
X

MIERCURI

august 1970

A4 pagini 30 bani

ANUL XXVII 
Nr. 6 470

PSOLETAPi DIN TOATE TAP!'” UNIȚI-VA ! REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane : redactor șef - 1638 ;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacfie - 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală - 1220 (1221) ; viața de partid 
- interior 71 ; socială — interior 74 ; 
economică - interior 53 ; cultură-învă- 
țămint — interior 41 ; administrație - 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui - 
269. După ora 16, telefon de serviciu - 
1663.

BILANȚURI

Rezultate de prestigiu

București 
obiectiv 

în 
noastre.

A-
De

AVÎNT
ÎN ÎNTlMPINAREA MARII SĂRBĂTORI

1970

la Depoul C. F. R

D. IOSIF

obiectiveSe conturează noi
reali-

fruntașă de

Patria la 26 de ani

și 
în

blocul D3-1 
va fi terml-

și a anga- 
întrecerea

zidari 
mon- 

pa-

dunărean 
realizată în 

de pescuit 
bogată : a- 
tone pește

ale anului, 
planul de 

10:

important și tru
să poată fi

impresionat de fe- 
prezintă Depoul de

C.F.R. " 
mîna 

creat

înainte 
se

muncă, de

Peste nivelul 
angajamentelor

Pe întreaga durată a celor 
șapte luni trecute din acest 
an, activitatea colectivului 
l.P.S.P. Livezeni nu a cobo- 
rlt nici o clipă sub nivelul 
cotelor maxime ale vredni
ciei in îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de producție, 
a angajamentelor de intte- 
cere. Și acum bilanțul colec
tivului închinat marii sărbă
tori a Eliberării patriei:

© Planul producției globa
le pe cele șapte luni a lost 
depășit cu 12 la sută, valoa
rea producției realizate peste 
prevederi (1070 000 lei) în- 
trecînd de aproape trei ori 
angajamentul asumat supli
mentar;
• Productivitatea muncii 

realizată depășește cu 10 la 
sută nivelul planiiicat ;

© Economiile obținute la 
prețul de cost însumează 
600 000 lei (angajament anual 
100 000 lei).

Din colectivul l.P.S.P. Li
vezeni au meritul principal la 
frumoasele realizări: atelie
rul de conlecții metalice 
(maistru Ion Brînzan) din ca
drul căruia se evidențiază e- 
chipele conduse de Ambrozie 
Cismaș și Nicolae Lungu ; 
colectivul atelierului de con
fecții, instalații și tinichige- 
rie (maistru Rudolf Eisner); 
mecanicii de utilaje loan 
Rusu și Nicolae Bizu ca și 
conducătorii auto Alexandru 
Buțu, Emil Racoveanu, Vasile 
Cioblea, Petru Soineanu 
alții care s-au remarcat 
activitatea de prestafii-trans- 
port.

IN MUNCA,

RODNICE

Petroșani, 
unui bun 
o ambianță 
verzi din 

i în acest 
atelierele 

prin loco- 
, clădirile

încă de la intrare, vizitatorul 
este plăcut 
Iul cum se 
locomotive 
Pretutindeni 
gospodar a
plăcută prin zonele 
incintă mult extinse 
an; prin birourile, 
curate, luminoase; 
motivele, instalațiile, 
bine întreținute, îngrijite.

— Ceea ce vedeți în dome
niul gospodăresc — ne spune 
șeful depoului, tovarășul Ion 
Cătuțoiu — este rezultatul unei 
munci de durată. Iar ziua de 
23 August, împlinirea a 100 de 
ani (la sfîrșitul acestei luni 
n.n.) de la darea în exploata
re a liniei Simeria — Petro
șani, pentru colectivul nostru 
constituie prilejul raportării u- 
nor noi și importante rezultate

obținute de data aceasta în în
deplinirea sarcinilor 
jamentelor luate în 
socialistă.

Pe primele 7 luni 
depoul și-a realizat 
producție în proporție de 
la sută, iar cel al productivită
ții muncii în proporție de 
104,79 la sută. Totodată consu
mul specific ți fost redus cu 
8,7 la sută față de plan, eco- 
nomisinidu-se, în 7 luni, 1 218 
tone combustibil convențional, 
suficient pentru remorcarea a 
363 trenuri pe distanța Simeria 
— Petroșani — Simeria.

în perioada trecută din au
gust, colectivul depoului a de
pășit cu 14,9 la sută sarcinile 
de plan și cu 15,83 la produc
tivitatea muncii planificată.

© O radiogramă recepțio
nată recent de pe nava de 
pescuit oceanic „Galați", ca
re timp de cîteva luni de 
zile s-a aflat in apele inter
naționale ale Oceanului A- 
tlantic, in vecinătatea coas
telor de sud-vest ale conti
nentului african, aduce ves
tea că aceasta se îndreaptă 
spre patrie. Peste cîteva zile, 
ea va acosta cu calele pline 
in apele portului 
Tulcea. Recolta 
cele cîteva luni 
este deosebit de 
proape 1 000 de 
congelat, peste 100 de tone 
făină de pește, o mare can
titate de ulei de pește.
• Programele școlare ale 

următorului an de învățămînt

acordă o deosebită atenție în
sușirii limbilor străine de 
către elevi. In acest scop, 
redacțiile Editurii didactice 
și pedagogice au realizat noi 
manuale pentru clasele ex

perimentale III, IV — mai 
ușor accesibile și bogat ilus
trate avînd în vedere vîrsta 
celor pentru care au fost 
întocmite — ca și pentru cla
sele VI, VII, IX și X —

completate de mici discuri cu 
imprimări de texte literare 
și exerciții gramaticale.
• La 19 august se împli

nesc 89 de ani de la naște
rea lui George Enescu. Ca 
în fiecare an, Muzeul din 
București, care-i poartă nu
mele, cinstește memoria ma
relui artist român printr-o 
manifestare închinată geniu
lui său.

In acest sfîrșit de august, 
festivitatea atrage atenția in 
mod deosebit nu numai prin 
conținutul ei original, ci și 
prin faptul că poate fi ușor 
considerată o avanpremieră 
la ediția a V-a a Festivalu
lui și concursului internațio
nal „George Enescu".

(Agerpres)

Șantierele obiectivelor social- 
culturale cunosc acum, în preaj
ma aniversării eliberării patriei, 
un ritm intens de 
strădanii colective.
• La Petroșani, 

cu 90 apartamente, 
nat în cinstea zilei de 23 Au
gust, cu peste 3 luni 
de termen. în prezent aici 
execută ultimele finisaje.
• Tot în fază de finisaj 

găsesc, la Vulcan, blocul 14 
20 de apartamente (unde 
execută momentan zugrăvelile 
în camere) și cantina de lingă 
căminul de nefamiliști, recent 
construit (se hidroizolează aco
perișul, se montează tîmplăria).

se 
cu 
se

O altă cantină similară, la Dîl
ja, este într-un stadiu, de ase
menea, avansat, toate lucrările 
avînd condiții să se termine în 
preajma sărbătoririi celei de a 
XXVI-a aniversări a Eliberării.
• La hotelul turistic de la 

Valea de Pești, constructorii 
șantierului din Lupeni al Gru
pului 2 al T.C.H., după ce au 
terminat zidăria și planșeul 
Ierului, lucrează acum la 
frajul pentru etajul I care 
terminat în proporție 
60—70 la sută. Lucrările 
avansat mult în ultima | 
oadă, existînd premise 
ca în curînd întreaga structură 
de rezistență a hotelului să 
fie terminată, pentru ca în anul

par- 
co- 
este 

de 
au 

peri- 
sigure

viitor acest 
mos obiectiv 
zat integral!
• Brigada 

condusă de Tudor Sandu, 
tează cu spor, la Lupeni, 
nourile mari, aprovizionate de 
la poligonul de prefabricate 
din beton — Livezeni, înălțînd 
astfel viitorul bloc B 11 cu pa
tru etaje. Deja, parterul blocu
lui a fost montat pe două tron
soane (din trei cîte are), iar 
planșeul este realizat pe încă 
un* tronson. Astfel, prin hărni
cia lor, constructorii creează 
premise sigure ca cele 90 de 
apartamente ale blocului Bll 
să fie recepționate cu mult îna
inte de luna noiembrie, cînd 
expiră termenul contractual.

i
de la eliberare"

din partea 
conferenția 
de la „Vis- 

„Patria la

Astăzi și mîine, publicistul Eugen Ceslîc, 
Comitetului de stat pentru cultură și artă, va 
în fața muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor 
coza“ Lupeni și Termocentrala Paroșeni pe tema 
26 de ani de la eliberare". Aceeași conferință a fost prezen
tată ieri la E. M. Dîlja.

ITINERARII TURISTICE
PENTRU TINERET
dorința de a oferi tirie- 
din Valea Jiului posibi

litatea de a cunoaște cele 
mai interesante monumente 
istorice precum și ultimele 
realizări ale poporului nostru, 
Comitetul municipal U.T.C. 
organizează în colaborare cu 
Comitetul județean U.T.C. ex
cursii pe mai multe itinerarii 
turistice. Prima se va orga
niza în perioada 8—13 sep
tembrie și va cuprinde vizi
tarea localităților Deva, Ca
ransebeș, Herculane, Orșova, 
Porțile de Fier, Turnu Seve
rin, Tg. Jiu, Rîmnicu Vîlcea, 
Sibiu. Costul acestei excursii 
este de 400 lei și include

transportul, cazarea Și trei 
mese pe zi.

între 16—20 septembrie, e- 
legante autocare vor purta 
pe tinerii turiști din Petro
șani pe traseul Petroșani — 
Deva — Sibiu — Rm. Vîlcea — 
Curtea de Argeș — Pitești — 
București — Ploiești — Bra
șov — Sibiu — Deva — Pe
troșani.

Tot în luna septembrie se 
vor mai organiza excursii în 

; circuit închis avînd incluse 
i în itinerariu cele mai fru
moase localități din podișul 
Transilvaniei, nordul Moldo
vei și mănăstirile Văratec. 
Agapia, Voroneț etc.

EXCURSIE 
pentru vizitarea 

Tirgului 
internațional 

de la București
La sfîrșitul primei decade a 

lunii octombrie, la București, 
va avea loc deschiderea primu
lui tîrg internațional de mare 
anvergură în țara noastră. Pre
zența produselor din țările cu 
un înalt grad de tehnicitate 
suscită un deosebit interes în 
rîndul specialiștilor dar și al 
întregii opinii publice. Numă
rul acelora care solicită vizita
rea tîrgului internațional de la 
București este foarte mare, 
atît în țară cît și în străinătate, 
în dorința de a oferi petroșă- 
nenilor posibilitatea de a vi
zita tîrgul, Oficiul Național de 
Turism — filiala Petroșani, or
ganizează în ziua de 20 octom
brie o excursie la 
avînd ca principal
acest important eveniment 
viața Capitalei țării 
Durata excursiei este de o sin
gură zi (plecarea la 20 octombrie 
ora 0.06, înapoierea — 21 oc
tombrie ora 6,30). Costul ex
cursiei este de 120 lei în care 
se includ transportul și biletul 
de intrare la tîrgul internațio
nal. înscrierile se fac la 
genția O.N.T. Petroșani, 
menționat că numărul locurilor 
este limitat.

între tinerii 
constructori

Comitetul U.T.C. al șantie
rului de construcții social-cul- 
turale din Petroșani și-a pro
gramat pentru azi după-amia- 
ză o dezbatere pe tema 
„Respectarea termenelor de 
dare în funcțiune a obiecti
velor și îmbunătățirea cali
tății lucrărilor — sarcini 
de seamă ale fiecărui munci
tor constructor". Dezbaterea 
va prilejui un util schimb de 
păreri asupra sarcinilor ce 
revin organizației U.T.C. pe 
linia mobilizării tineretului 
la înfăptuirea sarcinilor ce 
stau în fața colectivului șan
tierului.

Un nou cerc
Ia Casa de cultură

Incepînd de la 15 septem
brie, pe lingă Casa de cultu
ră din Petroșani va funcționa 
un cerc de arte plastice care 
va fi condus de artistul plas
tic Iosif Tellmann. Pot parti
cipa copii, tineri și maturi, 
cei care au înclinații artistice 
și vor să evolueze sub îndru
marea competentă a unul 
drumător cu prestigiu, 
scrierile se fac la Casa 
cultură.

ln- 
în-
de
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Cu pionierii

PE POTECILE
FĂGĂRAȘULUI

Lucrări de refacție in scopul electrificării liniei
Incepînd din 17 pînă în 27 

august a. c. linia C.F.R. între 
stațiile Petroșani șl Livezeni 
va fi închisă pentru circula
ția trenurilor, zilnic între o- 
rele 9,30-15,30. Cauza: lucrările 
de refacție, în vederea elec-

trificării liniei respective. 
Transportul călătorilor de la 
Petroșani la Livezeni, pentru 
trenul nr. 2 740 (cu plecarea 
din Petroșani la ora 13,11), 
în direcția Lupeni, și de la 
Livezeni la Petroșani, pen-

tru trenul 2 705 (care are ple
carea înspre Simeria la ora 
15,26), se va face cu auto
buzele puse la dispoziția pa
sagerilor de către Secția L.R. 
Craiova, în baza biletului e- 
mis de stație.

I 
I 
I

I
I
I
I
I
I
I
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Expediția turistică TUREXFAG — tura experimentală 1 
Făgăraș — organizată de un grup de pionieri și elevi de la ' 
Școala generală nr. 1 Petrila, și-a propus să verifice posibi
litatea parcurgerii traseului de creastă cu grupe de vîrstă : 
pionierească. Ideea acestui experiment s-a născut din do- 
rința de a valorifica cunoștințele și potențialul fizic al unui . 
grup de elevi ce au participat la o serie de excursii, de iar- , 
nă și vară, in munții Paring — Cibin — Retezat. <

Rupă o prealabilă documentare, cu ocazia unei ex- ( 
cursii din vacanța de primăvară, la cabana Bula — Re- ( 
tezat, a fost strecurată cîtorva dintre participant ideea ( 
unei asemenea ture. Aceștia s-au dovedit repede cuceriți ( 
de perspectiva plină de tentații, „lămurind" apoi și pe alții, < 
cercul amatorilor s-a lărgit. S-a trecut apoi la prezentarea < 
pe larg a traseului cu toate frumusețile dar mai ales cu < 
dificultățile ce trebuiau învinse. <

Dacă noutatea zonei m care urma să pornim a tentai < 
de la început, nu e mai puțin adevărat că și misiunile rnis ' 
terioase intr-un fel, de pildă, „Portița Avrigului", „Acele 1 
Cleopatrei" și „Fereastra Zmeilor", au avut partea lor de 
ispită și straniu, adăugate la aceea de romantism specific 
vîrstei. A început apoi strîngerea materialelor necesare în- . 
cepind cu corturi, saltele, saci de dormit, rucsacuri, col- ( 
țari, spirtiere și ecusoane. Astfel pregătiți, așteptam cu ne- ■ 
răbdare vacanța și ziua plecării. Toate gîndurile și visele i 
noastre, porneau, deja, să cutreiere, să se cațere pe potecile i 
abrupte făgărășene, fiecare din noi, trăind cu mult îna- i 
intea plecării febra marii experiențe. Toți eram vechi prie- I 
teni ai munților, prietenie legată in multe excursii, in care < 
am cutreierat și îndrăgit acest tărim minunat, cîntat în ' 
balade și doine. Acele îngrămădiri de spinări domoale ș 1 
pline de văi abrupte, cu poteci unduind cuminți ori avîntat ’ 
în serpentine îndrăznețe spre creste, ne ademeneau. 1

Dar iată că a venit și ziua mult așteptată. Ciți dintre ( 
noi or fi dormit cu adevărat in noaptea dinaintea plecării ? < 
In tren fiecare dorea parcă să arate celorlalți cit de serios < 
s-a pregătit, ce provizii a cărat, ori cit de greu îi e rucsacul < 
Ajunși la Sebeș-Olt, am poposit pentru noapte aici, iar a * 
doua zi atacam curajoși poteca spre cabana Sum _  adevă *
Tșului iUtrare in imPărăfia de Piatră a Făgăra '

.. . Prima Parte a drumului am parcurs-o aproape în joacă ! 
Abia la intrarea în zona „la balustrade" am început s< 
simțim ca, de fapt, rucsacurile nu sint chiar ușoare Dar (
un d ].umatate de oră iată-ne ajunși la cabană, după < 
un drum de aproape șapte ore. Și, curios, nu eram nici ( 
chiar așa de obosiți!

Ce-i drept, n-am fost prea zgîrciți nici cu popasurile ' 
Aici întregul^ decor din preajma cabanei, munții cu plete ’ 
din albul zăpezii, cu ceața din văi și vîntul mai aspru ' 
totul ne făcea să pricepem c-am intrat parcă într-o altă ' 
lume, mult deosebită de cea lăsată în vale, la Sebeșul de 
sus. <

A doua zi, din nou la drum, ureînd voinicește poteca < 
spre Șaua Sum, cu gînd să ajungem la prînz la lacul Avrig. < 
După vreo trei ore de mers, în față se profilau semețe, < 
răsărite parcă din ceață, frunțile de zăpadă ale virfului < 
Ciortea și Gemenele. Ajunși la picioarele Ciortei, poteca 1 
cobora in căldarea din stingă, ce ascundea în căușul bolo- , 
vănos al primei terase, lacrima de smarald a lacului Avrig. i

Prof. Dan COCOR 
Școala generală nr. 1 Petrila

(Continuare In pag. a 3-a,
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Pentru stabilizarea cadre
lor la minele din Valea 
Jiului, comandamentele consti
tuite urmăresc să asigure anga
jaților condiții de muncă favo
rabile. După perioada de in
struire, noii angajați sînt pla
sați la fronturile lucrărilor 
productive, asigurîndu-li-se, in 

un oi 
ca

ll)

acest fel, posibilitatea 
cîștiguri satisfăcătoare, în 
drul dispozițiilor legale 
vigoare. Ia fiecare unitate se 
organizează periodic discuții 
cu oamenii de curînd angajați 
pentru a se cunoaște cît mai 
bine eventualele cerințe, dole
anțe oare ar putea veni din 
partea acestora, în scopul re
zolvării legale, în ordinea ne
cesităților, a urgențelor. Putem 
da cîteva exemple pozitive în 
această direcție. Astfel, coman
damentele de la exploatările 
miniere Paroșeni, Dîlja, Bărbă
teni, Vulcan, vădesc preocupa
re, acționează concret, eficient, 
pentru ca angajații minei să 
fie cît mai mulțumiți de con-

dițiile 
lenția 
conjurați la unitatea respecti
vă. Opinie separată de la a- 
ceste reguli firești, confirmate 
și prin dispoziția nr. 44 de care 
am mai vorbit, o face E. M. 
lonea, unde nu se manif-stă
relații principiale cu noii anga
jați, mai ales din partea mai
ștrilor și chiar a unor șefi de 
brigăzi. Această situație neplă
cută a condus la accentuarea 
fluctuației existente, chiar în 
rîndul celor recrutați prin de
legați, ceea ce înseamnă că s-a 
risipit timp și s-au întreprins 
cheltuieli inutile.

în privința salarizării, s-au 
luat măsuri corespunzătoare de 
către conducerea Centralei. De 
multă eficiență se dovedește 
eliminarea treptelor interme
diare, existînd posibilitatea sa
lutară ca noii angajați să fie 
plătiți la un nivel de 63 lei/post, 
după primele 10 zile de Ia an
gajare, ceea ce reprezintă un

care li se asigură, de a- 
și grija cu care sînt in-

Ce- 
de 
73 

1 810 
res- 
nor-

salariu lunar de 1 600 lei. 
lor care intră în brigăzi 
producție li se asigură 
iei/post (ceea ce revine la 
Ici pe lună), plus sporul 
pectiv pentru depășirea 
mei.

Proaspeții angajați au asigu
rată posibilitatea calificării, 
după o perioadă de 6 luni, prin 
cursurile organizate, în acest 
sens, în cadrul unităților mini
ere, pentru meseria de mine» 
4. După absolvirea cursurilor 
de calificare, se ajunge la un 
salariu de 1 935 lei/lună (adică 
76 lei pe 8 ore), plus — la fel
— sporul de depășire a normei. 
Există posibilitatea — evident
— a ridicării calificării, în con
tinuare, în meseria de miner, 
atingîndu-se un salariu tarifar 
de 117 lei pe schimb, respectiv, 
2 930 lei lunar, la care se a- 
daugă sporul pentru depășirea 
normelor.

Echipamentul de protecție se 
asigură gratuit, iar cel de uzură 
cu 50 la sută reducere.

Centrele de instruire a noilor angajafi
o solufie eficientă

centrelor 
acumula 
intențio-

avute cu tov. Ioan 
directorul cu perso- 
Centrala cărbunelui

urmează să intre 
pînă la data de 
Capacitatea cen-

vor funcționa aceste 
de instruire ? Vă rugăm 
furnizați unele amănun- 
legătură eu scopul cen- 
de instruire a noilor an- 
care, în parte, reiese din

Consiliu] popular municipal Petroșani a 
adus, recent, la cunoștință că, în planul de 
construcții aprobat pe anul 1971, s-a prevăzut 
un număr total de 751 apartamente din care 
se preconizează repartizarea pentru unitățile 
miniere din Valea Jiului a unui număr de 
610 apartamente.

Pentru asigurarea unor condiții de cazare 
corespunzătoare, cu confort minim, pentru 
muncitorii noi angajați la minele Bărbă
teni și Livezeni s-a întreprins o analiză a 
necesarului de apartamente pentru unitățile 
C.C.P. din municipiu, 
sitatea suplimentării 
construcții de locuințe 
la 1 180 apartamente, 
tăți după cum urmează :

Orașul Petrila
din care :

E. M. Lonea
E. M. Petrila

Preparația cărbunelui
Petrila

Orașul Petroșani 
din care :

E. M. Livezeni
E. M. Dîlja
U.U.M.P.
Orașul Vulcan

din care :
E, M. Vulcan
E. M. Paroșeni
E. M. Aninoasa
Preparația cărbunelui

Corcești
Orașul Lupeni

din care :
B. M. Lupeni 
E M. Bărbăteni 
Preparația cărbunelui

și alte

apartamente

apartamente

apartamente 
apartamente

a parlamente 
apartamente

apartamente 
apartamente

apartamente 
apartamente 
apartamente 
apartamente

apartamente 
apartamente 
apartamente

apartamente 
apartamente

din care reiese nece- 
planului aprobat de 
de la 610 apartamente 
repartizate pe locali-

*

va contura profilul 
de instruire și se va 
experiența 
năm să 
oală a 
plicarea 
Acestea 
cu siguranță la dispoziție date

extrem de interesante cu care 
să putem determina, în func
ție de disponibilitățile psiho- 
fizice, locul de muncă adecvat 
fiecăruia. Deci, repartizarea în 
acest caz va fi conformă cu 
posibilitățile reale ale individu
lui.

necesară.
corelăm vizita medi- 

noilor angajați cu a- 
unor teste psihologice, 
din urmă ne vor punese simtă îndrumat, sprijinit, re

comandat chiar șefului de bri
gadă, nu lăsat să se descurce 
oricum, sau să fie repartizat 
la voia întâmplării...

— Cine va efectua instrui
rea ?

— Se iau în prezent măsuri 
pentru ca personalul tehnic de 
instruire din cadrul Centralei, 
compus dintr-un inginer și pa
tru maiștri, să fie selecționat 
dintre cadrele cu vastă expe
riență și vechime pe frontul 
cărbunelui, care să coordoneze 
activitatea la înalt nivel, cu 
exigență sporită, să se ocupe 
cu tot sufletul — cum se spu
ne — de inițierea practică a 
noilor angajați.

— Preocupări pentru viitor, 
în acest sens, există fără doar 
și poate...

— Da... In măsura în care se

de instruire 
in funcțiune 
1 octombrie, 
trelor de recrutare va fi de 
50—150 noi angajați zilnic și 
chiar mai mare. Instructajul 
N.T.S. și introducerea în „at
mosferă" va dura 10 zile. Se 
conturează posibilitatea de re
partizare mai promptă, mai o- 
perativă și cu eficacitate mă
rită a salariaților noi în re
țeaua minei. Perioada de in
struire echivalează cu o fază 
incipientă de formare a anga
jaților ca oameni ai minei, în 
accepția frumoasă a acestor cu
vinte alăturate. Se va acționa 
mai apropiat de om, predarea 
noilor angajați de la centrele 
de instruire, prin șeful di? zo
nă, la maiștri de revire se va 
face în mod nemijlocit, cu a- 
tenție și grijă. Omul trebuie să

Eforturile cu
răsplătite

Ion

sporit sînt
randament

o ,

garantează apartamente cu gratui- 
chirie și încălzire și reducere cu . 50 
a consumului de curent electric, 
mai jos locurile disponibile la că-

obiectivului 
inițiată prin 
din 3 iulie

IH
HH
tu

* Hi
HH
m

Este principala concluzie pe 
care am tras-o în urma scurtei 
convorbiri 
Karpinecz, 
naiul din 
Petroșani

— Unde 
centre 
să ne 
ie în 
irelor 
gajați
titulatură.

— Contrele destinate instrui
rii angajaților noi vor fi or- 
ganizufe in Petroșani, în cadrul 
școlii de calificare E. M. Dîlja 
și in Vulcan, la școala de ca
lificare a minei respective. Se 
vor instrui toți angajații uni
tăților C.C.P. din Valea Jiului, 
de unde aceștia vor fi predați 
exploatărilor miniere care au 
efectuat angajarea lor. Centrele

Minerii Văii Jiului cîștigă bine. îmbunătă
țirile aduse sistemului de salarizare demon
strează elocvent contribuția permanentă, neo
bosită a partidului și statului nostru, la ri
dicarea nivelului de trai al oamenilor mun
cii. încadrările tarifare sînt mari însă în de
plină con onanță cu procentul d > realizare 

a normei, cu randamentul obținut la locul de 
producție. Deci celor vrednici li se garan
tează o răsplată pe măsura eforturilor de
puse în sfera producerii de valori materiale. 
Evident și pregătirea profesională joacă un 
mare rol. La fel stabilitatea salariatului la 
unitate. Strădaniile arătate în... ascensiunea 
pe treptele calificării sînt răsplătite așa cum 
se cuvine.

Mărturii grăitoare, în spiritul celor rela
tate, ar putea aduce minerii harnici din bri
găzile conduse de Petru Spînu, din abatajul 
frontal din stratul 15. sau Francisc Gali, de 
Ia pregătiri, E. M Paroșeni, care au cîșligat 
recent pe post cite 176 lei. In jur de 170 lei 
pe post s-au plasat și salariile obținute de

oamenii din brigăzile lui Mihai Sandu, de 
la săpare-betonare puț centru și Pompei 
Cristian, din abatajul frontal din stratul 5, 
de li m "a Lupeni datorită realizării sarci
nilor avute în proporție de 116—122 Ia sută. 
Un „record" al perioadei din urmă : brigada 
condusă de Gheorghe Chișleag, de la frontul 
din stratul 15 al exploatării miniere Paro
șeni, a cîștigat 18160 lei pe post de miner. 
Asta înseamnă mai bine de 4 500 lei într-o 
lună ! De cîștiguri frumoase s-au bucurat, 
în ultimul timp, în baza rezultatelor meri
torii în producție (depășiri ale randamen
tului Ia frontul de lucru cuprinse între 1 
și 26 la sută) și minerii din brigăzile con
duse de Ion Taloș, Sava Băcanu, Dănilă Să- 
lăjan. Ion Popescu, Constantin Petre,
Onuț, Vasile Caila, Ion I’opescu, Vasile Ru- 
su, Constantin Sirop de la E. M. Lupeni, 
Andrei Șandor de Ia E. M. Paroșeni, Teofil 
Maliciuc și Miclea Ion III de la E. M. Lonea. 
Cel mai mic salariu tarifar obținut de aceștia 
a fost de... 134,52 Ici pe post.

In vederea permanentizării cadrelor la unitățile miniere 
din bazin, comandamentele stabilite urmăresc să asigure an
gajaților condiții de muncă și de cazare corespunzătoare. 
Astfel, in cadrul exploatărilor, aparținînd Centralei cărbu
nelui Petroșani, există 9 cămine muncitorești, dotate cu ca- 
zarmamentul necesar. Acestea dețin o capacitate totală de 
2 100 locuri, disponibile fiind, in momentul de față, 490 lo
curi. Căminele in cauză posedă săli de club in care îți pot 
desfășura activitatea din timpul liber, intr-o modalitate plă
cută și utilă, toți proaspeții angajați ai Văii Jiului. Tele
vizoare, jocuri de șah, domino, table, mese de ping-pong, 
biblioteci le stau la dispoziție, in permanență.

Facem mențiunea că pentru exploatările miniere Live
zeni, Dilja și Paroșeni s-au construit cămine noi, cu cite 
300 locuri fiecare, prevăzute cu încălzire centrală, grupuri 
sanitare, săli de mese și spații pentru prepararea hranei, 
mobilă tapițată, dulapuri încăpătoare și spațioase pentru 
haine, încălțăminte etc. Căminele din Dilja Și Livezeni s-au 
dat, nu de mult in folosință, iar 'cel destinat angajaților 
minei Paroșeni urmează să fie predat pînă la finele lunii 
in curs. Amenajările moderne, ambianța plăcută din aceste 
edificii, intr-un cuvint confortul adecvat, care poate răs
punde unor exigențe mărite, constituie argumente forte ale 
grijii manifestate de către partidul și statul nostru pentru 
asigurarea condițiilor optime de trai, pentru generațiile 
prezente și viitoare ale minerilor din cel mai mare bazin 
cu „diamante negre" din R. S. România.

Este cazul să mai amintim că pentru E. M. Bărbăteni 
și E. M. Lonea s-au întreprins măsuri de caracter special, 
în scopul preluării de la construcții a unor imoAile, în ve
derea amenajării de cămine necesare noilor angajați.

O altă măsură 
cămin s-a deschis 
masa respectivă la 
măsurilor luate pe 
meselor, numărul abOnaților la aceste cantine a ajuns la 
finele lunii iulie la 1 050. O inițiativă care s-a dovedit de 
reală utilitate : organizarea de gospodării anexe pentru 
creșterea porcilor, ceea ce atrage după sine îmbunătățirea 
mesei la cantine, reducerea prețurilor in comparație cu a- 
celea ale alimentelor procurate prin unitățile comerciale. 
In prezent, funcționează asemenea gospodării la E. M. Vul
can, E. M. Dîlja și E. M. Petrila, și urmează ca, în scurt 
timp, să se organizeze anexe similare la exploatările miniere 
Uricani, Lupeni, Aninoasa și Lonea.

Se prevede, de asemenea, ca pînă la sfîrșitul lunii cu
rente să se termine construcția cantinei noi pentru anga
jații minei Dîlja.

de maximă eficiență: pe lingă fiecare 
cite o bucătărie-cantină, care asigură 

costul de 13 lei (3 mese pe zi). Datorită 
linia îmbunătățirii continue a calității

Problema recrutării

In scopul asigurării efective
lor de muncitori, necesare ex
ploatărilor miniere din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului și 
creării condițiilor corespunză
toare permanentizării lor, s-a 
constituit anul trecut un co
mandament, în cadrul Centra
lei, menit să găsească cele mai 
adecvate soluții acestor proble
me spinoase pentru mineritul 
Văii Jiului, să urmărească în 
permanență eficiența lor.

Acțiunea de amploare în ve
derea atingerii 
respectiv a fost 
dispoziția nr. 44

1969, prin care se dispune, prin
tre altele ;

• organizarea trimiterii de 
delegați la direcțiile județene 
(Iași, Vaslui, Botoșani, Piatra 
Neamț, Bacău, Tg. Mureș și 
Bistrița), cu care s-au încheiat 
contracte de recrutare;

• stabilirea comandamente
lor la nivelul fiecărei unități 
miniere, în care sînt incluși și 
directorii în cauză 
tensificarea acțiunii 
tare a muncitorilor 
rea efectivelor de 
cesare;

pentru în
de recru- 

și asigura- 
muncă ne-

• luarea legăturii 
delegați — în mod obligatoriu 
cu organele direcțiilor județe
ne, și, împreună cu acestea sau 
cu acordul lor, perfectarea de
plasărilor în cadrul județului 
respectiv în scopul sprijinirii 
acțiunii de recrutare prin popu
larizarea condițiilor de angaja
re și a avantajelor de care se 
bucură muncitorii stabilizați Ia 
exploatările miniere din Valea 
Jiului (afișe, publicații în zia
rele locale, stații de 
re etc.);

Q comandamentul 
ria să ia măsuri și

Locuri disponibile la cămine

radiofica-

are dato- 
să urmă-

.

La Vul-an de curînd a fost dat în folosință un bloc pentru nefamiliștii din Paroșeni.

Pentru nefamiliști se asigură cazarea în 
condiții tot mai bune în căminele muncito
rești ale exploatărilor miniere, iar pentru 
familiști, după 3 luni, în funcție de posibili
tăți, se 
tate de 
la sută

Dăm 
mine :

E.
E.
E.
E.

M.
M.
M.
M.

Vulcan 
Livezeni 
Lonea 
Dîlja

20
220
20
200

locuri 
locuri 
locuri 
locuri

Vricani 
Petrila

20 locuri
10 locuri

490

E. M.
E. M.
Total locuri disponibile :
Recent, la E. M. Lonea s-a dat in folo

sință un nou bloc, care va funcționa drept 
cămin pentru angajații unității miniere in 
cauză. Construcția oa atare va întregi nu
mărul locurilor disponibile redate mai sus 
cu încă 120 de paturi.

In trimestrul IV al anului in curs, se va 
organiza un cămin pentru exploatarea mi
nieră Bărbăteni cu 150 de locuri.

reasea toate formalitățile 
angajare — la fiecare unitate 
din subordine —. îndeplinirea 
operativă a acestora; pentru a- 
jungerea la țelul propus, bi
rourile personal trebuie să a- 
corde asistență noilor angajați 
spre a obține, in cel mai scurt 
timp posibil, toate formele ne
cesare perfectării angajărilor.

Pentru creșterea gradului de 
recrutare a muncitorilor, avîn- 
du-se în vedere minusurile de 
efectiv, s-au luat măsuri de 
fixare a recrutărilor perma- 
nenți, îndeosebi Ia E M. Uri
cani, E M. Bărbăteni E M. 
Vulcan și E. M Lonea

Acțiunile de recrutare, sista
te pe o bună parte din peri
oada mai-iunie din cauza ca
lamităților naturale care s-au 
abătut asupra unor întinse re
giuni ale tării, s au intensifi
cat în lunile ivl;e și august, 
reușindu-se să se lichideze mi
nusul existent de muncitori, fa
ță de plan 
lunii trecute au 
sa'ariati iar în 
a lunii curente 
un număr total _... ___
citori recrutați în urma depla
sării Ia fața locului a delega- 
ților. a.iunwindu-se ca la nivel 
de Centrrlî să se înre?is*reze 
în prezent un plus de 122 de 
salariați față de efectivul me
diu scriptic planificat.

Tot pentru asigurarea for
țelor de muncă trebuincioase, 
îmbunătățirea situației în a- 
ceastă direcție, s-a stabilit, de

comun acord Ministerul
Muncii, un contract de recru
tare prin care se garantează 
pe anul 1970 un „eșalon" de 
8 900 muncitori, din 11 județe 
ale țării.

Astfel. în cursul 
intrat 1 453 de 
prima decadă 
556. din care 
de 233 mim-

Locuințe minerești 
în geometrie modernă

Pagină realizată la cererea 
CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI
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PE POTECILE FĂGĂRAȘULUI CORESPONDENȚE
(Urmate din pag. 1)

Un popas — o gustare pe malul lacului, și din nou la drum. 
Dar dacă pină acum poteca mai aducea a cărare, de acum 
serpentinele ce se cațără pe versantul nordic al Ciortei, se 
agățau uneori doar pe citeva colțișoare de stîncă, ocolind 
apoi piatra Ciortei și urcind abrupt înspre Seara. Mai 
departe, pină în căldarea Serbotei, și mai încolo, pină la 
cabana Negoiu, n-am mai avut deât o „plimbare" de trei 
ore. Pină aici totul a mers bine. Noaptea și ziua următoare 
a plouat și a bătut vîntul, ridicind pentru noi sumedenie 
de semne de întrebare. După o zi de odihnă, deși timpul nu 
se îndreptase deât in parte, am pornit totuși spre al doilea 
.uriaș" al munților noștri — Negoiul. Totul părea să fie 
împotriva noastră. Și timpul, cu vînt și ploaie, și muntele 
acum dușmănos și rece, și limbile de zăpadă ce ne-au făcut 
multe necazuri, și ceața. In drum, „Acele Cleopatrei", obo
sitoare îngrămădiri de bolovani și colțuri de stîncă ne-au 
smuls multe suspine și ofuri. Pe. lingă „marele Negoiu" am 
trecut mai tîrziu, zgribuliți, uzi și grăbiți, in ceața din jur, 
aproape fără a-i acorda vreo atenție. Totul ne grăbea spre 
Strunga Doamnei, dificilă trecere și blocată in parte de 
zăpadă, dar pină la urmă trecută cu bine. Timpul, se stri
case de tot, ne-am întins corturile pe malul lacului Călțu >.

Nici nu ne-am instalat bine și rafale dușmănoase de ză
padă viscolită ne zguduiau corturile amenințînd parcă să nt 
le mute pe lac. A fost o noapte fără somn.

După asemenea odihnă mai obosiți parcă decît in 
ajun, nu prea ardeam de nerăbdare să pornim mai departe 
Pinii la urmă tot ne-am văzut adunată întreaga zestre și 
pe o burniță cu lapoviță și vînt, din nou căutam poteca. 
Pe hornul I.ăifelul, complet înghețat și lipsit de prize am 
oftat de o sută de ori. Cum am ajuns sus e o întreagă po
veste. Noroc cu poteca ce se angaja domoală pe coasta din 
stingă și se așternea apoi pe plaiul întins spre Vîrful Lăița. 
S-a ridicat și ceața, am mai prins curaj și am pornit, mai 
departe. Am ocolit Colțul Negru și încă vreo zece „colți- 
șori“ anonimi și după nici cinci ore de la plecare ne ve
deam la popasul din Șaua Bilei. Indicația de pe marcaj 
arăta ..o jumătate de oră" pină la cabană. Era simplu. Insă 
abia după șase jumătăți de oră am ajuns și asta pentru cî 
întinse limbi de zăpadă ne-au dat multe emoții, cu tra
versări și ocoliri, dar mai ales cu lunecări din poteca ee 
ne-o săpam singuri cu pioletul în crusta de gheață. Am 
reușit totuși să ne vedem cu bine la cabană. Strînși în ju
rul sobei. învăluiți de căldura focului am uitat, repede vîn
tul de afară și limbile de zăpadă. In aburul aromat al 
ceaiului — după aproape 36 de ore de emoții și oboseală 
— am simțit, în sfîrșit, ce înseamnă odihna și liniștea.

Plimbările din împrejurimi, vizita la heliodromul ce 
deservea lucrările de construcție a noului hotel și la cascada 
din vale, sortarea plantelor și mostrelor de roci, au făcui 
să nici nu simțim că au trecut cele două zile de refacere 
petrecute aici. Totul in jur răspîndea liniște și calm.

O nouă dimineață și un nou început de drum. Abia 
urcasem pe serpentine pină la Șaua Capra și am rămas 
uimiți să urmărim — cu puțină invidie — salturile grațioase 
ale primei capre negre întilnite in cale. Dar, deși singură, 
și ne așteptam să fie temătoare, a trecut aproape fără să 
clipească prin fața aparatelor de fotografiat care, au 
prins doar cerul...

E drept că am mai zărit alte vreo șase pe niște clan- 
țuri sub vîrful Buteom In continuare poteca ne-a purtat 
printr-o sumedenie de căldări pietroase, una parcă mai

sălbatică și mai pustie deât cealaltă. Și în acest pustiu sin
gurul semn de viață părea a fi doar învolburarea izvoare
lor ce se aruncau în vale. încolo tăcere.

Și-n fața ochilor, obosiți de atita albastru și cenușiu 
prinde a se porni parcă un dans al stincilor, clătinate de 
arșiță și legănate fantastic in șuier de vînt.

Poate a fost un vis...
Dar, o dată ajunși la „Fereastra Zmeilor", tot ce a fost 

doar părere aici era realitate. Arătarea de mai înainte o pu
team atinge cu mina. Abia după ce ne-am văzut scăpați 
„dincolo"... după ce am trecut cu bine de zonele asigurate 
cu cablu, ne-am permis să admirăm liniștiți, să fixăm pe 
film și în inimă, tabloul acesta fantastic, această agonie a 
florilor de piatră. De aici am urcat spre virful Arpașul. 
Privirea îmbrățișează pină departe zarea, se cațără pe 
piscuri pudrate cu zăpadă și apoi se afundă adine în zănoa- 
ge și căldări acolo unde licărește stins, lacrima de argint 
a unui iezer, tupilat între cer și pămînt. Coborîm apoi și 
virful Mirei, pină pe malul lacului Podul Giurgiului ce își 
păstrează și în plină vară scufia-i de gheață. Și în curînd 
sîntem la „Fereastra răsăritului" de unde poteca ne co
boară abrupt printr-un bolovăniș încrustat cu limbi de ză
pada pină în preajma cabanei și lacului Podragu.

Alt popas, alte amintiri. O altă zi de odihnă cu plim
bări in jur, cu coborîri pe limbile de zăpadă, în bascheți 
în loc de schi. Și noaptea se lăsa din nou dar cu fulgere 
din belșug și tunete de ne-au trecut toți fiorii. A lipsit insă 
și ploaia și zăpada. Doar că ne-a speriat.

Dimineața eram din nou cu rucsacurile pregătite pen
tru a parcurge și ultima etapă de creastă : Podragu — Sîm- 
băta. Timpul nu prea ne îndemna să plecăm și nu a lipsii 
mult ca să renunțăm In această etapă. Dar cit am fi re
gretat !!

Eram încă sub vîrful Podul Giurgiului cînd, jiespicînd 
parcă cerul, se înălța sălbatic și uriaș „Gigantul". Apoi c 
dată ajunși pe vîrful de cremene, parcă întregul Făgaraș 
își desfășoară în jurul nostru, pină departe, în zare, albas
trul său gherghef. ■

Cum am ajuns la „Fereastra Mare", cum au trecut cele 
două ore pină la cabana Simbăta pe poteca cu sute de ser
pentine și ocolișuri parcă nici n-am băgat de seamă. Ne-am 
bucurat însă mult cînd am găsit pădurea care pentru noi 
zece zile a fost inexistentă. De la Neg'oiu nu mai văzusem 
nici măcar o crenguță de brad.

Și a venit ultima, noapte pe care o petrecem în cor
turi. Retrăim din nou cele mai proaspete și mai vechi im
presii și amintiri. Ca intr-un film fantastic ne vedem pe 
poteci ce șerpuiau cuminte ori se agățau cu teamă de pie
tre și stînci. Vedeam vîrfuri pletoase ce-și ascundeau în 
hăuri zăpezile tîrzii. Piscuri și creste golașe ca niște mîim 
înghețate ale pământului înălțate spre soare.

Și sentimentul cald al prieteniei aici l-am trăit mai 
profund ca oriunde. Am tremurat laolaltă pe aceeași po
tecă tăiată in gheață și ne-am bucurat împreună de căldura 
aceluiași foc, ori de splendoarea unui apus de soare. Am 
trăit și ceasul de veghe, ând noaptea își prinde pe cer 
ultima stea.

Și pentru toate acestea a meritat să înfruntăm și vitre
gia vremii, și căldarea Călțunului, și asprimea pereților de 
pe Lăițelul, și teama din Strunga Doamnei sau din Fereas
tra Zmeilor, și vîntul, și ploaia, și zăpada, și ceața și setea. 
Acum însă eram fericiți. Am trecut cu bine și acest dificil 
examen. Pentru noi marea experiență a cuceririi Făgăra
șului, s-a încheiat.

Conștiinciozitate 
profesională

Discuția între urine 
și Elisabela Kornhoffer 
s-a înfiripat repede. 
Întrebată despre mo
dul în oare muncește 
micul colectiv pe care 
îl conduce a răspuns 
scurt și concis.

— Bine. Dovadă că 
planul pe 7 luni a fost 
realizat în proporție 
de 102 la sută. Asta 
nu înseamnă însă că 
nu se poate și mai bi
ne. Cea mai grea 
muncă o au factorii. 
Fie arșiță, vînt, ploaie, 
ger sau zăpadă, ei 
sint mereu la datorie. 
Cei 7 factori poștali 
printre care enumerăm

pe Stănilă Bucalele, 
Dumitru Raliu, Safta 
N-agy, Caliopi Giuman- 
cu și ceilalți au dis
tribuit numai în luna 
iulie 47 500 de scri
sori și ilustrate. Deci 
în medie 6 800 de fie
care poștaș. La aces
tea se adaugă sute de 
reviste și ziare în 
fiecare zi. Printre cei 
ce dovedesc multă 
conștiinciozitate în ac
tivitatea profesională 
se mai pot aminti Eli- 
sabeta Deak, Ioana 
Mocovan, Elena Iacob 
și alții.

Iulian IORDACHE
Vulcan

Cifrele confirmă
Pe strada Republi

cii din orașul Petroșani 
se află magazinul de 
textile nr. 1 condus 
ou pricepere de res
ponsabilul Adolf Scbre- 
ter. în acest magazin 
te surprinde plăcut 
aranjarea mărfurilor, 
prezentarea, expune
rea și modul de deser
vire promptă și civi
lizată.

Lună de lună perso
nalul acestui magazin 
și-a îndeplinit și de
pășit prevederile ola
nului. Astfel, pe cele
7 luni expirate din
acest an, planul a fost
îndeplinit în proporție 
de 110 la sută. Valoa

rea totală a articole
lor desfăcute către 
populație se cifrează 
la peste 7 milioane 
lei. Cifrele confirmă 
aprecierea de care sa 
bucură magazinul.

La obținerea acestor 
rezultate meritorii au 
contribuit prin atitu
dinea atentă față de 
cumpărători tovarășele 
Rodica Obreja, Lenu- 
ța Feher, Susan a Șo- 
falvi și Rozalia Szot- 
yori care s-au eviden
țiat în mod deosebit 
prin buna deservire a 
cumpărătorilor.

loan CH1RA$ 
Petroșars'

PALAT!L CULTURAL LUPENI
Foto : V. IORDĂCHESCU

LA LUPENI
Fe șantierul hotelului Inter
continental și Teatrului Na

țional din Capitală

JOI 20 AUGUST

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Odă limbii ro
mâne; 10,10 Curs de limba ru
să; 10,30 Ctatecul e pretutin
deni; 11,10 Din țările socialiste; 
11,45 Sfatul medicului; 12,00 
Recital de operă; 12,15 Cîntă

llinca Cerbacev; 12,25 Știința 
la zi; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,10 
Avanpremieră cotidiană; 13,22 
Pe Valea Prahovei — muzică 
ușoară; 13,30 Cine știe dîștigă; 
14,00 Radioexpediție pioniereas
că; 14,40 Publicitate radio; 14,50 
La microfon Georgeta Anghel; 
15.00 — 100 de legende româ
nești; 15,30 Cantata „Comunis
tul" de Constantin Palade; 16,00 
Radiojurnal; 16,20 Melodii popu
lare; 16,30 Transmite Studioul 
de radio din Tîrgu Mureș; 
16.50 Cîntece; 17,05 Aici Bu
curești I Antena tineretului 
transmite I; 19.00 Gazeta radio;
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18,00 Deschiderea emisiunii.
18,05 „Universal-șotron".
18.30 „Apa trece... oamenii ră- 

mîn". Film realizat de re
dactorii și operatorii Te
leviziunii în mai-iunie 
1070.

18.55 „Partid, pavăza mea". 
Cîntece patriotice.

19.15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-cinemateca : „Visul 

unei nopți de vară". Pre
mieră pe țară.

21.55 Ai VI-lea Festival națio
nal de folclor. Selecțiuni 
din spectacolul prezentat 
de Ansamblul folcloric al 
județului Caraș-Severin.

22.15 Secvențe „70" — reportaj 
filmat.

22,45 Gala mariijr interpreți 
români. Magda Iancules- 
cu.

23,10 Telejurnalul de noapte.
23.20 închiderea emisiunii.

Duminică de august, fru
moasă și caldă. Cea mai ma
re parte a oamenilor se plim
bă, caută un loc unde să se 
simtă bine. Este o odihnă bi
nemeritată la sfîrșit dă săp- 
tămînă, după eforturife fizice 
și intelectuale solicitate de 
orice profesiune. Duminică... 
Cum arată, oare, orașul Lu- 
peni, într-o asemenea zi, ce 
fac oamenii ? Am urmărit a- 
ceastă întrebare pe străzi și 
în diverse locuri. Iată frîn- 
turi din ce am văzut.

Ora 11. Sala de jocuri dis
tractive a clubului reprezen
tativ al orașului. Mare ani
mație. Aproape 50 de persoa
ne joacă șah, rumy, biliard. 
Zărim pe Aron Peter, vago
netar la mina Paroșeni, Pe
tru Gyongyosi, electrician la 
mina Lupeni, Peter Bela, lă
cătuș, Iosif Horvath, zidar, 
Vasile Bădău, electrician, șl 
mulți alții. Privind sala atît. 
de populată nu putem alunga 
o idee din minte : de ce nu

vreo 
unui 
cea-

„în-

sînt organizate și alte activi
tăți la care omul să afle lu
cruri noi și interesante? 
Doar nu numai jocul este o 
posit? 'itate de destindere.

Ora 11,30. La cinematogra
ful „Muncitoresc" din centrul 
orașului, două fetițe’de 
11 ani stau dinaintea 
afiș. Una o întreabă pe 
laltă :

— „îndă'ădnică" -au 
dărătnică"?

— Eu cred că „îndărătnică11, 
i se răspunde.

Privim mai bine. Pe 
afiș, soris cu creionul și 
multă, multă, stîngăcie 
descifrează : „Femeia 
rădnică, 18—19 august". Gre
șeli elementare ce 
derută 
dispuși 
nie în 
lîngă 
activ cerc de artă
De ce nu se apelează la aju
torul lui ? S-ar îmbina fru
mosul cu utilul în afișaj, un

un
cu 
se 

îndă-

stîrnesc 
copiilor, 

sfințe-
în gîndirea 
să creadă cu

afișe, anunțuri etc. Pe 
club este un foarte

plastică.

domeniu ce are legături cu 
arta plastică.

Ora 11,45. Mergem spre 
„Braia". Dincolo de monu
mentul „Lupeni '29", pe co
lina unde se află 
bolnavii au ieșit, 
gîzelor la soare, 
da se aseamănă 
aproximativ, privesc 
spre mașinile turiștilor 
trec prin oraș. Știm că 
spatele spitalului se află un S 
spațiu verde mai adecvat $ 
plimbării în halat și papuci t 
decît centrul orașului... C

Ora 12,30. Ne reîntoarcem C 
din „Braia". în preajma bol- î) 
navilor a apărut de astă dată 
și o vacă. Liniștită, paște 
iarba verde și grasă făcînd S 
semne prietenești, cu coada, S 
celor de la gospodăria ora- ’) 
șului. Pare a spune : „Totu-I S 
în ordine, măs simt excelent, x 
mulțumesc", 5>

’29", pe
spitalul, 

întocmai 
Sînt mulți 

îmbrăcați 
leneș, 

ce 
în

T. SPĂTARU 
după o corespondență 

de Gh. Bozu

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Sub semnul lui Monte 
Cristo (20—23); Republica: 
Cazul sergentului Grișa (20 
—25); PETRILA : Prea mic 
pentru un război atît de ma
re (19—21); LONEA - 7 No
iembrie : Fata din parc (20 
—22); Minerul : Căldura (20 
—23); ANINOASA : Urmări
rea (20—21); VULCAN: 
Freddy și cîntecul preeriei 
(20—23); LUPENI — Cultu
ral : Dreptul de a te naște 
(19—23); Muncitoresc : Blow
up (20—21); BARBATENI i 
Judoka agent secret (20—21); 
URICANI : Un om pentru e- 
ternitate (21—22).

19.20 Muzică ușoară; 19,30 Cro
nică de viață; 19,35 Orchestra 
de muzică populară „Trandafir 
de la Moldova" din Bîrlad; 
20,05 Tableta de seară; 20,10 
Microrecital Mihaela Mihai;
20.20 Argheziană; 20,25 Zece 
melodii preferate; 21,00 Acasă 
la... Zoe Dumitrescu-Bușulenga;
21.20 Melodii inspirate de ver
surile lui Mihai Eminescu;
21,30 Moment poetic; 21,35 So
listul serii: Bobby Solo; 22,00 
Radiojurnal; 22,20 Sport; 22,30 
Romanțe interpretate de Cor
nelia .Mihai, Ștefan Murariu și 
Ionel Banu; 22,50 Concert de 
seară; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

Pe strada „Independenței“ Foto : N. MOLDOVEANU

(Urmare din nr. 6 468)

Ai crede că este o ban
chiză, dar termometrul 

urcă Ia 57°C
Odinioară, se înfunda aici 

un golf al Mării Roșii. Atît 
de puțin profund îneît apa se 
evapora progresiv, lăsînd un 
strat de sare. Fiecare cutre
mur de pămînt provoca o tul
burare de proporțiile celei din 
Peru. Marea Roșie își regăsea 
golful într-un uriaș flux pu
ternic și brusc. Din nou feno
menul de evaporare reîncepea, 
durînd mii de ani. Un nou 
strat de sare se așeza peste 
cel vechi. Invadarea golfului 
de către Marea Roșie nu a în
cetat decît cînd ultimele re
voluții vulcanice au ridicat în
tre aceasta și „cimpul de sa
re" un baraj de lavă. Ca să 
ne facem o idee despre „du
rata geologică", precizăm că 
straturile de sare acumulate 
lent ating o grosime de circa 
5 km. Este adevărat că bă- 
trîna noastră planetă are 4—5 
miliarde de ani.

Fisura din falezele de la
Afar : un viitor ocean
Zburînd cu elicopterul peste 

Afar vezi imaginea fundului 
unui ocean fără apă. Fragila 
scoarță terestră s-a rupt în 
sensul fisurii capricioase, vi
itoarea coloană vertebrală a 
unui viitor ocean. Falezele din 
jur, liniile fracturilor, gazele 
vulcanice și vulcanul Dallaffilla 
dovedesc aceste formidabile ten
siuni care se exercită dede
subt. Trei oceane sînt astfel 
pe cale de formare în depre
siunea de la Afar. Ele vor se
para definitiv Arabia de Afri
ca și vor împărți Africa în

două, după cine știe cîte cu
tremure de pămînt I La 1000 
de leghe sub mări sau în de
șertul Afar, din fericire, se
ismele nu pot fi prea ucigă
toare. Totuși, ultimul, din 1969, 
ă ucis și aici 30 de oameni.

Ce se întîmplă pe fundul 
oceanelor

43° la umbră, la umbra cor
purilor noastre, căci nu există 
altceva în mijlocul acestui haos 
de lavă neagră în care ne-am 
oprit.

Este jumătatea lui decem
brie și, în emisfera nordică, 
înseamnă în pragul „iernii". 
Dar această depresiune Dana- 
kil, sau Danakalie, sau Afar, 
paralelă cu coasta sud-estică 
a Mării Roșii (la o distanță 
de 100 km), în Etiopia este 
una din cele mai calde re
giuni de pe glob. Deșertul mor- 
ții din Arizona este, firește, 
mai celebru, dar nu mai cald, 
cred că, de fapt, mai puțin 
cald.

In jurul nostru lavă torsio
nată, dale sparte sau care se 
sparg și ale căror margini taie 
pingelele sau tălpile picioa
relor. Altitudine: 120 m sub

nivelul mării va trebui să aș
teptăm 2—3 ore pină să treacă 
dogoarea amiezii. Atunci ne 
vom putea continua drumul. 
„Noi", înseamnă patru din cei 
zece membri ai „primei ex
pediții geologice" în Afar. 
Ținta etapei : o mică faleză 
scundă, și mai neagră decît 
cîmpurile de bazalt și care nu 
ni se părea atît de îndepărtată 
cînd am privit-o în zori, în 
momentul plecării.

Poate că mica faleză este 
foarte importantă. Ea s-a for
mat dintr-o scurgere mai re
centă de lavă decît aceea ca
re ne zdrențuiește încălțămin
tea, din moment ce o acoperă. 
Este, oare, aceeași rocă ? Posi
bil. Există poate mai puțină 
lavă în rezervor și atunci 
scurgerea s-a imobilizat, limi
tată de acest front abrupt la 
care căutăm să ajungem. Dar, 
ceea ee presupunem, ceea ce 
sperăm aproape, este că ar fi 
vorba de o altă rocă, care nu 
ar mai fi din bazalt, în ciuda 
culorii ei întunecate și care 
s-a oprit acolo fiind cu mult 
mai vîscoasă, prea groasă, pe 
vremea cînd curgea, ca să îna
inteze...

In orice caz, nu astăzi vom 
afla acest lucru. La ora 15 
ne-am reluat înaintarea lentă 
printre bazalturile trădătoare.

Din cînd în cînd, c «nensa 
dală intactă ne permite cîțiva 
pași și repezi. Apoi, din nou 
haos. Pe înserate a trebui să 
ne alegem o dală, cît mai ne
tedă, pentru a putea dormi, to
tuși, culcați.

Este într-adevăr stupid 
să te simți atît de fericit 

că ai găsit feldspat
— Ura ! Este feldspat 1
Fețele noastre radiază de fe

ricire. Sîntem gata să dansăm, 
să ne îmbrățișăm. De ee ? Pen
tru că un crater a scuipat (nu 
prea de demult, după înfăți
șarea sa) milioane de metri 
cubi de sticlă vulcanică incan
descentă și vîscoasă.

Este într-adevăr stupid să ne 
simțim atît de fericiți că am 
găsit feldspat aici, în acest colț 
îneîntător, la oare ca să ajungem 
ne-au trebuit două zile îngro
zitoare de mers fără să îmbu
căm nimic (hrana înseamnă 
povară; și, la această tempe
ratură, în acest haos, fiecare 
kilogram cîntărește triplu), a- 
vînd la noi doar 3 litri de 
apă.

(Va urma)

Recunoștință
Recunoștința, spiritul de 

abnegație și devotament, ■«- 
portunitatea în intervenții și 
felul de a vorbi cu pacienții 
— iată atribute care atrag 
stima și aprecierea bolnavi
lor față de acei care le în
grijesc sănătatea. Intre oame
nii în alb care se bucură de 
prețuire și recunoștință din 
partea acelora cărora le-au 
acordat îngrijire medicală, 
redindu-i întregi familiilor și 
societății, se numără și me
dicul specialist neurolog Mi
hai Martinovici, de la Spita
lul unificat Petroșani, și su
rorile Carolina Barbu, Anu- 
ța Pop, Viorica Crișan, de la 
secția neurologie, pentru ca
re fostul lor pacient Dumitru 
Vîlceanu, din Uricani. are 
numai cuvinte de laudă și 
recunoștință.

Cuvinte la fel de calde, de 
apreciere și mulțumire adre
sează și gospodina Ana 
Hosch medicilor loan Samoi- 
lă, Liciniu Cîndea, Mihai Făr- 
caș, de la același spital, pen
tru intervenția lor urgentă, 
îngrijirea și vindecarea co
pilului său, Giinter, grav ac
cidentat de un autobuz în 
ziua de 13 itmie a. c. Mul
țumiri sincere expediază Ana 
Hosch și pe adresa tuturor 
acelora care i-au transportat 
cu maximă urgență copilul 
la spital.

O propunere
Mai mulți locuitori din Jicț 

ne-au expediat o scrisoare în 
care-și manifestă nemulțumi
rea față de modul de com
portare și deservire al ges
tionarei Margareta Drăgan 
de la magazinul alimentar 
din localitate.- De multe ori 
gestionara nu deschide la 
timp, vinde unele mărfuri 
condiționat de vînzarea al
tora, servește cu lipsă la 
gramaj, preferențial (împre
ună cu gestionarul Roșu de 
la unitatea C.L.F. din apro
piere), nu se îngrijește de 
buna aprovizionare a unită
ții cu produsele solicitate de 
populație. Și semnatarii scri
sorii propun conducerii O.C.L. 
Alimentara să efectueze o 
„revizie" a activității acestei 
gestionare și a magazinului 
pe care-1 conduce. Noi nu 
facem altceva decît să trans
mitem propunerea lor.

„Amprentele"...
Strada „Cuza Vodă" din 

Petroșani a fost moderniza
tă : lărgită, asfaltată, cu tro
tuare de o parte și de alta. 
Și casele au altă față în ur
ma reparațiiloj- efectuate de 
I.G.L. Din păcate, meșterii 
de la I.G.L. Petroșani nu 
și-au lăsat amprentele doar 
pe case, ci și pe stradă, un
de au depozitat molozul re
zultat în urma reparațiilor 
și acolo l-au uitat. De peste 
două luni de zile movile de 
ciment, pietriș, nisip pertur- 
bează circulația rutieră pe 
strada „Cuza Vodă". Cînd va 
șterge I.G.L. aceste ampren
te care nu necesită nici mă
car o zi de lucru pentru trei 
oameni ?

Va lipsi două luni
Zilnic, dar mai ales in zi

lele de tîrg, cetățenii Petro- 
șaniului îl întîlneau prin hale 
fie certîndu-se cu cineva, fie 
plimbîndu-se cu vreun obiect 
de vînzare în brațe. Este vor
ba de cunoscutul scandala
giu Arpad Coca din Petro
șani care, timp de două luni 
nu va mai fi întîlnit, nici 
măcar în zilele de vineri.

După ultimul scandal pro
vocat în 30 iulie gălăgiosul 
Arpad a fost condamnat con
travențional. Acum prin hale 
e mai multă liniște. Scan
dalagiului nu-i duce nimeni 
dorul...

„Angajare"
Petrică Croitoru și Avram 

Cristea, doi tineri din Plo
iești, au venit să' se anga
jeze în Valea Jiului. Nu 
știm cum s-a făcut dar, din
tr-o regretabilă greșeală, cei 
doi au ajuns la depozitul 
Competrol din Petroșani și 
s-au „angajat" fiecare cu ci
te o butelie de aragaz în spi
nare. Incercînd să vîndă bu
teliile, voiajorii de ocazie 
au fost identificați, organele 
de miliție recunoscînd în ei 
doi experți în afaceri de a- 
gest gen, avînd fiecare cîteva 
condamnări la activ.

Urmează ca instanța să le 
definitiveze contractul de an
gajare.
___________ „______ X
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Manifestări

I consacrate aniversării
eliberării României

VIAȚA INTERNAȚIONALA
Guvernul ceylonez optează Prezenje Demersul lui U ThantHANOI 18. — Corespon

dentul Agerpres, Corneli u 
Vlad, transmite: In cadrul 
manifestărilor consacrate zi
lei de 23 August, Ia Amba
sada Republicii Socialiste 
România din Hanoi a fost 
organizată o conferință de 
presă. Au participat repre
zentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Comite
tului pentru relații culturale 
cu -străinătatea, ai Asociației 
ziariștilor din R. D. Vietnam, 
ziariști.

Ambasadorul României la 
Hanoi, Constantin Băbeanu, 
a vorbit 
zilei de 
sarcinile 
strucției 
mânia și a răspuns la între
bările ziariștilor.

blicii Socialiste România la 
Budapesta, a depus o coroană 
de flori la monumentul din 
Debrecen al ostașilor români 
căzuți în luptele pentru eli
berarea Ungariei. Au mai 
fost depuse coroane de flori 
la mormintele ostașilor ro
mâni din orașul Szeged și co
muna Litke, județul Nograd. 
La solemnitatea depunerii co
roanelor au luat parte repre
zentanți ai organelor locale 
de partid și de stat. I

o
despre semnificația 
23 August, despre 
actuale ale con- 

socialismului în Ro-

Corespon- 
Eugen Io- 
Marți, s-a 

expoziția 
Henri Ca-

Q

BUDAPESTA 18. — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pin- 
tea, transmite : Cu prilejul 
apropiatei aniversări a eli
berării României, Dumitru 
Turcuș, ambasadorul Repu-

PRAGA 18. — 
dentul Agerpres, 
nescu, transmite : 
deschis la Praga 
pictorilor români
targi și Ion Musceleanu, ma
nifestare dedicată zilei de 23 
August. La vernisaj au par
ticipat persoane oficiale, oa
meni de cultură și artă din 
Praga, membri ai corpului 
diplomatic. Au fost prezenți 
Ion Obradovici, ambasadorul 
României la Praga, șl mem
bri ai ambasadei române.

pentru reforme sociale
și economice

(Agerpres). — 
al Ceylonului, 
victoriei în a- 

Fron-
Stîn-
Ban-

COLOMBO 18 
Noul guvern 
format în urma 
legerile de la 27 mai, a 
tului Unit al Forțelor de 
ga, condus de Sirimavo
daranaike, a hotărît să propună 
abolirea Senatului. Această 
tărîre urmează respingerii 
către Senat a unui proiect 
lege guvernamental care 
vedea modificarea constituției 
tării.

De la venirea sa la puteie 
în urmă cu două luni și jumă
tate, guvernul prezidat de Ban- 
daranaike acționează în sensul 
înfăptuirii unor ample reforme 
sociale și economice, pentru

ho- 
de 
de 

pre-

dezvoltarea sectorului de stat 
al economiei și activizarea po
liticii de neutralitate a Ceylo
nului. în acest sens, pentru 
realizarea obiectivelor propuse 
se are în vedere adoptarea 
unei noi constituții în baza 
căreia statul ceylonez să de
vină „republică independentă, 
liberă și suverană", să se efec
tueze naționalizarea băncilor 
străine, să crească rolul sta
tului în comerțul exterior. Mi
niștrii ceylonezi care au hotă
rît să propună abolirea Senatu
lui apreciază că acesta se 
opune adoptării unor măsuri 
legislative progresiste.

(t
4

românești
VARȘOVIA 18. — Cores

pondentul Agerpres, Iosif Du- 
mitrașcu, transmite : La Var
șovia se află în plină desfă
șurare „Zilele culturii româ
nești", organizate cu prilejul 
apropiatei aniversări a elibe
rării României.

Marți seara, pe scena tea
trului de operetă din capi
tala poloneză, un ansamblu 
artistic al orașului București 
a prezentat in fața unui nu
meros public un spectacol de 
gală. Au fost prezente oficia
lități poloneze, oameni 
cultură 
misiuni 
bri ai 
ziariști
presei străine. Au fost pre
zenți Tiberiu Petrescu, am
basadorul Republicii Socia
liste România la Varșovia, și 
membri ai ambasadei, pre
cum și delegația Comitetu
lui de Cultură și Artă al 
municipiului București, condu
să de Elena Deleanu, direc
torul Teatrului „Giulești".

NAȚIUNILE UNITE 18 (A- 
gerpres), — în urma unei 
cereri a guvernului algerian, 
secretarul general U Thant a 
făcut un demers pe lîngă de
legația israeliană la Națiunile 
Unite pentru a obține elibe
rarea celor doi funcționari 
algerieni deținuți de autori
tățile israeliene.

După cum 
țat, cei doi 
fost reținuți 
Lod din Tel-Aviv în timp re 
se aflau în tranzit. Secreta
rul general a fost solicitat 
să intervină în favoarea eli
berării funcționarilor de către 
ministrul de externe alge- 
rian, Abdelaziz Bouteflika.

s-a mai anun- 
funcționari au 
la aeroportul

Scufundarea gazelor toxice în
Atlantic un rău pentru omenire

de 
și artă, șefi ai unor 
diplomatice și mem- 
corpului diplomatic, 
și corespondenți ai

LONDRA 18. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : Intenția Pen
tagonului de a depozita în a- 
pele Oceanului Atlantic gaze 
toxice de luptă învechite a 
provocat un ecou nefavorabil 
în Marea Britanie. Punînd la 
îndoială argumentele specialiș
tilor Pentagonului, ziarul „Ti
mes" ridică problema răului pe 
care îl va produce o aseme
nea acțiune în perspectiva vi
itorului, cînd 
ceanului vor 
om. „300 mile 
telor Floridei 
tunci 
„Times" Și 
contestă exactitatea afirmațiilor

specialiștilor Pentagonului, sub
liniind că militarii americani 
s-au înșelat și atunci cînd au 
dat asigurări asupra efectelor 
exploziilor bombelor atomice. 
„Aceste explozii — scrie coti
dianul menționat — au tulbu
rat radioastronomia pe o pe
rioadă mult mai îndelungată 
decît s-a prevăzut".

Presa londoneză publică de
clarația organizației „Young 
Liberals", care condamnă hotă
rîrea de a depozita în mare 
gazele toxice, subliniind că a- 
ceasta reprezintă „un pericol 
considerabil pentru populație", 
iar o eventuală explozie ar în
semna un mare dezastru.

Orientul Apropiat
18 
de

(Agerpres). — 
cuvînt al Fo- 
a anunțat că 

însărcinat cu

LONDRA
Un purtător
reign Office-ului
William Luce, 
coordonarea politicii britanice

țării. In 
apreciază 

act ilegal,

Reuniunea Comitetului de dezarmare
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GENEVA

Turneul lui Luce

Ciocniri violente
in Vietnamul de sud

a-

în 
în

de S.U.A., 
comune, 

dolari pe 
de 69 de

Despre stadiul actual

„Venus-7“ spre Venus

GENEVA 18 (Agerpres). — 
Marti a avut loc o nouă re
uniune a Comitetului de dezar
mare de la Geneva. în cadrul 
ședinței, reprezentantul Marii 
Britanii, I. F. Porter, a prezen
tat un document de lucru pri
vind aspectele tehnice și poli
tice ale controlului internatio
nal al respectării unui even
tual acord asupra interziceri 
armelor chimice.

în cuvîntul său, reprezentan
tul Indiei, Ahmed Husain, și-a 
exprimat nemulțumirea față de 
insuficiența progreselor reali
zate pînă acum pe calea de
zarmării și a cerut să se an
gajeze tratative serioase și de 
profunzime în vederea adoptă
rii unui adevărat, program 
dezarmare generală.

al economiei americane
străfundurile o- 
fi explorate de 
din largul coas- 
vor trebui a- 

evitate" — conchide 
.Daily Telegraph"

A.in

DELHI 18 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului Na
tional al Partidului Comunist 
din India, S. A. Dange, ares
tat de autoritățile statului 
Uttar Pradesh, sub acuzația 
de a fi încălcat legea cu 
privire la desfășurarea mi
tingurilor și demonstrațiilor, 
a înaintat un protest Tribu
nalului Suprem al 
protest, Dange 
arestarea sa ca un
care contravine prevederilor 
constituției indiene.

în Golful Persic, va pleca 
miercuri într-un lurrg turneu 
în '’mai multe țări și emirate 
din Orientul Apropiat. Luce, 
care călătorește în calitate de 
reprezentant personal al minis
trului britanic al afacerilor ex
terne, Douglas Home, va avea 
convorbiri oficiale cu repre
zentanții emiratelor din Golful 
Persic și ai guvernelor din Te
heran, Bagdad și Cairo. Mi
siunea lui Luce, s-a precizat la 
Foreign Office, este de a con
sulta pe conducătorii țărilor și 
emiratelor respective asnpra o- 
portunității menținerii unei 
prezențe militare britanice în 
Golful Persic și după sfîrșitul 
anului viitor, cînd ar urma să 
fie retrase forțele armate en
gleze din regiunea situată la 
„est de Suez", în conformitate 
cu hotărîrea fostului guvern 
laburist. In acest context, Luce 
va discuta șansele efective de 
creare a unei federații a emi
ratelor arabe. Turneul lui Luce 
va lua sfîrșit la 26 septembrie.

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — Intr-un articol pu
blicat în ziarul „Washington 
Post", vicepreședintele S.U.A., 
Spiro Agnew, se ocupă de 
actualul stadiu de dezvolta
re a economici americane, 
autorul propunîndu-și, în
tre altele, să combată ideca 
susținută de o serie de eco
nomiști, după care în S.U.A. 
s-ar înregistra „o recesiune".

Economia americană, scrie 
Spiro Agnew, a trebuit să 
facă față tranziției de la 
problemele complexe create 
de valul inflaționist care a 
crescut neînfrînat din 1965... 
A fost necesară elaborarea 
unei strategii menite să tem
pereze economia, 
celași timp, să 
limite tolerabile 
supra producției, 
și folosirii forței 
Actuala situație, 
este în mod limpede mai pu
țin severă decît cea din 
1960—61, pe care economiștii 
o denumiseră recesiune. Ea 
este asemănătoare, deși întru- 
cîtva mai aspră 
din 1966—67 care 
caracterizată drept 
In sprijinul acestei 
autorul articolului 
producția industrială din pri
mele șase luni, care a scă
zut cu 1,5 la sută, cu peri
oada corespunzătoare din 
1966—67, cînd declinul a fost 
ceva mai mic — 1,2 la sută. 
Aceasta în timp ce în peri
oada 1960—61, scăderea a 
fost de 4,1 la sută, iar în 
1957—1958 — de 11,9 la sută.

Relevînd consecințele

dar, în a- 
păstreze în 
efectele a- 
veniturilor 
de muncă, 
afirmă el,

decît cea 
nu a fost 
recesiune, 
constatări 
compară

faste ale inflației, pe care 
le consideră un rezultat al 
politicii precedentei adminis
trații, a Partidului democrat, 
vicepreședintele S.U.A, evi
dențiază unele din acțiunile 
luate în prezent pentru com
baterea acestui fenomen. „A 
înregistra progrese (contra 
inflației) s-a dovedit dificil. 
La acest lucru trebuia să ne 
așteptăm. Rezultatele unei 
politici economice greșite, 
promovate timp de trei ani, 
după 1965 — nu pot fi înlă
turate peste noapte. Criticii 
noștri uită cu bună știință 
că democrații se aflau la 
Casa Albă în timpul recesiu
nii din 1960—61 și chiar du
pă patru ani — în 1965 — 
șomajul cuprindea 5 la sută 
din forța de muncă".

Aceste aprecieri, care in
dică faptul că articolul vice
președintelui Agnew se în
scrie în campania electorală 
pentru alegerile din luna no
iembrie, sînt completate cu 
precizarea intenției adminis
trației republicane de a al
cătui un buget echilibrat, în 
care veniturile să depășeas
că cheltuielile. Iar ca o con
diție a relansării economice, 
vicepreședintele S.U.A. vede 
asigurarea colaborării dintre 
Casa Albă și Congres, căruia 
îi reproșează anumite redu
ceri operate la capitolul chel
tuielilor militare pe care 
însă anumiți economiști le 
consideră ca fiind una din 
principalele cauze ale feno
menelor negative din econo
mia americană.

R. P. POLONĂ : Polonia 
văzută prin obiectivul foto
reporterului.

In foto : Una din localită
țile climaterice din regiunea 
Cracovia, Zegiestow-Zdroj, 
cu surse de ape fero-oxalice. 
Aici se vede noul hotel 
„Victor".

Deschiderea 
reuniunii 

„Comitetului 
Eliberării"

Dependența 
statelor C.E.E.

BRUXELLES 18 (Agerpres). — 
Potrivit unui raport publicat la 
Bruxelles de comisia C.E.E., in
vestițiile americane în țările 
Pieței comune depășesc în pre
zent cifra de 30 miliarde do
lari. Numai în perioada 
1958—1966, acestea au sporit 
cu aproape 300 la sută. în anul 
1970, aceste investiții vor spo
ri cu 25 la sută. Raportul men
ționează că 80 la sută din ma
rile societăți americane posedă 
instituții sau filiale în cele 
șase țări membre ale Pieței 
comune. !n continuare, în do
cument se arată că cele mal 
mari investiții făcute 
după crearea Pieței 
sînt în Belgia — 76 
cap de locuitor, față

economiei 
față de S.U.A 
dolari în Olanda, 52 dolari 
R. F. a Germaniei, 36 dolari 
Franța și 22 dolari în Italia.

In ce privește repartizarea
cestor investiții pe sectoare 
economice, raportul subliniază 
că ele reprezintă 29 la sută în 
industria de automobile, 20 la 
sută în industria construcțiilor 
electrice, 55—60 la sută în in
dustria-carboniferă, 15 la sută 
în industria cauciucului sinte
tic și 80 la sută în producția de 
calculatoare electronice. Parti
ciparea americană s-a extins 
ptogresiv și în alte domenii 
ale vieții economice, cum ar 
fi, spre exemplu, industria ali
mentară, textilă și hotelieră, 
precum și în domeniile publici
tății și asigurărilor.

ALGER 
dentul 
Benga, 
Abeba 
niunea 
rii", organ 
Unității 
Convorbirile care i 
să aibă loc cu acest 
preced conferința ministerială 
și pe cea a șefilor de state 
africani, care vor avea loc 
între 24 august și 4 septem
brie a.c. în capitala etiopia- 
nă.

Comitetul își va consacra 
discuțiile, în principal, exa
minării raportului anual pri
vind decolonizarea și apar
theidul, pe care îl va pre
zenta Consiliului Ministerial, 
încorporat în raportul gene
ral al Secretariatului O.U.A, 
acest document va servi 
drept bază pentru deliberări 
instanțelor superioare ale 
organizației.

18 — Corespon- 
Agerpres, Constantin 
transmite: La Addis 
s-a deschis luni reu- 
„Comitetului Eliberă- 

al Organizației 
Africane (O.U.A.). 

urmează 
prilej

SAIGON 18 (Agerpres). — 
După cum relatează agențiile de 
presă, în ultimele 24 de ore au 
continuat luptele între forma
țiunile Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu și trupele ame- 
ricano-salgoneze în diferite re
giuni ale Vietnamului de sud. 
In provincia Darlac, din regiu
nea Platourilor înalte, au fost 
semnalate ciocniri violente în
tre forțele patriotice și trupe 
saigoneze. Totodată, baza tru
pelor saigoneze „O'Reilly" a 
fost încercuită și bombardată 
cu mortiere de forțele patrio
tice, care se atlă în imediata 
apropiere a acestei baze. După 
cum relatează trimisul special 
al agenției France Presse, în
cercările de a aproviziona a- 
ceastă bază cu ajutorul elicop
terelor americane, nu au dus 
la nici un rezultat.

în același timp, avioane a- 
mericane de tip „B-52" au e- 
fectuat noi raiduri de bombar
dament în pr.ovincia Quang 
Nam, la aproximativ 80 km 
sud-est de zona demilitarizată.

în provincia Hatay, care se 
învecinează cu 
tul Iskenderun 
măsuri severe, 
interzis 
care înconjoară portul.

Siria, și în por- 
sînt în vigoare 

iar înotul a fost 
în zona de 10 km

MINISTRU IN- 
BAHAMASULUI, 
a acuzat din nou 
într-o cuvîntare 
posturile de ra

SAIGO- 
ultiinele 
și „Dan

• ADMINISTRAȚIA 
NEZĂ A CONFISCAT 
ediții ale ziarelor „Dan* 
Chu Moi", acuzate de a fi pu
blicat materiale ostile regimu
lui.
s-a
șă
200
ziare au fost reținute 
motive similare.

în ultimul an, la Saigon 
produs o adevărată avalan- 
de asemenea suspendări i 

de ediții ale diferitelor 
pentru

• PRIMUL 
TERIMAR AL 
Arthur Hanna, 
Statele Unite, 
rostită luni la 
dio ale țării, că violează Con
vențiile de la Geneva privind 
marea liberă, prin scufundarea 
Unei importante cantități de 
gaze letale în Oceanul Atlan
tic. El a arătat, de asemenea, 
că guvernul Insulelor Bahamas 
„este profund îngrijorat" de 
aceste acțiuni ale S.U.A., întru- 
cît locul de depozitare a gaze
lor de luptă se află la numai 
240 km nord de Insula Abaco, 
care aparține arhipelagului.

® Autoritățile nord-irlande-e 
au hotărît să blocheze toate 
șoselele care fac legătura în
tre Republica Irlanda și Ulster, 
pentru a împiedica infiltrarea 
elementelor organizațiilor ex
tremiste clandestine. Se apre
ciază că, în ciuda inundațiilor 
care s-au abătut asupra Irlan
dei de nord și a calmului care 
domnește de cîteva zile, extre
miștii încearcă să provoace noi 
incidente între catolici și pro
testanți. Aceste măsuri energice 
au fost întreprinse după aten
tatul de săptămîna trecută de 
la Bomcolla, în apropiere de 
frontiera cu Republica Irlanda, 
soldat cu moartea a doi poli
țiști, și după descoperirea la 
Londra a trei depozite de arme 
și exploziv.

• ELEMENTE RASISTE EX
TREMISTE au ucis în orașul 
american West Point, statul 
Mississippi, pe unul din luptă
torii pentru drepturi civile ai 
populației de culoare locale, 
John Thomas. în ultima peri
oadă acesta a depus o acti
vitate intensă în cadrul campa
niei electorale desfășurate de 
E, Baffiington, candidat de cu
loare pentru funcția de primar 
al orașului.

• REFERINDU-SE LA SITU
AȚIA SOCIALĂ din Marea Bri
tanie, cotidianul „Le Monde" 
scrie că conflictele de muncă 
s-au extins și în rîndul perso
nalului redacțional de la mai 
multe ziare londoneze, printre 
care „The Times", „Daily Mail" 
și „Daily Mirror". Redactorii 
cotidianului „The Sun" au de-

<»

Thiounn Prasith, ministru al coordonării in guvernul 
regal de uniune națională al Cambodgiei, a anunțat că trei 
din ziariștii străini dispăruți în Cambodgia au fost regăsiți 
și se află in momentul de față împreună cu forțele de re
zistență populară khmere. Este vorba de doi francezi și un 
olandez, Lydie Nicaise, Xavier Baron și respectiv M. Duyi- 
lin, capturați toți trei de către forțele patriotice cambod
giene în apropierea localității Siem Reap. Ministrul a sub
liniat că ziariștii respectivi urmează să fie eliberați îndată 
ce operațiunile militare din regiunea respectivă vor per
mite un asemenea lucru.

pus săptămîna trecută un pre
aviz de grevă, aplicabil în timp 
de o lună. Ei reclamă reluarea 
negocierilor cu conducerea zia
rului în vederea încheierii unu> 
nou contract de muncă, care să 
prevadă îmbunătățirea condi
țiilor materiale.

• PREȘEDINTELE NIXON 
ȘI-A MANIFESTAT nemulțumi
rea față de „inactivitatea" or
ganului legislativ privind o 
serie de proiecte economice, 
într-o declarație adresată luni 
Congresului, președintele subli
niază că neluarea în dezbatere 
a proiectelor economice trimise 
spre aprobare în urmă cu șase 
luni duce la pierderea zilnică 
a aproximativ 2 milioane do
lari.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL JAPONIEI, Kiichi 
Aichi, a sosit în capitala In
diei într-o vizită oficială de 
două zile. în cursul întrevede
rilor cu omologul său 
Sardar Swaran Singh, și 
oficialități guvernamentale 
la Delhi vor fi abordate 
bleme de interes comun privi
toare la relațiile dintre cele 
două țări.

indian, 
alte 

de 
pro-

prezidențial pentru problemele 
securității naționale, dr. Henry 
Kissinger, și asistentul secreta
rului de stat, Martim Hille- 
brand. La plecarea din Wa
shington, Bahr a declarat că în 
cadrul acestor întrevederi au 
fost abordate probleme privind 
tratatul sovieto-vest-german 
semnat recent la Moscova.

• Guvernul Uruguayului 
va prezenta miercuri Organi
zației Statelor Americane 
(O.S.A.), la o reuniune a Con
siliului permanent al aceste
ia, convocată special, moti
vele pentru care a refuzat 
să negocieze eliberarea diplo- 
maților răpiți la Montevideo 

- de membrii unei organizații 
clandestine. Ministerul de 
Externe al Uruguayului a tri
mis in acest scop un mesaj 
reprezentantului permanent 
la O.S.A, al țării.

• FOSTUL PREȘEDINTE AL 
VENEZUELEI, Ramulo Betan
court, s-a reîntors luni în capi
tala țării, sosind de la Berna, 
unde se stabilise în urmă cu 
6 ani. Potrivit unor cercuri po
litice din Venezuela, Romulo 
Betancourt va căuta să impri
me un nou curs orientării poli
tice a partidului său, Partidul 
acțiunii democratice, pentru 
a-și pregăti candidatura la a- 
legerile prezidențiale din 1973.

• TRIMISUL SPECIAL AL 
GUVERNULUI REPUBLICII FE
DERALE A GERMANIEI, Egon 
Bahr, secretar de stat la Can
celaria federală, care a între
prins o vizită oficială la Wa
shington, s-a înitîlnit luni cu 
secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, consilierul

—

• ÎN CADRUL PROGRAMU- 
A 

va 
doi 

la 
al

LUI DE INDUSTRIALIZARE 
ȚĂRII, în Congo (Kinshasa) 
fi construită, în următorii 
ani, o uzină de aluminiu, 
Moanda, pe cursul inferior 
fluviului Congo. Noua uzină, 
care va fi dată în folosință în 
anul 1973, va utiliza curentul 
electric provenit de la hidro
centrala Inga, aflată în curs 
de construcție, și va avea, la 
început, o capacitate de pro
ducție de 70 000 tone pe an.

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
— Oamenii de știință de la 
Observatorul astrofizic din 
Crimeea au putut urmări 
marți zborul stației automa
te sovietice „Venus-7", aflată 
la o distanță de 160 000— 
170 000 kilometri de Pămint. 
Observațiile au fost făcute 
cu ajutorul celui mai mare 
telescop din Uniunea Sovie
tică, cu diametrul de 2,6 me
tri. Profesorul Vladimir Pro
kofiev, care a condus obser
vațiile, a făcut cunoscut co
respondentului TASS că prin 
intermediul sistemului de te
leviziune ultrasensibil insta
lat pe telescop și cu ajutorul 
unui transformator optic e- 
lectronic au putut fi văzute 
pe ecrane și fixate pe peli
culă trei poziții ale stației 
interplanetare și ultimei trep
te a rachetei purtătoare. Au 
fost determinate coordonatele 
exacte ale lui „Venus-7“ in 
trei momente diferite, la un 
interval 
tele au 
Centrul 
nare.

Stația 
nus-7",
nea Sovietică, 
zborul spre Venus.

de 2—3 minute. Da- 
fost transmise la 

de calcul și coordo-

interplanetară „Ve- 
lansată luni in Uniu- 

iși continuă

Pagube „limitate"
GENEVA 18 (Agerpres).

Comitetul O.N.U. pentru 
folosirea pașnică a teritoriilor 
submarine situate în ‘afara 
limitelor jurisdicției naționa
le s-a întrunit marți la Gene
va. El și-a exprimat îngrijo
rarea în legătură 
rea Statelor Unite 
funda în Oceanul 
anumite 
letale.

După 
purtător 
tul elaborează textul 
protest pe care îl 
secretarului general 
U Thant.

Solicitat să dea 
în legătură cu 
gazelor în Atlantic, reprezen
tantul S.U.A. în acest conn 
tet, ambasadorul Cristophei 
Phillips, a reafirmat versiu
nea oficială difuzată de 
Washington, potrivit căreia 
operațiunea de scufundare s 
gazelor nu ar comporta nici 
un pericol pentru om și că 
pagubele materiale care ar 
putea rezulta ar fi „limitate, 
temporare și minime".

cantități

cu hotărî- 
de a scu-

Atlantic 
de gaze

cum a declarat un 
de cuvînt, Comite- 

unnl 
va adresa 
al O.N.U.,

explicații 
scufundarea

Războiul costă
WASHINGTON ia (Ager

pres). — Conducerea impor
tantei centrale sindicale a 
muncitorilor din transporturi 
a elaborat la cererea Comi
siei senatoriale pentru afa
ceri externe un raport pri
vind consecințele războiului 
din Vietnam asupra economi
ei Statelor Unite. Documen
tul citează, printre cele mai 
grave dintre aceste consecin
țe, risipa forței de muncă, re
ducerea salariului real al 
muncitorilor și intensificarea 
șomajului. Raportul indică și 
costul estimativ al războiu
lui de la declanșarea sa și 
pînă în prezent: peste 150 
miliarde dolari.

Incidente rasiale 
în S.U.A.

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — O serie de inciden
te rasiale s-au 
luni în diferite orașe 
S.U.A. In orașele Hollywood, 
Pompano Beach și Dania, din 
Florida, situate în apropiere 
de Miami Beach, au avut 
loc ciocniri Între poliție și 
grupuri ale populației de cu
loare. Tulburările au izbuc
nit după asas "area de către 
un polițist a unui tînăr de 
culoare. Ciocnirile s-au sol
dat cu răniți, iar poliția s 
operat arestări. Aproximativ 
85 de persoane au fost, ie 
asemenea, arestate în cursul 
unor incidente similare la 
Waterbury (Connecticut), ’-ar 
la Beloit (Wisconsin) poliția 
a recurs la utilizarea gazelor 
lacrimogene pentru a împrăș
tia grupurile de demonstranți 
negri. în Omaha, principalul 
oraș al statului Nebraska, 
poliția a acționat duminică 
seara împotriva unui grup al 
populației de culoare, sub 
pretextul tulburării ordinii 
publice, arestînd mai multe 
persoane.

înregistrat
*n

©patul —» Intreprlnflerea poligrafica Hunedoara — Subunitatea Petroșani «0 369
V


