de 
P.C.R. ? Aș putea zice că și-l 
manifestă intr-un mod al lor, 
aparte. într-o extraordinară e- 
Gonomie de vorbe și printr-o 
concentrare la fel de extraor
dinară asupra lucrului. Stai do 
vorbă cu ei și te uimește fi
rescul cu care exprimă cifre, 
realizări și angajamente. De 
ele te convinge seriozitatea a- 
celei simplități dezarmante a 
cuvântului rostit cumpătat. 
Prin aceste cifre viitorul oa
menilor se concretizează și se 
etalează în piine și cărbune. 
Stabilitatea încrederii petro- 
șănenilor în partid rămâne cea 
mai- bună garanție că aici omul 
este egal cu sine însuși și con
temporan cu clipa în jurul 
căreia se rotesc coordonatele 
țării.

George FLEANCU

■

Pentru a trăi mai bine
Ancheta consacrată diferitelor aspecte ale vieții

Bărbatul, femeia, cărora Ii se adresează 
această ancheta publicată de revista „LTExpress" 
și realizată de Rosie Maurei, Jacques Derogy și 
Cristine Callet, cu concursul celor mai renumiți 
mediei francezi, nu sînt bolnavi. Sau, dacă sînt. 
nu o știu. Și, cu cit sint mai tineri, cu atit iși 
înctripuîe mai puțin că sănătatea ar putea, 
înfr-o zi, să-i trădeze.

Snrtem conștient! de faptul că în organismul 
nostru există' mecanism mai mult sau mai 
puțin misterios, pe care îl simțim m diverse 
împrejurări, in apariția unei migrene, a unei 
indispoziții generale, a unei dureri de ficat ele. 
Atunci, prima explicație este și cea mai simplă. 
„Este de vină iarna, primăvara, frigul, căldura, 
ploaia, oboseala, tensiunea nervoasă, modul de 
viață—" Fără îndoială, este ceva din toate 
acestea. Plecăm in vacanță puțin indispuși de 
faptul că o haină nu ne mai cuprinde și că 
organismul nu mai răspunde, ca înainte. Ia 
toate comenzile. Ne înapoiem bronzați și, pen
tru că moralul contează, ne simțim mai bine 
pentru că arătăm mai bine. Două săptămini 
mai tirziu, bronzul dispare și totul reîncepe de 
la capăt.

De ce ? Este oare ceva de neinlăturat ? Este 
Imposibil ca cei sănătoși să se simtă cu adevă

înainte de orice, o ali
mentație rațională

In lumea de azi nu există 
prejudecată mai răspîndită, din

rat bine? Trebuie să ne nwtirrzăm pentru a 
obține aceasta ? Să ne îngrijorăm la cea mai 
mică indispoziție și să alergăm la doctor ? Sau 
să ne resemnăm și să ne gmdim că ele s-ar 
putea înmulți ?

Rămîne la latitudinea fiecăruia ca, in cunoș
tință de cauză, și în funcție de temperamentul 
său, de mijloacele și de aptitudinile sale, de 
ceea ee vrea să fie și să devină, de fetu! eun 
înțelege fericirea și nenorocirea, să-și aleagă 
modul de viață.

Cunoașterea mecanismului uman, in stadiul ta 
eare a ajuns in epoca noastră, pare eel puțin 
de dorit, dacă nu chiar necesară, pentru ea 
fiecare să știe ce poate și ee nu poate face «.pre 
binele său.

Tată scopul acestei anchete care, cu ajutorul 
unor medici cu cea mai înaltă ealifieare științi
fică și umană, va începea să stabilească nu pro
grame, nu regimuri, nu obligații, ci istoria ade
vărată a unui bărbat, a unei femei care doresc 
să trăiască cu adevărat „bine". Și care reusesc 
să se hrănească, să facă mișcare, să obțină și 
să-și păstreze echilibrul moral, fizic, nervos și 
sexual cit mai mult posibil. In armonie cu so
cietatea și cu ei înșiși.

„naturală" — eternul miraj al 
paradisului pierdut.

In opoziție cu această ati
tudine, unii contemporani ai 
noștri — mai alc-s bărbați —

păcate, decit aceea referitoare 
la pretinsa degradare fizică a 
omului de către viața modernă 
și iluzia că o existență „sănă
toasă" se identifică cu o viață 

rețin ca pe o jignire sau o în
frângere cea inai mică tulburare 
a ceea ce ei consideiră ca « 
stare natarală — sănătatea.

De fapt, „absența totală a bo
bi și a ruptei împotriva ci estș 
înctampatibilă cu natura însăși 
a vieții— Viața' însăși este un 
raport permanent între indi
vid și mediu]' înconjurător, ra
port care se transformă deseori 
în luptă, provocând tulburări 
sau chiar boala", scria profe
sorul1 francez Rene Dubos. Dar, 
fn măsura în care natura a 
fost, în numeroase puncte, în
vinsă, ameliorarea stării gene
rale este dc netăgăduit.

Fără a mai aminti -reșterca 
continuă a longevității medii și 
rnai ales scăderea impmsk'-.a-i- 
tă a mortalității infantile, rare 
contribuie, in mod' substanțial, 
de altfel, la creșterea mediei de 
viață, este deajuns să ne pri
vim contemporanii: talia lor, 
(la' fiecare zeci; ani, mai mare 
i?j un centimetru), dantura să
nătoasă, aspectul lor general 
Ia 18 ani și apoi, în tot cursul 
vieții.

La vârsta de 35 de ani, la 
Care in societatea de azi un ță

ran din zona cursului mijlociu 
al Nilului nu mai este capabil 
de nici o activitate productivă, 
locuitorii din țările dezvoltate 
aud abia primclp semnale 
dc alarmă aTe unei sănătăți 
șubrezite dc cele mai multe ori 
din cauza vieții neraționale pe 
care au dus-.o. Dar, mai bine 
hrăniți .și îngrijiți, eliberați dc 
efortul fizic fantastic pe care 
omul a trebuit să-1 depună de-a 
lungul secolelor, reușim deseori 
să menținem aparențele. Și nu 
numai progresele medicinii, 
spectaculoase in unele domenii, 
ne-au modificat .'titiidiîr.ea 
până în'tr-atît încât să subscricsn 
la mitul1 „drepturltii" î..i- sănătar 
te eternă !

Pericolele 
supraalimentației

„Introducerea lenjeria1» de 
corp din bumbac, ușor lav ibîh 
la prețuri reduse si a sticlei 
transparente, care a adus lu
mina în cele mai umile locuin
țe, a contribuit mai mult la 
lupta împotriva liolilor dbcit 
toate remediile și practL-rlr me
dicale". scria prof. Ren- Dubos. 
„Deficiențele generale în dome
niul sănătății exîst-nte în Eu
ropa secolului aî XIX-lca au 
dispărut aproape complet, dato
rită unei oii menta ții sperioare 
și nu folosirii vitaminelor", 
adaugă el in continuare.

Din cele mai îndepărtate tim
puri, umanitatea luptă împotri
va sărăciei și, în special, a 
foametei.

Astăzi Lnsă, în ciuda existen
ței unor întinse „zone de să
răcie" și a situației tragice în 

care se află un număr dc bă- 
trinî, chiar și în numeroase 
țări dezvoltate, a apărut nece
sitatea luptei împotriva supra
alimentației, mai ales datorită 
urmelor lăsate în subconștient 
de „teama de lipsuri", pe care 
omenirea a îndurat-o timp de 
atitea secole. Această tendință, 
la care se adaugă diminuarea 
sensibilă a efortului muscular, 
viața sedentară a celei mai 
mari părți a membrilor societă
ții moderne, ne conduce la ex
cese și lu un dezechilibru nutri
tiv, do care suferă alît fizicul 
cât .și moralul nostru.

Din punct de vedere fizic, 
obi.șnuirrțele noastre alimentare 
sînt ucigătoare. Mortalitatea 
cauzată de afecțiuni vasculare 
cerebrale, de- exemplu, a crescut 
cu 16 la sută in cazul deoășirii 
ușoare a greutății normale- cu 
36 la sută dacă această depă
șire este moderată, cu 83 la 
sută dacă ea este mai mare și 
cu 115 la sută in cazuri de 
obezitate.

Din punct de vedere moral, 
obișnuințele noastre alimentare 
sint dăunătoare și sfirșesc prin 
a afwta starea psihică. Cum să 
facem față acestui proces ?

Printre cei mai autorizați re
prezentanți ai mcdicinei france
ze se manifestă două tendințe 
principale. Ele nu sînt contra
dictorii, dar pun în mod diferit 
problema și sugerează soluții 
deosebite.

Primul curent este austerita
tea. „Igiena alimentară a majo
rității francezilor este deplora
bilă", afirmă profesorul Paul 
Millicz. Din punct do vedere 

cantitativ — se consumă prea 
mult. In ce privește distribui
rea meselor, și aceasta este ne
corespunzătoare : „mic dejun 
frugal, mese de prinz foarte 
îmbelșugate, dineuri copioase". 
Metoda angl,o-saxonă este in
finit superioară. Și aceasta, cu 
alît mai mult cu cit poți fi gur
mand fără a fi lacom. „Bohia= 
vilor mei, continuă doctorul 
Millicz, le recomand să nu con
sume în mod excesiv băuturi 
alcoolice, să reducă sensibil 
cantitatea de alimente consu
mată, să respecte cele opt ore 
de somn in fiecare noapte, să 
nu facă exerciții fizice obositoa
re în mod brusc, în eoncediti», 
dacă tot limoul anului au dus 
o existență sedentară. Dacă vor 
să supraviețuiască, mă ascultă. 
Cu excepția fumatului, la care 
puțini sânt dispuși să renunțe. 
Dar fiecare este stăpîn pe via
ța lui".

Aceste alimente...

Austeritatea, cind este auto- 
impusă, fără constringere, poa
te să fie mai mult sau mai pu
țin strictă, in funcție de vârstă. 
Păstrarea măsurii este desigur, 
indiferent de numărul anilor, 
cea mai bună metodă. Anumiți 
„austeri" practică un fel de 
„autopedcpsirc", pentru cine 
știe ce vină închipuită. Dar, 
atîta timp cit nu se subulimen- 
tează, totul merge bine.

In cadrul simplei înțelepciuni 
pe care o preconizează dr. 
Milliez și care nu este nevroză, 
ci un echilibru just între ten
tații și forța de a le controla, 

organizarea judicioasă a mese
lor are ca adversar organizarea 
socială în care trăim : orarul 
serviciilor noastre publice și 
private, al școlilor etc.

Specialiștii în acest domeniu 
au observat că. cu cît se mâ- 
nîncă mai mult, cu alît dezechi
librul nutrițional al alimentați
ei. omului modern este rnai 
mare, ia sensul igienic al cu
vântului. Și eu cît prepararea 
unor alimente este mai compli
cată și mai „tradițională", eu 
atit digerarea acestora este 
mai dificilă și pericolul unor 
boh mai mare.

Pentru individul fără af-' 
uni deosebite și care nu doreș
te sâ fie obsedat de această 
chestiune, cel mai hun sfat 
este: „Nu abuzați de nimic. 
Mîncați orice, dar puțin. Și 
cu plăcere". Este inutil să te 
plimbi cu o balanță in buzunar. 
Totul c sâ no repeți felul de 
mâncare și, pentru a reduce 
tentația, să nu lași niciodată 
pe masă’ felul din care s-a ser
vit 'O dată.

Ca în atitea alte domenii ale 
vieții, copilăria arc și aici un 
rol foarte important. Obișnuin
țele alimentare dobindite în 
primii ani de viață se păstrează 
de cele mai multe ori, pină la 
bătrânețe. La asimilarea Teluri
lor de mîncare care ne-au plă
cut din copilărie contribuie in 
marc măsură starea afectivă, 
pentru că actul de „a minca" 
este departe dc a fi o simplă 
funcțiune mecanică.
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Predarea în termen a obiectivelor reclamă

Pregătirea temeinică a lucrărilor 
de investiții

Studiind Tezele C.C. al P.C.R. 
ți proiectul de Directive pentru 
Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român privind 
planul cincinal pe anii 3971— 
8975, ni sc dezvăluie ca un fir 
roșu, de la un capăt la altul 
el conținutului acestor însem
nate documente preocuparea 
deosebită a partidului pentru 
eatisfacerea cit mai deplină a 
nevoilor materiale și spirituale 
ale cetățenilor patriei noastre.

Chezășia înfăptuirii acestui 
țel, este fără îndoială asigura
rea în continuare a unui ritm 
susținut de dezvoltare a indus
triei, agriculturii si aplicarea 
pe o scară tot mai largă a cu
ceririlor tchnico-științificc con
temporane. Natural, realizatorii 
«cestui măreț plan sint oame
nii muncii din țara noastră — 
oțelari, mineri, constructori, a- 
gricultori, tehnicieni, savanți, 
muncitori, țărani și intelectuali, 
avînd în frunte dvlașamcntul 
clarvăzător al comuniștilor.

In acest context. îmbunătăți
rea in continuare a condițiilor 
de viată prin construirea unui 
mai marc număr de apartamen
te, de școli, cinematografe ș.a_, 
apare ca o trăsătură firească 
desprinsă din • caracterul -socia
list, profund umanitar al dru
mului ce-1 parcurgem.

In Valea Jiului, întreprinde
rea de gospodărie comunală 
este beneficiarul investițiilor cu 
caracter social, a construcțiilor 
de locuințe, a rețelelor de ali
mentare cu apă, canalizare, dru
muri etc.

In acest sens ne revine un 
rol însemnat in pregătirea și 
urmărirea înfăptuirii dc către 
constructori a obiectivelor res
pective. Căci construirea și pu
nerea în funcțiune la termenele 
planificate a tuturor obiective
lor impune, in primul rînd. pre
gătirea temeinică a lucrărilor 
de investiții : obținerea avizului 
de începere a construcției; în-

Ing. GIlEORGHE KOMOȘAN, 
directorul l.G.C. Petroșani

tocmirea proiectului dc execuție 
și înaintarea lui spre realizare 
constructorului; deschiderea fi
nanțării lucrărilor dc proiecta
re și execuție de către Banca 
de investiții; obținerea avizelor 
de scoatere a terenului dc con
strucție din circuitul agricol; 
predarea amplasamentului pen
tru începerea construcției.

Pentru ca documentația teh- 
nico-cconomică a lucrării să fie 
pusă la dispoziția constructo
rului din timp sc impune să 
avem o mai strinsă și fructuoa
să colaborare cu instituțiile de 
proiectare. Totodată este nece
sar să se elimine pe viitor u- 
ncle formalități complicate de 
elaborare și finanțare a docu
mentațiilor tehnice cu organi
zația dc proiectare cit și de e- 
xecuția lucrărilor in scopul re
ducerii perioadei dc timp nece
sare pregătirii lucrărilor de in
vestiții, și a urgentării, în a- 
ccst fel, a atacării lucrărilor 
dc către constructor.

Rezultă că pregătirea investi
țiilor are un rol deosebit de 
important in creșterea- eficien
ței lor economice. Aceasta da
torită faptului că devansînd în
ceperea lucrărilor dc construc
ții printr-o minuțioasă pregă
tire și punerea in funcție a o- 

.biectivului respectiv va putea 
fi făcută înainte de termen, toc
mai cu perioada de timp cîști-

g ită prin pregătirea corespun
zătoare a lui. Judecat prin pris
ma acestui deziderat, în viitor, 
nouă l.G.C.-ului, ca beneficiar, 
ne revin sarcini sporite, majo
re, pe care ne vom strădui să 
le îndeplinim în totalitate.

După începerea construcției, 
o sarcină deosebit de impor
tantă ne revine în calitate de 
beneficiar în ceea ce privește 
urmărirea corespunzătoare teh- 
nico-calitativă a execuției. Con
trolul executat dc către diri- 
ginții de șantier asupra cali
tății lucrărilor executate de că
tre constructor, își va spori în 
viitor importanța. Acele defi
ciențe mărunte, dar atit de 
supărătoare pentru noul locatar, 
trebuie să fie eliminate în în
tregime. Acest lucru se poate 
realiza și îl vom realiza prin 
ridicarea permanentă a nivelu
lui de pregătire al cadrelor teh
nice direct răspunzătoare de ur
mărirea calității șf printr-un 
control mai eficient.

Prin eforturi mai susținute 
decît pină acum pentru pregă
tirea corespunzătoare a inves
tițiilor ne vom aduce un aport 
însemnat în contextul îmbună
tățirii generale a activității de 
investiții. Prin îndeplinirea sar
cinilor care revin întreprinderii 
noastre în această direcție vom 
contribui la transpunerea în 
viață a politicii partidului nos
tru, de ridicare pe trepte tot 
mai înalte de civilizație a nive
lului de trai al oamenilor 
muncii.

> Urmate din pag. 1

Duminică, ora 17:

Jiul —
F. C. Bor
Cu ocazia „Zilei minerului", 

duminică, Ia ora 17, divizionara 
A Jiul Petroșani va întâlni, in
tr-un meci amical, apreciata 
formație iugoslavă F. C. Hor.

In deschidere va avea loc 
partida Jiul (tineret) — Mine
rul Lupeni.

Răspunsul Se poate da in 
două cuvinte : se plimbă. 
Dar un asemenea răspuns nu 
este de natură să mulțu
mească pe numeroșii iubitori 
ai fotbalului din Valea Jiu
lui. Pentru că Mihai se plim
bă în dauna echipei. Cum ? 
Să explicăm :

In urma repetatelor abateri 
disciplinare, fundașul stingă 
al echipei Jiul, care a jucat 
în 27 din cele 30 de meciuri 
ale campionatului trecut, a 
fost scos din lot. Antrenorul 
Ozon l-a anunțat că renunță 
la serviciile salo, urmind ca 
secția să dispună ce va avea 
dc făcut Mihai in viitor.

După cum nc-a informat 
tovarășul ing. Otto Abraham, 
președintele secției dc fotbal 
a A.S. Jiul, lui Mihai nu i 
se va da dezlegare uentru 
nici o echipă. El va mai juca 
la Jiul Petroșani. Jucătorul 
Mihai este, in schimb, ne
liniștit. Antrenorul Ozon a 
renunțat la serviciile lui ; 
după ce i S-a promis tran
sferul și a venit chiar un de
legat de la F.C. Argeș după 
el, secția a refuzat să-i dea 
dezlegarea; el nu a fost la 
mare cu ceilalți colegi (pro
babil a fost o sancțiune), 
acum nu participă la antre
namentele prime.i echipe și 
nici Ia ale celei de tineret, 
unde i s-a propus să se pre
gătească. după ce a refuzat 
să meargă Ia Minerul Lupeni 
sau la Minerul Anina (! 1)

Ce face Mihai ? Bate toată 
ziua strada și Ia tisa birou
lui ing. Otto Abraham pen
tru a i se da transferul la o 
echipă de „A". Dar transfe
rul nu i se \a da. Atunci 
unde va juca Mihai fără an
trenament, fără o pregătire 
corespunzătoare.

Credem că e timpul ca bi
roul secției de fotbal a A.S. 
Jiul împreună cu antrenorul 
Titus Ozon să elucideze cil 
mai repede -cazul Mihai". 
Campionatul bate la ușă ^î‘ 
echipa Jiul, dc la care spec
tatorii așteaptă rezultate pe 
măsura posibilităților sale, 
trebuie să-I înceapă cu bine 
chiar dacă primul meci 11 
joacă in Capitală cu Dinamo 
București.

Sigur că prin ceea ce trece 
Mibai acum este o lecție. O 
lecție aspră dar meritată 
Indisciplina n-a făcut nicio
dată casă bună cu sportul dc 
performanță. Se mai cunosc 
niște cazuri...

Iar oamenii, oricine ar fi 
ei, să fie sinceri, cinstiți, să-și 
respecte cuvintul și promisi
unea. Pentru că Ia noi in 
țară, sportul se face de plă
cere, este amator adică-.

G. DINU

PSEUDO-AUTORITATE!
Se zice, și pe bună dreptate, că in absența 

valorii nu poate fi vorba nicicum dc autorilaf<-. 
Și dacă „valoarea" pe care o ai nu-ți dă drep- 
lul s-o numești, in gura mare, chiar pe nume
— valoare — ce faci '! Cauți s-o creezi, bineîn
țeles. S-o înființezi! Pentru ca mai apoi s-o 
dovedești, s-o relevi in văzul tuturor. Și ca 
s-o creezi, trebuie bineînțeles să ai sentimentul 
că e necesara...

Echipa Minerul Lupeni trăiește, in prezent, 
sentimentul că trebuie să se dovedească o ru
inare, Și nu caută să creeze această va
loare împrumutând, luind sau convincind de 
aiurea clemente de talent pentru n o susține. 
Nu ! „Pornim la drum, inii spunea Cornel Căra
re, cu aproximativ același lot. Nu numai că 
n-am luat .vedete" dar nm și... cedat". Face 
bine? Credem că da. „Veniții", niai devreme 
sau mai târziu, tot își vor lua .tălpășița' la 
spinare !

Așa că, resursele dc împrospătare a lotului
— după .vederile' corecte ale celor din Lupeni
— sint tot aici, în Vale. In acest sens trebuie 
amintit faptul că trei tineri jucători nclrccuti 
dc pragul junioratului nu fost promovați in 
lotul divizionarei C.

ce
n-am

A in 
excursie ?

Da. Recunosc. Mă simt o- 
biigal s-o fac. Sînt hipersen
sibil în iafa neasemuitelor fru
museți ale naturii. E o lip
să a mea ? Ponte 1 Eu o con
sider o calitate. Si, ca orice 
om care fine la... calitățile lui 
— pentru că, fie vorba Intre 
noi, dacă nu ni le-am estima 
singuri, bălăriile defectelor ni 
le-ar năpădi de urgentă — în 
ultimii ani nu mă mai mul
țumesc să răspund, ca altăda
tă, celui care-mi sugera să-l 
Însoțesc intr-o mică plimbare 
pină la cheile Tăii, la Rusu 
sau la Bolii: „Ce rost are I 
Le văd și de aici’. ...Acum 
cute/. Plec pe jos de unul 
singur sau insolit, înspre fru
musețile apropiate. Merg cu 
autobuzul sau cu alt mijloc 
de locomoție (adică, pardon, 
care altul că nu mai existai) 
pină la cele mai îndepărtate, 
îmi făcusem chiar un obicei:

team vrut să spunem insă cu rindurile ini
țiale? Răbdare! Acum intrăm in subiect.

In echipa Paringul Lonca, antrenorul Cărare 
a observat un inaintaș central cu certe dis
ponibilități de creștere valorică, care după 
părerea sa (și-a noastră) trebuie adus pe... pista 
dc lansare. Jucătorul respectiv, David se parc 
că-i este numele, dorește să activeze in viitor 
la Minerul Lupeni, văzind in aceasta, cum c și 
firesc, prilejul nimerit.

Conducerea asociației sportive „Paringul" în 
general, inginerul 1. Vasilc in special, nu do
rește insă să acorde „plecarea" talentatului 
jucător, intrucit, se motivează, echipa locală 
vizează locul 1 in campionatul județean. Nu 
punem la îndoială posibilitățile acestei echipe 
și nici dorința antrenorilor — profesori Dorin 
Chcșcheș și Iosif I-elier de a urca formația lo- 
ncană pină in preajma barajului pentru C 
(jucătorilor echipei Paringul li se va spori 
.apetitul* dc promovare, aflindu-si dc acum... 
valoarea). Ar fi nefiresc. Dorim doar să spu
nem celor care deocamdată nu ne-au convins 
decît că visează cu ochii închiși, că faptul dc a 
te opune ascensiunii unui talent este conside
rat azi o crimă. Atât ! V, T.

de a lua-o din loc în fiecare 
duminică. Nu prea lăsam 
să-mi scape vreo ocazie prin
tre degete. Alaltăieri, insă, 
dis-de-dimincață, cind mi .s-a 
propus sa revăd Lunca Florii am 
refuzat. Categoric, poale, ca 
niciodată I De ce ? Credeți că 
n-aveam motiv. Allați că a- 
veam. Și încă ce motiv 1 Ducă 
în gindul dumneavoastră vi 
s-ar ii viril ca într-al meu, 
duminica trecută intenția de a 
evada din chingile urbanității 
în sinul primitoarei și recon
fortantei naturi înconjurătoa
re și păfeali ca mine, apoi 
allați că nu v-ar mai fi suris 
un „repetir" dc aceeași manie
ră. Să vă spun, însă, cum a 
fost. Simbălă m-am interesat 
la dispeceratul din Piața Vic
toriei asupra curselor spre 
cabana Rusu: „Merg tovară
șe, -cum să nu meargă, timp 
frumos să fie că de autobuze 
și șoferi nu ducem lipsa 1“ 
L-am crezul. Liniștit am venii, 
duminică dimineața, și-am în
trebat din nou: „Nu merg 
tovarășe, cum să meargă, că 
e stricat drumul. Să vă ducă 
cine-a zis că se poate’ (era 
altcineva acum, pe cel care 
mă dezinformase nu l-am mai 
văzut). Și-am aflat astfel că 
nici la Lunca Florii nu merg 
autobuzele. Pentru că ploile 
au deteriorat drumul. Și-n 
timp ce allam despre căderea 
și a acestei ultime ipoteze 
mi-am amintit dum, acum doi 
ani, înlr-o primăvară Urzic, 
un locuitor al Lonei periferice 
m-a dus cu un autoturism 
pină acolo, la locul veșnicelor 

x deteriorări ale drumului să 
văd și să... spun mai departe. 
Am spus, mi-aminlesc ca 
acum, fostului primar al Pelri- 
lei și conducerii I.F si I.J.B.C.- 
ului care mi-au oferit cu mă
rinimie toate asigurările că 
liberul acces spre Lunca Flo
rii va fi, de-alunci înainte, 
sigur și garantat. Și iată că po

vestea revine în actualitate. 
Și cabana e considerată, pro
babil, ncrenlabilâ. Și unii sc 
miră de ce I Eu nu mai mă mir 
dacă nici drumul pină la Rusu 
nu osie oricind practicabil...

Și ncavind încotro, intrucit 
nu pol mula eu cabanele mai 
încoace, înaintea obstacolelor, 
am acceptat, atunci să merg 
la cabana Voevodu. A fost 
frumos acolo, cald, bere rece, 
excursioniști străini. Mai bine, 
însă nu veneau. De ce ? Păi, 
închipuițl-vă că plecați (le-a
casă, ca oamenii curați, spă
lat i, ajungeți acolo, cu un 
aulobuz-ianlomă plini de praf, 
vă spălati din nou în crista
lul apei de munte și ajungeți 
la Petroșani, după cîleva po
pasuri fortuite acoperiți cu 
un strat gros de praf (nici 
una din ușile autobuzului nu 
se închideau), de parcă afi fi 
ieșit dintr-un abataj frontal 
sau v-ați fi înapoiat de la 
treierat după o zi de lucru 
în spatele batozei (I)

Și să nu-ți piară cheful de 
excursii I Bineînțeles că da. 
Acum șliți de ce n-am mai 
plecat alaltăieri niciunde ? 
Chiar dacă la iarnă. Un jind 
după aceste zile frumoase mă 
voi gindi că totuși trebuia să 
„continui cursa’ de întărire a 
organismului pe linia... naturii, 
tot nu mai plec niciunde, pină 
nu se pun la punct „unele lu
cruri". Că dacă nu s-ar putea 
rezolva, aș tăcea chitic. Dar 
așa ? Nu vreau vara sanie 
și iarna căruță, vreau să la- 
celi vara ce se poate face 
vara. Vreau (intr-un glas cu 
toți cei care regretam atunci 
că nu ne-am dus la ștrand la 
Lupeni) să dali prile'U1 ama
torilor de natură s-o vadă, să 
lie mulțumiți de condițiile de 
transport să nu-i mintiți, să 
le salisfaceti o plăcere. Cea 
mai măre plăcere a duminici
lor acestora de vară 1

V. TEODORESCU

A Vl-a ediție a Raliului Dunării-Castrol
Joi la ora 20,30 se dă startul simultan dc la 

Praga și Regensburg (R. F. a Germaniei) la 
cea de-a VI-a ediție a Raliului Dunării-Castrol. 
La această importantă competiție iau parte 36 
de echipaje din România, Austria, Cehoslovacia, 
Bulgaria, Belgia, Polonia, Iugoslavia și R. F. a 
Germaniei. Printre concurenți se numără bel
gianul G. Staepelaere, liderul Campionatului 
continental pe anul acesta (nr. de concurs bl) 
și alți cunoscuți piloți de renume internațional. 
Echipa României este alcătuită din 4 cupluri: 
Constantin Pescaru — Hors Graef (nr. 36), Vio
rel Marin — FI. Popescu (nr. 37), Eugen Io- 
nescu Cristea — Gh. Rotaru (nr. 38) și Marin 
Dumitrescu — Petre Vezeanu (nr. 39), toți pe

Renault 8 Gordini. Traseul (străbate 5 țări eu
ropene) are o lungime de 2 705 km și cuprinde 
12 probe speciale, din care 8 în țara noastră. 
Concurcnțiî sint așteptați să intre in România, 
pe la Borș, vineri Ia ora 17, urmind a trece li
nia de sosire la Brașov, simbâtă Ia ora 16,48. Ei 
vor trece prin Oradea, Cluj (20,10), Sebeș (21), 
PETROȘANI (23,25), Km. Vilcea (1.37), Sibiu 
(2,47), Mediaș (3.32), Gheorghieni (5.57), Bicaz 
(6,27), Praid (10.02). Sighișoara (11,12), Rișnov 
(13,05) și Văleni de Munte (15.05). Simbâtă Ia 
ora 18, pe serpentinele spre Poiana Brașov, se 
va desfășura ultima probă specială de viteză in 
coastă.

(Agcrpres)

JOI 31 IULIE

10,90 Limba engleză (relua
re).

10.35 Limba germană (relua
re).

10.50 Ce ați dori să revedeți ! 
Filmul artistic „Cea mai 
lungă noapte" — o pro
ducție a studiourilor 
bulgare.

12.15 închiderea emisiunii dc 
dimineață.

17.30 Buletin de știri.
17.35 Lumea copiilor. „Un j< c 

neobișnuit*.
18,00 Film serial : „Marek 

pistruiatul".
18,25 Criterii. Arte frumoase. 

Actualitatea plastică.
18,40 Interprcți îndrăgiți ai 

cintecului moldovenesc : 
Nicoleta Vasilovici și A- 
lexandru Dumbravă.

18,55 ( ionica ideilor. Socia
lismul și revoluția tch- 
nico-științifică.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic.

20,00 Film Tv. Destine con
temporane : „O istorie, 
o evoluție, un om".

20.20 Avanpremieră.
20.30 Zilele dramaturgiei ro

mânești. Seară de tea
tru Tv. „Ziariștii* de 
Al. Mirodan.

21.50 Cîntă formația Ștefan 
Bcrindci.

22.05 Telejurnalul de noapte.
22.15 întâlnirea de atletism : 

Europa — .America.

radio
VINERI 1 AUGUST

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR
• Traian Stoian, Vulcan. 

Potrivit prevederilor Decre
tului nr. 153 din 23 aprilie 
1954 și precizărilor ulterioa
re, privitoare la impozitul pe 
venituri, dacă aveți în între
ținere cel puțin patru per
soane. așa cum relatați re
dacției, aveți dreptul la re
ducerea impozitului legal cu 
30% în caz că puteți face 
dovada că mama dv., pe care 
o întrețineți, nu are surse 
proprii de venit (dc exemplu, 
nu primește pensie).

Reducerea cu 30’ o a impozi
tului pe salarii se aplică nu
mai la cererea salariatului 
interesat și incepînd cu luna 
In care se depune dovada 
(declarația) cerută de lege.

Mai precizăm că în situa
ția cind ambii soți sint sala- 
riați. reducerea se acordă 
numai unuia dintre ei, la 
alegere.
• Un grup de muncitori 

navetiști. Petroșani La sesi
zarea dv. adresată redacției 
că garniturile trenurilor 
2355/2352, care circulă pe 
distanța Simeria—Petroșani 
nu dispun de vagoane sufi
ciente pentru a se putea 
călători în condiții corespun
zătoare, Direcția regională 
CT.R. Deva ne face cunoscut 
că a luat măsuri pentru spo
rirea componenței celor două 
trenuri cu cite încă două 
vagoane clasa a Il-a.
• Ion Olteanu, Petroșani. 

Conducerea întreprinderii de 
gospodărie locativă Petroșani 
ne arată că cererea dv. pri
vind repararea imobilului din 
strada M. Klein nr. 64, se 
găsește înregistrată la Sec
torul I.G.L. Petroșani sub nr. 
511 din 10 iulie a.c.
• Anonimă. Petrila. Pro

blema neînțelegerilor dintre 
gospodinele de pe scara II 
blocul 13. cartierul .8 Mar
tie" Petrila. privind organi
zarea curățeniei în spațiile 
comune tuturor locatarilor, 
este de competența Asociației 
de locatari la care rugăm a 
vă adresa pentru soluționare.

ÎNTREBARE: Valorificarea superioară a masei lemnoase 
exploatată permite, credem, o sporire a volumului destinat ex
portului. Care este orientarea conducerii I.F. Petroșani în acest 
sens ?

RĂSPUNS: Volumul cxporLului de lemn este in 1969 cu 6 
la sută mai mare decît în 1968, reprezentînd 6 la sută din pro
ducția marfă fabricată.

Am amintit cifrele de mai sus pentru a sublinia în felul a- 
cesta că noile sarcini trasate în proiectul de Directive ale Con
gresului al X-lea al P.CR. cu privire la sporirea volumului și 
cfK ienței exportului de material lemnos iau amploare.

Avînd în vedere necesitatea întreprinderii noastre de a se 
rentabiliza, livrarea produselor la export este o cale spre acest 
scop.

Este necesar deci ca sortimentele pentru care la export se 
obțin prețuri ridicate să fie diversificate cit mai intens, în func
ție dc perspectivele dezvoltării ulterioare a tranzacțiilor externe 
cu tot interesul întreprinderii de a livra cit mai mult la export

ÎNTREBARE: Ce neajunsuri întâmpinați ?
RĂSPUNS : Există, încă, în acest domeniu și o serie de defi- 

• iențe care dacă ar fi înlăturate realizările ar fi mai ritmice și 
mai sporite.

In primul rind restricțiile la încărcare care pe semestrul I 
5969 s-au cifrat, de exemplu la construcție rurală la 57 zile și 
la lemn foc 90 zile etc. De asemenea, o greutate o constituie și 
faptul că contractele economice sosesc de multe ori în aceeași 
lună cind trebuie să fie livrat materialul, deși normal este ca 
ele să vină cu cel puțin 45 de zile înainte de începerea tri
mestrul ui.

ÎNTREBARE: Probabil, valorificînd experiența de pină 
acum, considerați util să faceți anumite propuneri privind îmbu
nătățirea activității privind exportul ?

RĂSPUNS : In proiectul de Directive se subliniază, ca un 
obiectiv de prim ordin, intensificarea preocupării pentru ridicarea 
eficienței comerțului nostru exterior, pentru creșterea competitivi
tății produselor românești pe piața mondială. Tn spiritul acestei 
idei consider că este necesar : să se acorde o atenție mult mai 
marc calității produselor de export; să existe in permanență un 
stoc tampon în depozitele finale care să asigure o ritmicitate 
mai bună ; contractele economice să se perfecteze cu cel puțin 45 
de zile înainte de începerea trimestrului ; o dată cu contractele 
încheiate să se asigure și fracte la nivelul cantităților stipulate 
in contract.

Realizările la care ne-am referit sînt create în spiritul Di
rectivelor celui dc-al X-lea Congres al P.C.R. și pentru viitor 
ne obligă, cu atit mai mult, să sporim exigența și să ne înten- 
sif.. ăm eforturile pentru realizarea la un nivel mai înalt de efi
ciență a sarcinilor viitoare.

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j Obiective turistice noi

OLOI

Rînduri de recunoștință
Intr-una din zile, soției mele 

i s- i făcut rău. Fiind gravidă, 
am anunțat serviciu] de urgen
ță al spitalului. După puțin 
timp, soția mea se afla în sal
vare, apoi în fața medicilor, la 
maternitate. Eu și cei trei co
pii ai noștri eram neliniștiți, 
dar medicii m-au asigurat că-n 
curind soția mea se va simți 
bine. Intr-adevăr după trata
mentul și îngrijirile primite.

soția s-a făcut bine. Acum se 
află in afară de orice pericol, 
fapt pentru care vreau să aduc, 
pe această cale, mulțumiri me
dicilor și întregului personal 
medical de la Maternitatea din 
Petroșani, care se achită cu cin
ste de nobila misiune cu caro 
au fost investiți.

Constantin MITACHE
Petroșani

* Sint anume locuri care;parcă așteaptă mina harnică a 
| omului pentru a întemeia un așezămînt. Fără îndoială că

lunca largă ce se întinde la confluența pîrîului Bănită cu 
| pinul Jigureanu. in fața intrării in Peștera Bolii, între tune- 
s Iul de cale ferată de la Banița și serpentinele șoselei ce duce 
| spre Petroșani, face parte din acestea.
s Măreția peisajului din aceste locuri e poate dată tocmai 
. de contrastul și diversitatea sa : stâncile golașe, albe, de cal
fe car, ți.șnite spre cer intr-un uriaș obelisc natura] se infră- 
I țese Ia poale cu întinderea domoală a șesului acoperit de 
j covorul fraged de iarbă ce se continuă dincolo de linia fe- 
| rată, spre culmile dealurilor cu colorit împestrițai de roșul 
j acoperișurilor caselor și pomii livezilor. Razele soarelui se 
| răsfață jucăușe în oglinda apei cristaline a celor două rîu- 
» lețe coborite din munte.
| In acest colț al „sfintei naturi* — cum spunea un 
' mare scriitor — prin grija edililor petroșăueni va fi dală in 
I folosință, in curind, una din cele mai frumoase cabane din 
- împrejurimi — cabana Peștera Bolii. Astfel, situată intr-un 
| important punct turistic, cu vad comercial, cabana — prin 
<. serviciile ei — va satisface deopotrivă vizitatorii pe timp de
• vară sau iarnă. Cele șase dormitoare de la mansardă, pre- 
I văzute cu încălzire electrică, bufet, bucătărie, sală de mese

spațioasă, o terasă acoperită și alta neacoperită, platou de 
| dans, podium pentru orchestră, sînt citev a din compartimen- 
" lele „tehnologice" ale noii cabane.
| Construită prin grija T.A.P.L. (ca beneficiar) și I.G.L 
„ (constructor), intr-un stil atrăgător — rod al unei concepții 
| arhitectonice unitare — iu care specificul românesc se im- 
J bină armonios cu liniile moderne, momentan cabana își 
I trăiește încă viața de.„ șantier.

Execuția acoperișului complicat și arătos, cu învelitoare J de șindrilă a balcoanelor, execuția căptușelilor exterioare a I pereților din lemn rotund cu suprafața arsă și lustruită, ta- 
* vanul de lemn măiestrit lucrat — toate sint opera dulghe- 
Z rilor. Dintre aceștia s-au evidențiat în mod deosebit Gheor- 
| ghe La.szlo, Mihai Bartolos și Samoilă Hintz. Zidăria de că- 
„ rămidă ori frumoasele pardoseli de ciment colorat în roșu 
| aparțin priceperii zidarilor în frunte cu Dominic Laszlo, Ni- J colae Brătilă și Erne Tokar. Conducătorul harnicilor mun- 
Icitori ai l.G.L.-ului care construiesc cabana, șeful de echipă 

și comunistul loan Alischer, ne-a relatat : „Ceea ce sc vede, 
cabana propriu-zisă, nu e totul. In curind va fi amenajat 

| un camping compus din 12 căsuțe și o grădină de vară (!) 
* in toată puterea cuvîntului".

— Dar cabana „Peștera Bolii" la care lucrați acum cind 
s va fi inaugurată ? l-am întrebat.

— Conform angajamentului luat : înainte de începerea 
‘ lucrărilor Congresului al X-lea al partidului.
| Ion MĂRGINEANU
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PROGRAMUL I :

5,05—G.oo Program muzical 
de dimineață: 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Me
moria, pămîntului românesc; 
10,10 Curs de limba spaniolă;
10.30 Radio-Prichindel; 10,40 
Pămint al patriei iubite — 
cintcce: 11,05 Prezent și vii
tor in știința agricolă: 11,25 
Varietăți muzicale; 12,00 Me
lodii dc George Grigoriu: 
12,25 Moment științific; 12,30 
întâlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,10 Mic maga
zin muzical; 14.10 Roza via
turilor: 14,35 Răsună plaiurile 
țării de cîntec și joc; 15,20 
Radio publicitate; 15,30 Com
pozitorul săptămînii; 16,00 
Radiojurnal; 16,20 Cîntă Mar
gareta Pîslaru; 16,30 Tribuna 
radio: 16.50 Muzică ușoară; 
17,05 Pentru patrie: 17,35 Mu
zică populară; 13,10 Progra
mul partidului — programul 
nostru; 13,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră: 19,00 
Gazeta radio; 19,25 Săptâmi- 
na unui meloman; 20,05 Ta
bleta de seară; 20,10 Vedete 
ale muzicii ușoare; 20,30 Emi
nesciana; 20,35 Pentru mag
netofonul dv.: 21,00 Mai a- 
veți o întrebare?; 21,30 
Sport; 21,40 Revista șlagăre
lor; 22,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 22,20 Al
manah muzical; 22,45 Cara
vana fanteziei: 23,45 Moment 
poetic; 23,50 Muzică ușoară; 
0,03—3,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Varietăți matinale; 
7,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei; 7,10 Muzică pentru 
fanfară; 7,45 Muzică popu
lară: 8,10 Tot înainte; 9,00 
Cîntă sextetul vocal feminin 
„Pcrinița*; 9,10 Curs de lim
ba spaniolă; 9,30 Cintece de 
muncă; 10,20 Luna dramatur
giei radiofonice românești; 
12,15 Melodii de curind lan
sate: 12,45 Concert de prinz;
13.30 Fișă editorială; 14.03 
Dansuri dc estradă: 15,00 Mo
ment științific; 15,05 Opera 
pentru toți; 16,00 Radiojur
nal: 16,20 Muzică ușoară; 
16,50 Pe teme medicale; 17,00 
Pagini alese- din muzica u- 
șoară românească; 17,40 Ra
dio publicitate; 13,00 Varie
tăți muzicale: 18.30 Curs de 
limba spaniolă; 19.00 Album 
de piese corale: 19,20 Camil 
Petrescu; 19,50 Noapte bună, 
copii: 19,55 Seară de operă; 
22.03 Cupidon... și muzica u- 
.șoarâ; 23.05 Lucrări dc com- 
pozitor^ islandezi; 23,45 Al
bum bric.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul 1 : 5,00; 6,00;
10,00; 11.00; 17,00: 18,00;
20.00; 24.00; 2.00; 4.00. Pro
gramul II: 6.05; 12,00; 11.00; 
21,00; 23.00; 0.55.

filme
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Dragoste la Las 
Vegas; Republica: Paradi
sul îndrăgostiților; PETRI
LA : Caut o nevastă; I.ONEA 
— Minerul : Mariana, agent 
0555; VULCAN : Inimă de 
mdmă; LUPENI — Muncito
resc : Intre noi; Cultural : 
Tarzan, omul junglei; PA- 
ROȘEN1 : Bella; URICAN1 : 
Moartea lui Joc indianul.

Pronoexores
La tragerea din 30 iulie 

1969 au fost extrase din urnă 
m-mătoarele numere ;

Extragerea I-a : 44 42 16 6 
28 39.

Fond de premii: 370 929 
lei.

Extragere i a 11-a . -II 24 26 
23 35 17 29.

Fond de premii: 309 0'26 
lei.



JOI 31 IULIE IM»4
STEAGUL ROȘU

K/AfA INTERNAȚIONALĂ
Apelul lui U Thant în legătură Oricnliil Ayropinf Vietnamu! de sud

cu conflictul din Nigeria a făcut o scurtă

NEW YORK 30 (Agerpres). 
— Se.-rotarul general al O.N.U.. 
U Thant, a lansat miercuri un 
apel către părțile în conflictul 
din Nigeria pentru a permite 
reluarea de urgență a zboruri
lor do ajutorare a victimelor 
acestui conflict, fără de care 
populația civilă ..va fi împin
să din nou in ciclul groaznic 
al foametei, bolilor și morții". 
U Thant menționează că in 
urma suspendării zborurilor 
avioanelor care transportau a- 
gutoare în regiunea afectată 
de război, întregul program de 
ajutorare către aceasta țară „ar

fi periclitat'1. Secretarul gene
ral al O.N.U. a cerut de ase
menea guvernului federal nige
rian și autorităților biafreze 
„să ia în considerație de ur
gență” necesitatea creării unor 
coridoare terestre și fluviale 
prin care să se poată efectua 
acordarea de ajutoare victime
lor. El a menționat însă că 
pînă la stabilirea acestor cori
doare se impune de urgență 
reluarea zborurilor avioanelor 
Crucii Roșii Internaționale 
„chiar dacă se cor concesii din 
partea ambelor părți".

vizită la Budapesta

Nigeria

Lupte grele în regiunea
orașului Onitsha

BUDAPESTA 30 (Agerpres). 
— în drum spre patrie, din vi
zitii făcută in R.P. Bulgaria, 
Gustav Husak. prim-secrctar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
s-a oprit marți la Budapesta 
pentru o scurtă vizită. După 
cum transmite agenția M.T.I.. 
G. Husak a avut, cu acest pri
lej, convorbiri cu Janos Ka- 
dar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U. La convorbiri au luat 
parte Boia Biszku, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.S.U. și cu Aczcî 
Gyorgv secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

Conducătorii celor două par
tide au făcut un schimb reci
proc de păreri în legătură cu 
dezvoltarea ’ colaborării dintre 
cele două partide și țări și cu 
alte probleme actuale de inte
res comun.

Tn aceeași zi primul secre
tar âl C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, s-a înapoiat la Praga.

Patru posturi 
ale 0. N. U.

de supraveghere 
a încetării focului 
au fost temporar 

închise
NEW

— Un
O.N.U. a anunțat că patru pos
turi de supraveghere a înce
tării focului, aparținînd misiu
nii de observatori ai O.N.U. 
din Orientul Apropiat, au fost 
temporar închise, după ucide
rea unui ofițer suedez in urma 
incidentelor isracliano-egiplehe 
de duminica trecută. Șeful mi
siunii de observatori, generalul 
Odd Bull, a informat- pe secre
tarul general al O.N.U., 1U 
Thant, că a luat această mă
sură ca urmare a condițiilor 
„total inadecvate" din zonele iîn 
care ele erau amplasate, mem
brii acestor posturi aflîndu-lse 
expuși tivurilor de artilerie 
arme automate de o parte 
de alta a Canalului de Suez.

YORK 30 (Agerpres). 
purtător de cuvin! al

și
Și

Bilanț
al operațiunilor
din ultimele

30 (Agerpres). — 
un bilanț al opc-

24
militare
de ore

OWERI 30 (Agerpres). — La 
capătul unei săptămîni de grele 
lupte, regiunea orașului Onitsha 
continuă să rămînă teatrul u- 
nei confruntări sîngeroase între 
trupele federale nigeriene și 
cele biafreze. La ora actuală 
— sublinia trimisul special al 
A.F.P aflat la fața locului — 
este imposibil să te apropii de 
oraș pe o rază de zeci de ki
lometri, dat fiind violența ata
curilor ce se succed neîntrerupt 
de o parte și de alta. Biafrezii 
forțează lărgirea spărturii pe 
care au realizat-o în liniile de 
apărare nigeriene, între Onitsha 
și Abagana în vederea creării 
unui cap de pod în regiunile 
din nord bogate în resurse ali
mentare. In același timp, forțe
le biafreze au învăluit flan
curile celor două divizii fede
rale, izolate în urma înaintă
rii lor, și sînt pe cale să desă-

virșească încercuirea orașului 
Onitsha; ele au și pătruns de 
altfel în cartierele periferice și 
au trecut la consolidarea pozi
țiilor cucerite. La rindul lor, 
forțele federale nigeriene au a- 
pelat la toate mijloacele de ca
re dispun pentru a ieși din si
tuația prezentă grea și care sc 
poate transforma într-o gravă 
înfrîngere fără nici o cale de 
retragere în cazul încercuirii și 
izolării lor de fluviul Niger. în
treaga regiune a orașului este 
supusă bombardamentului de 
către aviația nigeriană care s-a 
concentrat în acest punct critic. 
In sprijinul color 10 000 de mi
litari nigerieni aflați în această 
cvasi încercuire sînt trimise de 
urgență pe fluviul Niger, sin
gura cale de legătură care a 
mai rămas deschisă, noi trupe 
și baterii de artilerie, precum 
și muniții.

Evoluția crizei

SATC.ON
Transmițind 
rațiunilor militare desfășurate 
in ultimele 24 de ore pc teri
toriul Vietnamului de sud, a- 
genția France Presse relatează 
că în jurul Saigonului au fost 
semnalate lupte între trupele a- 
mericano-saigoncze și detașa
mente ale Guvernului revolu
ționar provizoriu al Vietnamu
lui de sud. Intr-o regiune si
tuată la 45 kilometri vest de 
capitala sud-vietnameză, în a- 
propiere de frontiera Cambod- 
giei a avut loc o confruntare 
de maro amploare între unități 
speciale americano-saigoneze și 

-detașamente ale patrioților. In 
urma luptei, care a durat mai 
mult de o oră, precizează a- 
genția citată, atît comandamen
tul american cit și cel saigonez 
au calificat pierderile sale drept, 
însemnate. In regiunea Saigo-

nului au 
alte trei 
tre patripții sud-vietnamezi și 
trupele inamice.

Pe de altă parte, unitățile de 
artilerie ale patrioților au su
pus unui bombardament masiv 
11 obiective și instalații mili
tare americano-saigoneze. Un 
purtător de cuvint militar a- 
merican, citat do agenția France 
Presse, a declarat că două din 
aceste atacuri au produs pa
gube însemnate instalațiilor 
strategice.

Bombardierele „B-52* au e- 
fectuat cinci raiduri In regiunea 
Saigonului și în zona platouri- 
lor înalte, unde comandamen
tul american presupune că ar 

* exista concentrări de trupe ale 
Guvernului revoluționar provi
zoriu al Vietnamului de sud.

avut loc de asemenea, 
confruntări directe in-

prozenți la reuniunea specială 
convocată de. O.S.A. (de unde 
lipsesc cîțiva titulari, intre ca
re al S.U.A. și al Braziliei), au 
prezentat un ultimatum Salva
dorului, cerîndu-i să accepte 
public retragerea trupelor din 
teritoriul Hondurasului pină in 
dimineața zilei de marți. Tn caz 
do refuz, ar intra automat în 
vigoare sancțiunile stipulate în 
tratatul interamerican de la Rio 
de Janeiro. Domnește o mare 
incertitudine în ce privește răs
punsul Salvadorului, care pină 
in ultima clipă impunea drept 
condiție pentru retragere obți- 

unor garanții ferme pri- 
viața și proprietățile e-

inigranților salvadorieni rez.i- 
denți in Honduras. Intre altele, 
se cerea îndcmnizarca daune
lor provocate salvadorienilor și 
pedepsirea tuturor responsabili
lor de maltratarea lor. O.S.A. 
consideră că garanțiile oferite 
de ea și de guvernul Hondura-

Cum s-a ajuns la acest con
flict, se întreabă îndeosebi cei 
obi.șnuiți să supraestimeze va
loarea acordurilor integration Is
te celebrate cu pompă sub aus
piciile O.S.A. și să vadă in ele 
o garanție a unei automate 
concordii? Explicația asupra 
căreia observatorii insistă cel 
mai mult se referă la așa-numi- 
ta „presiune demografică" do 
care suferă Salvadorul, țară cu 
o densitate a populației de pes
te zece ori mai marc decît ve
cinul său Honduras. „Exceden
tul" salvadorian, — fenomen so
cial și nu pur demografic — 
s-a dislocat cu timpul spre Hon
duras. căutind do lucru in 
special pe plantațiile de bana
ne. Pentru marii proprietari, 
locali și străini, cei aproxima
tiv 300 000 de salvadorieni au 
constituit un mijloc de descu
rajare a revendicărilor salari
ilor : o rezervă de șomeri stră
ini gata să se mulțumească cu

CORESPONDENȚA

ROMA 30 (Agerpres). — Ho- 
tăririle de marți seara ale Co
mitetului director al Partidu
lui Democrat Creștin din Italia 
indică, în opinia observatori
lor. dorința acestui partid de 
a alcătui un guvern minoritar 
monocolor, care să obțină spri
jinul parlamentar al partidelor 
fostei coaliții de centru-stînga. 
în același timp, rezultă că dc- 
mocrat-creștinii exclud posibili
tatea unei coaliții în doi cu 
socialiștii (P.S.I.). deoarece, a- 
firmă ei, un astfel de guvern 
nu ar dispune decît de o ma-
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PE SCURT PE SCURT

joritate parlamentară precară, 
de 14 voturi .

Posibilitatea constituirii unui 
guvern monocolor este deocam
dată îndoielnică. Socialiștii au 
declarat în mai multe rînduri 
că nu vor sprijini o astfel de 
formulă și fără voturile lor 
guvernul monocolor nu ar a- 
vea sprijinul unoi majorități 
în parlament. Premierul de
semnat, Mariano Rumor, speră 
totuși să-i convingă pe socia
liști să-și modifice poziția, con? 
tînd pe argumentul că alterna
tiva la un guvern monocolor 
o reprezintă alegerile antici
pate. Socialiștii, care au pier
dut un număr considerabil de 
voturi Ja trecutele alegeri, s-ar 
putea să se teamă de o nouă 
consultare.
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JANOS KADAR. PRIM-SE- 
CRETAR AL C.C. AL P3I5.U, 
a primit miercuri delegația So
vietului " 
condusă 
membru 
Politic al C.C. al P.C.U.S. 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. La convorbirea ca
re a avut loc cu acest prilej au 
participat Gyula Kallai, preșe
dintele Adunării de Stat a R.P. 
Ungare, și alte persoane ofi
ciale.

Suprem al U.R.S.S., 
de P. M. Mașerov, 
supleant al Biroului 

și al

■ ■3

\u
® 
® 
®
® 
® 
® 
® 
®
® 
®

Locuitorii statului Massachusetts acordă în continuare 
încrederea lor lui Edward Kennedy — aceasta este conclu
zia pe care o desprinde presa americană din recentul SON
DAJ EFECTUAT DE COTIDIANUL „BOSTON GLOBE", 
după alocuțiunea televizată in cursul căreia senatorul demo
crat explica circumstanțele in care a avut loc accidentul în 
urma căruia și-a pierdut viața fosta secretară a fratelui său. 
Aproximativ 78 la sută din alegătorii săi se pronunță pen
tru ca Edward Kennedy să continue să-și exercite mandatul 
de senator și se declară de acord cu modul în care acțio
nează în calitate de reprezentant al statului lor. Pe de altă 
parte, 52 la sută din cei chestionați au apreciat că senato
rul democrat posedă calitățile cerute pentru a candida la 
președinție, față de 22 la sută care sînt împotriva unei ase
menea intenții, în timp ce 26 la sută din cei care au fost 
interogați nu au avut nici o opinie.

Marea Brifanie

Divergențe de păreri privind
aderarea la

LONDRA 30 (Agerpres). — 
Importante deosebiri în mo
dul de abordare a problemei 
aderării la Piața comună au 
ieșit la iveală marți între pre
mierul britanic, Harold Wilson, 
și-. liderul opoziției conserva
toare Edward Heath. Cei doi 
oameni politici au rostit cu- 
vîntări la un banchet organi
zat pentru a sărbători hotări- 
rea comună a principalelor

comuna

O conferință de presă a mar
cat sosirea la New York a ex
ploratorului norvegian Thor 
Heyerdahl și a celorlalți mem
bri ai temerarei expediții știin
țifice „Ra“.

TRAVERSAREA ATLANTI
CULUI PE O AMBARCAȚIU
NE DE PAPIRUS, chiar dacă 
a trebuit să fie abandonată 
spre sfîrșitul călătoriei, demons
trează că astfel de „corăbii" 
erau capabile să înfrunte ma
rea. și că vechii egipteni pu
teau să Ie folosească pentru a 
trece oceanul și a ajunge pină 
la țărmurile Mexicului. Con
firmarea practică a acestei teo
rii apare și mai semnificativă 
dacă se are in vedere că, în 
cel două luni de traversare a 
Atlanticului, expediția noastră 
nu a beneficiat decît de patru 
zile de timp frumos.

Miercuri. PREȘEDINTELE 
S.U.A, RICHARD NIXON, în- 
trerupîndu-și șederea în Tailan- 
da, a făcut o vizită de patru 
ore la Saigon. El a avut cu a- 
cest prilej o întrevedere cu li
derul administrației de la Sai
gon, Nguyen Van Thieu.

în U.R.SJS. a fost construită 
O NAVĂ CARE POATE CU
RĂȚA APA MĂRII DE ȚIȚEI 
într-un ritm de 7 tone pe oră. 
Nava a fost concepută în ca
drul unui concurs pentru cele 
mai eficace mijloace tehnice și 
chimice de prevenire sau com
batere a poluării apelor cu pe
trol. Cu acest prilej au mai 
fost elaborate peste 200 de ins
talații. aparate și produse chi
mice.

Miercuri, două mari sindica
te ale muncitorilor din provin
cia argentiniană Cordoba au 
declarat O GREVĂ ÎN MAI 
Ml LTE SECTOARE DE AC
TIVITATE. Aceasta
de-a doua mare grevă, declara
tă în această provincie, în ul
timele două luni. La 29 mai, o 
mișcare revendicativă asemă
nătoare a dat naștere la vio
lente ciocniri între poliție și 
greviști, soldindu-se cu 14 
morți și mai multe zeci de ră
niți.

Muncitorii revendică majora
rea salariilor și eliberarea li
derilor sindicali arestați 
prilejul grevelor din mai.

Presa din Republica Demo
crată Vietnam a publicat DATE 
CU PRIVIRE LA DEZVOLTA
REA ECONOMIEI NAȚIONA
LE a țării in prima jumătate a 
acestui an. Potrivit relatărilor, 
suprafața insămințată cu orez 
de toamnă a sporit cu 110 000 
ha față de perioada corespun
zătoare a anului trecut. Șep- 
telul de porci a crescut cu 3 
la sută. Importante succese au 
fost obținute in diferite ramuri 
industriale : producția de ener
gie electrică a crescut cu 38 la 
sută, cea a materialelor de 
construcții cu 24 la sută, pro
ducția de îngrășăminte cu 11 
Ia sută, volumul producției de 
material' lemnos cu 13 Ia sută. 
S-a înregistrat, de asemenea, o 
creștere a producției de textile 
și pielărie.

Intr-o declarație făcută pre
sei miercuri, după întrevederea 
pe care a avut-o cu primul mi
nistru al Franței, Jacques 
Chaban-Delmas, președintele 
Adunării Naționale Franceze, 
Achille Peretti, a relevat că 
PARLAMENTUL FRANCEZ 
se va Întruni la 16 sau 
23 SEPTEMBRIE ÎNTR-O SE
SIUNE EXTRAORDINARĂ. Ob
servatorii politici menționează 
că vor fi supuse dezbaterilor 
unele modificări ale actualei 
constituții a Franței.

REPREZENTANȚII TRIBU
RILOR PAPUAȘE, întruniți în 
Adunarea Consultativă din lo
calitatea Manokwari, s-au pro
nunțat pentru rămînerea Iria- 
nului de vest în cadrul Indo
neziei — anunță agenția Reu
ter. în timp ce aveau loc dez
baterile Adunării Consultative 
— relatează aceeași agenție — 
in oraș au fost semnalate in
cidente violente, declanșate de 
grupurile de papuași care se 
opun menținerii Irianului de 
vest în cadrul Indoneziei. Po
liția a intervenit pentru a re
stabili ordinea.

Africa deS-a petrecut în 
sud.

UN VlNĂTOR ZĂREȘTE 
LEOPARDUL CARE SE PRE
GĂTEȘTE SĂ-L ATACE, strîn- 
ge pușca în miini, apasă pe 
trăgaci și... constată că arma 
ș-a blocat. Se credea pierdut, 
dar, instinctiv, își smulge pă
lăria din cap — frumoasă și 
cu boruri largi — și o aruncă 
drept intre fălcile fiarei.

Leopardul a strins colții, muș- 
cind, și surprins a luat-o la 
fugă... înapoi.

Să sperăm că nu e o poves
te vînătorească.

Primul ministru sudanez ABU 
BAKR AWADALLAH ȘI-A ÎN
CHEIAT VIZITA OFICIALA 
ÎN K.A.U., unde a avut convor
biri cu președintele Nasser și 
cir alți membri ai guvernului 
egiptean. Intr-un comunicat dat 
publicității se arată că cele 
două țări au hotărît să adopte 
măsurile necesare in vederea 
sporirii schimburilor comerciale 
și a extinderii colaborării eco
nomice reciproce. K.A.U. și Su
danul, se spune in comunicat, 
se pronunță in favoarea conso
lidării Ligii Arabe și a O.U.A., 
condamnă regimurile rasiste 
minoritare din Africa și spriji
nă mișcările de eliberare na
țională de pe continentul afri
can.

TOKIO 30 (Agerpres), — Pri
ma zi a conferinței japono- 
americane ce se desfășoară la 
Tokio a fost consacrată evo
cării problemelor majore ale 
actualei situații internaționale 
și, în mod special, relațiilor 
dintre cele două țări.
- Luind cuvintul cu acaslă o- 

cazie, ministrul de externe ja
ponez, Kiichi Aichi, s-a pro
nunțat din nou pentru retroce
darea Insulei Okinawa către 
Japonia. Importanța acestei 
probleme a fost relevată an
terior și de primul ministru 
japonez, Eisaku Sato, care a 
afirmat că „ea constituie prin
cipalul diferend politic existent 
in momentul de față intre Ja-

japono-amcrlcana

este cea

re.

pe micile 
luminoase 

timp de

forțe politice din Mai'ea Brita
nic de a urmări intrarea in 
C.E.E. Rezultatul a fost altul. 
H. Wilson a preconizat o ac
țiune viguroasă, imediată, pen
tru a obține începerea tratati
velor în vederea aderării. „Ho
tărîrea noastră de a ne alătura 
Comunității Economice Euro
pene, a spus el, nu a slăbit în 
fața descurajărilor și animări
lor din trecut. Cu atît mai 
mult nu va slăbi ea acum".

E. Heath a fost însă mult 
mai circumspect. El a subliniat 
necesitatea „unei pregătiri cal
me și in liniște", în decursul 
unei perioade mai lungi. „După 
două incercări nereușit© de a 
intra în comunitate, a spus li
derul conservator, este natural 
să dorim o reexaminare a 
turor argumentelor, de la 
ceput pină la Sfîrșit".

Discursurile premierului 
liderului opoziției au făcut 
blice divergențele, despre, care 
se știa doar în mod neoficial, 
asupra oportunității și modali
tăților de aderare a Angliei 
la Piața comună. Acest fapt 
nu este neglijabil într-un iho- 
ment în oare problema ade
rării pasionează intens opinia 
britanică, iar dispariția teore
tică a veto-ului francez îi de
termină pe. englezi să priveas
că mai atent implicațiile unei 
asemenea eventualități. In ori
ce caz, această problemă pare 
să treacă de acum înainte in 
rindul disputelor preelectorale, 
și probabil electorale, dintre la
buriști și conservatori, după ce 
o bună bucată de vreme a re
prezentat unul din puținele 
domenii în care guvernul și 
opoziția nu s-au ciocnit.

tu- 
în-

Și 
pu-

sului sînt suficiente, iar Sal
vadorul nu poate să impună 
condiții in plus.

Sancțiunile care se au în ve
dere pot fi diplomatice (retra
gerea tuturor șefilor de misiuni 
diplomatice ai țărilor membre 
ale O.S.A.), economice (suspen
darea schimburilor comerciale) 
și militare (intervenția unei 
forțe armate sub egida OJS.A.).

Dacă pentru opinia publică 
internațională războiul dintre 
Salvador și Honduras a surve
nit surprinzător, el este în rea
litate punctul culminant al unei 
crescînde stări de încordare a 
relațiilor dintre cele două țări. 
In ultimii ani, o suită de inci
dente de frontieră ajunseseră în 
citeva rînduri aproape de dez
lănțuirea războiului, care pînă 
la urmă a devenit fapt cu tra
gice consecințe. Sînt peste 2 400 
de morți, circa trei pătrimi din 
aceștia, după estimative prezen
tate la O.S.A., reprezentind 
pierderile Hondurasului, peste 
5 000 de răniți, principalele o- 
rașe bombardate, sate incendia
te, aproximativ 27 de mii de 
refugiați etc. Pentru aceste 
două țări dintotdeauna sărace, 
desfășurarea operațiilor do, 
luptă echivalează cu dezastrul 
economic. Chiar dacă confrun
tarea și-ar găsi cea mai grab
nică soluționare cu putință, ur
mările ei vor fi simțite mult 
timp.

Consecințele politice preocu
pă intens cancelariile continen
tului, începînd cu cea de pc 
malurile Potomacului. Este fără 
îndoială o lovitură de grație 
pentru Organizația Statelor A- 
mericii Centrale (O.D.E.C.A.), ca 
și pentru piața comună a re
giunii. două organisme bazate

mai puțin in cazul angajării. 
De aici, animozități și fricțiuni 
la nivel popular stimulate de 
oligarhie in încercarea de a 
abate atenția populației de la 
adevăratele cauze ale gravelor 
probleme social-economice. 
verigă esențială a 
rilor a fost legea 
agrară promulgată 
ani în Honduras, 
altele, interzice 
primească loturi de pămînt dis
tribuite de Institutul național 
agrar. Pentru Salvador, legea 
respectivă ar fi urmărit doar 
să-i deposedeze și să-i expul
zeze pe emigranții salvadorieni. 
Acuzațiile reciproce au 'dus la 
o criză încă în mai 1967, mar
cată de incidente armate și de 
zboruri de avioane deasupra 
frontierelor. Evoluția crizei a 
fost stăvilită atunci grație bu
nelor oficii ale Venezuelei și 
Guatemalei, precum" și al unui 
avertisment al S.U.A. Paharul 
tensiunii a ajuns cu timpul la 
o asemenea saturație, îneît s-a 
putut revărsa prin adăugarea 
unei .banale picături : inciden
tele ce s-au produs cu prilejul 
meciurilor dintre reprezentati
vele celor două țări.

Dacă în aprecierea conflictu
lui dintre Salvador și Honduras 
nu se poate face abstracție de 
jocul de interese a două mari 
trusturi străine — „United 
fruit" și „Standard fruit" — 
apare totodată evident că mo
tivele conflictului depășesc sfe
ra - intereselor monopoliste și își 
au rădăcinile, de asemenea, în 
realitățile de ordin economico- 
social existente în ambele țări.

Vasile OROS
Corespondentul Agerpres - 

la Rio de Janeiro

O
nemulțumi- 
de reformă 

acum opt 
care, între 

străinilor să

Fotografii in culori da pe Lună
HOUSTON 30 (Agerpres). — N.A.S.A. a publicat patru foto

grafii în culori care reprezintă ultimele imagini surprinse pe 
peliculă, prin hubloul modulului, de către Neil /Armstrong și 
Edwin Aldrin după reîntoarcerea lor din „excursia" lunară. Pri
ma din aceste fotografii înfățișează drapelul american împlintat 
în solul lunar și în planul al doilea camera de televiziune, mon
tată pe un trepied de cîțiva metri, prin intermediul căreia a fost 
urmărită in direct evoluția astronauților pe Selene. în cea dc-a 
doua imagine apar pe fondul peisajului lunar reflectorul laser 
și seîsmometrul — aparatele științifice instalate de Aldrin. Ulti
mele două - „vederi" de pe Lună vor rămîne documente istorice 
prin faptul că surprind în prim plan urmele primilor pași în
tipăriți în pulberea solului lunar.

Pichete de 
în timpul

17 000 de 
companiei

CANADA: 
demonstranți 
grevei celor 
muncitori ai
INCO, la Port Colborne 
în fața clădirii Compa
niei internaționale a ni
chelului; salariații INCO 
se află in grevă pentru 
satisfacerea revendicări
lor privind îmbunătăți
rea. sistemului 
tribuire.

ponia și S.U.A." (Agenția Fran
ce Presse).

Șeful delegației americane, 
secretarul de stat, William Ro
gers, a afirmat că S.U.A. in
tenționează să rezolve această 
problemă. „Noi am recunoscut 
deja — a spus Rogers — su- 

de principiu a Ja- 
E1

veranitatea 
poniei asupra Okinawei". 
și-a exprimat speranța că cele 
două țări vor ajunge la un 
acord -privind viitorul statut al 
Okinawei și situația bazelor a- 
mericane amplasate pe terito
riul insulei.

Abordarea problemei rela
țiilor economice japono-ameri- 
cane a evidențiat o serie de 
contradicții de interese ale ce-, 
lor două țări.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel, 1G62, 269 (Centrala cărbunelui).

MARINER-6" A TRANSMIS PRIMELE
IMAGINI ALE PLANETEI MARTE

NEW YORK 30 (Agerpres).
Marți seara, ora locală 

21,34 (miercuri ora 3,34 ova 
Bucureștiului), telespectatorii 
din S.U.A. au vizionai prima 
serie de 33 de fotografii lua
te in decurs de 20 de ore de 
două camere de televiziune 
automate de pe „Mariner-6". 
Pentru a apărea 
ecrane, semnalele 
au fost așteptate 
cinci minute pentru a străba
te cele aproximativ 99 mi
lioane kilometri distanță de 
punctul din care porneau. 
Prima fotografie a fost luată 
de la 1 232 000 km de Planeta 
Marte, iar cînd ultima ima
gine din această serie a apă- 
rup pe micile ecrane Mari
ner se afla la 724 000 km de 
„Planeta roșie", înaintînd 
spre ea cu 25 749 km pe oră.

Pe ecranele de televiziune. 
Planeta Marte a apărut ca 
un disc ușor turtit, cu calo
ta polară sudică strălucitoa- 
... Forma ovoidă a „Plane
tei roșii" s-a datorat și unei 
ușoare distorsiuni în transmi
terea imaginilor și ca urma
re a faptului că emisfera es
tică a planetei se afla în um
bră. Pină în prezent, primele 
fotografii nu se diferenția
ză prea mult — pentru ex- 
perți — de cele luate cu aju
torul telescoapelor. Ele nu au 
permis distingerea unor deta-

Iii. Specialiștii de la „Jet 
Propulsion Laboratory" din 
Pasadena așteaptă următoa
rea serie de imagini în mo
mentul în care „Mariner-6" 
se va afla la o distanță de 
numai 3 427 km de obiectivul 
său. Atunci se vor putea 
serva detalii care au cel 
țin 300 metri.

Dacă primele imagini

ob- 
pu-

nu

sub numele de „Syrtis major", 
în fotografiile calotei polare 
sudice a planetei Marte s-au 
putut observa o serie de 
„creste întrerupte".

Primele fotografii luate de 
„Mariner-6" constituie un real 
progres în explorarea „Plane
tei roșii". Următoarele vor fi 
de mai bună calitate și vor 
fi luate de la o distanță mai

♦ ..Planeta roșie" a apărut ca un disc ușor tur
tit ♦ Pe calota sudică s-au zărit „creste între
rupte"

au fost foarte clare, următoa
rele au permis experților să 
distingă „Marea Serenum", o 
proeminență denumită „Nar- 
sus" și o pată neagră intre 
Ecuatorul marțian și Polul 
sud, unde, potrivit specialiș
tilor, se pare că ar fi o re
giune cu o anumită vegetație. 
Cea de-a 7-a fotografie a pre
zentat deșertul „Phae Thton- 
tis“. Cea de-a 11-a și a 12-a 
fotografie nu a putut să a- 
pară in direct datorită unor 
defecțiuni la instalațiile 
recepție de pe Pămînt.
porții au recunoscut, în ima
ginile care au urmat, faimo
șii nori martieni in formă de 
„W". C ea de-a 17-a fotografie 
a prezentat telespectatorilor 
o zonă marțiană cunoscută

de 
Ex-

mică decît cele transmise de 
„Mariner-4" în anul 1965. „Ma
riner-4" care luase primele 
22 de imagini, prezenta o su
prafață dezolantă a planetei 
cu cratere asemănătoare ce
lor de pe Lună. In urma a- 
nalizei acestor fotografii, oa
menii de știință au ajuns la 
concluzia că pe Marte nu 
poate exista decît o viață 
microorganică sau .vegetală. 
„Mariner-6" este trimis să 
descopere noi secrete marție- 
ne. începînd de luni, 4 august, 
și sonda spațială americană 
„Mariner-7" va trimite spre 
Pămînt imagini luate de la 
3 347 Iun de „Planeta roșie".

Un purtător de cuvînt al 
N.A.S.A. a anunțat că „Mari
ner-6" va survola Planeta

Marte la o distanță de 3 427 
km in loc de 3 218 km de cum 
era prevăzut. Specialiștii a- 
preciază că această abatere 
de 225 km este minoră rapor
tată Ia cele peste 384 milioa
ne km pe care le-a parcurs 
sonda spațială în cele 156 de 
zile de Ia lansarea de la Cape 
Kennedy.

Pentru americani Planeta 
Marte nu era total necunos
cută. Mulți își mai amintesc 
de momentele de panică din 
anul 1936 cînd un... Orson 
Welles anunța la radio că 
marțienii debarcă pe Pămînt, 
pe teritoriul Statelor Unite. 
Erau reproduse unele pasaje 
din romanul științifico-fantas- 
tic al lui 
„Războiul 
Marte, cu calotele sale pola
re glaciare, cu norii și schim
bările lor de culoare. în 
funcție de anotimp cu fai
moasele sale „canale" și cu 
atmosfera sa destul de ase
mănătoare cu cea a Pămin- 
tului, îi intrigă pe pămînteni. 
Ei se gîndesc ca... intr-o zi 
să pună piciorul și ne planeta 
roșiatică, (.'ele două sonde 
șnațiale „Mariner-6" și „Ma
riner-7" au și misiunea de 
a studia temperatura, presiu
nea si densitatea atmosferei 
P’anetei. In îndrăznețele sale 
planuri N.A.S.A. prevede ca 
în 1973 o navă spațială să 
atingă suprafața lui Marte.

H. G. VVelies — 
lumilor". Planeta
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