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ale societății noastre, se desprinde pregnant una din trăsă
turile esențiale ale orinduirii noastre : unitatea și coeziu
nea întregului popor în jurul partidului, a conducerii sale.

Partidul Comunist Român a cucerit rolul de forță po
litică conducătoare a tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră prin eroica sa luptă revoluționară desfășurată in 
cursul întregii sale existențe. Poporul român s-a convins 
prin propria sa experiență- de decenii că partidul comuniș
tilor a exprimat întotdeauna și exprimă in toate împreju
rările năzuințele și interesele sale fundamentale, că este 
reprezentantul său legitim și cel mai autorizat.

Factorii care determină unitatea organică, legătura de 
neclintit dintre partid și popor, sînt generalizarea relațiilor 
socialiste, alianța trainică dintre clasa muncitoare și țără
nime, devotamentul intelectualității noastre, consolidarea, pe 
toate planurile, a noii orînduiri, triumful ideologiei mar- 
xist-leniniste, creșterea contintiă a rolului conducător al 
partidului în toate domeniile vieții sociale.

Unitatea oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, 
în jurul partidului reprezintă un fenomen firesc, intrucit 
politica partidului constituie o expresie a intereselor vitale 
ale poporului nostru. Acest adevăr își găsește reflectarea 
atit in modalitatea de elaborare a politicii partidului — 
privind aplicarea creatoare a adevărurilor fundamentale ale 
marxism-leninismului, a legilor generale ale revoluției și 
construcției socialiste în funcție de condițiile specifice ale 
țării —, cit și în țelul spre care ea este îndreptată, slujirea 
celor mai scumpe idealuri ale poporului.

Marile victorii, marile transformări înnoitoare care au 
schimbat din temelii înfățișarea țării și a vieții oamenilor 
— lichidarea pentru totdeauna a exploatării omului de că
tre om, victoria deplină a socialismului pe pămîntul româ
nesc, dinamismul întregii noastre economii naționale, pres
tigiul de care se bucură țara noastră, stau la temelia pro
fundei încrederi și adeziuni a poporului față de politica 
partidului, a elanului patriotic cu care o înfăptuiește, iată 
principala forță motrică a progresului societății noastre.

O dovadă elocventă a legăturii indestructibile dintre 
partid și popor, a prestigiului și autorității de care se bu
cură partidul în rindul întregii noastre națiuni, a faptului 
că linia sa politică este urmată și sprijinită de toți oame
nii muncii, și că această politică determină și directoreaza 
activitățile din toate domeniile construcției socialiste, si-a 
găsit expresie vie in efervescența politică, în larga dezba
tere publică prilejuită de discutarea documentelor ce ur
mează să fie supuse spre aprobare Congresului al X-lea 
al partidului, în entuziasmul și satisfacția cu care a fost pri
mită nu numai de comuniști, ci de către toți cetățenii țării 
hotărîrea conferințelor județene de partid de a propune 
Congresului ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
funcția de secretar general al partidului. Manifestîndu-și 
entuziasta prețuire pentru remarcabila sa contribuție la 
elaborarea politicii interne și externe a partidului, 
pentru promovarea spiritului de înaltă responsabi
litate și exigență in activitatea de conducere a partidului 
și statului, comuniștii. întreg poporul își exprimă convinge
rea că prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului va chezășui și în viitor consecvența politicii mar- 
xist-leniniste a partidului, fermitatea cu care Sînt slujite 
interesele fundamentale ale poporului, cauza construcției so
cialiste în România.

Entuziasmul cu care masele cele mai largi au participat 
la dezbaterea Tezelor Comitetului Central al Partidului Co
munist Român pentru Congresul al X-lea și a proiectului 
de Directive care trasează programul de dezvoltare a patriei 
noastre începind din 1971 și pină în 1980 este o strălucită 
dovadă că poporul nostru, strîns unit în jurul partidului, 
stăpin pe soarta sa, participă cu toată forța la elaborarea 
programului de făurire a bunăstării și fericirii patriei. Viața 
demonstrează că politica partidului corespunde in întregime 
intereselor poporului care este consultat in orice împreju
rare importantă cînd e vorba de destinele patriei. Taptul 
că la adunările de partid și cetățenești organizate pentru 
dezbaterea documentelor pregătitoare ale Congresului al 
X-lea au luat parte milioane de cetățeni, făcind mii și mii 
de propuneri și observații privind Tezele, proiectul de Di
rective ca și căile «le perfecționare a întregii noastre vieți 
economice și sociale arată că națiunea noastră nu numai 
că sprijină întreaga politică a partidului dar este ferm ho- 
tărită să lupte fără preget pentru înfăptuirea ei.

Poporul român este cuprins de sentimentul înălțător 
de încredere în forțele sale, in capacitatea sa creatoare, sen
timent insuflat de convingerea că drumul pe care merge 
condus de partid este singurul drum just. In aceste zile, din 
ajunul Congresului al X-lea al partidului, întregul popor 
se simte strîns unit in jurul partidului, a conducerii sale, 
conștient că unitatea strînsă dintre partid și popor ne dă 
certitudinea că vom cuceri victoria deplină în măreața operă 
de făurire a societății socialiste în patria noastră.

DIN VALEA JIULUI
ÎNTÎMPINĂ
AL X-LEA
DEPLINEI

CONGRESUL
SUB SEMNUL
ADEZIUNI

LA POLITICA PARTIDULUI
Pe traiectoria marii întreceri

Bilanț fructuos în realizări
Mărețul eveniment politic de însemnătate excepțională ce va deschide o nouă pa

gină de glorie în cartea do aur a României socialiste — Congresul al X-lea al partidului — 
este cinstit cu un bilanț fructuos în realizarea sarcinilor de plan .și a angajamentelor 
de întrecere de colectivele tuturor unităților economice din 
am rezervat spațiu realizărilor raportate de colectivele :

Valea Jiului. In ziarul de azi

Centrala cărbunelui 
Petroșani

Chemarea comuniștilor mi
neri din sectorul investiții — 
„Pină la Congresul al X-lea 
al partidului să realizăm pes
te 62 la sută din planul a- 
nual" a fost primită cu pu
ternic entuziasm de către toți

muncitorii, inginerii și tehni
cienii din toate sectoarele, de 
deschideri și pregătiri din ca
drul C.C.P.

Prin valorificarea rezerve
lor interne privind organiza
rea locurilor de muncă, fo
losirea judicioasă a efective
lor cit și a mașinilor de în
cărcat s-au putut obține im
portante depășiri ale indica
torilor de plan. La nivelul 
Centralei cărbunelui planul 
anual de investiții a fost in-

deplinit pină în prezent în 
proporție de peste 63 la su
tă, ceea ce echivalează cu rea
lizarea a peste 119 milioane 
lei.

Un aport însemnat la aceste 
frumoase realizări l-au adus 
sectoarele de investiții de la 
exploatările miniere Lupeni. 
Vulcan, Paroșeni, Dilja cit și 
E.D.M.N. precum și colectivul 
ce montează instalațiile de la
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Richard Nixon
Duminică după-amiază a 

părăsit Capitala președintele 
Statelor Unite ale Americii, 
Richard Nixon, împreună cu 
soția, care, la invitația preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a făcut o 
vizită oficială in țara noaștră.

Președintele Richard Nixon, 
împreuhă cu președintele Ni
colae Ccaușescu. premierul Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți 
conducători români sosesc la 
ora 15,30 pe aeroport.

Sint prezenți membri ai Con
siliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale, alte per
soane oficiale române .și străi
ne.

Zeci de mii de bucurcșleni. 
aflați de-a lungul traseului pi
nă la aeroport salută pe cei 
doi conducători de stat.

Președintele Richard Nixon, 
împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu salută dra
pelul de stat al Republicii So
cialiste România și trec în 
vistă garda de onoare.

Cei doi președinți urcă 
podiumul s’pccial amenajat 
unde rostesc, alocuțiuni de
mas bun. Asistența subliniază 
prin puternice aplauze cuvân
tările.

înainte de a urca în avion, • 
președintele Richard Nixon și 
soția își iau rămas bun de la 
conducătorii români și de la

Apoi, președintele S.U.A. și 
soția iși iau rămas bun de la 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ccaușescu, și de la so
ția sa. de la președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, și de la soția sa.

La ora 16,15 avionul pre
zidențial decolează, Pină la 
frontiera României, el a fost 
escortat de o formație de a- 
vioane cu reacție ale forțelor 
noastre armate.

o

re-

pe 
de 
ră-

Duminică dimineața, preșe
dintele Richard Nixon, și soția, 
împreună cu președintele Con
siliului de Stat. Nicolae 
Ccaușescu și soția, au făcut o 
vizită in Capitală.

Un prim popas se face în 
Piața Obor. Trecând prin hala 
centrală a pieței și pe platou
rile de vânzare, președintele 
Nixon admiră varietatea pro
duselor agroalimentare prezen
tate.

Coloana mașinilor oficiale se 
îndreaptă apoi spre ansamblul 
de locuințe Titan. în fața com
plexului comercial de la in
tersecția bulevardelor Baba 
Novac și Leontin Sălăjan se 
face un scurt popas. Un grup 
de locuitori ai cartierelor o- 
feră celor doi președinți bu
chete de flori. O machetă redă 
stadiul actual și perspectivele 
de dezvoltare a noului ansam
blu urbanistic ..Titan11.
'Președintele Nixon

diții de viață cit mai corespun
zătoare.

In continuarea vizitei, coloa
na mașinilor oficiale se în
dreaptă spre Muzeul Satului. 
Sint parcurse aleile muzeului, 
dc-a lungul cărora se rinduiesc 
peste 200 de pitorești așezări 
țărănești, reprezentînd toate 
tipurile de arhitectură populară 
românească.

în cîteva locuri unde se o- 
prese oaspeții, grupuri folclo
rice prezintă cântece și dansuri 
populare. Președintele Richaid 
Nixon exclamă. în limba ro
mână — „Trăiască dansatorii". 
Cei doi președinți se 
alături de dansatori, 
horă.

Oaspeții vizitează, in conti
nuare, expoziția „Meșteșuguri 
creatoare de obiecte artistice", 
recent deschisă în incinta mu
zeului.

împărlășindu-și impresiile, 
la plecare, președintele Ri
chard Nixon înscrie in cartea 
de onoare a muzeului următoa
rele : 
sântă, 
treaga

prind, 
intr-o

„O vizită foarte intere- 
care ne-a înfățișat în- 
Românie tradițională".

O

apreciază
soțiile lor. precu.it și de la > '.ritmul construcțiilor, stilul ar- 
„„K.., hitectonic al acestui ansamblumembrii misiunii permanente 
atașate pe lingă’ oaspeți în tim
pul vizitei oficiale în țara 
noastră.

— după 
cu multă 

autorităților

de locyințe. conceput 
cum s-a exprimat — 
imaginație, grija 
pentru a crea locatarilor con-

Președintele Statelor Unite 
ale Americii, Richard Nixon, șl 
soția, au oferit duminică un 
dejun oficial în onoarea preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a soției 
sale.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosfera cor
dială, președintele Richard 
Nixon .și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

(Agerpres)

Convorbirile of iciale
Dacă aș pune urechea la 

pămlnt, pe sub toate drumu
rile și șoselele din jurul Pe- 
troșaniului aș auzi cum trea 
greoaiele care romane, și tro
potul de luptă ai dacilor. Fie
care palmă de pămînt are aici 
amintirile ei pină departe în 
adîncurile istoriei, pină aproa
pe in firul de iarbă răsărit

Urmele
ieri. Urmele tunurilor cu roți 
de lemn din primul război 
mondial s-au înfrățit cu ur
mele grozave ale tancurilor 
din al doilea... S-au înfrățit 
In pacea veșnică a sîngeluf 
curs pe aceste pămînluri în
tru apărarea lui. Pretutindeni 
sînt urme, care ne urmăresa 
clipă de clipă, ceas de ceas.

Trecem cu mașina prin ini
ma Daciei. Inimă de piatră șl 
păduri, transfigurată în căr
bune șl energie. La Peștera 
Bolii, un „dinte" de calcar ni 
se arată privirilor. Sus, pe 
creasta lui albită de milenii, 
urmele: vestigiile unei ce
tăți dacice. Acolo sus lingă 
azurul veșniciei, urmele cetă
ții dorm liniștite Iîngă zumze
tul rachetelor cosmice... Iar 
jos de tot, în „caria" dinte
lui, forța unui pirîu slab a 
reușit cu perseverența a mili
oane de ani să-și Iacă drum

Rusalîn MUREȘANU
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Noi dimensiuni
la Hunedoara

Revederea cu orașul Hune
doara, cu istoria lui ve
che și nouă, prilejuieș

te de fiecare dată reflecții, 
motive de comparație. Bună
oară, ești tentat să contempli 
patina de pe zidurile castelu
lui huniazilor, mărturie a Ur
nei istorii care a cuprins în 
ca multe momente dramatice. 
In același timp, pasul ți-1 
grăbești către marele combi
nat siderurgic, citadelă româ
nească a metalului incandes
cent, a dimensiunilor noi' pe 
care omul le dă aici, în fie
care zl, muncii sale eroice.

în aceste zile de început de 
august, atmosfera creatoare 
din incinta combinatului pare 
mai încinsă, mai mare dogoa
rea în preajma furnalelor și a '■ 
cuptoarelor Martin. în chipul 
fiecărui otel ar hunedorean, 
cum de altfel în chipul fiecă
rui muncitor din țara noastră, 
indiferent de natura profesiei 
sale, citești dîrzenia și fermi
tatea de a munci cu mai mult 
spor, de a obține roade cît 
mai semnificative 
ție, de a întîmpină 
bătoresc cel de-al 
greș al partidului 
XXV-a aniversare 
rii patriei.

Pătrundem în incinta combi
natului. Peisaj binecunoscut 
în epoca noastră de plină dez
voltare a întregii economii, a 
siderurgiei... Linii ferate se in-

tretaie cu drumuri de acces; 
suficient zgomot metalic în 
jur; urcăm pe-o scară meta
lică pină la platforma oțelă- 
riei Martin nr. 2. Căutăm o 
veche cunoștință, pe acel băr
bat tinăr, robust, cu pas ferm, 
al cărui nume și ale cărui 
fapte în muncă, au devenit de 
20 de ani parte vie, organică, 
cu activitatea combinatului si
derurgic hunedorean. Omul a- 
cesta se numește Ștefan Trip
șa, Erou al muncii socialiste, 
unul dintre artiștii plămădirii 
oțelurilor românești de calitate.

— -Iată-1 pe tovarășul Trip
șa, îmi spune un oțelar caro 
m-a însoțit pînă la capătul 
platformei.

în produc- u 
cit mai săr- 
X-lea Con- 
și cea de-a 

a eliberă-

aistrul principal Ștefan 
Tripșa mă întîmpină la 

fol ca acum zece ani; tot în 
august era ; în ajunul lui 23 
august 1959. Venisem atunci să 
scriu despre el. Cu cîteva zi
le înainte, primise steluța de 
aur și înaltul titlu de Erou 
al muncii socialiste. în urmă 
cu un deceniu. Ștefan Tripșa 
avea 26 de ani. Succesele de 
atunci, consolidate și dezvol- 

i tale mereu, nu i-au schimbat 
cu nimic firea, modul deschis, 
simplu și firesc do a se purta

Sever UTAN
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Duminică dimineața, la Palatul Consiliului de 
Stat s-au încheiat convorbirile oficiale româno- 
americane.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Richard Nixon, împreună cu Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, și 
TI. Kissinger, asistentul special al președintelui 
S.U.A., au discutat probleme privind relațiile 
bilaterale și probleme ale situației internațio
nale.

De asemenea, au luat sfîrșit convorbirile între 
celelalte oficialități române și americane.

Examinind stadiul actual și perspectivele re
lațiilor bilaterale, cei doi președinți au subliniat 
cu satisfacție că între România și S.U.A. nu 
există probleme direct litigioase și că schimbu
rile și contactele româno-americane întemeiate 
pe avantaj și respect reciproc au înregistrat 
progrese, ceea ce a dus la o îmbunătățire a ra
porturilor dintre cele două țări.

In mod deosebit, ei au salutat creșterea schim
burilor culturale, de învățămînt și tehnico-știin- 
țifice care au ajutat la obținerea unui grad mai 
mare de cunoaștere reciprocă și au căzut de 
acord pentru cooperarea în continuare în aceste 
domenii. In concret, s-a ajuns la un acord pen
tru înființarea unei biblioteci americane în Ro
mânia și a unei biblioteci române în Statele 
Unite.

In cursul discuțiilor, cei doi președinți au că
zut de acord asupra reînceperii negocierilor ofi
ciale privind încheierea unei convenții consu
lare și și-au exprimat speranța că tratativele 
referitoare la acordul aerian civil vor putea fi 
reluate la o dată convenabilă.

Cei doi șefi de stat au acordat o atenție deo
sebită relațiilor economice dintre țările lor. 
Apreciind tendința ascendentă pe care au mar- 
cat-o aceste relații în ultimii ani, ambele părți 
au relevat necesitatea, în interesul celor două 
țări, de a dezvolta și diversifica legăturile eco
nomice dintre ele, s-au declarat de acord să 
caute noi căi și mijloace pentru valorificarea 
posibilităților existente în acest important do
meniu al cooperării.

Cei doi președinți au constatat că există pre
mise bune pentru dezvoltarea relațiilor dintre

România și S.U.A,* și au exprimat .părerea co
mună că o asemenea dezvoltare servește atît 
interesele celor două țări, cit și cauza coope
rării internaționale.

Șefii celor două state au procedat la un larg 
schimb de vederi asupra principalelor probleme 
internaționale actuale. Ei au expus punctele 
de vedere ale guvernelor lor în problemele se
curității și cooperării europene, ale relațiilor 
dintre state cu orânduire socială diferită, ale de
zarmării. în problemele Vietnamului și Orientu
lui Apropiat.

Președintele Nicolae Ceausescu a exprimat 
convingerea guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia că promovarea relațiilor normale între 
toate statele, pe baza principiilor independen
ței. suveranității, neamestecului în treburile in
terne, egalității în drenturi si avantajului reci
proc, constituie cea mai bună cale pentru creș
terea încrederii între țări și popoare, pentru 
crearea condițiilor favorabile care conduc la a- 
bordarea constructivă a problemelor internațio
nale maiore, la întărirea păcii și securității în 
lume.

Președintele Rjchard Nixon a reafirmat po
ziția de respectare a independentei naționale, 
suveranității și egalității în drepturi ale tutu
ror țărilor, mari si mici, precum si a dreptu
lui lor de a-si păstra instituțiile naționale si in
dividualitatea caracterului național.

S-a reafirmat atașamentul guvernelor Româ
niei și S.U.A. față de O.N.U., întemeiat pe prin
cipiile susmenționate, și s-a exprimat hotărîrea 
de a contribui la îmbunătățirea activității aces
tui important instrurnent de înțelegere și cola
borare internațională.

Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția 
pentru spiritul de cordialitate, sinceritate și res
pect reciproc în care au decurs convorbirile. 
Acestea au relevat încă o dată utilitatea deose
bită a schimburilor de vederi dintre oamenii 
de stat, ca una din căile principale, în condi
țiile actuale, pentru menținerea și consolidarea 
păcii și înțelegerii internaționale.

In acest spirit, cei doi președinți au fost de 
acord să mențină și să dezvolte, la diverse ni
vele, schimburile de vederi și contactele dintre 
guvernele român și american.

175 000-lea
autocamion românesc

Luni dimineață, la Brașov a 
fost realizat cel de-al 175 000- 
lea autocamion românesc. Har
nicul colectiv al uzinei brașo
vene închină acest succes ce
lui de-al X-lea Congres al 
partidului.

în cei 15 ani, care au tre
cut de la fabricarea primului 
autocamion românesc SR 101, 
gama produselor s-a îmbogățit 
cu noi tipuri perfecționate. Nu
mai in 1968 s-au realizat opt 
variante, iar în acest an s-au 
pus in fabricație 4 tipuri și

variante noi, printre care și 
autocamionul cu cabină semi- 
avansată, prevăzut cu sarcină 
portabilă de șapte tone. De 
asomenea, pe o parte dintre 
auto.șasiurile echipate cu mo
toare puternice de 140 CP, pro
duse de uzina brașoveană, di
ferite întreprinderi din 
realizează autocisterne, 
basculante, automacarale 
trei tone, autostropitori, 
ateliere și altele.

(Agerpres)

și majorare a w u

țară 
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In vederea îndeplinirii Hotă- 
rîrii Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân din octombrie 19G7 cu pri
vire la îmbunătățirea sistemu
lui de salarizare și majorarea 
salariilor, pe baza unei reco
mandări făcute printr-o recentă 
hotărâre a Consiliului de Mi
niștri, Comitetul Executiv al 
U.C.E.C.O.M. a aprobat genera
lizarea cu începere de la 1 sep
tembrie a. c., a experimentării 
noului sistem de retribuire și 
majorare a retribuțiilor in co
operația -meșteșugărească.

Potrivit deciziei Comitetului 
Executiv al U.C.E.C.O.M. retri
buțiile cooperatorilor și perso
nalului tehnico-administrativ 
urmează să fie majorate în me
die cu 8.7 la sută : împreună 
cu majorarea retribuțiilor mici 
făcută in anul 1967 se asigură 
pe ansamblu o creștere medio 
de 11.9 la sută. De această 
creștere a retribuțiilor benefi
ciază un număr de peste 180 000

de cooperatori și personal an
gajat, care lucrează in peste 
360 de cooperative și ale căror 
venituri vor fi mai mari cu 
peste 190 milioane lei, față _de 
cele realizate înainte de 1 au
gust 1967.

La stabilirea elementelor 
noului sistem de retribuire a 
muncii cooperatorilor s-a ținut 
seama de principiile Hotăririi 
Consiliului de Miniștri din 1968 
referitoare la experimentarea 
noului sistem de salarizare și 
majorarea salariilor, adaptate 
la specificul activității din a- 
cest sector.

O dată cu introducerea nou
lui sistem de retribuire, atit 
cooperatorii retribuiți în acord 
cit și cei in regie vor putea 
primi premii in cursul anului 
pentru activitate deosebită. Ți- 
nind seama de caracterul do 
organizație, obștească a coope
rativei, la finele anului, mem
brii cooperatori vor beneficia 
de retribuții suplimentare, iar

angajații de recompense anuale 
din beneficiul realizat peste 
plan. De asemenea, se introdu
ce și în acest sector sporul 
pentru vechime neîntreruptă în 
aceeași unitate. Prin introduce
rea noului sistem de retribui
re, rețelele tarifare pentru li
nele activități ca cel de con
fecții și textile sînt mai bine 
corelate eu cele aplicate în ra
muri similare din industria re
publicană. De asemenea, pentru 
anumite prestări do servicii ne
industriale caro au un grad de 
calificare deosebit cum sînt : 
coafura, cosmetica, foto au fost 
stabilite retribuții tarifare pe 
funcții, care sînt la un nivel 
superior față de celelalte me
serii din cadrul prestărilor de 
servicii neindustriale. P“nlru 
personalul tehriic-adminisft.rativ 
din cooperative și uniuni au 
fost prevăzute nivele de sala
rizare care corespund în gene- 
pal cu cele practicate in intre-

prinderile din ramurile de acti
vitate similară.

Generalizarea experimentării 
noului sistem de retribuire și 
majorare a retribuțiilor în co
operația meșteșugărească repre
zintă o dovadă a consecvenței 
cu care sînt traduse in viață 
hotărîrile Congresului al IX-lea 
al partidului privind creșterea 
nivelului do trai al oamenilor 
muncii. v

Introducerea noului sistem c’<? 
retribuire și majorare a retri
buțiilor va constitui pentru co
operatori un stimulent puternic 
pentru întărirea economică a 
unităților in care lucrează pen
tru sporirea cointeresări’ 
răspunderii lor in rea’’ 
depășirea sarcinilor 
vin in deservire? 
îiy condiții tot 
populației cit 
rea gamei de 
vicii.

precu.it
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Sporirea productivității muncii - 
izvor al creșterii bunăstării poporului
rhihd privind plănui linrinul 
r, unii 1ST]—1973 și liniile 
rtirretoarc ale dezvoltării Ooo- 
IBî.L-i'WO, m subliniază eu

ni.u .K- rntuatc a productivității 

Productivitatea muncii, alături 

și q cheltuielilor de circulație, 
de folosire rațională și comple
tă a capa; biților și suprafcțe- 

jprincipala ale pentru sporirea 
ji+uniulărilor socialiste, pentru 
«sipirarea unui ritm susținut 
mersului înainte. |je un drum 
ascendent ui economici noas
tre socialiste.

Pe măsură te economia ță
rii se dezvoltă, creșterea pro
ductivității muncii capătă o 
wportanță tot mai marc, a- 
x înd în vedere aportul deo- 
«r-bît pe care îl aduce Ia spo
rirea volumului producției. 
Pentru a ilustra arest 1 ipt es
te suficient să arătăm că un 
singur procent de creștere m 
productivității muncii in indus
trie va echivala în 1970. ca un 
pios de producție valorrnd 
»Ur>»rde lei. Fn timp ce în 1965 
reprezenta circa 1.5 miliarde 
I«4 . Cu cit crește ni.viul pr®- 
4wetivîJățu muncii, cu alît 
•perețte volumul producției ce 
f-e obține intr-o unitate de timp, 
<e*i, cu «Ut societatea va dis- 
ywr de cantități mai mari de 
«reduse, avind posibilitate;! să 
sațfsfecă tot mai uuplel ce
rințele mereu crescînde ale oa
menilor muncii.

Extinderea legăturilor econo
mice externe în condiții avan- 
te-j&tse. nu poate f> realizată 
fără ridicarea productivității 
whhcîî la nivelul atins pe plan 
saesdisd. Numai atingind un 
»îvc' al consumului de muncă 
.«€<ri-lă comparabil cu al țări
lor dezvoltate din punct de 
vedere industrial, putem să 
realizăm o eficiență crescută 
a mărfurilor exportate.

Dată fiind importanța eco
nomi â și socială deosebită a 
creșterii acestui indicator Par
tidul Comunist Român a făcut 
din preocuparea pentru creș
terea productivități muncii, 
un obiectiv de buză in activita-

Ca urmare a ^m-inilor sta
bilite în acest sens, n preocu
pării susținute a cadrelor din 
economie, a organelor >•, orga
nizațiilor de partid, producti- 
viîutea muncii a crescut an de
s», pe seama acesteia obținîn- 
•Tm-sc o parte import.-.r.tâ din 
sporul producției realizate. 
WRmul mediu anual dc crește
re a productivității muncii pe 
*** salariat în industrie, in anii 
•865—T968. a fost de 8,? la 
ew<â. depășind eu mult ritmu- 

realizate in ■•ele mai dez
voltate țări capitaliste, cum r.r 
fi -S.U.A.. (4,4 la sută) Tano- 
a». (7.3 la sută). Franța. (5.4 
k? sută). Este dc reținut că rit 
HMtiriJc rele mai înalte au test 
realizate in ramurile de toză 
a4c economiei : chimie — 12.6 

sută : energic riectricâ >i 
termică — 10.9 la sută : mate
rialo dc construct» — lO.oe la 
tuta; construcții de mașini *-i 
prelucrarea metalelor — 9.6 la 
sntă. în ramura minieră pro
ductiv itatc-a -u r ii a sporit in 
yor oada IQfeî—cu 24 la 
sută, ceea < •> constituie o croș- 
tero cu mult peste prevederile 
planului. a£ingin-i.j-sc. în < est 
an. nivelul stabibt in planul 
■cincinal pentru anui 1970

.Succese importante au ob
ținut în creșterea productivității 
muncii și colectivele dc oameni 
-i muncii din Valea Jiului. 
Astfel, pe municipiu, acest in
dicator a fost realizat pe pri
mele cinci luni ale acestui an, 
în proporție de 102 la sută, re
zultate bune obținînd Centrala 
cărbunelui — 102.4 la sută, u- 
zina Paroșeni — 101.3 la sută. 
F.FlA. „Viscoza" Lupeni — 101 
Ta sută.

In perioada ce s-a scurs de 
Ta cel de-al X-lca Congres al 
partidului, in unitățile Cen- 
Iralci cărbunelui Petroșani pro
ductivitatea muncii a crescut 
de a 1.296 tone pe post la 
J.696 tone pe post, adică cu 
3w.a la sulă.

Proiectul de Directive ale Con
gresului al X-lea al partidului 
prevede că un obiectiv princi
pal al dezvoltării economiei in 
următorul deceniu îl va con
stitui ridicarea în ritm susținut 
a productivității muncii in toa
te domeniile economiei nați
onale, pe baza perfecționării și 
modernizării proceselor de pro
ducție. a organizării științifice 
a producției și a muncii, creș
terii calificării șj specializării 
cadrelor, utilizării complete a 
timpului dc lucru. Pentru vii
torul < in inal se prevede un 
spor de 37 — 40 la sută al pro
ductivității muncii, ceea ce 
reprezintă un ritm mediu anu
al de ' restere. de 6.5 — 7,0 la 
sută. Pe această cale se va ob
ține 72 — 77 la sută din spo
rul producției globale indus
triale prevăzut pentru peri
oada 1971 — 1975.

In cadrul politicii de valori 
fjeare maximă a resurselor na
turale ale țării, ramura mi
nieră a devenit azi un sector 
modern al industriei noastre in 
care tehnica înaintată, utilajele 
de inall randament, au schim- 

structural condițiile de lu- 
ridical productivitatea 

urile cu schip de la 
• Aninoasa și ee- 

'e de la minele 
Dilja, tran- 

ale de mare 
erca, acolo 
îl, a abate je- 

ținere mo-

Ștefan P<»PV 
vnsuhnnl al Cabinetului

eternă. a înaintărilor in puțuri 
tu ajutorul rofrajclor glisante, 
încărcarea mecanică a sterilu
lui. introducerea. la FFA. 
..Viseoza1*, a mașinilor dc bo
binat dc mare tehnicitate, 
sint doar eîtcva din măsurile 
aplicate în unitățile munici
piului nostru, măsuri care 
concură la creșterea conti
nuă a producției, a producti
vității muncii.

Dar deși in unitățile indus
triale din Valea Jiului s-a «- 
tins un nivel ridicat de meca
nizare. mai există Ieruri dc 
muncă unde procesul dc pro
ducție se realizează manual, 
obținindu-se o slabă producti
vitate fl muncii. In viitor este 
necesar să se acorde mai mul
tă atenție mecanizării încărcă
rii cărbunelui în abataje. în
cărcării și descărcării materiale
lor in. depozitele de lemne ale 
minelor, transporturilor uzina 
Ic. unde actualmente se consu
mă un volum mare de munci.

Da< ă introducerea tclinicii 
noi și a proceselor tehnologi»-® 
moderne constituie factorul ho- 
tăritor al creșterii productivi
tății muncii, nu trebuie negli
jate nici posibilitățile pr care 
le oferă în această privință mai 
buna folosire a tehnicii, a ca
pacităților de producție exis
tente, utilizarea intensivă a 
mașinilor, agregatelor și ins
talațiilor. îmbunătățirea indici
lor de funcționare a acestora, 
eliminarea completă a întreru
perilor, a mersului în gol. slrit 
rezerve importante care, valo
rificate. vor .contribui ,1-a o 
creștere substanțială a produc
tivității muncii.

.Asupra c reșterii productivi
tății muncii influențează, de ase
menea, îmbunătățirea unor indi
catori ai calității producției. Se 
știe că exploatările miniere Uri- 
cani și Aninoasa. datorită sla
bei calități a cărbunelui ex
tras li s-țiu aplicat penalizări 
importante. întreprinderii fo
restiere i s-a refuzat pentru 
calitate necorespunzătoarc. pro
ducție de 274 000 lei. iar Gru
pul 2 construcții, la obiectivul 
de lucru dc la BărbătenL a 
alocat valori suplimentare fa
ță de cele planificate inițial, 
pentru remedierea deficiențelor. 
Avînd în centrul atenției îm
bunătățirea calității produselor, 
întreprinderile ; industriale din 
municipiu] Petroșani vor con
tribui într-o măsură mai mare 
la economisirea unor însemna
te resurse materiale șj de for
ță de muncă, care, valorificate 
rational, vor spori volumul to
tal al producției, vor duce la 
creșterea eficienței economice.

Rezerve mari de creștere a 
productivității muncii oferă 
întărirea disciplinei în muncă, 
folosirea integrală a timpului 
de lucru. Din unele analize 
făcute în mai multe unități 
din Valea Jiului, a rezultat 
că datorită întîrzierilor în pre
zentarea la serviciu, părăsirii 
mai devreme a lucrului, la care 
se adaueă numărul destul de 
mare de absențe nemotivate, 
învoiri și concedii fără plată, 
se irosește un volum foarte 
mare do timp. Astfel^ numai la 
Centrala cărbunelui, numărul 
absențelor nemflpivato. al în
voirilor și concediilor fără pla
tă pe 5 luni se ridică la cifra

• •••••

Controlul sănătății — opera
ție din ce in ce mai răspindită 
in întreaga lume — este un 
examen complet al sănătății, un 
bilanț, al stării generale a orga
nismului.

Controlul medical este tot 
mai mult folosit pO măsura 
dispariției prețiosului „medic 
de familie". Cu toate acestea, 
el nu are toate virtuțile care 
i se atribuie. Se poate muri de 
infarct la eîtcva ore după o 
electrocardiogramă normală. 
Și. în aproape 60 la sută din 
cazuri, diagnosticul cancerului 
nu este pus în cursul unui ast- 
fel de control (după o statis
tică din S.U.A.).

Omul modern apelează* la 
„controlur medical", fie îndem
nat de propaganda medicinii 
preventive, fie la recomandarea 
medicului curant, căruia i s-a 
plîns că nu se simte bine.

Verificarea sănătății nu arc 
un caracter dc lux, așa cum 
consideră unii. Asistența medi
cală. astăzi gratuită in multe 
țări ale lumii, face ca acest 
lucru să fie accesibil unor pă
turi largi de oameni, cărora le 
rămine doar datoria de a nu 
neglija acest important aspect 
al grijii față de propria per
soană.

Unde, cînd și cum 
trebuie 

să procedăm 
la un control

Din punct de vedere jirac- 
tic, vizita medicală „de control" 
durează aproximativ 40 de mi
nute: dialogul cu pacientul, 
examenul clinic, luarea dc1 pro
be la un laborator central de 
analize. Medicul stabilește o 
fișă de observații detaliată. 
Laboratorul de analize, auto

de 210b56. ore/om. folosindu-sc 
in același limp, pentru recu- 
porarca restanțelor de produc
ție, un număr dc 213 639 ore/om 
suplimentare. Este necesar ea 
organele și organizațiile de 
partid, conducerile tehnico-ad- 
ministrative să se preocupe in 
mai mare măsură de întărirea 
disciplinei în producție, să cre
eze o puternică opinie de ma
să împotriva acelora care nu 
vor să se încadreze în disci
plina socialistă a muncii.

O influență importantă asu
pra productiviiății muncii are 
structura și pregătirea forței 
de muncă. Cu cit pregătirea 
profesională și experiența lu
crătorilor sint mai ridicate, cil 
util se obține o mai bună folo
sire a capacităților de produc
ție .și a materialelor, cu alît 
mai mare este productivitatea 
numi ii. Creșterea complexității 
sarcinilor, a gradului de înzes
trare tehnică a unităților noas
tre. impun organelor și orga
nizațiilor dc partid, conduceri
lor tehnico-administrativc să 
se ocup»' cu toată răspunderea 
de problema calificării, ridică
rii gradului de cultură gene
rală »1 cadrelor muncitorești. 
De asemenea, trebuie să se ac
ționeze și în sensul reducerii 
fluctuației forței de muncă care 
în momentul de față reprezintă 
unu] din factorii importanții ce 
influențează negativ asupra 
producției, productivității mun
cii. Plecarea unor nnmcJlori o.u 
fxj>oriențĂ, obi.șnuiți cu specifi
cul lucrărilor din întreprinde
rea respectivă și angajarea al
tern în lecui lor. constituie o 
frină în creșterea productivi
tății muncii.

în vederea folosirii cit mai 
eficiente a mijloacelor de pro
ducție din întreprinderi. întrea
ga activitate productivă a aces
tora trebuie să se bazeze pe or
ganizarea științifică a producției 
și a muncii. Organizarea produc
ției și a muncii pe baze științi
fice constituie una din cel» mai 
importante pîrghii pentru creș
terea productivitățji muncii în 
condițiile dotării producției cu 
tehnica modernă, lnîtătile e- 
conomice ale Văii Jiului, ca 
urmare a măsurilor luate de 
partid, au depistat rezerve im
portante. au valorificat noi re
surse interne. Totuși această 
acțiune se desfășoară cu Jnce- 
linitorul". numeroase studii nu 
sînt finalizate, iar măsurile pre
conizate nu se aplică Întocmai. 
Dori iențe. există îndeosebi în 
privința normării muncii care 
continuă să reflecte o situație 
sub nivelul înzestrării, ic.'m.ice. 
Esfe de datoria organelor și 
organizațiilor do partid să exer
cite un control mai exigent a- 
supra conducerilor administra
tive ale unităli’or nontru a lua 
toate măsurile necesare finali
zării acțiunilor, să antreneze în 
mai mare măsură cadrele teh- 
nico-ingincrosti ri colectivele 
de muncitori în analiza facto
rilor ! favorizează snorirea 
necontenită. în ritm sustmut. a 
productivității muncit

Preocuparea pentru, creșterea 
productivității muncii î.ntr-un 
ritm mai ranid constituie în 
etana actuală una rlin. laturile 
do brw-ă ale modernizării si 
nerfer-tionării întregii economii. 
Atingerea unui no’el superior 
al productivității m'mcii .socia
le — ea principală sursă do 
creștere a venitului national, 
de ridicare a României socia
liste pe drumul progresului șî 
civilizației — este singura, cale 
de ridicare necontenită a nive
lului de trai material și spiri
tual al poporului.

matizat în unele țări, permite 
studierea simultană a 18 reacții 
de sînge, urină etc. A două zi 
după vizită, medicul consultant 
primește și sintetizează ansam
blul datelor de laborator. Dacă 
apare o anomalie, pacientul 
este invitat să se adreseze unui 
cabinet de specialitate, care se 
află în posesia datelor deja ob
ținute.

Din trei milioane de persoane 
care s-au supus unor astfel de 
controale, 160 000 (peste 5 la 
sută) aveau afecțiuni pe care 
nici măcar nu le bănuiau. 2 la 
sută dintre ci erau bolnavi de 
sifilis, iar 2,5 la mie de tuber
culoză pulmonară.

Pentru depistarea unor afec
țiuni grave, care sint insă vin
decabile in faza incipientă, au 
fost puse la punct controale so
ciale de marc amploare. Acestea 
au ca scop descoperirea unor a- 
feețiunj, cum ar fi cancerul co
lului uterin la femei și cancerul 
rectului la bărbați. Astfel, 1 la 
sută dintre femeile supuse unui 
control ginecologic prezentau 
un început de cancer al colului 
uterin caro, tratat în această 
fază incipientă, a fost complet 
vindecat, fără a fi înregistrată 
nici o recesiune a bolii. Un 
procent de 1 la sută dintre băr
bații supuși unei rectografii 
prezentau, de asemenea, un în
ceput dc cancer.

Pentru persoanele în virstă a 
fost ințiat un examen care, 
după virsta de 55 de ani. este 
repetat la fiecare doi /ini. cu 
scopul dc a descoperi tendin
țele evolutive ale unor toii spe
cifice bătrineții. Cu 15 zile mai 
tirzi'j. ei sg prezintă unui spe
cialist in medicina generală, 
care trage concluziile acestor 
analize In urma unei consulta
ții personale.

Nu este de fapt vorba de o 
verificare completă a sănătății, 
ci de punerea în funcțiune a 
unui sistem de alarmă care per
mite supravegherea pericolului 
pe care îl reprezintă unele 
condiții speciale de muncă,

u școala rmcmiuLti
strr.M oproope. (hmc. Tim
pul f^rit cu calcar wu cpL 
/cnzii și cMdcșic propria sa

Prin salcie din fur urmele 
devin din ce în ce mai pruas- 
irelc. ''înmii lânii trec pe cal 
mid spre rasele lor cocnfate 
pc panicle rnunl'/lor. V(i/in- 
(lu-i, ai ilu/ia unei scene da- 

^cicc. Ei sini „urmele di“, ale 
celor dc acum doi ui mii (Ic 
ani. Și urmele cresc. Mormin-

Urmele
,S%-.S%V«VSW^«V.5A%V.,,.S

Jele eroilor din role două răz
boaie impin/esc răbojurile 
vremii.

Dar cei câ/ufi in insurecția 
populara n-au rămas numai 
urme. Năzuinlele lor au cres
cut in realitățile de azi, in 
blocurile de la luponi, Pelrila, 
Lonea ori Uricani. Dragostea 
lor de patrie s-a concretiza! 
in noile conslruc/ii industria
le, în lirele noi de la »Vis- 
coza“t In lumina vie ce izvo
răște de la Parosani. Urmele 
lor sini pretuiiindeni. In pri
virile miilor de tineri .sini ur
mele celor ce-au luptat in in-' 
sureeție. Urme vii, arzătoare.

Și, la marea trecere In re
vistă e realizărilor anilor a- 
ceștia, urmele tuturor celor 
ce-au născu! România in cei 
aproape 2 000 de ani se vor 
concretiza în noi ca o mare 
dragoste de țară 1 tNOI DIMENSIUNILA HUNEDOARA

♦ Urmate din pag- 1 

cu oamenii, dc a fi cît mai 
prietenos, apropiat lor.

Faptul că cele opt cuptoare 
Martin, de 400 tone fiecare, 
funcționează din plin, cu toată 
intensitatea. în mare parte .se 
datorește și maistrului princi
pal de aici. De altfel. avea 
să-mi spună îri curînd Ștefan 
Tripșa. că în acest an oțelarii 
de aici vor da cea mai mare 
producție de oțel realizată pînă 
acum la Hunedoara.

— După două decenii de 
muncă, ce ne puteți spune in 
legătură cu dezvoltarea Com
binatului siderurgic Hunedoa
ra ?

A zîmbit A ridicat din u- 
meri. Mi-a răspuns :

E foarte greu să nu-ți
dai seama cit de 
mult s-a dezvoltat 

combinatul nostru. Eu il cu
nosc bine din 1949. am crescut 
o dată cu el, cu oamenii de 
aici, de fapt cu afirmarea o- 
țelului hunedorean din răstim
pul acestor două decenii. S-au 
schimbat foarte multe. La ora 
actuală, aici se realizează pes
te 50 la sută din producția de 
oțel a țării. Tată și de ce se 
poate spune că, prin'moderni
zările continue pe care le cu
noaștem, prin procesele tehno
logice noi, care se introduc 
mereu, combinatul rămine ti- 
năr. Documentele pentru col 
de-al X-lea Congres al parti
dului au constituit pentru noi 
o adevărată infuzie de energii 
stimulatorii, ceea ce ne-a per
mis să întimpinăm acest mă
reț eveniment cu toate ^anga
jamentele anuale îndeplinite 
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îmbunătățirea acestora, urmări
rea sănătății fiecărui angajat 
al întreprinderii respective, 
pentru a descoperi la timp mai 
ales simptomele unor boli pro
fesionale. Acest examen poate 
fi reînnoit în fiecare an sau o 
dată la doi ani.

Formula acestui „bilanț ori
entativ dc prevenire" pentru 
fiecare i întreprindere industri
ală, bancară etc. prezintă 
avantaje psihologice evidente. 
Ea tinde să suprime la anxioși 
grija perpetuă pentru sănătate: 
ci știu c-ă o dată pe an vor fi 
serios examinați din punct de 
vedere medical. Mai mult, chel

Pentru a trăi mai bine (5)

CONTROLUL SH1I.1III
tuielile aciuia nu le revin lor, 
ci întreprinderii unde lucrează.

Bărbatul care se prezintă in 
astfel de situații manifestă de
seori o îngrijorare determinată 
dc funcționarea organismului 
său, se plinge că activitatea sa 
este diminuată. Medicul începe 
prin a observa eîtcva amănunte 
revelatoare pentru ci : felul in 
care acesta ii stringe mina, 
greutatea sa în raport cu înăl
țimea. cvitind, pc cit se poate, 
controlul medical oropriu-zis. 
încep apoi întrebările : care
sint grijile personale și profesi
onale, starea dc nervozitate, ra
porturile cu colegii, cu subordo
nații. cu superiorii, prieteni) și 
familia. Numai după această 
primă clapă, medicul il exa
minează pe pacient din punct 
de vedere clinic și abordează, 
incidental, problemele sexuale. 
Intervine, iq^'Tirșit, examenul

Utilitatea tie a unei 
experiențe

La cîțiva kilometri de ora
șul Deva, lingă satul Mintia, 
ia naștere inră un obiectiv 
industrial, care-și va spune 
(Uvintul <u greutate în dia
logul pali iei cu viitorul : ter
mocentrala cu puterea proiec
tată de 860 MW. Ridicarea 
edificiului se află în plirfă 
desfășurare. Cine sint oame
nii care pregătesc <u febrili
tate punerea în -funcțiune a 
agregatelor noii olectroccn- 
1 rale ? li recunoaștem : in
ginerii Alexandru Rcbreanu, 
Constantin Kacoveanu și loan 
Vuieți, tehnicianul electrician 
Ion Stanifltescu, muncitorul 
specialist Didi Dimperiu. Sint 
fostele cadre dc bază ale ter
mocentralei Paroșeni — pri
mii doi. directorul .și ingine
rul șef <— (-resrute aici, for
mate și desăvirșite la școala 
unui colectiv capabil .și har
nic. Pe umerii lor apasă o 
mare răspundere in momen
tul de față...

— Forțele ni s-au întărit 
considerabil — ne-a declarat 
nu de mult Alexandru Re- 
breanu. fnvepînd eu data d® 

T mai curent, a prins viață o 
formă de oi'ganizare supe
rioară, întreprinderea, electro- 
'’centrale Deva încorporind azi 
termocentralele Gura Barza, 
ParOșeni și Mintia. Fără © 
asemenea centralizare, pune
rea la punct 4» agregatelor e- 
lectrice la aceasta din urmă, 
în construcție, nu ar fi fost 
posibilă cu forțe proprii, >n 
cea mai mare parte...

‘ ...Șl este firesc ca experien

încă de la data de 11 iulie, 
cînd cele 10 (XX! de tone de 
oțel peste plan au fost date 
economiei naționale. Rină la 
dest’hiderea Congresului parti
dului nostru, sîntem hotărîți 
să mai dăm peste plan încă 
2 000 tone de oțel. Tocmai a- 
cesî lucru dovedește hotărirea 
oțelarilor dc a transpune în 
fapte prevederile documente
lor pentru acest Congres de 
importanță istorică pentru pre
zentul și viitorul nostru, al pa
triei noastre. Roadele indus
trializării socialiste, materiali
zate și în Combinatul siderur
gic Hunedoara, demonstrează 
încă o dală cu tărie clarviziu
nea și profunzimea științifică 
a politicii economice a partidu
lui. Este cunoscut in istoria ci
vilizației umane rolul meta
lului^ importanța dezvoltării 
cu prioritate a industriei grele 
și constructoare de mașini, în
semnătatea acestui act în ope
ra Ho construire a societății so
cialiste. Așa se. și explică de ce 
în documentele Congresului se 
prevede ca și în cincinalul 
viitor să se acorde o dezvolta
re impetuoasă industriei side
rurgice. Se știe < ă. încă de la 
sfîrșitul anului 1968. țaraI noas
tră s ■> clasat ne locul 19 în 
produci ia mondială de oțel, 
ceea ce a contribuit si mai 
mult la sporirea urcstiriului 
internațional de care se bucu
ră România . socialistă în în
treaga lume.

Tn ce ne privește pe noi, 
oțelarii hunedoreni. și pe viitor 
vom muncî cu mai multă dra
goste, vom da patriei cantități 
sporite de oțel. Colectivul nos
tru usigură conducerea de par
tid-și de stat, pe iubitul nostru 

biologic, „cele 15 reacții* : sîn
ge, urină, fund de ochi, electro
cardiogramă, electroencefalogra
mă ele. O dală înarmat cu 
toate aceste rezultate, medicul 
poate prescrie un regim, o re
țetă, un tratament.
, Tulburările fiecărui pacient 
orientează, încă de la începutul 
consultației, investigațiile clini
cei cei care se plîng de obo
seală scara — suferă, de obi
cei, de tulburări alo glandei 
suprarenale : cei obosiți dinii- 
iicdța sint aceia care au afec
țiuni ale aparatului digestiv. 
Obdseala — „căderea" — din 
Jurul orei 11 dimineața, care 

durează aproximativ o oră, este 
mai frecventă la hepatici. Ea se 
manifestă către ora 23,00, la cei 
care obișnuiesc să se culce 
foarte tîrziu.

Oboselii fizice, nervoase și 
morale, care variază de Ja in
divid la individ, nu trebuie să 
i se adauge clementele care o 
accentuează și pe care, uneori, 
le putem evita. Dar cc-a mai 
mare parte a oamenilor care 
se plîng dc oboseală nu re
nunță niciodată la activitatea 
lor obișnuită. Ei speră să-și re
facă sănătatea sau silueta dori
tă printr-ur\ efort muscular 
brusc : l^nts. schi și alte spor
turi, acccntuindu-și astfel obo
seala in loc s-o reducă. La a-

asta se adaugă eforturile fi
zice din zilele libere de la 
sfîrșitul săptămînii, după care 
mulți revin la uctivitaLea o- 
bișnuită mai epuizați decît au 

ța bogata, dobindită in con
fruntarea dc a lungul unui 
■ir intrig dc ani (ii probleme 
.similare, să se valorifice, să 
. ajx-îe o utilitatea vie, de 
prim ordin pentru o unitate 
în creștere...

Ei [ontinua să-ji fată 
huria...

Cu inginerul Marin Morarii, 
șeful sectorului laborator e- 
lcclric și A.M.T. al Exploa
tării centrale Paroșrni nc-ani 
„ciocnit* într-una din zilele 
trcfute pe scările ce dur la 
birourile aparatului tehnieo- 
adminislrativ. După schimbul 
amabilităților de rigoare, pu
nem... punctul pe ..i“.

— Am auzit multe lucruri 
frumoase in legătură cu o în
sușire esențială a colectivului 
in care trăiți și munc iți : a 
ceea dc a constitui o rezervă 
inepuizabilă de cadre temei
nic pregătite, cu putere de 
concretizare a inițiativei crea
toare și In alte părți, decil 
aici... Ce părere aveți referi
tor la această afirmație?

— Nu e vorba de nici o 
exagerare... T,a ora. actuală 
nu există tc'rmoeentrală in 
țară unde să nu depună stră
danii rodnice, să n>u-și fruc
tifice priceperea și sîrguințji 
cadre inginerești și tehnice 
<-hfp au urcat la noi treptele 
măiestriei profesionale.

...Și ne vorbește cu căldură, 
aduce ea argumente inconfes- 
l:ib:lr ..isprăvile1' unor oameni 
crescuți la această adevărată 
.școală a termocentralei. Este 
amintit Dumitru Dina, care a 
lucrat ca șef de secție la re

conducător, tovarășul Nivelat 
Ceaușescu, eă-și va îndeplini 
exemplar îndatoririle. Sintem 
eenștienți că mai mult oțel dat 
patriei socialiste, înseamnă mai 
multă piine, înseamnă civili
zație și cultură.

Din discuțiile purtate cp 
Ștefan Tripșa am mai 
aflat și faptul că. la în

cheierea producției de oțel dc 
pe luna iulie a.c., a reieșit că, 
în această lună, au fost obți
nute aici cele mai bune re
zultate din activitatea de pe 
acest an.

I-am urat maistrului princi
pal Ștefan Tripșa multă sănă
tate .și noi succese în muncă. 
Am plecat din oțelărie cu un 
sentiment de adîncă admirație 
pentru oamenii minunați de 
aici. In ee-1 privea pe Ștefan 
Tripșa. el mai avea multe de 
făcut în ziua aceea. Cile nu 
are de făcut un delegat la ce] 
dea-1 X-lea Congres al parti
dului nostru.

INFORMAȚII ■■■■■■■■■■■■■■
Un dar 

de Ziua minerului
în holul clădirii adminis

trative a minei Petrila, aflat 
în reparație, se execută o lu
crare ornamentală de artă — 
un mozaic pe un perete al 
holului, care va înfățișa ima
gini din viața și munca mi
nerilor. Lucrarea este execu
tată de talentatul și pasiona
tul artist plastic amatori La- 
dislau Schmith. și va fi ter
minată in cinstea Zilei mine
rului.

plecat. Unii o fac din spirit 
de imitație iar alții din tea
ma de a îrnbătrini. refuzînd 
să-.și recunoască limitele vrrstei 
și ale condiției umane.

Viața modernă — 
avantaje 

și consecințe
/X te simți bine, a fi sănătos 

și a rămine așa — iată unul 

din visurile omenirii. Este el 
însă posibil ? Din nefericire, 
nu există miracole, așa cum nu 
există o viață fără boală, fără 
durere, fără luptă, fără difi
cultăți psihologici' care își au 
urmările lor fizice.

„Viața însăși este un raport 
perpetuu intre individ și me
diul înconjurător, raport care 
se transformă deseori în luptă, 
provocînd tulburări. boală", 
scria un medic francez.

Condițiile sociale, mediul în
conjurător, numeroase clcmen-’*' 
te nu depind de noi ca indivizi, 
ci de organizarea și progresul 
social, în general.

Rămin, insă, numeroase as
pecte care depind de noi. și 
care pot contribui în mare mă
sură la păstrarea sănătății, la 
câlirca organismului pentru Su
portarea inevitabilelor „acci
dente" ale vieții.

parații. Ar tuulmente, toată
iscusința lui tehnică și orga
nizatorică se materializează 
in activitatea dc zi cu zi a 
centralei termo('lc<R'lrirr Craio
va. fiind inginerul șef ui a- 
ccsU ia. Gheorghe Vătafu, te4t 
șef a) se'ției cazani, este in 
prezent directorul general al 
întreprinderii centrale rici 
trice Ploiești. După c<* a ac
tivat ca muncitor, apoi ca șef 
<'<' tură. Constantin Nistor 
și-a completat studiile și a- 
eum funcționează ca .< f al 
secției lermomeeanicc a 
LC.E.T. București. Unele ca
dre modelate aici indephrn-sc 
la ora actuală sarcini de mare 
răspundere în minislcr sau 
G.I.P.E.E.T.' _Cu toții au tre
cut prin mina muneitprilor 
noștri, accșția i-au învățat să 
deprindă tainele meseriei. »- 
ccștia i-au primit cu încrede
re in mijlocul lor. impărtă- 
șindu-le din experiența și cu
noștințele valoroase, care doar 
intr-un asemenea climat pot, 
rodi pe de-a-ntrcguL.. Și a- 
cum oi continuă, modești și 
conștiincioși, să-și facă dato
ria. a ținut să no spună in
ginerul Marin Moraru. la des 
părțire.

Pentru ia mimia sâ fii 
pătrunsă Ii urofunziBie

Cileva clipe mai tirziu >m 
luat cunoștință de numele 
cilorva dintre muncitorii care 
încă dc la înființarea terme 
centr-aloi ParoseBi nu și-au 
precupețit nimic in direcția 
formării unor oameni de nă 
dejde pentru producție. Unul 
dintre eî este loan Itu, aju

Poezia
După cum ne-a informat to

varășul Iosif Bîrsan, director 
financiar al Centralei cărbune
lui Petroșani, industria minie
ră își va spori în următorii 
ani coeficienții săi productivi 
prin introducerea în exploată
rile miniere a utilajelor mo
derne cu parametri tehnici ri
dicați. Dezvoltarea și moderni
zarea procesului tehnologic a- 
trage după sine cifre planice 
edificatoare : producția anului 
1975 va fi de 11.1 milioane to
ne de cărbune față dc 7.6 mi
lioane tone extrase in prezent. 
In vederea măririi capacității 
de extracție s-au făcut inves
tiții considerabile: se deschid 
noi mine la Bărbăteni și Live- 
zeni. iar puțurile vechi au fost 
rcutilate. In anii care urmea
ză va continua dezvoltarea • ca
pacității și •nodernizarca vechi
lor preparații de spălare a căr-

La colectare 
de fier vechi

în sala de apel a E.M. Vul
can, s-au adunat 65 de tineri. 
Cu toțri au răspuns chemării 
Comitetului U.T.C. pe mină 
de a participa la o acțiune 
patriotică dc colectare a fie
rului vechi. Grupul de tineri 
a pornit spre puțul VII vest, 
ales drept punct de colectare 
a fierului vechi. S-a muncit 
cu sirg și entuziasm colectin- 
du-se 53 tone de fier vechi.

Dintre participant» la a- 
acc.istă acțiune amintim pe 
Alexandru Biișcan, Pali 
Lunbor. Emil Hoeman. Ioan 
Bledea. Nicola-' Nieoară. 
Traian Moldovan, Dumitru 
Durnea și alții.

9 e • • •
„Viața modernă nc înnebuneș

te", se plîng unii dintre con
temporanii noștri. Zgomotul, 
surmenajul, circulația intensă 
a orașelor modeme, telefonul, 
insomnia. • locuințele comune 
sint, rind pc rînd sau simul
tan, făcute răspunzătoare de 
ceea ce este pentru unii o ner
vozitate vagă, pentru alții e- 
puizarc, pentru o altă catego
rie — deprimare.

Luînd poziție împotriva aces
tor afirmații pe care le consi
deră eronate, mai mulți spe
cialiști au încercat să le expli
ce cauzele. Civilizația industria
lă, arată eî. creează Un număr 
mai mare de activități comple
xe și dificile. Cind o întreprin
dere este reorganizată și se îh- 
troduc metode raționale de 
muncă, se observă că 15—20 la 
sută din personalul ei arc difi
cultăți dc adnotare la noile 
condiții, ceea ce le creează o- 
boseală. insomnia, migrene și 
tulburări dteestive.

„Tn sfîrșit. dacă in societă
țile industriale există din ce în 
ce mai multi bolnavi mintali, 
aceasta, se datorește unei asis
tențe medicale superioare, care 
îi descooi ră mai ușor docit îna
inte. Referiudu-se la consecin
țele zgomotului, unul din me
dicii care au răspuns la această 
anchetă a arătat că. pînă in 
prezent, nimeni nu a putut do
vedi, cu argumente serioase, că 
zgomotul este cauza unor tul
burări mintale. El acționează 
numai ca un revelator, ca un 
catalizator al unor alte cauze 
mai profunde.

O altă anchetă efectuată prin
tre locatarii unor blocuri a sta
bilit că toți cei caro sufereau 
de diverse boli nervoase fuse
seră bolnavi încă înainte de a 
se mula în noile locuințe, sau 
erau puternic predispuși unor 
nevroze, datorită unor cauze 
complet străine vieții in colec
tiv : congenitale, afective sau 
de altă natură. S-a observat to
tuși tulburări de această natu
ră în familiile mutate de puțin

tor șef de tură la secția ca- 
z..n. . c.u-. . preocupi
de pregătirea practică a
proaspătufui absolvent il
Școlii tehnice de maiștri tl i
D' ' i. Gheorghe Rcbreanu. A
in’.ățat cum tr< . 11 as Ic 
ceas. Dar să menții param 
trii de funcționara ai caza
nului intr-un regim cit mai 
economie și <u maximum de 
randament, nu-1 un lucru de 
șagă. Viitorul maistru șef de 
tură nu este. insă, jjrea ingri. 
jorat. fnlr adevăr, t ind ai lin 
gâ line un ..profesor1, ea Ioan 

Jtn ..
Maistrul principal al blocu

lui IV. Stelian Ene. il su 
praveghează in însușirea me
seriei în profunzime, pe ab
solventul Petre Miciu. Și 
cind te gindeșli că o) însuși 
urmează cursurile serale ale 
școlii de maiștri din Paro 
șoni 1... Și nu se dă bătut... 
Exemplu do perseverență și 
pasiune, de înțelegere, la îna' 
tă cotă, a misiunii sale...

Ion Trabnic, tot un absol
vent a) Școlii dc maiștri din 
Deva, este mulțumit pe de
plin tic felul in caro Petru 
Schrot. șeful laboratorului 
P tt.A.M. al termocentralei, i) 
inițiază in „dedesubturile" in 
cercărilor și verificărilor la 
protecțiile «lin instalațiile e- 
leeteice. Buna pregătire a 
„meșterului". dragostea de 
muncă, ințelegrrea, dar și 
exigența sa, se împletesc pen 
tru a desâvînți un om...

...Unul dintre zliția alții 
pe care coteetivul Exploata 
rii centrale Paroșmi ii plă
mădește c« atenție și răbda 
rr. pe seama viitorului™

Traian MULLER

cifrelor
bunilor. O nouă instalație <5e 
briehetare, a cărei capacitate a- 
nuală de prcluerare va fi de 
609 900 tone, este Îh eurs de 
construcție la Coroe.ștL

In ce privește procesul de 
modernizare a tehnologiei, 
ne-am adresat tovarășului Sili 
Friederich, .șeful serviciului teh
nologic al Centralei cărbunelui. 
De la interlocutorul nostru am 
aflat că dacă in 1967 s-au extras 
prin tăiere mecanică 37 000 tone 
cărbune, in 1969 producția de
pilată mecanic va depăși 
400 000 tone. Graficul progresu
lui tehnic, după cum se vede, 
este ascendent.

In ce privește susținerea me
talică a abatajelor frontale, 
în viitorul cincinal va fi re
zolvată problema fabricării stil- 
pilor hidraulici necesari, con- 
struindu-se la Vulcan o fabrică 
a cărei capacitate anuală va 
fi de 15 000 stilpi. Dacă în pre
zent abatajele cu susținere me
talică participă cu două mili
oane tone de cărbune la pro
ducția anuală, la finele cincina
lului ele vor participa cu cinci 
milioane tone.

In urma aplicării acestor pro
cedee, productivitatea muncii va 
fi in 1975 de două tone de căr
bune pc post.

După cile se vede perspec
tivele sint dinamizate de cifre 
caro au fost gîndite riguros. An 
dc an munca omului se va u- 
șura tot mai mult, iar minerii 
vor smulge adîncurilor tot mai 
mult cărbune pe care-1 vor des
tina industriei socialiste în plin 
avînt. Fie ca aceste cifre să 
constituie un poem în care cal
culele matematice se întîlnesc 
cu omul, și acest poem, al mun
cii, minerii îl doresc manifes
tare a dragostei și încrederii 
în partid și în vîitomț țării.

F GEORGE
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timp in apartamente moderne. 
Ele au fost explicate prin difi
cultățile puse de adaptarea bru
tală la noile condiții. Aceste 
familii, care trăiau înainte ab
sorbite de propriile probleme, 
izolate de ceilalți, au fost obli
gate, o dată înconjurate de ve
cini diferiți, să închege anu
mite relații sociale, de o natu
ră neobișnuită pentru ele.

întrebat dacă ritmul de lu
cru, surmenajul nu contribuie 
la această stare de lucruri, u- 
nul din medici a arătat că ni
mic nu dovedește că stările de
presive își au o cauză frccvi n- 
tă in aceasta. Cauza lor cea 
mai obișnuită este ereditatea. 
Deosebirea se află din nou in 
numele dat înainte acestor si- 
tnuții : ceea ce acum este nu
mit o „boală mintală" (și face 
să crească numărul „cazurilor" 
din societatea modernă) nu era 
considerat înainte drept o ma
ladie. ci o manitestarif'Ynai mult 
sau mai pu|in firească a unei 
st,xri nsihice.

Este adevărat că nu toți oa
menii pot să S'= adapteze sar
cinilor șj ritmului ue care cea 
mai mare parte dintre activită
țile moderne le impune.

Dacă viața moeb'-e* poate fi 
un factor de dezechilibru ner
vos, aceasta se datorește exi
gențelor de adaptare pe care ea 
le creează, adaptare, intre al
tele, la o imagine ideală a vie
ții, așa cum re.este prezeni 15 
prin intermediul nuinore~î''lor 
mijloace de informare. nn'ini 
îsi dau seama cit de mitre < sin 
numărul «le nevroze provocat 
de lipsa taliei și a greutății 
ideale. :■ nasului sau a rarii 
„la modă".

In plus, ex’stă n prea mare 
încredere in știintă și in mi
racole. Nu i» ii sini aec'-u'ale 
nici suferințele, nici îmbătrîni- 
roa. Unii consideră că trebuie 
să rămina cu orice preț tineri 
și sănătoși. .Acest efort este 
deseori epuizant. «l'opiUind pu
terile multora.
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în realizări _ ______________ A
...7. mecz amical international

ești, 
test 
să- 
de 
la

* depășii ea volumului de 
livrări planificate către 
fondul pirții cu 1.L5 la su
lă și in*udrarca in sarcina 
de plan cu produsele dc 
export.

MARȚI 5 Al GI ST

. fabrica dc brichete Cort 
Rezultate meritorii au 

obținute la lucrările de 
pare a puțului auxiliar 
materiale și personal dc
Livezeni unde numai în luna 
iulie s-au săpat 34 dc metri. 
ajuncin<tu-<e astfel la cota 

‘ 164 : la I.onca s-a terminat 
galeria dc legătură cu puțul 
orb nr. 1 care xa asigura con
centrarea și optimizarea 
transportului în subteran : iar 
Ia Paroscni lucrări,** privind 
punerea in exploatare a stra
tului 5 din blocul XV s-au 
desfășurat într-un ritm alert, 
efervescent.

Aceste realizări dc scamă 
ale sectoarelor de investiții 
miniere sint o bază trainică 
de perspectivă pentru spori
rea producției de cărbune, do
vedind atașamentul profund 
«1 romuniștilor. al întregului 
colectiv. care a contribuit la 
înfăptuirea lor, față de poli
tica înțeleaptă a partidului.

Brigăzi miniere 
din Vulcan

La Petroșani 
s-a consumat 

etapa județeană

Jiul a întrecut cu 2-1 pe F C. Bor

H.U.M. Petroșani
Colectivul harnic al meta- 

kipgișl.Uor de la Uzina de u- 
tihtj minier Petroșani închină 
Congresului partidului un șir 
de succese strinse cu rivnl 
de albină în cele șapte luni 
trecute. Planul producției glo
bale pe perioada amintită a 
ftwt depășii cu 11,5 la sulă, 
iar al producției marfă cu 9,4 
ta sută. Pe seama unei pro
ductivități mai mari eu Sț5 
procente dccit indicatorul pla
nificat și ca un rezultat al mă
surilor de dezvoltare și moder
nizare» dp creare a unor linii 
tehnologii -o noi, în uzină au 
fost produse peste plan : 143 
tone utilaje prototipuri, 353 
tone construcții metalice, 564 
tone piese dc schimb, 61 tone 
oțel lichid și 63 000 mc oxigen 
industrial.

De remarcat totodată •, ă 
destoinicul coledi v a) U.UA1.P. 
a redus cheltuielile la fabri
cația utilajelor cu 35,83 le;/ 
I 000 lei producție marfă in 
primul semestru 1969. obți- 
nind pe această cale 1 811 000 
lei economii.

Cooperativa 
Petroșani

Și in secțiile Cooperativei 
meșteșugărești de producție 
nJiul“ din Petroșani munca 
si rgu Lucioasă, întrecerea pa
sionantă desfășurată de lucră
torii cooperatori în întimpi- 
narea Congresului a) X-lea al 
P.C.R. s-a soldat cu un bilanț 
bogat de realizări în cele 
șapte luni. Consemnăm pe 
scurt realizările la principalii 
indicatori ai producției:
• o depășire a volumului 

producției marfă și a pro
ducției marfă vindută și 
încasată cu 1.2 procente, 
realizîndu-se integral an
gajamentul luat Ia acești 
indicatori de bază ;

+ încasări din deservirea 
populației cu 6.7 la sută 
mai mari ca 
f reale:

• încălțăminte cu 
iar mobilă cu 
mai mult decît 
plan :

cele plani-

76 perechi.
20 060 Iei 
sarcina de

iteze de avans»»» ce 
îOO ml lunar ș» ran- 
<le 8 tone pe post, 
unei avansări de 34

O emulație permanentă, un 
avint deosebit nu cunoscut în 
perioada premergătoare Con
gresului multe din abatajele 
și galeriile Vulcanului. Tn lu
na iulie, de exemplu, colec
tivele brigăzilor din abatajele 
zonei n lT-a conduse de mi
nerii loan Șink. Gheorghe 
Divta Și ștefan Gantz au rea
lizat
depășesc 
damrnlc 
Pe baza 
ml și a unui randament de 
g.4—gjj tone pa past minorii 
brigăzii conduse dc Ion Băl- 
țatu a» extras peste plan din 
abatajul frontal de pe stratul 
3. blocul VIII în care lucrea
ză SM lone «le cărbune.

Dar realizarea eea mai sub
stanțială au închinato Congre
sului partidului mineral 
Gheorghe Burdă eu ortacii 
«ăi, sâpind 160 ml de galerie 
în stratul 13, blocul zero, sta
bilind astfel un adevărat re
cord pe exploatare la depă
șirea planului : 56 ml de ga
lerie ; un amănunt se cere 
consemnat în acest șeiw : co
lectivul inimos și harnic al 
brigăzii s-a angajat să mai 
execute peste plan, in zilele 
efnd iși va desfășura Congre
sul lucrările, al ți 19 metri de 
galerie.

In zilele de 2—3 august 
ac.. Valea Jiului a găzduit 
etapa județeană a competiției 
sportive dotate cu „Cupa Mi
nerul*. competiție aflată la* a 
trei;» ediție. Și dc data accsxs- 
ta, sportivii din municipiul 
nostru s-au comportat bine 
(excepție au făcut doar fot
baliștii) și au ciștigal detașat 
competiția și trofeul pus in 
joc. S-au desfășurat întreceri 
la popice, volei șl fotbal, la 
care au participat mai multe 
echipe din județul Hunedoa
ra. Deși timpul a împiedicat 
buna desfășurare a întrece
rilor. ele s-au ridicat totuși 
la un mulțumitor nivel teh
nic și spectacular, fiind a- 
plamlalc dc spectatorii care 
le-au urmării.

Iată rezultatele tehnice în
registrate și cîteva comen
tarii pe marginea disputelor.

Șantierul 
Valea Jiului 

al I.C.F. Deva

Popice
Aurul Brad a întîlnit pe a- 

rena din Petrila pe Parîngul 
Lonea dc care a dispus cu 
2 258 p.d. la 2 229 p.d. Echi
pa lonoană, revelația munici
piului Petroșani, a trebuit să 
cedeze experimentalilor popi
cari de la Aurul Brad. Cele 
mai bune rezultate le-au ob
ținut losif Haidu și Dumitru 
Bălărie de la Lonea. Ivan 
Foder. loan Benca 
Dan de la Brad.

A doua întilnire 
Jiului Petrila pe 
Deva. Au învins 
CH 2... r... ._ 
victoria echipei Jiul Petrila 
și-au adus contribuția toți 
componenții ci.

opusa
Minerul 

petrilcnii 
359 p.d. la 2 072 p.d. La

Vo e5

După cîteva meciuri dc veri-' 
ficarr „afară* — ia Hațeg. Cu- 
gir. Cluj — Jijil a evoluat du
minică, pentru prima oară in 
acest șrzon prccompctițional. în 
fața propriilor suporteri Parte
neră dc întrecere — formația 
dc divizia A, F. C. Bor din 
Iugoslavia.

După o ploaie h< rvoasă. a a* 
părut un soare blind rare a 
suris o repriză fotbaliștilor oas- 
p*’ți și una. decisivă, gazdelor, 
caro și-au adjudecat victdri.i cu 
scorul de 2—1. Flămînzi de fot
bal. spectatorii au trecut dc la 
momente dc încordare și nervi, 
la momente de dcslindrrc. de 
euforie chiar In ton cu desfă
șurarea partidei.

Jiul începe bine meciul și în 
prim’d minut dc joc Libardi 
deschide scria... ratărilor. I) ur
mează Tonca, urcat un moment 
în atac, Peronescu. Achim, Nai- 
din, Cotormanî; I.ibardi se imită 
de trei ori; Jiul obține 4 cor- 
neFe. iar oaspeții unul. Golul 
plutește penlru Jiul, dar cade 
pentru F. C. Bor. Tn minutul 24. 
Tomici combină pe metru pă
trat cu Mitrovici și Bubanja, 
reprimește Ijalonx») și -șulează 
puternic în poartă. Fotbaliștii 
iugoslavi conduc cu I—0 Ș' 
prind aripi. Din nou Tomici, 
apoi fundașul Sopici și extrema 
rtingă Komlienovici, încearcă 
vigilența lui Stan. Gazdele joa
că nervos, nu se găsesc. în
cheagă rareori acțiuni gîndite, 
consistente. Treptat, jiuliștii pre
iau cu mai multă sipiran^ • 
cîrma jocului. “ ” ”
Remus. Talpai, 
chim și Naidin 
de egalare dar 
lor trec pe lingă sau 
poartă, fie că sînt apărate cu 
siguranță dc portarul Kadulio- 
vici. în formă -foarte bună Re
priza se termină și jiuliștii plea
că ingindurați spre cabine. Sînt 
conduși cu 1—0. Spectatorii cer 
de la ej fotbal și goluri.

Libardi, Popa 
Cotor mani, .5- 
srnt la un pas 
fie că șuturile 

peste

La reluare» Jiu) apare cu trei 
modificări în formație, penlru 
«a în minutul 77 să intervină 
și a patra modificare : R< mus 
Popa cedează Jocul celui ce a- 
xt.i să semneze victoria cthi)X»i 
— înaintașul central Baicu, 
Gazdele leagă mai bine jocul, 
Libardi .muncește foarte mult, 
pc dreapta și pe stînga. dar 
suturile lui nu nimeresc do loc 
ținta: nici în minutul 49. nici 
în 52, nici in 57, nici în 66. 
Nici cele trei șuturi puternice, 
eu adresă, alo lui Sandu, nici 
o«te ale lui Georgescu. Aehim, 
Ton Constantin, Baicu, nu-1 pă
călesc pc Kadukovici. Jiul do
mină tot mai insistcnl, dar ste
ril în timp cc oaspeții se apă
ră supranumeric, organizat, 
controlează excelent balonul, 
inițiază contraatacuri periculoa
se. încă 10 cornere le-au trebuit 
jiuliștilor pentru a înscrie, în 
sfîrșît. golul cc a plutit în aer 
37 do minute. Mingea a por
nit de pc dreapta, de la mereu 
tînăru) Poronescu. care dumi
nică n-a mai strălucit ca altă 
dată, a trecut pe la Ton Con
stantin. apoi Libardi și-a răs
cumpărat vina pentru toate ra
tările, șutind cu sete, cu stân
gul. imparabil. Oaspeții sînt •de
zorientați. Jocul se încinge. Ran- 
kovici de două ori. Komlieno- 
ta/ici. Bubanja și Mitrovici se 
Yuplă din răsputeri cu apăra
rea Jiului și irosesc ocazii deo
sebit de favorabile. Ei obțin 
■două cornere, dar gazdele ob- 
Țin încă un gol și victoria. Du- 
j>ă ce Ton Constantin lufteuză 
intr-o poziție ideală de gol. Bâj- 
a u intră în posesia unei mingi 
pornite de la același Perones- 
cu, dirijată și de Libardi și 
Achim, și primul o introduce 
din apropiere in poartă. E 2—1 
pentru Jiu) în minutul 39. Me
ciul e jucat Toată lumea, ex- 
ceptind echipa oaspete, o mul
țumită. F. C. Bor a pierdut 
partida in 3 minute. Apărarea 
sa, excelentă pină în acel nii-

nul 37, n-a mai rezistat. Primul 
gol j-a derutat pe jucătorii iu
goslavi, și pc-al doilea l-au 
primit cu ușurință. F. C. Bor 
I ste o echipă Qinără dar foarte 
matură în joc, cu o bună con
diție fizică si orientare tactică, 
cu cîteva individualități — por
tarul Kad'ukovici, fundașii Ran- 
kovici, Pelrovici V., mijlocașul 
Radulovici (căpitanul echipei), 
înaintașii Tonuri - și Mitrovici 
— cîr certă xaloarr. Oaspeții 
au plăcut, mai ales, prin in
tercepțiile sigure, prin condu
cerea cu măiestrie a balonului, 
prin pase cu adresă dintr-o bu
cată. »rintr-un ioc dîrz, insis
tent. Jiulislii i-au învins cu ar
ma voinței, a luplej pînă la f- 
puizare. atribute combinate c»i 
o bună orientare în ioc, mai 
ales în repriza secundă, cu mai 
multă înțelegere intre compar
timente. Libardi. 'Palpai, Stoker. 
Georgescu, Achim s-au ridicat, 
prin jocul lor, deasupra cole
gilor de echipă, deși merite 
pentru victorie revin tuturor a- 
cclora care au îmbrăcat dumi-

ni'ă tricoul o însemnele Jiul 
pe el.

E bine s-o spunem de acum : 
in< ă nu aven) omul de gol de 
caic ducem lipsă de multă vre
me. Centrările lui Pcroncscu 
reclamă prezența unui' aseme
nea om. Să fie i i Libardi ? 
Poate. Doar a mai fosj. Să fie 
Baicu. Ion Constantin sau Co- 
tormanl 7 Bine-i să fie mai 
mul ți.

Intilnirea internațională de 
duminică a fost arbitrată de o 
brigadă petroșăncană avind la 
centru pe Aron Ștefan, iar la 
tușă pe Ion Panail si Gheorghe 
Barna. Ei an condus următoa
rele formalii : Jiul : Stan — 
Tal oui. Georgescu. Stoker. Ton- 
ca (G^o'-novici) — Remus Popa 
(Baicu). C.ntorman- (Sandi»' — 
PrronesCi». Libardi. Achim. Nai- 
d’»n (fon Constantin). F. Bor : 
Kadnkovici — Rankovici. Pe
lrovici V„ Radulovici. Sopici — 
Polrovic? G.» Bubanja — Po- 
garcici, Tomici, Mitrovici, Kom- 
lienovici. -

Dumitru GBEONEA

Dc la data declanșării ma
rii întreceri socialiste între 
unitățile dc construcții-mon- 
taj din Valea Jiului, in cinstea 
Congresului al X-lea al parti
dului și a aniversării unui 
pătrar dc veac dc la elibe
rarea patriei, constructorii fo
restieri s-au menținut mereu 
în frunte.

înainte de începerea lucră
rilor Congresului al X-lea a) 
partidului, bilanțul înfăptui
rilor lor este elocvent:
• realizarea planului anual 

valoric în proporție de 
66.12 la sută ;

0 realizarea planului fizic 
dc punere în funcțiune in
tr-o proporție de 140 ia
sută ;

> obținerea unui spor de 
producție de peste 900 mii 
Iei.

La aceste frumoase rezulta
te un aport deosebit l-au a- 
dus priccpuții maiștri Marcel 
Garaiman, Jorj Popovici, har
nicii buldozeriști Sever Ionici 
și Gheorghe Otca cit și mun
citorii fruntași Ștefan Ciur- 
ciulică, Nicolae , Crăciulescu. 
Dumitru Tudor. Gheorghe 
Rădoi. Mihai Voinea ș.a.

Aceste meritorii realizări 
dovedesc exprimarea faptică 
a atașamentului fierbinte a 
dragostei profunde a acestui 
harnic colectiv al constructo
rilor forestieri din Valea Jiu
lui pentru partid, pentru po
litica sa înțeleaptă.

Surpriza competiției a con
stituit-o formația Minerul 
Vulcan care a întrecut în fi
nal pe Parîngul Lonea. Me
rită să subliniem pe toți com
ponent» formației vulcăncne 
penlru jocul lor bun, pentru 
dăruirea și voința de a în- 
v inge, dînd astfel o adevă
rată lecție loncnilor — cîș- 
tigători ai etapei județene dc 
anul trecut. Iată, de altfel, pc 
cîștigătorii trofeului la volei : 
V. Grecu, V. Dumitrescu, A. 
Miroslav, N. Pardos, M. Dan, 
V. Hormcaru și T. Barbu. 
Pentru locurile 3—4 s-au în
trecut Aurul Brad 
Petroșani. Meciul 
tigat cu 2—1 de 
deni.

și Utilajul 
a fost cîș- 
către bră-

Fotbal
finale au

A APĂRUT
Revista Institutului de studii ANALE DE ISTORIE 
ist once ș) social-politice de pe

lingă C.C. al P.C.R. Nr. 4/1969 (iulie-ougust).

De la Ministerul
Invătămîntului

Se aduce la cunoștința celor 
interesați că la liceele de cul
tură generală și la 
dagogîce, la care au 
locuri neocupate in 
organizează un nou 
admitere între 1—9
a. c.-

Vizita medicală și proba de

liceele pc- 
maj rămas 
anul I, se 
concurs de 
septembrie

aptitudinj muzicale la liceele 
pedagogice au loc cu 
înaintea probelor de 
generală.

Informații privind 
locurilor neocupate și 
de admitere se pot obține de 
la liceele care organizează con
curs de admitere.

2—3 zile 
cultură

numărul 
condițiile

La întrecerile 
participat trei echipe : Aurul 
Brad. Minerul Lupcni (ambe
le din divizia C) și tînăra 
formație Preparatorul Teliuc, 
participantă Ia campionatul 
municipiului Hunedoara. în
trecerile s-au disputat sistem 
eliminatoriu. Tn primul meci, 
disputat sîmbătă pe o ploaie 
torențială și pe un teren 
complet desfundat, la Petrila, 
s-au întîlnit Minerul Lupcni 
și Aurul Brad. Lupencnii au 
făcut multă risipă de energie 
dar deficiențele în pregătirea 
tehnică și mai ales în cea 
moral-volitivă și-au spus cu- 
vîntul. ei părăsind terenul 
învinși cu scorul de 1—0, 
prin golul marcat de Pantea. 
Finala s-a disputat între Au
rul Brad și Preparatorul Te- 
îiuc. Cu o mai bună pregă
tire fizică și tehnică, cu mai 
multă experiență competițio- 
nală. brădenii au învins cu 
scorul do 3—1. lăsînd o bună 
impresie pentru jocul lor 
frumos

Clasamentul genera) al 
competiției dotate cu „Cupa 
Minerul ", etapa județeană, 
arată astfel : 1. Municipiul 
Petroșani — 11 puncte (cîș- 
tigătoarca trofeului); 2. Ora
șul Brad — 9 puncte: 3—4. 
Municipiile Hunedoara și 
Deva — cîte 2 puncte. Mu
nicipiului Petroșani și echi
pelor cîștigătoare ale prime
lor locuri, pe discipline, li 
s-au oferit cupe, diplome și 
premii în echipament sportiv.

Aurel SLABII

Pentru ea să nu se surpe adineul • ••

Alte întreceri sportive 
închinate Eliberării

„CUPA ELIBERĂRII" 
LA VOLEI

In mai multe localități din 
Valea Jiului s-au disputat, la 
sfirșitul săptămînii trecute, pa
sionante întreceri de volei do
tate cu „Cupa Eliberării*. în
trecerile se dispută tur-retur, 
iar cîștigătoare)e se vor între
ce între ele pînă în faza finală.

Iată primele rezultate înre
gistrate In etapa I : Minerul 
Vulcan — Preparația Corocști 
3—2; Minerul Lupeni — Pre
paratorul Lupeni 0—3; Utilajul 
Petroșani — Parîngul Lonea 
3—1; Minerul Aninoasa — 
I.P.S.P. Livezeni 0—3: C.F,R. 
Petroșani — Jiul Petroșani 
0—3; Jiu) Petrila — Prepara
ția Petrila 3—0. Returul etapei 
I arc loc azi la ora 17. Cîști- 
gătoarcle se vor califica pentru 
etapa a doua al cărei tur se va 
disputa joi. Echipa Jitd Petro
șani a cîștîeal si returul meciu
lui cu C.F.R. Petroșani, calțți- 
cîndu-se deja pentru etapa a’ 
TT-a.

3—0 în fața Parîngului Petro
șani. Cele două întreceri de 
volei disputate s-au terminat cu 
următoarele rezultate: Prepa
ratorul Lupeni — Viscoza Lu- 
peni 2—1 și Minerul Aninoasa 
— I.P.S.P. Livezeni 0—3. In 
cadrul primei etape a între
cerilor de popice. Minerul Vul
can a realizat 316 p.d., Prepa- 
rația Petrila — 1513 p.d.. Uti
lajul Petroșani — 824 p.d.. Vis
coza Lupcni — 849 p.d., Parin- 
gul Lonea — 1 421 p.d.. Depoul 
C.F.R. Petroșani — 315 p.d.

„CUPA
A 25-A ANIVERSARE

A ELIBERĂRII"

„CUPA 23 AUGUST *
In cadrul competiției sporti

ve dotate cu „Cupa 23 August*, 
au avut loc mai multe întâl
niri la volei, fotbal, popice. La 
fotbal, C.F.R. Petroșani a dis
pus cu 4—1 de I.G.L. Petro
șani, Jiul Petrila n învins cu 
3—2 pe Minorul Dilja. iar Fo
restierul Petroșani a cîștigat cu

I^a moara de rambleu a 
minei Aninoasa e mare ani
mație. Zgomot insistent de 
mașini și motoare, oameni 
precipitați, un du-te-vino 
permanent. Se apropie Con
gresul și fiecare om dc aici 
caută să-și aducă un aport 
tît mai substanțial, pentru 
a cinsti sărbătoarea așa cum 
se cuvine.

Ne iese in cale șefa echi
pei, Floarea Negoiță. în 
tot răstimpul de construcție 
socialistă înfloritoare a pa- 

lucrat în Valea Jiu- 
minercască, veche și 
sursă dc ..diamant 
De 10 ani se află 

......a Aninoasa de unde 
nu crede c£ mai poale ple
ca, prea s-a legat de colec
tiv, de acest loc de muncă.

..Noi. care 
„rotunjim* 
ca

trici, a 
Iui eea 
bogată 
negru", 
la mina

măcinăm piatra, 
într-un fc) mun- 

mineriJor din abataje, 
căci spațiul de unde ci scot 
cărbunele este astupat cu 
rambleu) preparat de oa
menii noștri. Dacă lucrurile 
nu s-ar întâmpla așa, s-ar 
surpa adineul..." Cuvintele 
harnicei femei, căreia in a- 
cest an i s-a conferit Meda
lia Muncii, întăresc convin
gerea că numerosul colectiv, 
ce deține steagul de fruntaș, 
este pe dcțilin conștient dc 
importanța majoră a neîn
cetatei sale strădanii. Oa
menii aceștia și-au propus 
să depășească norma zilnk-ă 
de 100 de vagonele eu pia
tră măcinată și au reușit 
115, și chiar 150 de vagone- 
te. Mai mult, colectivul ma-

nifestă un interes deosebit 
in obținerea dc economii in 
bani și materiale. In perioa
da din urmă, s-au remarcat 
îndeosebi Maria 
David Betea. Dar 
lalți 
strins in ultimele luni 6 000 
kg. de fier vechi, ceea ce — 
să recunoaștem — nu e de 
loc puțin.

Nc-am despărțit de tova
rășa Negoiță și de echipa ci 
cu un sentiment dc admi
rație pentru felul cum mun
cesc fără întrerupere pen
tru ca subteranul să nu ducă 
niciodată lipsă de piatră de 
rambleu, in susținerea spa
țiului golit de bogății.

nu-s departe...

Mihail ANDREESCU

Portarul oaspete lămurește o nouă situație critică la poarta sa-

Pregătiri 
la Minerul

intense 
Aninoasa

16 se va daMiine la ora 
startul clapei I a competiției 
dotate cu „Cupa a 25-a aniver
sare a Eliberării*. In întrecere 
vor fi angrenate echipe sindi
cale nelegitimate și cu cate
goria a IH-a, reprezentative pe 
ramuri de producție, la disci
plinele fotbal, volei și popice.

Tată programul primei etape : 
Fotbal : C.F.R. Petroșani — 
T.C.M.M. Petroșani; I.G.C. — 
Viscoza Lupcni; Minorul Vul
can — T.A.P.L. Volei : C.FJL 
— I.P.S.P.; T.I.L. — Viscoza; 
Parîngul Lonea — T.A.P.L. Po
pice : C.F.R. — Grupul de con
strucții Petroșani; T.G.C. — Vis
coza: Parîngul — T.R.T.C. Pe
troșani.

S. AUREL

In vederea reluării campio
natului județean de fotbal, Mi
nerul Aninoasa a încheiat pri
ma parte a pregătirilor. In a 
doua etapă, antrenamentele sint 
completate cu jocuri de veri
ficare. In primul meci echipa a 
avut parteneră de joc formația 
de lineret-rezerve Jiul Petro
șani. Noul antrenor Gyula Nagy 
se declară mulțumit de com
portarea de pînă acum a celor 
-16 componenți ai lotului. Sa
tisfacția antrenorului este jus
tificată. Prezența la pregătire 
este de sută la sută. In echipă 
a fost întronată, chiar din pri- 
rpa zi de la reluarea antrena
mentului, buna dispoziție și res
pectul reciproc.

Paralel cu pregătirea fizică 
și tehnică, antrenorul, cit și co
lectivul de conducere a) secție? 
au dat o atenție deosebită edu
cării jucătorilor în spiritul dis-

cîplinei sportive, respectului fa
ță de adversar.

Pină la reluarea campiona
tului, conducerea secției de fot
bal din Aninoasa a perfectat 
mai multe întilniri amicale de 
verificare cu echipe din Valea 
Jiului. Cu acest prilej se va ur
mări îndeosebi orientarea tacti
că. legătura dintre comparti
mente și viteza în acțiuni, as
pecte care in prim-» întâlnire a- 
vută cu tineretul Jiului nu e- 
rau complet pușe la punct.

Pregătirile intense caro se fac 
-și rezultatele bune in ceea ce 
privește aspectul educativ dis
ciplinar al jucătorilor. întăresc 
convingerea suporterilor că Mi
nerul Aninoasa va avea o cont 
portare lăudabilă și va ocupa 
un loc de frunte în campiona
tul județean de fotbal.

Constantin DANILA,
Aninoasa

i
I.L.H.S. București

Lotul Valea Jiului Superior
UricaniI

I
ANGAJEĂZA URGENTI

I ♦ TEHNICIAN C.T.C.

I
I Salarizare — conform H.C.M. nr. 914/1968.

♦ MECANIC COMPRESOKIST
I
I O

presorist.
Salarizare conform H.C.M. nr. 914/1968.

I

Comitetul de stat al apelor

Se asigură cazare gratuită.

Muncitorii beneficiază de haine de protecție.

Condiții : studii medii de specialitate sau 
igienă.

Nuncltori nccalllicafl
Salariul — 1 200 lei lunar plus 4 Ia sută spor 

de șantier și 15 la sută spor de izolare care se 
acordă din prima zi de lucru.

I
î

Condiții : să fie calificat prin școală, să aibă 
vechime de minim 10 ani în munca de com- Masa la cantină contra cost (11,50 lei pentru 

mese).

Relații suplimentare se pot obține la tel. nr. 
1823—1824 F.P.L. Petroșani.

Angajaților li se asigură foi de transport gra
tuit la perioade de 45 zile pentru vizitarea fa
miliei

17.30 Buletin de știri.
17,35 Lumea copiilor : Grădi

nița noastră — un film 
realizat la grădinița 
I.AJî. .Roșia" pe ver
suri «le Veronica Po
rumbarii.

17.50 Studioul școlarilor. Vă 
place muzica ? Emisiu
ne realizată cu con
cursul orchestrei .Aca
demica” a Conservato
rului -Ciprian Porum- 
bcsCu*.

18.20 Criterii. Gong.
18.45 Cintă orchestra Valen

tin Grigoreseu și A«>- 
Eela lurccnco.

19.00 Conffmbl al X-lea al 
P.( R. Institutul de Fi
zică Atomică — citade
la fizicii nuclearo din 
tar0 noastră. R-portaj 
filmat.

19.30 Telejurnalul de scară. 
Buletin meteorologic.

20,00 Călușul feloormănean 
— selcctiuni din primul 
festival folcloric organi
zat la Alexandria.

20.15 Set--»* _ f»«m orodue
tir a Studioului eine- 
mofografie ..’’ucurest’1’.

22.15 Fi'm «lornmrntarr „Me
tale neobișnuite*— pro
ducție a Studioului „Al. 
Sahra".

22JO înfrățiți îu Cinice si 
joe. Program susținut 
de o formație eondu*ă 
de artistul emerit Nicu 
Stănescu,

22.45 Congresul al X-lea al 
P.C.R. Reportaj filmai 
cu delegați la Congres.

23.15 Rapsodia I de George 
Enesett. Interpretează 
Orebeetra Simfonie* a 
Radioteleviziunii.

23.30 Telejurnalul de noapte. 
Buletin meteorologic.

radio:
MIERCURI 6 AUGUST

PROGRAMUL I :
5,05—6,00 Program muzical 

de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Viața 
cărților; 10,05 Cintece patrio
tice; 10,20 Muzică populară; 
10,40 Tc slăvim. Partid ! Mon
taj litcrar-muzical; 11,05 Va
rietăți muzicalo: 12,00 Din 
creația compozitorului Radu 
Șerban; 12,15 Cronica muzi
cală; 12,30 întilnire cu me
lodia populară si interpretul 
preferat: 13,00 Radiojurnal;
13.10 Mic magazin muzical:
14.35 Muzică, populară: 15,20 
Radio publicitate; 16,00 Ra
diojurnal: 16.30 Muzică u- 
șoară; 17,05 Din comoara fol
clorului nostru; 17,30 Antena 
tineretului; 17,45 Selecțiuni 
din operete; 18,03 Pagini or
chestrale dc muzică ușoară;
18.30 O melodie, pe adresa 
dumneavoastră; 19,00 Lucră
rile Congresului partidului;
19.30 Concert de estradă; 
20,05 Tableta de seară; 20,10 
Canțonete: 20,30 Eminesciana;
20.35 Pentru magnetofonul 
dumneavoastră; 21,20 Revista 
șlagărelor: 21.30 Sport: 21.40 
Revista șlagărelor: 22,00 Lu
crările Congresului partidu
lui: 22.30 Melodii, melodii; 
22,55 Moment poetic: 23.00 
Muzică ușoară: 0.03—5,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL U :
6,10 Varietăți matinale; 7,00 

Radiojurnal. Sumarul presei;
7.10 Cîntă fanfara; 7,30 Me
lodii interpretat^ de Sonia 
Cruccru și Barbu Constanti- 
nescu; 7,45 Muzică populară;
8.10 Tot înainte; 8,25 Piese 
de estradă; 9,00 Orchestra de 
muzică populară a Uzinplor 
„I Mai* din Ploiești: 9,10 Cîn- 
tece și versuri; 9,35 Fragmen
te din opere; 10,55 Cîntă E\a 
Pilarova și Karel Gott; 11,15 
Din muzica popoarelor; 11,30 
Antologie contemporană; 11,50 
Valsuri; 12.03 Avanpremieră 
cotidiană; 12,15 Melodii, me
lodii; 12,45 Concert de prînz;
13.30 Caleidoscop muzical; 
14,03 Voci, orchestre, melodii;
14.30 Piese instrumentale; 
15,00 Moment științific; 15,30 
Tinerețea cînfâ — muzică u- 
șoară; 16,00 Radiojurnal; 16,30 
NcstcmaFe folclorice; 17,00 Șă 
cintăm — muzică ușoară; 
18,00 Varietăți muzicale; 18,30 
Cîntcce și jocuri: 19.00 Stu- 
d+nul linârului interpret; 
19.20 Meridiane lirice; 19,40 
Selecțiuni din opefete; 19,50 
Noapte bună, copii; 19,55 Mu
zică populară cerută de as
cultători; 20.15 Muzică ușoa
ră 20-.35 Arte frumoase: 21,05 
Prelucrări de muzică popu
lară: 21.30 Pagini din opere; 
22,00 Muzică ușoară; 22.20 
Teatru serial. .Șoseaua nordu
lui" dc Eugen Barbu seria a 
11 l-a: 22,45 Muzică ușoară; 
23,05 Lucrări simfonice.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul 1 : 5.00; 6,00;
10.0U; 11.00; 17.00: 18.00;
20,00: 24.00: 2.00; 4,00. Pro
gramul II: 6,05; 12,00: 14,00: 
21.00; 23.00: 0,55.

nnraTnf 
Filme

MIERCURI 6 AUGUST
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Străin în casă, Repu
blica : Adio Gringo: PETRI
LA: .Aventurile lui Tom 
Sawyer; I.ONEA — Minerul : 
Premiere strict secrete; Vl L- 
CAN ; Mcșt* nireu lui Achill ; 
LUPENI — Muncitoresc : ln- 
țoarce-tc; Cultural: In umbra 
coltului; PAROȘENI : Minu
nile doamnei Venus; URI
CANI i Post sezon.

X
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STEAGUL ROȘU

„Diferențele dc ordin 
politic nn pot desparți 
permanent popoarele 

lumii"
Declarațiile președintelui S.U.A., Richard 

Nixon la sosirea la Washington

Italia

Mariano Rumor
Încearcă 

să formeze
WASHINGTON 4. — Cores

pondentul Agerpres. Constantin 
Alexandroaie, transmite: Pre
ședintele Statelor Unite, Ri
chard Nixon, a sosit luni la 
Washington. La baza aeriană 
militară Andrews, situată în a- 
propicrea capitalei americane, 
unde a aterizat avionul „Air 
Force One", președintele și so
ția au fost întâmpinați de vice
președintele Spiro Agncw, 
membri ai guvernului, congres
meni, șefi ai unor misiuni di
plomatice și un numeros pu
blic. Din partea ambasadei Re
publicii Socialiste România la 
Washington a fost prezent în
sărcinatul cu afaceri Iosif 
Ghiorghiu.

Adresîndu-se celor prezenți, 
președintele Nixon a subliniat, 
printre altele, că Statele Unite 
doresc să contribuie la instau
rarea păcii în lume și vor

să-și aducă. împreună cu alto 
țări, partea lor dc contribuție la 
menținerea păcii in lume. Acest 
sentiment dc pace este împăr
tășit dc toate popoarele.

Din timpul vizitei, a conti
nuat președintele, nc-au rămas 
in minte amintirile cu privire 
la vizita la București. Aceasta 
a fost cea mai emoționantă ex
periență pe care am avut-o 
vreodată in cele peste 60 de 
țări ale lumii pe care le-am 
vizitat. Manifestările dc prie
tenie și afecțiune față de po
porul Statelor Unite au demon
strat un lucru simplu, acela că 
diferențele dc ordin politic nu 
pot despărți permanent popoa
rele lumii. Acest fapt arc o 
mare însemnătate pentru viitor, 
înseamnă că noi putem trăi în 
pace în această lume, că putem 
trăi în pace cu acele popoare 
care au concepții politice dife
rite.

Ciocniri violente 
la Belîasf

GUVERNUL NORD-IRLANDEZ A HOTĂRÎT SA IA ORICE 
MĂSURI PENTRU RESTABILIREA ORDINEI PUBLICE

BELFAST 4 (Agerpres). — 
Noi ciocniri violente au avut 
loc în noaptea de duminică spre 
luni la Belfast, în cartierul pro
testant Shankill Road. 12 poli
țiști au fost răniți, iar 55 de 
persoane au fost arestate și de
ferite unui tribunal special. 
Guvernul nord-irlandez, întru
nit duminică într-o ședință ex
traordinară. în lipsa primului 
ministru. James Chichester- 
Clark. care se afla în străină
tate. a hotărit să ia orice mă
suri pentru restabilirea ordinei 
publice. Primul ministru s-a 
înapoiat luni la Belfast și, po
trivit cercurilor informate, va 
examina posibilitatea decretării 
legii marțiale in cazul în cara

S. U. A. 
sînt în principiu 

de acord 
să retrocedeze 

Okinawa
TOKIO 4 (Agerpres). — Sta

tele Unite au fost de acord, în 
principiu, să retrocedeze Oki
nawa Japoniei, dar problema 
bazelor nucleare amplasate în 
insulă rămîne în continuare 
deschisă — aceasta este con
cluzia pe care o desprind a- 
gențiile de presă din întreve
derile care au avut loc recent 
la Tokio între William Rogers, 
secretarul de stat american, și 
omologul său nipon, Kiichi 
Aichi. în ceea ce privește data, 
sursele oficiale din Tokio au

tulburările vor continua. Tru
pele britanice staționate în Ir
landa dc nord, avînd un efec
tiv de 5 000 de oameni, urmea
ză să fie folosite în caz de for
ță majoră.

un cabinet 
de tranziție

ROMA 4 (Agerpres). — Ma
riano Rumor, care a fost în
sărcinat duminică dc președin
tele Saragat in vederea solu
ționării crizei dc guvern din 
Italia, urmează să prezinte 

'marți rezultatele noii salo mi
siuni. Observatorii politici a- 
preciază că premierul desem
nat va încerca să alcătuiască 
un guvern democrat-creștin al 
cărui program politic să nu 
difere de cel al fostei coaliții 
dc centru-stinga. Noul guvern 
speră să obțină în parlament 
sprijinul partidelor Socialist 
Italian și Socialist Unitar, bu- 
curindu-se în același timp de 
neutralitatea republicanilor.

Noul guvern, condus de Ma
riano Rumor, va fi insă un „ca
binet de tranziție". Atit P.S.I. 
cît și P.S.U. au pus drept con
diție a sprijinului lor ca acti
vitatea viitorului guvern să nu 
depășească luna noiembrie, 
cînd vor avea loc alegerile mu
nicipale. De acceptarea acestui 
deziderat va depinde ulterior 
atitudinea celor două partide 
socialiste.

După cum se știe, la ulti
mele alegeri generale de anul 
trecut, socialiștii italieni au 
pierdut numeroase* voturi. Du
pă testul electoral din noiem
brie, ei vor să aibă libertatea 
de a acționa în funcție de re
zultatele obținute.

R. P. UNGARA! In cadrul lucrărilor de modernizare 
pe principalele artere din Budapesta se construiește o șosea 
suspendată în piața Boross.

IN FOTO: Ridicarea cu macarale a primului pilon de 
oțel.

I DUPĂ ASASINAT"
Asasinul lui Tom Mboya, 

fost ministru al economiei în 
Kenya, n-a fost incă desco
perit. Trei tineri africani 
considerați .suspecți” au fost 
arestați, un revolver dc a- 
cela.și calibru cu cel din ca
re a pornit glonțul ucigaș a 
fost sechestrat și totuși an
cheta n-a progresat cîtuși dc

pas și mulțî n-au ezitat să-l 
fără. In acest sens, Violentele 
incidente tribale care au 
marcat funeraliile lui Tom 
Mboya au constituit un se
rios avertisment.

Spectacolul care a avut loc 
pe malurile lacului Victoria, 
la funeraliile ministrului asa
sinat. este semnificativ

•

DIN PRESA STRĂINĂ

Și

Sesiunea guvernului revoluționar 
ai Republidi Vietnamului de sud
SAIGON 4 (Agerpres). — în 

Vietnamul de sud a avut loc, 
sub președinția lui Huynh Tan 
Phat, o sesiune a guvernului 
revoluționar provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud — 
transmite agenția „Giai Phong" 
(„Eliberarea"). în comunicatul 
dat publicității la încheierea 
lucrărilor, guvernul revoluțio
nar provizoriu aprobă activita
tea delegației sale la convorbi
rile de la Paris în problema 
vietnameză. Acționînd la niasa 
tratativelor în spiritul progra
mului în zece puncte al Fron
tului Național de Eliberare, de
legația a cîștigat înțelegerea,

Formarea 
unui nou guvern 

în sudul Sudanului
KHARTUM 4 (Agerpres). — 

Un nou guvern a fost format 
în sudul Sudanului de către 
secesioniștii din această regiu
ne. Guvernul este prezidat de 
către generalul Emzidio Tafeng 
Lodongo, care este în aceiași 
timp conducătorul lui „Anya- 
Nya", organizația lor militară.

CIJTREMJJR 
DE PĂMÎNT 

IN CHILE
SANTIAGO DE CHILE 4 

(Agerpres). — Duminică dUpă- 
amiază (luni la ora 0,09 după 
meridianul Bucureștiului), î a 
fost înregistrat un cutremur de 
pămînt în Chile, cu epicentrul 
în apropiere de portul Valpa
raiso, aproximativ 100 km nord- 
vest de capitala țării, Santiago 
de Chile. Cutremurul a fost 
resimțit într-o regiune cu o 
rază de peste 500 km, afectând 
trei provincii centrale ale ță
rii. Potrivit primelor știri nu 
s-au semnalat victime și nici 
daune materiale prea mari. •

: simpatia și sprijinul țărilor* 
socialiste, a unor guverne prie
tene, a popoarelor progresiste 

^.din lume, inclusiv cel ameri
can— se subliniază in comu
nicat. Guvernul Revoluționar 
provizoriu al Republicii Viet
namului de sud își afirmă sin
cera dorință de a se ajunge la 
o reglementare politică corec
tă a problemei vietnameze, pe 
baza programului in zece 
puncte al Frontului Național 
dc Eliberare ; în acest sens, el 
cere să fie retrase total și ne
condiționat toate trupele ame
ricane și aliate ale acestora 
din Vietnamul de sud, să în
ceteze sprijinul acordat admi
nistrației marionetă de-la Sai
gon, pentru ca poporul sud- 
vietnamez să-și dobindească pe 
deplin dreptul de a-și hotărî 
singur soarta.

♦ 
Trupele 

salvadoriene 
au fost retrase 

din teritoriul 
Hondurasului

SAN SALVADOR 4 (Ager
pres). — Șeful misiunii de 
observatori ai OS.A., Carlos 
Urrutia Aaparicio (Guatemala), 
a anunțat că retragerea trupe
lor sălvadoriene din teritoriul 
Hondurasului, care s-a îqcheiat 
duminică, s-a desfășurat fără 
incidente, acordul de încetare 
a focului fiind respectat de 
ambele părți. Observatorii mi
litari și civili ai O.S.A. au 
preluat localitățile eliberate — 
ultimele fiind orașele Guarita 
și Valladolid — și au pregătit 
predarea lor autorităților hon- 
duriene. El a subliniat că in 
prezent sarcina comisiei dc 
mediere in conflictul dintre a- 
ceste două țări este de a sta
bili modalitățile aplicării rezo- 

’ luției care se referă la garan
țiile ce vor trebui acordate ce
lor 250 000 de cetățeni salvado- 
rieni care locuiesc în Hondu
ras.

Forțe patriotice din Laos 
în timpul unor instrucții mi
litare in provincia Sam 
Neuc.

I

puțin. Or, in această proble
mă, timpul lucrează împo
triva guvernului și in favoa
rea opoziției. Fiecare zi care 
trece fără ca vinovatul să fio 
descoperit și demascat întă
rește în rindul membrilor 
tribului Luo — căruia ii a- 
parținea victima, ideea că a- 
tentatul este opera unor ki- 
kuyu, gruparea etnică majo
ritară a țării, reprezentată in 
aceeași proporție in guvern. 
De aici pînă la a se gindi că 
asasinii sint „acoperiți" în 
mod oficial nu este dccit un

dintr-un alt punct dc vedere : 
Oginga Odinga, șeful opozi
ției și care fusese întotdeau
na împotriva lui Mboya, deși 
aparținea aceleiași comuni
tăți tribale, era purtat în 
triumf și numit succesorul 
acestuia. Or, se apreciază că 
o asemenea evoluție ar putea 
modifica în mod sensibil e- 
șichicrul politic kenyot în 
perspectiva alegerilor gene
rale care urmează să aibă loc 
in 1970.

(„Jeune Afrique")
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In marea sală Bayernhalle, din Miinchen, in prezenta unei 
asistente de 2 500 de persoane, au început lucrările celui de-al 
22,-lea CONGRES INTERNAȚIONAL AL APICULTORILOR 
— „APIMOND1A*. Cuvînlul de deschidere a fost rostit de 
prof. V. Harnaj, — România — președintele Federației inter
naționale a asociațiilor de apicultura. Cu același prilej a fost 
inaugurată și o expoziție, la care participă cunoscute firme 
specializate și asociații ale apicultorilor din numeroase țări. 
Din primele ore ale deschiderii, standul românesc s-a bucu
rat de un interes deosebit.

Lucrările congresului vor lua sfîrșit la 7 august.

In R.S. Cehoslovacă se lu
crează în prezent la realizarea 
amplului program de construc
ții rutiere, care prevede AME
NAJAREA unor mari au
tostrăzi MODERNE. Se 
află în curs de construcție 
principala arteră a țării — șo
seaua care va lega Praga de 
Bratislava. în scurt timp ur
mează să se înceapă lucrările 
la autostrada Praga — Plzen— 
Rozvadov, care va avea o lun
gime de aproape 200 kilometri.

Trei ziariști senegalezi au 
fondat O NOUĂ AGENȚIE A- 
FRICANÂ, denumită West A- 
frica Features Agency (WAFA) 
— scrie revista „Jeune Afri- 
que“. Noua agenție de presă 
urmează să editeze un buletin 
săplămînal in limbile engleză 
și franceză, în legătură cu e- 
venimentele de ordin economic, 
politic, cultural din țările de 
vest ale Africii.

■ ■■

în orașul Tucuman a avut 
loc un miting de protest îm
potriva refuzului autorităților 
locale de a achita muncitori
lor salariile reținute. PROVIN
CIA TUCUMAN TRECE ÎN 
PREZENT PRINTR-O ACCEN
TUATA CRIZA ECONOMICA. 
Potrivit datelor oficiale, 13,3 la 
sută din populația -activă șo
mează. In ultimii trei ani peste 
140 000 de persoane au părăsit 
această parte a Argentinei în 
căutare de lueru.

■ ■■
Peste 100 de persoane au fost 

ucise și alte 40 rănite ÎN UR
MA UNUI BOMBARDAMENT 
efectuat de aviația federală a- 
supra unui sat situat in apro
piere de Uli, anunță surse ofi
ciale biafreze. Numărul mare 
de victime, au precizat sursele 
amintite, se explică prin fap
tul că o mare parte a popu
lației din localitatea respectivă 
se afla adunată în piața satu
lui, luată ca țintă de către a- 
vionul federal.

poliția poate interveni în insti
tutele de învățămînt superior 
cu scopul de a institui ordinea.

relevat că este vorba de anul 
1972 ; partea americană a pre
cizat insă că în acest sens nu 
a fost luată încă nici o hotă- 
rîre.

Problema bazelor nucleare 
din insulă va mai necesita, 
fără îndoială, pină la soluțio
narea ei. numeroase alte între
vederi si discuții. Japonia a 
făcut cunoscut Statelor Unite 
că se pronunță pentru clarifi
carea statutului Okinawel in 
cadrul tratatului de securitate 
nipono-american. Ea cere ca 
toate bazele militare din insu
lă. inclusiv cele nucleare, să 
fie supuse aceluiași regim ca 
și cele de pe continent, și ca 
S.U.A. să fie automat obligate 
să respecte în ce privește fo
losirea lor așa-numita clauză 
a -consultării prioritare", for
mulă prin care se ințelege a- 
cordul sau veto-ul guvernului 
nipon. Reținind această poziție 
a autorităților japoneze, par
tea americană nu și-a precizat 
deocamdată punctul de vede
re. Problema bazelor rămîne 
deci in suspensie, urmind ca 
ea să fie abordată din nou în 
cadrul vizitei primului minis
tru Eisaku Sato la Washing
ton. programată în toamna a-

- •-

Stabilirea de relații di
plomatice la rang de am
basadă între guvernele 
Iugoslaviei și Iordaniei

BELGRAD 4 (Agerpres). — 
Guvernele Iugoslaviei și Iorda
niei, animate de dorința de a-și 
dezvolta relațiile de prietenie, 
au hotărit să ridice reprezen
tanțele lor diplomatice la ran
gul de ambasadă, anunță a- 
genția Taniug.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Bl ■■■■■■■■■■■■

■
■
■

■

B

B 
B

B 
B

B

B

0 nouă serie de fotografii de pe Marte
PASADENA 4 (Agerpres). — Cea de-a doua serie de 34 

de fotografii transmise duminică seara de sonda spațială 
„Mariner-7" prezintă calota Polului sud al planetei Marte, 
văzută de la o distanță de peste 1 126 000 km.

Se disting in mod clar limitele calotei polare sudice și 
contururile unor mari cratere, precum și o serie de puncte 
întunecate care par să se deplaseze încet pe suprafața emis
ferei sudice a planetei. Această constatare i-a intrigat în mod 
deosebit pc cercetătorii de la Pasadena, adăugind astfel incă 
o enigmă nedezlegată la cele care înconjoară „planeta ro
șie". Fotografiile mai relevă existența unor pete întunecate 
deasupra calotei polare sudice care au stirnit, de aseme
nea. interesul cercetătorilor. Primele ipoteze emise susțin că 
ar fi vorba despre nori de gheață. Faptul este apreciat a fi 
atit de important incit specialiștii au hotărit să devieze cu 
aproximativ 500 km traiectoria sondei spațiale pentru ca 
ea să treacă exact pe deasupra Polului sud al planetei, în 
momentul în care se va afla la cea mai mică distanță de a- 
ceasta, respectiv la circa 3 200 km. Potrivit programului ini
țial, atenția principală fusese acordată configurației contu
rului calotei polare și nu a părții ei centrale, deasupra că
reia au fost identificate aceste presupuse pături de nori.

Din cauza dificultăților tehnice, respectiv a scoaterii 
din uz a 15 canale de comunicație din cele 93 existente la 
bord, „Jet Propulsion Laboratory" a hotărit să reducă nu
mărul de elemente informaționale electronice pentru trans
miterea celei de-a treia serii de fotografii, in direct, in 
cursul dimineții de marți. Cercetătorii speră că această ope
rație tehnică nu va afecta calitatea fotografiilor.

Rocile de pe Selena nu conțin 
elemente necunoscute

HOUSTON 4 (Agerpres). — Cu o săptămină înainte de 
încheia perioada de carantină ia care au fost supuși dupăa _ . . .

istoricul zbor al primului om pe Lună, astronauții Ncil

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel. 1602, 269 (Centrala cărbunelui).
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OFICIALITĂȚILE SUD-A- 
FRICANE au promulgat recent 
o lege prin care guvernul, 
prin intermediul unui așa- 
numit Birou al securității sta
tului, are drept de control asu
pra oricăror informații con
siderate „secrete" sau „subver
sive", precum și drept de veto 
asupra difuzării lor.

Noua lege, cu o formulare 
extrem de echivocă, ce oferă 
o largă posibilitate de interpre
tare în sensul unor măsuri 
arbitrare, a stirnit proteste în 
cercurile ziaristice, care-și văd 
mult îngrădită libertatea de 
expresie.

Simbătă și-a început turneul 
in Franța FORMAȚIA FOL
CLORICA DE AMATORI 
„DOINA" DIN PITEȘTI. Spec
tacolul inaugural a avut loc 
în curtea castelului din Mont- 
Severoux, localitate de lingă 
Lyon. Au asistat primarii a 12 
localități din regiune, precum 
și un numeros public. Cu acest 
prilej, atașatul cultural al Am
basadei Republicii Socialiste 
România la Paris a vorbit des
pre succesele României în cei 
25 de ani de la eliberare.

Armstrong, Michael Collins și Edwin Aldrin nu dau senine 
ale unei eventuale „contaminări" în urma contactului ne
mijlocit cu solul lunar.

Pe de altă parte, examinarea rocilor, sistată după inci
dentul de săptămină trecută cind o mănușă cu care erau 
minuite aceste eșantioane în camera de vid s-a deșirat și 
prezenta pericolul influențării rezultatului analizelor de că
tre atmosfera terestră, va fi reluată o dată cu înlocuirea 
acestei piese. Concomitent, vor începe cercetările asupra 
eșantioanelor din cel de-al doilea conteiner. Aceste mate
riale lunare vor fi studiate nu in camera de vid cum s-a 
procedat cu primele probe de sol lunar, ci într-una conți- 
nind azot. Analizele preliminare cu gaze a eșantioanelor lu
nare au arătat că rocile nu dau reacții substanțiale' în con
tactul cu oxigenul, azotul, bioxidul de carbon sau cu apa. 
Specialiștii au ajuns la concluzia, relevă agenția U.P.I., că 
anumite roci sînt de origine vulcanică. Ele nu conțin ele
mente care să nu fie cunoscute pe Pămînt, deși combina
țiile chimice sînt în unele cazuri diferite.

A

întreruperea contactului 
cu seismometrul depus pe Lună

HOUSTON 4 (Agerpres). — Centrul de cercetări spațiale 
de la Houston a întrerupt duminică seara legăturile cu 
seismometrul depus pe suprafața Selenei. ca urmare a înce
perii nopții lunare. Funcționarea celor patru aparate este 
asigurată de baterii ce permit transformarea energiei solare 
in energie electrică, dar care nu pot funcționa în condițiile 
nopții lunare. Seismometrele vor fi protejate împotriva tem
peraturilor scăzute, înregistrate în cursul nopții lunare de 
„radiatoare" atomice care acționează pe bază de plutoniu- 
238. Ele vor fi repuse in stare dc funcționare la 18 august. 
După cum s-a mai anunțat, cele patru aparate vor funcționa 
timp de un an de la data depunerii lor pe Lună.

Seismometrele depuse pe solul lunar au furnizat pină 
acum o serie de date care au permis să se emită ipoteza 
că Luna este acoperită cu o crustă avînd o grosime de 
circa 20 km.
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La Moscova a fost editat 

„ÎNDREPTĂRI L INGINERESC 
PENTRU TEHNICA COSMI
CA", lucrare în care sint pre
zentate elementele constituti
ve ale aparatelor cosmice — 
sateliți, nave spațiale, stații au
tomate interplanetare, precum 
și date cu privire la caracteris
ticile aparatajului de bord ale 
acestora, la sistemele de legă
tură, radio etc.

Orașul Plovdiv, care înainte 
de 1944 nu avea nici un insti
tut de învățămînt superior, este 
astăzi CEL DE-AL DOILEA 
CENTRU UNIVERSITAR AL 
BULGARIEI. în cinci institute 
— agronomic, medico-farma- 
ceutic, pedagogic, de industrie 
alimentară și conservator în
vață .în prezent 10 000 de stu- 
denți.

Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare va 
acorda R.A.U. UN ÎMPRUMUT 
DE 26 DE MILIOANE DE DO
LARI. a anunțat ministrul e- 
conomiei și comerțului într-un 
comunicat dat publicității la 
Cairo. Potrivit agenției M.E.N., 
împrumutul va fi utilizat pen
tru finanțarea proiectului de 
irigare a Deltei Nilului. Lu
crările de irigare, a căror va
loare este evaluată la 66 mi
lioane dolari, vor fi terminate 
în cursul anului 1975.

Muncitorii de la uzinele me
talurgice aparținînd companiei 
„International Nichel Com
pany “ din orașele Sabderry și 
Goalberry (provincia Ontario, 
Canada) se află de patru săp- 
tămîni în GREVA REVENDI- 
CÎND MAJORAREA SALARI
ILOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CONDIȚIILOR DE MUNCA. 
Celor 18 000 de muncitori de 
la aceste uzine 11 s-au alăturat 
zilele trecute alți 14 000 de mc- 
talurgișli de la firma „Stil Com
pany of Canada" din aceeași 
provincie, prezentînd aceleași 
revendicări.

Poliția turcă a reușit să-l 
aresteze pe AUTORUL FUR
TULUI DE LA MUZEUL AR
HEOLOGIC DIN IZMIR, comis 
luna trecută. Acesta este vest- 
germanul Maximilian Kronoger, 
care, în timpul furtului l-a u- 
cis pe paznicul muzeului. în 
cursul anchetei, Kronoger și-a 
recunoscut faptele, denunțînd 
totodată pe unul din complici, 
Ihsan Ariei, de naționalitate 
turcă.

Maximilian Kronoger și com
plicii săi au sustras de Ia Mu
zeul arheologic din Izmir pes
te o sută de obiecte de artă 
antice, unice în lume, a căror 
valoare a fost apreciată la'mai 
multe milioane de lire turcești.

■ ■■
Un tren de marfă a deraiat 

duminică în localitatea Noel 
din statul Missouri (S.U.A.) și 
a intrat într-un mare rezervor 
de gaz propan, provocînd O 
PUTERNICA EXPLOZIE CA
RE A DEVASTAT APROAPE 
ÎN ÎNTREGIME ACEASTA 
MICĂ LOCALITATE. Explo
zia inițială a provocat deto
narea altor patru rezervoare 
cu propan și butan. Potrivit 
primelor rapoarte, peste 200 de 
clădiri au fost avariate, din 
care peste 100 distruse aproa
pe complet. S-au înregistrat 
totuși numai aproximativ 50 do 
răniți și un singur mort, deși 
se presupune că sub dărîmă- 
turi -s-ar mai putea afla și alte 
victime. Nu se cunoaște cauza 
deraierii trenului.
■ ■■
In Camera deputaților din 

Paraguay a fost prezentat un 
proiect de lege privind introdu
cerea unor MĂSURI SEVERE 
ÎMPOTRIVA A CEEA CE AU
TORITĂȚILE PARAGUAYENE 
DENUMESC „ACȚIUNI ANTI
GUVERNAMENTALE". După 
cum transmite corespondentul 
din Asuncion al agenției Prensa 
Latina proiectul prevede pedep
se între 5 și 20 de ani pentru 
cei care întreprind acțiuni con
crete împotriva regimului. Cei 
„care încalcă ordinea socială 
actuală" sint pedepsiți cu în
chisoare pe termene între 3 și 
15 ani. Numai pentru citirea 
unor manifeste cu caracter an
tiguvernamental. tribunalele 
vor pronunța sentințe, pedep
sind pe cei „vinovați" la doi 
ani închisoare.

Șase zile de PLOI TOREN
ȚIALE AU PROVOCAT NU
MEROASE PAGUBE UMANE 
ȘI MATERIALE — au anun
țat oficialitățile sud-corecne 
Potrivit unor cifre prelimina
re, cel puțin 100 persoane și-au 
pierdut viața, iar alte 26 000 
sint fără adăpost.

Deputății din partea partidu
lui de guvernămint liberal-de
mocrat au reușit să troacă 
prin Camera Superioară a Par
lamentului japonez proiectul 
de lege cu privire la „Măsurile 
temporare pentru instituirea 
ordinii în" institutele de invă- 
țămint superior".

Potrivit prevederilor proiec
tului, la cererea autorităților.

OPERAȚIA
„ATLANTIDA"

ROMA 4 (Agerpreș). — Du
minică au început pregătiri
le în vederea operației „A- 
tlantida" care constă în scu
fundarea la o adîncime de 60 
de metri, in lacul Cava/zo. 
a cinci mari cabine la bordul 
cărora se vor afla 12 acva- 
naufi. Această experiență, ca
re va dura o lună, arc drept 
scop să dovedească că omul 
poate trăi o perioadă înde
lungată sub apă.

Operația „Atlantida* va 
costa 60 de milioane lire ita
liene. Noua slajiune subma
rină va putea fi folosită in 
viilor pentru explorarea teri
toriilor submarine, precum si 
pentru dilerite alte cercetări.
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