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MAREA SĂRBĂTOARE
Semnificația plină

a gestului

cres- 
ca re a re

mineresc

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 

pe primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveyda

Se extind
tehnologiile 

moderne
Dinamica ascendentă a ca

pacităților de producție ale mi
nelor Văii Jiului presupune 
o intensă preocupare pe linia 
extinderii tehnologiilor mo
derne de extracție, a meca
nizării principalelor operații 
de la fronturile de lucru.

Mina Lupeni va fi — după 
Paroșeni —a doua unitate din 
bazin care va beneficia de 
roadele complexului de aba
taj. de tăiere și susținere me
canizată. Un complex de 
tipul II OMKT-10 va lucra 
într-un abataj frontal de pe 
stratul 5, blocul IV.

Apropierea măreței sărbă
tori a Eliberării a făcut ca, 
în ultimele zile, să se inten
sifice lucrările de introducere 
a complexului de abataj res
pectiv. Deja sîmbăta care a 
trecut se aflau montate 30 
dintre secțiile complexului. 
Se preconizează ca. în ulti
mele zile ale lunii curente, 
frontul prevăzut cu noua și 
moderna tehnologie să produ
că în plin.

Model de corectitudine, de disciplină, bun meseriaș, 
strungarul comunist Florea Măciucă de Ia U.U.M.P. e și un 
bun îndrumător profesional.

Iată-1 în clișeu, împreună cu harnicul ucenic Dumitru 
Ciovîrnache împărtășindu-i „secrete1- din arta strungăriei.

Foto : Ion L1CIU

DEZBATEREA
ACTIVITĂȚII IDEOLOGICE

STATUTARĂ CANTITATIV, 
NESTATUTARĂ CALITATIV

Aprecierea deosebită, ridicată 
pe treptele unor înalte conside
rații ale respectului, stimei și 
recunoștinței de care se bucură 
în societatea noastră personalul 
medical este, fără îndoială, 
prima constatare pe care tre
buie să o emitem atunci cînd 
prin filtrul analizei privim ac
tivitatea unui colectiv de me
dici. Intr-o asemenea apreciere 
vedem judecata de valoare a 
opiniei publice răsfrîntă sub 
forma celui mai prețios onora
riu moral pe care-1 poate cîș- 
tiga o profesiune. Am făcut a- 
ceastă precizare deoarece Sn 
sfera de referințe asupra^ pro
fesiei medicilor nu o dală sînt 
vehiculate idei subiective. l’pJ 
site de argumente veridice, 
născute. în majoritatea cazu
rilor. din grava necunoaștere a 
adevăratelor stări de lucruri. 
Fără pretenția de a contribui 
— pe această cale — la lărgi
rea perimetrului de calități ale 
medicilor, amintim o altă pre
cizare, făcută cu un prilej an
terior, și anume că, tocmai în 
puterea de a depăși aceste idei 
subiective constă încă una din 
calitățile meritorii ale discipo
lilor lui Hippocrat. Posesor al 
unei conștiințe profesionale dc- 
săvîrșite, medicul societății so
cialiste este un militant activ

pentru promovarea principiilor 
umanismului și echității socia
le — trăsături proprii orîndui- 
rii noastre — pentru combate
rea oricăror mentalități născu
te, așa cum spuneam, din necu- 
noștință, a oricăror aprecieri 
sau judecăți subiective care 
aduc deservicii atît profesiunii 
în sine cît și climatului optim 
de împlinire a nobilei meserii.

Cu siguranță aceste dezide
rate — promovarea umanismu
lui. a echității sociale, combate
rea mentalităților legate de re
lația medic-pacient — consti
tuie subiectul unor permanente 
dezbateri intime, în conștiința 
fiecărui medic, dezbateri în
cepute din clipa în care, admis 
în sînul acestei familii, medi
cul se angajează în modul cel 
mai solemn de a-și consacra 
viața „în serviciul Umanității-'. 
Neîndoios, acolo unde aceste 
dezbateri depășesc cadrul strict 
personal, iar conținutul lor 
împrumută valențe izvorîte din- 
tr-o dezbatere largă, principia
lă, rezultatele cîștigă un plus 
de eficiență, care va aduce 
după sine, implicit, un plus 
de aprecieri, de respect și sti-

I. MUSTAȚA
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SPORT
® Jiul învinsă de U.T.A. în a-

vanpremiera campionatului

• AR FI DE DORIT — Notă

• „Nu avem o echipă pentru ul
timele locuri !“

• Handbaliștii de la Știința în
așteptarea startului
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Intilnireo cu necunoscutul, 
una din acele „senzații tari" 
de care avem nevoie pentru 
a verifica curajul, reacția fi
zică și psihică atunci cînd ne 
lipsesc ..datele" problemei tre
buie înțeleasă ca moment. Cind 
acest moment se prelungește, 
acest spațiu-temporal necunos
cut devine scena aventurii. 
Nu gustul aventurii, ci și do
rința firească a omului 
cui între munți și
undeva implantat in suflet căr
bunele, m-a făcut să doresc 
să „intru in mină". Mă inte
resa să văd „pe viu" munca 
acestor oameni din odincuri, 
muncă ce era concretizată 
în atîtea cifre ce spun foarte 
mult statisticianului și... eco
nomiei naționale, der infinit 
moi puțin profanului. Doream 
concretizarea abstractului. Și 
om obținut-o, vizitînd cea moi 
modernă mină din '/alea JiJ- 
lui, mina Paroșeni.

Echipamentul de protecție 
mi-a părut asemănător celui 
folosit de... cosmonaut! sau 
de acei ciudați exploratori so
litari ai savanelor.

k_____________

Intrarea în mină >o făcut 
cu tradiționala ridica1 e a căș
tii. Un semn de cinstire adus 
acelui dușman — prieten ol 
oamenilor, muntele. La orizon
tul 570 lucrează brigada lui 
George Deac. De cînd a ve
nit aici, George Deac a dot 
cărbune mereu peste plan. 
Depășirile pe primul semes
tru al anului se cifrează la 
18,70"’. față de plan. Deși a 
dat de un strat mai 
dificil, cu mult steril, 
totuși. brigada lui Deac 
și-o luat angajamentul să dea 
peste plan în cinstea zilei 
de 23 August, 600 tone de căr
bune, angajament care va fi 
realizat și depășit. O parte 
din brigada lui Deac lucrea
ză la combina KS-1 K de tăiere 
a cărbunelui in abataj. Ne 
depărtăm de combină. în spa
tele nostru, cadrele pășitoare 
ale complexului de susținere 
și tăiere mecanizată stringeau 
ca într-o gheară peretele de 
cărbune.

Lucian STROCHI I
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Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, a 
primit, marți dimineața, pe 
primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveyda.

La întrevedere au luat par
te Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Alexan
dru Boabă, ambasadorul țării 
noastre la Teheran.

Au participat Sadegh Sadrieh, 
ambasadorul Iranului la Bucu
rești, Abbas Nayeri, ambasa
dor, director general al aface
rilor economice din Ministerul 
Afacerilor Externe al Iranului, 
Ahmad Ardalan, ambasador, 
director al celui de-al doilea 
Departament politic din același 
minister.

Cu acest prilej, primul minis
tru Amir Abbas Hoveyda a 
transmis președintelui Consiliu
lui de Stat. Nicolae Ceaușescu, 
un cordial mesaj de prietenie 
din partea Șahinșahului Iranu
lui, Mohamad Reza Pahlavi 
Aryamehr. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat calde 
mulțumiri pentru acest mesaj 
și l-a rugat la rîndul său, pe 
primul ministru iranian să 
transmită Șahinșahului Iranu

lui urările sale de sănătate și 
fericire.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc între președintele Con
siliului de Stat și șeful guver
nului iranian a fost subliniată 
cu satisfacție evoluția pozitivă 
a relațiilor bilaterale, relații 
bazate pe o îndelungată tradi
ție de prietenie între poporul 
român și poporul iranian. De 
asemenea, s-a exprimat hotă- 
rîrea comună de a dezvolta în 
continuare legăturile multilate
rale între cele două țări, rele- 
vîndu-se posibilitățile largi ce 
există pentru lărgirea și diver
sificarea lor.

Totodată, au fost abordate 
unele probleme internaționale 
de interes comun, evidențiin- 
du-se dorința României și Ira
nului de a-și aduce și în vii
tor contribuția la promovarea 
colaborării între popoare, la 
lichidarea focarelor de încor

dare internațională, la instau
rarea unui climat de pace, da 
încredere și cooperare inter
națională.

întrevederea a avnt loc în- 
•tr-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate.

După convorbire, președinte
le Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a reținut la dejun 
pe primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveyda.

Au luat parte Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministru] afacerilor 
externe, precum și celelalte 
persoane oficiale române Și 
iraniene care au participat la 
primire.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, s-a toastat în sănăta
tea celor doi șefi de state, pen
tru dezvoltarea prieteniei și co
laborării româno-iraniene.

Convorbiri între delegația
Partidului Comunist Român,

Minerul comunist Viorel 
Chinezu a muncit timp de 16 
ani în cadrul aceluiași sector. 
In acest răstimp în viața și 
activitatea colectivului E.M. 
Lupeni s-au petrecut multe e- 
venimente importante care 
au răspîndit faima minerilor 
de aici. Ei sînt aceia care prin 
hărnicie și roade., bogate în 
muncă au cucerii de 4 ori 
drapelul de unitate fruntașă 
pe ramură. De fapt minerii 
din Lupeni au o performanță 
greu de egalat. Cucerirea de 
trei ori consecutiv a acestui 
trofeu atît de mult rivnit de 
colectivele miniere. La înfăp
tuirea tuturor succeselor do- 
bindite de minerii din Lupeni 
in ultimii 16 ani și-a adus păr
ticica lui de contribuție și co
munistul Viorel Chinezu. De 
numele brigăzii sale sînt le
gate multe din căile de trans-

Satisfacția 

datoriei

împlinite
port subteran ale minei pe 
care s-au scurs spre ziuă flu
vii de cărbune.

In ziua de 1 august a.c. Vio
rel Chinezu, unul din vetera
nii minei, a ieșit la pensie. 
Cineva a avut curiozitatea să 
facă un mic bilanț al activi
tății desfășurate de el și oa
menii lui în cei 16 ani de 
muncă Ia mină. Brigada sa a 
montat și demontat in acest 
răstimp 150 kilometri de ca
le ferată. A pietruit 63 kilo
metri de drum de fier în sub
teran. Lungimea canalelor de 
scurgere a apelor curățate și 
podite se ridică la 157 km. 
iar numărul macazelor mon
tate, demontate și reparate 
trece de 18000 bucăți. Cea mai 
mare lungime o reprezintă 
liniile reparate și galeriile 
curățate care se ridică la 
335 kilometri.

In brigada comunistului Vio
rel Chinezu munca de fieca
re zi in subteran s-a împle
tit cu aceea de formare a ti
nerilor muncitori, nu numai 
ca meseriași, ci și ca oameni 
demni ai societății noastre 
socialiste. Lăsind ștafeta con
ducerii brigăzii pe zniini bu
ne, comunistul Viorel Chine
zu a ieșit la pensie pe deplin 
satisfăcut de ceea ce. a Iqsat 
în urma sa. Așa cum se o- 
bișnuiește într-un colectiv în
chegat, călit la căldura mun
cii și colegialității, comitetul 
de partid și comitetul sindi
catului precum și conducerea 
minei au dat un cadru fes
tiv despărțirii minerului Vio
rel Chinezu de colectivul mi
nei mulțumindu-i pentru rod
nica și indelungata-i activi
tate, urîndu-i ani mulți, 
sănătate și fericire, lui și în
tregii familii. A fost poate 
unul din momentele cele mai 
emoționante din viața lui 
Viorel Chinezu.

Un control tehnic la înălțime.

condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

și delegația Partidolui Comunist 
din Spania, condusă de tovorăsul

Santiago
Marți, la sediul C.C. al P.C.R., 

au avut loc convorbiri intre de
legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R., și delegația 
Partidului Comunist din Spania, 
condusă de tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al 
P.C.S.

Din partea spaniolă au parti
cipat tovarășii • Santiago Alva
rez. Ramon Mendezona, Juan 
Calanda și Mauricio Perez, 
membri ai Comitetului Executiv 
ai P.C.S.. iar din partea româ
nă tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.,;

Gheorghe Stoica, membru al Co
mitetului Exectiv al C.G. al 
P.C.R., Mihai Dalea și Miu Do- 
brescu. membri supleanți ai Co
mitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R. ’

Cu acest prilej s-au făcut in
formări reciproce privind acti
vitatea și preocupările celor do
uă partide, precum și un schimb 
de păreri asupra problemelor 
actuale ale luptei revoluționa
re, antiimperialistc, ale mișcă
rii comuniste și muncitorești, 
ale situației internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-un spirit de caldă prietenie 
și solidaritate internaționalistă.

SEARĂ „ENESCU"
® 
® 
® 
® 
® 
® 
®

La clubul sindicatelor din Lonea, în sala cercului de 
artă plastică, va avea loc azi la ora 18, o seară muzicală 
închinată marelui compozitor român, violonist, pianist, diri
jor și pedagog — George Enescu. Această audiție nȚuzicalâ, 
ce va cuprinde cele mai semnificative selecțiuni din creația 
arborescentă a compozitorului :are a ridicat muzica româ
nească la nivelul valorilor muzicii universale, este prilejuită 
de împlinirea a 90 de ani de la nașterea lui G. Enescu. O 
scară muzicală similară a avut loc și la clubu] sindicatelor 
din Lupeni. ieri, la ora 20.

Cum $c prezintă aprovizionarea
Si igiena piețelor din Valea Jiului?

In municipiul Petroșani, ne
cesarul de legume și fructe 
pentru populație, este asigurat 
de unitățile C.L.F., de produ
cătorii intercooperatiști și par
ticulari din localitățile hune- 
dorene și județele învecinate.

Celelalte produse agro-al-i- 
mentare de bază — pîine, car
ne, lapte, ouă, precum și de
rivatele acestora — sînt des
făcute pe piață de către unită
țile comerțului socialist și în
tr-o anumită măsură de către 
producători.

Posibilitățile de care dispune 
municipiul nostru pentru a-și 
asigura pe plan local fondu] de 
marfă, sînt reduse datorită ca
racterului său pronunțat indus
trial și reliefului mai puțin 
prielnic cui tizilor legumicole și 
creșterii pomilor fructiferi.

Cu toate acestea, organele 
locale de partid și de stat s-au 
preocupat în permanență de a- 
sigurarea unor condiții de a- 
provizonare mult îmbunătățite 
față de anii trecuți, acordînd

atenție ridicării continue a ni
velului activității comerciale pe 
baza fondului de marfă existent.

Progrese importante s-au fă
cut și în domeniul servirii popu
lației, deși aici este necesar să

pere, 1 t prune, 43 000 ouă etc.
In medie, zilnic, depozitul 

G.L.F, din Petroșani desface pc 
rețea între 80—100 tone de 
marfă, ceea ce ilustrează că a- 
provizionarea populației cu le-

RAID-ANCHETÂ
se facă mai mult!

Pentru a ne da . seama ce 
cantități de produse se solicită 
pentru consumul populației, am 
urmărit în ziua de 13 august, 
la Petroșani, cantitățile de le
gume și fructe intrate în de
pozitul C.L.F. și, in același 
timp, ppse în vînzare prin u- 
nitâțile comerciale și piață.

Din situația înregistrată, re
zultă că în 24 de orc, au intrat 
și au ieșit din depozit 10 t 
castraveți, 10 l roșii, 11 t ar* 
dei gras. 500 kg ardei iute, 50 t 
ceapă uscată, 15 t varză, 30 t 
cartofi, 2,5 t fasole verde, 2 t 
morcovi, 15 t pepeni verzi, 3 t

gume și fructe în acest sezon 
este satisfăcătoare, iar condu
cerea C.L.F. Petroșani se preo
cupă în mod corespunzător de 
această problemă.

Dacă la aceste cantități a- 
dăugăm și produsele furnizate 
de I.A.S. și intercooperatori, 
imaginea pe care ne-o facem 
despre aprovizionare apare și 
mai completă. Este totuși sur
prinzător faptul că în condițiile 
arătate se mai întîlnesc unele 
neajunsuri de natura calității 
produselor, respectării prețuri
lor și a normelor de igienă.

Piața din orașul Lupeni, ora 
8. Aprovizionarea este satisfă

cătoare. Unitățile C.LF. ofereau 
spre vînzare obișnuitele produ
se livrate de depozitul din lo
calitate. Anumite sortimente de 
legume și fructe, dar mai ales 
strugurii, erau de proastă ca
litate.

La intrarea în piață, lista pre
țurilor era pusă la punct. Pro
ducătorii intercooperatiști și 
particulari prezenți aveau mar
fă. dar aspectul unor produse 
lăsa de dorit. Vinetele se vin
deau cu 2,50 lei kg, dar erau 
lovite, castraveții — veștejiți, 
ardeiul gras — la fel. Fasole 
verde nu se găsea decît la o 
singură vînzătoarc. Lipseau și 
fructele, foarte solicitate în a- 
ceastă perioadă. Am discutat cu 
gospodinele. Iată ce declară 
Eleonora Șilța, str. T. Vladi- 
mirescu nr. 34 '6 ..La noi se gă
sesc destul de rar păsări și 
fructe, din cauza aceasta pre-

Cornel IIOGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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„NU AVEM O ECHIPA 
PENTRU ULTIMELE LOCURI!

P:n<5 Ia începerea locului 
dintre Jiul Petroșani și 
U.T.A. au mai rămas ciiet a 
minute. Undeva intr-un colț 
al stadionului din Lupeni, 
refugiat pe .un petec' de 
umbră. un bărbat cu părul 
cărunt pricește spre drep
tunghiul de joc unde 22 de 
jucători joarte tineri iyi dis
putau cu ardoare fiecare bu
lon, încerca, parcă, să-l des
copere pe acela, care, odată 
va juca sub bagheta sa. Mă 
apropii cu oarecare sfială de 
Eugen Iordache,' antrenorul 
echipei minerilor, căci des
pre dinsui este vorba. Nu-l 
cunoscusem inaintPoate di
ferența de iirstă îmi im
pusese a- -astă stare de '.ti
nere. Amabil și chiar foarte 
volubil, prin însăși modul de 
a întreține o discul ie. noul 
„regizor" al fotbaliștilor pe- 
troșănen: ;<i ctaleasă de ia 
bun început una din Calită
țile atit de necesare omului 
care conduce: experiența 
completată de cumpătare și... 
competentă.

In preajma unui nou cam
pionat, desigur, prima între
bare nu poate fi decît i

— Cu ce șanse pornește e- 
cbipa antrenată de dumnea
voastră la drum ?

— In ciuda unor rezultate 
contradictorii, in jocurile de 
verificare (la acea oră re
zultatul jocului cu U.T.A. nu 
era cunoscut — n. n.), se 
pare că telul nostru, acela 
de a ne clasa in plutonul 
primelor 8 echipe poate fi a- 
tins. Rezolvind unele mici 
neajunsuri, in mod special 
în cadrul compartimentului 
ofensiv, unde prin plecarea 
lui Ion Constantin s-a creat 
un gol, visurile noastre se 
pot transforma în realitate.

— La cine vă gîndiți ?

\______________

— La E. Georgescu, Mul- 
țesu și Cotormani. Depinde 
de randamentul y care ii vor 
da (istăci (duminică, n. n.) și 
in zilele următoare. Poate ar 
fi fost de dorit, intrucit se 
cunoșteau prea bine intențiile 
lui Ion Constantin, să i se 
găsească din timp un înlo
cuitor. Dar, mă rog, ne corn 
strădui să o facem noi. a- 
cu m.

— Mulți din jucătorii Jiu-

5 minute cu 
Eugen Iordache

lui au o virs’ă destul dc îna
intată. Veți aduce modificări 
formației actuale pentru a în
tineri echipa ?

— Comportarea acelora ca
re au peste 27—28 de ani 
este mulțumitoare. Nu roi 
opera modificări de dragul 
de a le face. .4 cern datoria 
de a pregăti echipa de inli
ne. dar nu in detrimentul 
aceleia de astăzi. Nu aș dori 
să repet greșeala altora. Voi 
acorda în continuare credit 
acelor jucători care vor avea 
o comportare demnă de un 
fotbalist de mare performan
tă. atit pe teren cit și în afara 
iui

— i'-' I [>.11 ?
— Putem să-l numim și 

așa. Aud norhindu-se, de mul
te ori, de așa-zisele priete
nii dintre jucători și antre
nori, prietenii care determi
nă introducerea unuia sau 
altuia în formație. Eu toi fi 
cel mai bun prieten cu cei 
care înțeleg să muncească, 
care înțeleg că rezultatele se 
pot obține numai cu mult 
efort și seriozitate. Astăzi 

fotbalul trebuie să se .ghide

ze după reguli ce nu permit 
excepții. Spre satisfacția mea 
și spre lauda lor. noii met 
elevi au înțeles pină în pre
zent acest lucru, aceste prin
cipii.

— Ați poposit pc aceste me
leaguri cu aproape o lună de 
zile în urmă. Ați întîlnit aici 
un mediu propice muncii pc 
care o depuneți ?

— Absolut. Despre jucă
tori am vorbit. Conducerea 
secției, a clubului, tovarășii 
loan Karpinecz și ing. Otto 
Abraham, tovarășul vicepre
ședinte Mircea Pascu, medi
cul echipei Aurel Alărilă, și 
toți ceilalți, m-au încintat. 
Cu toții sint preocupați dc 
soarta echipei, făcind totul 
pentru a oferi condițiile cele 
mai bune de pregătire. Intre 
noi există o colaborare în cel 
mai bun înțeles al cuvintu- 
lui. Sper să. mergem și in 
viitor pe această linie.

Timpul afectat interviului 
nostru se apropie de sfirșit. 
Elevii antrenorului Eugen lor- 
dache au ieșit pe teren pen
tru a efectua încălzirea.

— Se pare că trebuie să 
vă redăm elevilor dumnea
voastră dar nu înainte de a 
vă transmite din partea citi
torilor noștri mult succes și 
cit mai multe victorii echi
pei pe care o antrenați.

— Vă mulțumesc. Și încă 
ceva. Aș dori să se știe bine 
un lucru : aici la Petroșani, 
noi nu avem o echipă pentru 
ultimele locuri 1 Razele fa
tidicei lanterne roșii nu le 
vom mai simți precum o sa
bie a lui Damocles. Jucă
torii doresc să uite acel fi
nal al campionatului trecut 
în care s-au scăldat in apele 
tulburi ale subsolului clasa
mentului diviziei A.

L. NICOLAE

Unspreiecele ps care Eugen Iordache in(en(ionează să-l arunce in „focul* noului campionat suride obiectivului to- 
tografic.

In foto, de la stingă la dreapta : medicul echipei Aurel .Măriiă. Al. Georgescu, Georgevici, Suciu, Stocker Tonca Nai- 
dm, antrenorul E. Iordache (in rindul de sus), Peronescu, Libardi, Dodu, Urmeș, E. Georgescu (în rindul de jos).

Jiul invinsâ dc U.l'.A. in avan
premiera campionatului: 1-2 (00)

Pîno Io stortul oficial al noii 
ediții a campionatului diviziei A 
la fotbal ou mai rămas foarte pu- 
puține zile. Mărturie stau, nu numai 
puținele file de colendor care 
au moi rămos pină la acea filă 
care marchează ziua de 22 au
gust, ci însăși faza avansotă de 
pregătire a majorității competi
toarelor, pofta neastimpărotă de 
fotbal a microbiștilor. Era expli
cabilă deci afluența destul de 
numeroasă a ocestor veșnic în
drăgostiți de jocul cu bolonul 
rotund înspre stadionul clin Lu
peni unde urmau să se intilneas-

câ Jiul Petroșani si ex-compioa- 
no. UTA.

Desigur cu toții erau dornici 
să asiste, in primul rind, Io un 
spectocol fotbalistic bun, și in 
al doilea rind, să aplaude victo
ria unsprezeceului care reprezin
tă pe minerii Văii Jiului în pri
mul eșalon al țării. Doleonțele, 
insă, s-au îndeplinit doar in 
porte. Elevii antrenorilor Eugen 
Iordache și Coco Dumitrescu au 
prestat un joc de buna factură 
tehnică, adeseori punctat cu fa
ze dinamice, spectaculoase. Dar

victoria a revenit echipei care 
o jucat moi simplu în otac, fă
ră să caute soluțiile cele mai 
ideale de șut, echipei care a știut 
să „desfacă" cu multă abilitate 
o opărare aglomerată. Și acea 
echipă a fost UTA. Rezultatul, 
nefavorabil băieților noștri poa
te constitui un semnal de alar
mă, dar nicidecum nu trebuie 
să decepționeze. A moi rămas 
timp, este adevărat, foarte puțin, 
pentru a remedia defectele ce 
moi persistă. Jiul a demonstrat 
chiar in acest joc că potențele 
sale sint superioare, convigindu-

Cupa României Gol ! In fine, după ce Su- 
ciu a fost ..bătut" de două 
ori, iată-| și pe excelentul 
Vidac învins de șutul lui 
Mulțescu.

ne prin calitotea jocului prestat 
multe minute in șir că știe mult 
mai mult. Cu Suciu in poartă, 
mai puțin inspirat co altădată, 
cu o linie defensivă, uneori foar
te sobră și sigură, olteori des
coperită in fața contraatacurilor 
rapide ole trioului Both — Kun 
II — Broșovschi, este explicabilă 
primireo celor două goluri. Li
nia mediană, în componenta 
Dodu-Urmeș, a dot satisfacție. 
Foorte botăioși, cei doi jucători 
au reușit să constituie, mai tot
deauna un real ojutor atit in 
apărare cit - .
altfel și-o 
primo linie 
și precise, 
porții 
Vidac.
„discutat", inointorea, 
să caute, fără prea mult noroc, 
omul de gol. Duminică, aces
ta nu a putut fi găsit, decît foar
te tirziu, în persoano tinărjlui 
Mulțescu, înlocuitorul lui E. 
Georgescu. Nu se poate afirma 
că cei 5 atoconți, plus mijloca
șul ofensiv Cotormani, întrebuin
țat și el numai în repriza secun
dă. nu își foc datoria. Libardi 
rămine același om absolut ne
cesar și foorte util echipei. Es
te, se pare, un coordonator in 
plin apogeu al corierei sale 
sportive. Peronescu, în ciuda 
vîrstei, aleargă irezistibil, dar o'e 
dota oceasto, spre deosebire de 
alte jocuri, multe din centrările sole 
nu au putut fi fructificote, oprin- 
du-se în brațele lui Vidac. Bine 
ou jucat și E. Georgescu și Nai- 
din, dar. spunem noi, lipsiți de 
acea ombiție necesară unui ata
cant de primă mină.

U.T.A., un excelent partener 
de intreceie, a demonstrat încă 
o dotă valoorea-i ridicata. O a- 
părare toarte Duna, dirijată se- 
nioral de veteranul Lereter, o li
nie de mijloc toarte laboiioasă 
și una de atac compusa din ju
cători abili și rapizi alcătuiesc 
un team ce poate și in continua
re sa aspire la un loc fruntaș in 
clasamemui primei aivizn. Lipsita 
de aportul unui pion de baza, 
Pojoni, dor întărită prin prezența 
unui jucător foorte talentat, 
Both, IU.A. a demonstrat Io Lu
peni, din plin acest lucru pe par- 
■....... 1 «te de

compania Jiu-

lui Suciu (Io acțiunile solitare | 
întreprinse de Kun II).

Repriza secundă debutează cu 
o mare ocazie ratotă de jiulistul I
E. Georgescu (Vidac s-o interpus | 
in traiectoria balonului grotie ’

............. .A." I

i

Campionatele mondiale 
de lupte libere și greco-romane

Handbalist»
de la Știința

Preparatorul Petrila — 
Victoria Călan 1-0 (0-0)

Intîlnirea dintre echipa pre
paratorilor din Petrila și cea 
a metalurgiștilor din Călan a 
lost așteptată cu un deosebit 
interes de suporterii gazdelor. 
Petrilenh, care au avut o com
portare meritorie in ediția tre
cută a -Cupei României", cînd 
au eliminat puternica divizio
nară G, Minerul din Lupeni, 
sperau în repetarea „figurii11 și 
de această dată.

Imediat după fluierul de în
cepere a partidei, se vedea că 
jucătorii petriîeni nu țin sea
ma de cartea de vizită a >as- 
p< ților și joacă de la egal la 
ecni cu ei. Dimpotrivă^ uneori 
chiar mai bine. In minutele

15, 38 și 45, Magda și Gh. Cos- 
tea ratează ocazii din cele mai 
favorabile de a deschide sco
rul. In această primă parte a 
jocului, oaspeții au șutat o 
singură dată pe spațiul porții 
gazdelor.

Repriza secundă se caracte
rizează printr-un joc extrem 
de dinamic, ambele echipe ur
mărind. înscrierea golului. Reu
șesc în cele din urmă gazdele. 
In min. 51, fundașul N. Costea 
trece cu balonul in jumătatea 
de teren a oaspeților, cen
trează în fața porții apărate 
de Hlopețehi. Șereanu inter
vine cu capul și... 1—0 pentru 
Preparatorul.

Văzîndu-se conduși, oaspeții 
fac totul pentru a nu părăsi 
terenul învinși. Egalarea însă 
nu se mai produce, în ciuda 
unor ocazii mari de gol pe ca
re Victoria Călan a reușit să 
și le creeze.

In ansamblu, echipa din Pe
trila s-a mișcat foarte bine. 
Ea a practicat un joc la va
loarea partenerului dc între
cere, obținînd o victorie pe 
deplin meritată.

In deschidere. în cadrul ace
leiași competiții Minerul Ghe- 
lar a dispus de C.F.R. Petroșani 
cu scorul de 8—0 (4—0).

s. bAloi

Știința Petroșani, învingătoare fără emoții
In actuala ediție a «Cupei 

României' la fotbal studenții au 
debutai cu o victorie categori
că în dauna echipei Liceul _E- 
caterina Tcodoroiu" din Tg. 
Jiu. Jocul a fost la discreția 
oaspeților, dar ei s-au impus 
abia din minutul 40 cînd Io
nesco a deschis scorul In con
tinuare Grizea (min. 41. 45. 47 
și 82), Știr (min. 67. 87), Do- 
brescu (min. 62) și Pănescu 
(min. 75) au făcut ca tabela 
de marcaj să se schimbe de 
încă 8 ori. indicând in final 
rezultatul de 9—0 în favoarea 
studenților.

Gazdele, cu o echipă tânără 
și neexperimentată au cedat 
treptat presiunii continue a 
studenților care și-au impus 
superioritate, din toate punc
tele de vedere. Cu toată victo
ria categorică, în jocul echipei 
Știința mai persistă o serie de 
lacune. Durata scursă de la 
reluarea antrenamentelor n-a 
reușit să asigure echipei o pre
gătire ' răspunzătoare urmînd 
ca pină la primul joc de cam- 
p:.mat să se pună un accent 
dt >'Cbit pe îmbunătățirea re- 
zis’.ențeî fizice a jucătorilor, pe 
șlefuirea clemențelor de tactică 
și tehnică.

In săptămîna aceasta, pe lîn- 
gă antrenamentele obișnuite, e- 
chipa va susține și două jocuri 
de verificare la Lupeni. cu Mi
nerul. și la Oțelul Roșu, cu 
Metalul.

In jocul de la Tg. Jiu, Știința 
a folosit următoarea echipă ! 
Berindei — Boloș, Zăvâlaș, Bur- 
nete, Dobrescu — Bîtea (min. 
50 Tismănaru), Știr — Bălă- 
neanu. Ionescu, Grizea, Făgaș 
(min. 55 Pănescu).

Jocul a fost bine condus de 
arbitru] craiovean R. Șerban.

G. I.

și in otac. Dodu de 
anunțat prezența în 
prin șuturi puternice 
expediate pe spațiul 

apărate foarte bine 
Compartimentul cel moi 

continuă,

unui reflex de ultim moment). 
Apoi urmează „perioada U.T.A. 
in care textiliștii controlează jo
cul cu destulă autoritate. In mi
nutul 49, Stocker îl „culcă" pe 
Both. Lovitura liberă este execu- | 
tată impecabil de Broșovschi, ba- * 
Ionul intră in plasă, dor ., nu este | 
gol, spun arbitrii. Parcă pentru « 
o se „răzbuna", cei doi conlu- I 
creoză admirabil in min. 52 și tot "

de

cursul celor 90 de minute 
joc disputate in 
lui.

Dar iată pe scurt filmul jocu
lui. Primele 15 minute aparțin 
minerilor care aLacă furibund. 
Chiar din primul minut Peranes- 
cu deschide seria celor 16 lovi
turi de colț (față de numai 5 ale 
orădanilor) de care vo beneficia 
pină in finol. Se părea că victo
ria nu vo scăpa acelora care 
numai in urmă cu citevo zile ce
daseră pe stadionul din Arad cu sco
rul 2-1. Libordi (min. 3), Dodu (min. 
6) și Noidin (min. 8) sint pe 
punctul de a deschide scorul, 
dor șuturile lor ocolesc de puțin 
poorto. Pe fondul dominării au
toritare o jiuliștilor, Petescu și 
Kun II (j-.t min. 7, respectiv, 12) 

rigilența lui Suciu. După 
cornere consecu- 
lui Vidac (min.

încearcă 
o serie de trei 
tive Io poarta
15) Jiul oprește brusc motoarele, 
dar nici oaspeții nu insistă. Jo
cul devine moi anost și numai 
acțiunile semnate de Libordi, 
Peronescu (min. 20), Dodu (min. 
22). E. Georgescu (min. 24). Do- 
mide (min. 31) și Broșovschi (min. 
32) trezesc tribunele din letar
gie. Ultimele 10 minute ale pri
mei reprize sint cu ceva mai in
teresante, dar golul intîrzie să 
cadă datorită intervențiilor salu
tare ale lui Vidac (Io șuturile lui 
Al. Georgescu și Libordi) și ale

Duminică, elegantul ștrand 
din Lupeni a fost din nou 
unu! din cele mai solicitate 
locuri dc agrement din Valea 
Jiului. Explicabil alunei cînd 
mercurul tcrmometrului urcă 
vertiginos, iar al apei nu sca
de sub 28 de grade.

Foto! 1. LIC1U

Broșovschi șutează din cădere pe | 
lingă Suciu : Jiul 0 — U.T.A. 1. J
Echipierii Jiului încearcă totul i 
pentru a egolo dar acțiunile lor ’ 
sint lipsite de clarviziune. O sin
gură dată, în min. 67, Libordi are 
golul in virful bocancului, dar 
i-l „suflă" Lereter. Arădanii se 
dovedesc moi siguri, inițiază ac
țiuni moi clare și concretizează 
din nou (min. 74) prin inepuiza
bilul Broșovschi : Jiul 0 — U.T.A. 
2. La acest gol o greșit întrea- . 
ga opărare a minerilor, inclusiv I 
Suciu rămos simplu spectator la ’ 
șutul textilistului. După ce in | 
min. 78 Both este pe punctul de o | 
ridico scorul, o combinoție (cum 
om r 
Mulțescu 
culos de 
Io sfirșit.

uiza- |
I.T.A. I

moi fi dorit), Peronescu - |
------ este finalizotă specia- »

ultimul (min. 81). Pîno |
Libordi mai ore o sin- „

gură dată posibilitatea de o per i 
fora poarta oospeților. dar acelos; ‘
Vidoc se opune egolării, astfe' > 
incit fluierul finol al arbitrului I 
Ștefan Mariș din Petroșani (care ' 
a conclus bine) consfințește victo- | 
ria meritată o 
Jiul 1 - U.T.A. 2.

Cei doi antrenori ou 
următoarele formații : 
Suciu — Al. Georgescu (min. 46 
M. Popescu), C „ ' ‘ '
mani), Stocker, Tonca _____,.
Dodu - Peronescu, Libardi, E. 
Georgescu (Mulțescu), Naidin. 
U.T.A. : Vidac — Kalinin (Birău), 
Lereter, Bodrojan, Popovici - 
Petescu, Broșovschi - Sima (Dum- 
breonu), Domide, Kun II, Both. |

In deschidere : Minerul Lupeni » 
(rezerve) - Jiul Petroșani (juni- I 
ori) 2-1.

oaspeților :

I
folosit
JIUL : |

Georgevici (Cotoi- | 
Tonca - Urmeș, • 

i

Nicolae LOBONȚ

SOFIA 17 (Agerpres). — Sta
dionul „Vasil Lcvski“ din Sofia 
va găzdui între 27 august șj 5 
septembrie campionatele mon
diale de lupte libere și greco- 
romane, competiție care va 
reuni peste 500 de sportivi din 
40 dc țări. La turneul de lupte 
libere vor lua parte 280 de 
concurenți, iar la ce] de lupte 
greco-romane 260.

întrecerile vor constitui o re

petiție generală în vederea Jo
curilor Olimpice de vară de la 
Munchen și vor fi transmise 
la televiziune în numeroase țări 
ale lumii.

In timpul campionatelor de la 
Sofia se vor desfășura lucră
rile Biroului federației interna
ționale de lupte, care va lua 
în discuție organizarea cupei 
„Memorialul Roger Coulon“.

(Agerpres)

în dezbatere

Numai trei săptăinîni au mai 
rămas pină la debutul echipei 
de handbal. Știința Petrușani' 
intr-o nouă ediție a campio
natului diviziei secunde. Eveni
mentul este așteptat cu inte
res de către amatorii acestui 
frumos spori, cu atit mai mult, 
cu cît întâlnirea dintre ei și 
leumul antrenat de profesorul 
Vasile Mărcuiescu a fost ami- 
nată cu aproape un an de zile. 
Motivele-sc- cunosc. După ce 
Știința lerminase turul pe locul 
2. la finele ediției 1969—1970, 
retrogradează.

Grație seriozității _-u care au 
fost privite jocurile de califi
care Petroșaniul revine pe a-, 
doua sf-enă handbalistică a 'ă- 
ri’ In urma unei recente dis-, 
cuții nvule cu profesorul-an-. 
trenor, V. Mărcnlescu îflăm că 
pregătirile au fost reluate de
ja. pentru a prezenta echipa în 
cea mai bună formă la jocul 
din 5 țeptembrie cu principala 
pretendentă la șefia seriei C.S.M. 
Reșița Sîmbătă și duminică 
studenții au oartiripat la un 
turneu de pregătire la Lugoj 
alături de formațiile Timișul 
din localitate. C.S.M Reși* i, 
Banatul Timișoara și Gloria A- 
rad. S-au jucat reprize scurte 
in care s-a urmărit numai evolu
ția jucătorilor nu și a scorului. 
In continuare. în perioada 21—24 
august echipa va participa la 
an turneu de verificare ia 
Craiova alături de alte 7 for
mații masculine din țară, din
tre care 2 sau 3 din prima di
vizie.

— Sîntem invitați și la cupa 
„Reșița 200“, ne spunea V. Măr- 
culescu. Aici vom putea veri
fica adevăratele noastre posi
bilități în compania unor e- 
chipe redutabile din prima di
vizie — Dinamo Brașov —. și 
din străinătate (echipe ceho
slovace, maghiare și iugoslave). 
Deocamdată lotul pe care-1 pre
gătesc — Loy, Marincan, Voi- 
cescu (portari). Cosma, Popovic!, 
Mastici, Dan. Ciora, Ton Con
stantin. Flețan. Lupui. Gritto, 
Paliopol. Meister (ultimii patru 
sint juniori) și ing. Ion Radu 
(un excelent coordonator și rea
lizator venit de la Oradea) — 
se prezintă destul de bine, sub 
aspect 

calorii

educafia comunistă 
a sportivilor

Teri, după-amiază. în sala mică a Casei de cultură din 
Petroșani, jucătorii, antrenorii, medicii și conducătorii echi
pelor divizonare de fotbal din municipiu, membrii comisiei 
de specialitate din cadrul C.M.E.F.S., arbitrii au participat 
la dezbaterea problemelor privind educarea în spirit comu
nist a sportivilor de performanță în lumina recentelor pro
puneri făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La ședință a fost prezent și un reprezentant al Federa
ției române de fotbal în persoana tovarășului loan Alexan- 
drescu.

valoric, datorită serio- 
manifestate de toți jtt- 
în pregătire (cîte 2—3 

antrenamente pe zi — n. nj.
In încheiere, interlocutorul 

nostru ne-a mărturisit că echi
pa pe care o antrenează va 
constitui o noutate prin jocul 
în mișcare pe care-1 va presta.

— Sperăm să evităm zona pe
riculoasă a clasamentului. Sur
prizele de genul celor de acum 
doi ani dorim să fie evitate — 
ne spunea la despărțire, tînă- 
rul antrenor.

AR FI DE DORIT
Am citit, mai acum două săp

tămâni că în județul Constanța 
există nici mai mult nici mai 
puțin de 36 de centre de ini- 

în ale înotului. Că sub 
unor antrenori de 

de
15

țierc 
îndrumarea 
specialitate și profesori 
educație fizică, în numai 
zile, puștimea învață să înoa
te ca... „puii" de pește. Așa 
cum se preconizează, pe lito
ral vor învăța în vara aceasta 
să înoate vreo 5 000 de băieți 
și fete. Cifra cuprinde numai 
pe cei ce învață înotul în mod 
organizat, la centre. Stau și

mă întreb: oare citi copii 
Valea Jiului învață înotul 
îndrumare competentă și 
mod organizat ? Să tot fie

NOTĂ
cîțiva la Lupeni. De altfel, 
deocamdată, la Lupeni e ștran
dul cel mai bine amenajat din 
Vale. Meritul, că lupenenii au

o asemenea bază sportivă, a- 
pariine tovarășului Victor Ar- 
delcanu. directorul preparației. 
I] mai subliniem însă încă o 
dală deoarece merită cu pri
sosință, mai ales că iniția:iva 
sa parc să fi devenit molipsi
toare. Ștrandul din Lupeni e 
o bijuterie. Vestiarele, cabine
le, chioșcul cu răcoritoare, lo
curile de joacă pentru copii,CUpU, 
totul dovedește spirit gospodă
resc. . .........
vine
un fapt pozitiv. Spre buc'., --u 
iubitorilor de înot anul acesta 
poate fi numii anul amenajă
rilor de ștranduri. Tn îndelun
ga ta-i existență, orașul Pe’ro- 
șan: nu a avut nici o bază 
sportivă de acest gen. Va avea 
in curînd tivi. Unul în cartie
rul Aerooort cu apă termală, 
altul, acesta e termmat. lîneă 
depozitul dc materiale Varnî- 
ța. iar al treilea lingă școala 
generală nr 4. Ștrandu] din 
Petrila e mai vechi dar ab;a 
acum e în mediul acvatic în 
adevăratul înțeles al cuvântu
lui. Felicitări sincere celor ce 
au avut inițiativa de a crea 
aceste plăcute baze sportive 
Și de agrement atit de mult 
dorite și așteptate de mii de 
locuitori din aceste două im
portante orașe ale Văii Jiului. 
Felicitări și oamenilor muncii, 
pensionarilor, tinerilor și elevi
lor care au muncit fără preget, 
fn mod voluntar la amenaja-» 
rea ștrandurilor. Dar oriei’ de 
mult am vrea, natura și con
dițiile climaterice ale Văii Jiu
lui nu permit decît o scurtă 
perioadă practicarea înotului 
în aer liber. Dacă s-ar amena
ja un ștrand acoperit, arest 
sport ar putea fi practicat 12 
luni din., douăsprezece rite 
arc anul. Există însă acest dacă 
Ș’ soerăm 
rioadă. să-i 
nu mai fie.

Să revenim însă la ideea 
centrelor de inițiere înotului. 
Se hresupunem că în I 
asociație sportivă, ce i 
un ștrand, se găsesc și 
cători ?i înotului care 
să-i iniț'c-* pe cop’.i în 
sport A” f-, -’r dorit să se în
ceapă aceste cnrsnri cît tim
pul î.nrâ o permite, iar ceea 
ce facem acum să fie drept 
trambulină pentru viitor.

?ust și fantezie. Se cu- 
însâ să mai subliniem

ca peste 
zicem un

o pc- 
an. să

fiecare 
posedă 
cunos- 
doreso 

i acest

D. CRIȘAN
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Dezbaterea activității ideologice TV
ll'rmarî din pag. 1) 

mâ față de această profesie cu 
u proLict:., ' xă u--l de
complexa. Cadrul cc.’ mai p.'- 
Ir". ;t ?cr: : . d
batere largă 11 constituie. in 
primai rind. adunarea genera u 
a Cigani.ai-ei de partid — fo
rul suprem al comuniștilor, 
tribun. menită să ia în dezba
tere. in noia deplinei princi
pialități. în spirit critic și au
tocritic, tonte . ile manifestări 
smgulare. toate abaterile de la 
ncrmele deontologici medicale 
pentru a --rea in colectivul de 
muncă al spi\ ului, policlinicii 
■au farmaciei un climat de 
muncă din cel mai sănătos.

Cu timp in urmă, in termeni 
foarte prudenți, un medic, a- 
fept al socialismului, exprima 
necesit ițea desf .nțării exploa
tării omului de către om. vi- 
'înd prin aceasta un prim pas 
înspre sănătatea morală a um..- 
nității. Lichîdind această ra
cilă, țara noastră se află acum 
pe calea înlăturării inechității 
sociale. Este un pas uriaș pe - 
iru realizarea căruia aportul 
medicului este indispensabil. 
Mai mult chiar, cunoscute fiind 
principiile nobile în virtutea 
cărora își închină întreaga ac
tivitate unui scop umanitar, a- 
portul medicului la înlătura
rea inechităților de orice na
tură care se mai manifestă de
vine o obligație, o primă înda
torire ce-și găsește izvorul în 
normele eticii noi. comuniste, 
promovate tot mai mult in a- 
< castă etapă.

Omul este perfectibil. Medi
cul, prin înclinația sa, prin pre
ocupările sale multiple se află 
permanent pe calea perfect ionă- 
fi> profesionale. Medicul comu
nist, ca posesor al unei înalte 
■conștiințe socialiste, este mili
tantul chemat să combată orice 
inechitate manifestată pe plan 
social, iar în sfera lui de preo
cupări profesionale, să promo
veze o atitudine înaintată față 
de muncă, să combată actele 
singulare de mercantilism, fap
te care întrețin și cultivă men
talități ale unor vremuri trecu
te.

Există, în cele de mai sus, 
numeroase subiecte care se pot 
înscrie în cadrul unei dezbateri 
ideologice. conferindu-i res
ponsabilitatea cuvenită, între
gind prin aceasta dezbaterile 
proprii fiecărui medic. Cu con
vingerea că în adunarea gene
rală a organizației de partid a 
unităților medicale din Lupeni 
vcm asista la o asemenea dez
batere. ne-am deplasat aici, 
avînd legitima dorință de a 
relata, prin intermediul ziaru
lui. tot ce poate constitui un

exemplu demn de însușit din 
activitatea acestui experimen
tat colectiv, din preocupările 
organizației de partid a medi
cilor. Opțiunea noastră a fost 
i nf-.rmr'.â ..scultind informa
rea prezentată în fața adună
rii dc către dr. Ion Mesteacăn, 
sex .ciurul organizației de bază, 
din care a reieșit că există încă 
. ct. tunsuri în activitatea unor 
salariați — medici — față de 
care nu a fost adoptată atitu
dinea ce sc cuvenea. Critic.le 
formulate in informare — voit 
combative dar... fără adresă, 
făcute i modul .el mai gene
ral pasibil — u au -limit in- 
icresul celor prezenli. nu iu 
stimulat spiritul de combati
vitate propriu unei adunări 
generale de partid astfel că 
puținele discuții ce au urmat, 
au fost străbătute de o vizibi
lă notă de formalism. De alt
fel. pentru argumentarea noas
tră este suficient să amintim 
că din numărul total de 63 
membri de partid, cit numără 
organizația, doar... doi medici 
.iu participat la discuții. Cei
lalți înscriși la cuvînt — o 
soră medicală, un lăcătuș (mem
bri de partid) și trei invitați — 
nu puteau să confere adunării 
c drul necesar unei dezbateri 
ideologice dc însemnătatea ce
lor care se desfășoară în pre
zent, in întreaga țară. Din do
rința de a-și exprima adeziu
nea la programul elaborat pen
tru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice. de educare 
comunistă a tuturor oamenilor 
muncii, invitații la adunare 
s-au prezentat la un nivel sa
tisfăcător. aducând cu sine ho- 
tărirea și a altor salariați de a 
se alătura preocupărilor gene
rale de făurire a unui om nou. 
cu o înaltă conștiință socialis
tă. Ce concluzie putem trage, 
insă, din... neparticiparea la 
discuții a celor care trebuiau 
in primul rînd. să confere adu
nării generale caracterul de 
tribună a unei dezbateri ideo
logice ?

Dintr-o dorință greșit înțe
leasă, de a prezenta, după cum 
am amintit o informare voit 
combativă, cci prezență in sală 
au ascultat mai multe afirma
ții despre lipsuri in activitatea 
unor medici care nu caracteri
zează nici pe departe activitatea 
de ansamblu a colectivului. 
Numeroși oameni ai muncii dm 
orașul Lupeni ne-au relatat 
prin scrisori recunoștința lor 
față de personalul medica] care 
activează pe raza acestui oraș. 
Cu toate acestea, există și li
nele manifestări izolate, contra
re eticii comuniste, nu atit de 
grave pe cit s-a afirmat în in
formare dar care trebu e

curmate, pentru întronarea u- 
iui climat de muncă și mai 

sănătos, pentru ridicarea pe 
noi trepte a relației medic-pa- 
cient, medic-societate. 
acc.ste deziderate era 
să fie orientată dezbatere,, adu
nării generale pentru ca în- 
ir-adcvăr, așa cum se afirma 
in informare, organizația de 
ba>ă să contribuie nemijlocit 
la promovarea valorilor deon
tologiei medicale, a principii
lor clicii comuniste, la dezvol
tarea in rîndul cadrelor medi
cale a unor convingeri și a 
unei atitudini înaintate, or'prii 
omului nou. cu 
știință

$i-a 
punct 
narea 
nizații

O
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înspre
necesar

con-

avem 
medici 

prodigioasă 
prin

o înaltă 
socialistă, 
atins, oare, scopul, 
dc vedere calitativ, 
generală a acestei < 
de bază?

întrebare căreia,
con v i n g crea, n urne roș i i 
care desfășoară o 
activitate profesiona’n și 
natura funcției o neobosită ac
tivitate de educație politico-i- 
deologică pe raza orașului Lu
peni, îi vor găsi singuri răs
punsul și vor proceda în con
secință.

Cum

I

Semnificația plină 
a gestului nimeresc

(Urmare din pag. 1)

combmâ i 
membrii I 

i Zohorio.

Tot îa o i 
lucreoză și i 
lui Constantin 
venise o o.arie (neînsemnată) 
și lăcătușul Stonciu Aurel o 

ouremediose p'ompt. Cind 
plecat, combina lucro...

Kalman Geza și brigada 
lui lucra la o combină PK-7 
pentru pregătireo unui panou 
al abatajului frontal 6135.

Cu un deget metolic, com
bino ..pipăia peretele de căr
bune din față. Am asemănat 
gestul acesto aproape umori, 
al mașinii cu gestul olit de 
inocent al copilului care atin
ge cu degetul stratul de fu
ningine pentru a-și privi 
uluit degetul. Atito 
acest „copil teribil'' 
nu face un gest

cuvintele 
trod i-

de șef
o-

-:-'i opoi 
door că 
al minei 

pur. gratuit. 
Cărbunele desprins din stratul 
de cărbune era așteptat 
broțe metalice, lacome 
meni unor mandibule și. 
line, 
portorului TR. 
afară, spre

la despărțire, minerii 
urot ..Noroc bun". Eu

de 
ase- 

in 
aruncat pe bonda trons- 

Și de acolo, 
oltă lumină...

ne-au 
mi-am 

luat rămos bun cu acele cuvin

te intrate aproape in stereo-

tipia limbajului, co o pauză 
a iui : ,.La revedere". înso
țitorul m-a „conlrapunctat" : 

aici se spune „Noroc bun". Nu 
ești pe bulevard. In 
lui ghiceom una din 
țiile minei.

In biroul ajutorului
de sector, Ion Dumitrescu 
junsesem la... cifre. Ziua de 
23 August era cinstită cu... 
noi depășiri de plan. Kalman 
Geza și-a depășit planul pină 
ocum cu 9,25 Io sută. Con
stantin Zoharia cu 7 Io sută. 
„Traduse" in cărbune, aceste 
depășiri inseamnă mii de tone.

Am părăsit explootarea cu 
convingereo fermă că ccest 
colectiv a știut să-și mobili
zeze toote forțele pentru ca 
ziua măreței sărbători o eli
berării să nu oibă pentru ei 
door semnificoțio obișnuită ; a- 
cestei semnificații i se aducea 
una nouă : moteriolizorea bu

curiilor lor. A intimpino sărbă
toarea întregului popor cu o 

sărbătoare a 

tale in inima 

de muncești, 
semnificotiv 

tea gesturi

ta. a imp 

colectivului 

Iotă cel

„gest" dintre 
semnificative.

(Urmare din nr. 6 776)

in sfirșit, 
a anulat 

favora- 
recunoscind 

actului de pro- 
Hughes pentru 
lui Maheu din 
afacerilor și

La 19 decembrie, 
judecătorul Babcoc 
verdictul provizoriu, 
bil iui Maheu, 
autenticitatea 
cură dat de 
îndepărtarea 
administrația
bunurilor sale pe care le de
ținea în Nevada. Se preciza, 
ce e drept, că sentința nu 
exclude dreptul lui Maheu 
de a face eventual recurs.

Și Maheu nu a dezarmat. 
El a depus aproape imediat 
o nouă plingere, despre care au 
apărut, pe la jumătatea lui ia
nuarie. ecouri în presa ameri
cană. Maheu protesta împo
triva îndepărtării sale din 
administrația bunurilor, care 
nu putea fi decisă, afirma el. 
decît de Hughes in persoană. 
In caz contrar pretindea des
păgubiri în valoare de 50 mi
lioane dolari. Tribunalul a 
judecat plingerea ca admisi
bilă și a cerut prezența per
sonală a lui Howard Hughes. 
Dar. in același timp, tribu
nalul a acceptai și acțiunea 
Iui ..Hughes Tool" cerind res
pingerea revendicărilor soli
citate de Maheu.

La 1 iunie, revista-magazin 
..Look'. <are apare intr-un ti-

18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Vnivcrsal-șotron" 
enciclopedie pentru 
Pii.
Mult e dulce 
moașă.
Cinlă Ștefania Ilareș. 
Cronica marilor reali
zări în intimpinarea zi
lei de 23 August. 
Tragerea Pronoexpres.
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul dc seară. 
20.00

18.25

18,40
18,50

19,10
19,20

20,40

20,50

22,3(1

23,00

23,15

Ancheta TV : „Comunis
tul" dc Eugen Mândrie. 
Melodiile serii.
Tele-cinemateca: „O-
thello". Un film reali
zat și interpretat dc 
Orson Welles. Premieră 
ne țară.
Teleglob : U.R.S.S. — 
Itinerar leton.
Pagini îndrăgite din o- 
perete în interpretarea 
soliștilor Elisabeta Nt- 
« uke-Cartiș.
Voicu. Geoi
Soleriu, Maria Slătina- 
ru, Vasile Mo'doveanu. 
Cornel Finățoanu.
Telejurnalul de n<»a

din Valea

E. M. Lonea

lelon 11135. librăria nr. 10 Deva, telefon 12735, librăria

bune 
pie- 

pro- 
ade-

te în'.îm- 
băltoacă. in interior — 
de legume și fructe, 
și alte verdețuri căl- 

picioare. Afară, între

Maso rotundă CÂRTI NOI

(discuție cu autorul)

cu acest

cores-

O>

pavea a

iefon 1654.

vinete
lichi-

obeiiscuri și plăci co
tării, care imortalizea- 
aeei ani. Descrierea se

mai 
fii ai

de vedere ?
documentar .volumul este primul ghid 
de monumente, 

pe tot cuprinsul

defileul 
desfășu- 

de mare
pentru eliberarea Transilva-

1
** • ■r '' • .-ft

După-amiază in curtea căminului aparținfnd E. M. Dîlja.

I
I

Daniela ■ 
rgeta Popa- j

I 
pic. |

La clubul sindicalelor din 
Vulcan a avut loc ieri, 
la ora 17, o masă rotun
dă vu o temă care suscită 
mult interesul : „Îmbunătă
țirea condițiilor de microcli-

mat în scopul sporirii capa

cității de muncă, înlăturării 

accidentelor și îmbolnăviri

lor profesionale 

Vulcan".

se prezintă aprovizionarea
și igiena piețelor Jiului ?

(l/rniare din pag. 1)

se

de
f icc

țurile la particulari sînt foarte 
mari. Deși există lista de pre
țuri, anumiți producători nu o 
respectă și cer mai mult. Ar 
trebui să se facă ordine în a- 
cest sens".

„Nu sîntem mulțumite de pre
țurile unor produse — ne. spune 
Irina Grigore, Aleea Castanilor 
nr. 8/7. Kilogramul dc pepene 

vinde cu 3 lei la particu
lari*1,

Maria Havlicec era nemulțu
mită de calitatea mărfii, de pre
zentarea și servirea produselor. 
La C.L.F. lipsesc multe pro
duse sezoniere solicitate 
gospodine. De ce nu se 

mai mult control pe piață ?
Stăm de vorbă și cu tova

rășul Petru Coroi, administra
torul pieței din Lupeni. De la 
dînsul aflăm unele greutăți le

gate de aprovizionare, dar în 
același timp cunoaștem și preo
cupările organelor comerciale 
locale pentru rezolvarea aces
tora. Tovarășul vicepreședinte al 
consiliului popular, Victor Bra- 
șoveanu, vine în fiecare dimi
neață aici și ia măsuri pentru 
ca activitatea comercială să se 
desfășoare bine. La fel și noi 
— spune Petru Coroi — ne 
preocupăm tot timpul să ofe
rim producătorilor condiții bune 
pentru vînzare, aceasta cu sco
pul de a satisface cerințele 
populației, dar și pentru a-i a- 
trage pe producători și mai 
mult spre orașul nostru. Ne-am 
asigurat în felul acesta câțiva 

vînzători permanenți ca Victoi

Voi u. din comuna Galicea Ma
re, jud. Dolj și loan Gîrbaci 
din comuna Arcani, jud. Gorj, 
care, de la începutul sezonului 
legumicol vin în Lupeni pen- 
tru a vinde produsele lor. Greu
tăți desigur că avem, dar multe 
din ele vor fi înlăturate o dată 
cu construirea noii piețe, aștep
tată atît de mult de cumpără
tori și de vînzători.

De la Lupeni ne-am oprit 
în piața orașului Vulcan. Ora 9. 
Aprovizionarea pieței cu pro
duse legumicole .și fructe este 
foarte slabă. Excepîînd i’iva 
producători și o unitate C.L.F., 
piața era pustie. Prețurile nu 
erau afișate și aspectul mercu
rialului demonstra că pe icest 
panou nu s-a mai scris de foar
te mult timp. Dacă la Lupeni 
piața era totuși curată, aici 
predomina murdăria. Cetățenii 
erau foarte nemulțumiți de sla
ba aprovizionare .și lipsa pro
duselor, de prețurile fixate du
pă placul fiecărui vînzător.

Dc aici ne-am deplasat la 
Petrila. mai exact, în piațm.din 
Lonea. Și la această piață a- 
provizionarca era foarte slabă. 
La o masă — 3—4 vînzători 

cu cîteva fructe, roșii, 
și pepeni, așteptau să-și 
deze marfa și să plece.

Necesitatea unei piețe
punzătoare pentru populația a- 
ccstui oraș este deosebit dc ur
gentă. In acest sens organele 
locale au luat unele măsuri. Nu 
ne explicăm insă de ce se tă
răgănează realizarea pielei ?

Revenim la Petroșani. Deși e 
ora 10, aici se găsesc încă foar-
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știu: 11.00 Buletin de știri: 11,15 
Consultație juridică; 12,30 Intil- 
nirc cu melodia populară și 

13,00 Ra-

PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 
și actualități: 7.00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9.00 
Buletin de știri: 9.30 Viața căr
ților; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Folclor muzical din Cîm- 
pia Dunării; 10,30 Vreau să

interpretul preferat: 
diojurnal: 13,27 Cîntecul e pre
tutindeni:
hire: 15,00 Buletin de .știri: 15,05 
— 100 de legende românești; 
16,00 Radiojurnal: 16,33 Muzică 
ușoară: 17.00 Antena tineretu
lui; 17,30 Concert de muzică 
populară: 18,00 Orele scrii: 20,00 
Tableta de seară: 20,05 Zece 
melodii preferate: 20,40 Cintă 
Angela Moldovan: 21,00 Revista 
șlagărelor: 21,30 Bijuterii mu
zicale; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară; 22,55 Moment 
poetic: 23,00 Concert de seară 
(continuare): 24,00 Buletin de 
știri: 0,03—6.00 Estrada noc

turnă.

1-1,40 Cîhtec'e popu-

te mulți cumpărători. In zilele 
de vineri există totdeauna o 
mare afluență de cumpărători, 
fiindcă la Petroșani se polari
zează vînzarea cea mai intensă 
datorită unor factori ușor de 
înțeles. Centru) municipiului 
este în primul rînd și un cen
tru comercial. Unitățile C.L.F. 
erau aprovizionate cu toate pro
dusele livrate dc depozit. Mar
fa avea „față" comercială și 
era oarecum proaspătă, sortată 
pe calități. Cu toate acestea, 
unii vînzători nu serveau cu 
promptitudine clienții care aș
teptau prea mult la rînd. Fap
tul acesta a creat nemulțumiri 
în rîndul multor gospodine. 
Deși mercurialul era completat
ei nu oferea o imagine clară 
asupra prețurilor din ziua res
pectivă. Produsele din sectorul 
ir.tercooperatist și particular se 
vindeau cu diferențe de preț. 
Col mai mare neajuns pe care 
l-am întîlnit în ziua respectivă 
la piața din Petroșani a fost 
lipsa curățeniei atit în interior 
cît și în exterior. La intrarea 
din dreapta în hale, 
pina o 
resturi 
frunze 
cate în 
mese, cojile de ceapă uscată .se 
amestecau cu fasolea verde dar 
ofilită: hîrtii și tot felul de 
gunoaie populau spațiul liber, 
într-un cuvînt curățenia era pur 
ș: simplu ignorată. Xceastă sta
re dc lucruri, desigur că nu este 
in concordantă cu eforturile de

puse de organele municipale 
pentru ridicarea nivelului în
tregii activități comerciale. Rea
litatea intîlnită in piața de la 
Petroșani nu numai că surprin
de neplăcut, dar ea demonstrea
ză că, deși există condiții 
atit pentru aprovizionarea 

ței. cît și pentru vînzarea 
duselor, aici se practică 

seori un comerț rudimentar. 
Acest lucru se întîmplă nu pen
tru că n-ar exista condiții ca 
marfa să fie întreținută pentru 
a-și păstra mereu prospețimea.

c: pentru că cei mai multi lu
crători din comerț și vînzătorii 
particulari nu acordă atenția 
cuvenită măsurilor de igienă și 
curățenie în care trebuie pre
zentate și oferite produsele. De
sigur că în această direcție o 
mare răspundere o are admi
nistrația pieței, respectiv tova
rășul Traian Ursica, și inspec
ția comercială de la municipiu.

Slaba aprovizionare cu pro
duse întîlnită la Vulcan și Pe
trila, dovedește preocuparea in
suficientă a consiliilor populare 
și organelor comerciale locale 
pentru satisfacerea erințelor 
populației. Întrucât ne aflăm la 
începutul perioadei cind gospo
dinele din toate centrele mu
nicipiului nostru solicită din ce 
in ce mai multe cantități de 
legume și fructe pentru con
servare, se impune din partea 
tuturor organizațiilor comercia
le să acorde cea mai mare a- 
lenție aprovizionării piețelor cu 
cantitățile și sortimentele de 
produse legumicole și fructe. 
Xdministrația piețelor și inspec

ția comercială trebuie să exer
cite un control permanent pen
tru îmbunătățirea activității co
merciale din piețe, acordindu- 
se întreaga tenție igienei, res
pectării prețurilor stabilite, pre
zentării mărfurilor și servirii ci
vilizate.

■Aspectele negative întîlnite nu 
caracterizează în ansamblu ac
tivitatea comercială, din piețe, 
dar ele nici nu pot fi ignorate.

De aceea subliniem impera

tivul ca organele locale, vice
președinții comitetelor executi
ve, întregul aparat comercial și 
ceilalți factori u răspundere 
în acest sector de activitate, 
să-și facă datoria militînd ferm 
pentru înfăptuirea sar. inilor 
politico-economice trasate 
partid, pentru ridicarea 
științei lucrătorilor din comerț 
și pentru satisfacerea cerințelor 
populației din Valea Jiului, e- 
xercilînd permanent un control 
eficient, cu intransigentă fată de 
lipsuri.

organizează in ziua dc 26 august a. c., ora 9, la sediul 

exploatării

concurs penfru ocii

Foto î Ion LEONARD

de Florian încă

Difuzată de curind în librării, curtea cu titlul de 
vine să aducă un omagiu celor aproape 800 000 de 

acestui pămînt românesc cazuțâ in anii primului război mon
dial in bătăliile pentru libertatea și viitorul patriei. Avem 
in față un amplu volum de reportaj istoric, deosebit de 
interesant și antrenant, rod a! unei profunde și multilaterale 
documentări, volum conceput de autor ca un itinerar eroic 
al oștirii române în cel dinții război mondial. De fapt, cartea 
este mai mult decît un itinerar eroic, este un itinerar liric, 
„un ghid sentimental și fierbinte’ — cum îl prezintă revista 
„Săplămîna culturală a Capitalei* — al celor peste 2 000 de 
monumente, obeliscuri și plăci comemorative ridicate în me
moria vitejilor înaintași care, pe Valea Jiului și pe Olt, 
pe Mureș și pe Cerna, la Mărăști și Mărâșești, la Oituz și 
Soveja și în multe alte locuri și-au dat viața în marea în- 

din acei furtunoși ani. (Spicuim din cîteva cronici 
lucrării : ..Un stil simplu și direct, dar de o mare 
interioară, îmbracă povestirile despre faptele eroi- 
in armura luptei curajoase. cind în straiul durerii, 
mașina slavei" — Dumitru Alma.ș. „In memoriam” 
din cele mai frumoase omagii aduse eroismului ar

•leș tare 
dedicate 
vibrație 
lor cind 
când în 
est unul _ _ _____
niatei române în luptele purtate in inii de sînge, lacrimi si 
fum ui primului război mondial" — Dan Mutașcu).

După volumele „In amintirea eroilor" și .Florile recunoș
tinței". Florian Tucă se află la cea de a treia sa carte de 
evocare istorică. I-am adresat cîteva întrebări :

Apariția cărții „In memoriam" tocmai la acest începui 
de august are cumva și vreo semnifr ație nomărturisită de 

în paginile ei ?
La 6 august s-au împlinit 54 de ani dc Ia declanșarea 

marii bătălii de la Mărășești — una din cele mai glorioase 
pagini ațe istorici noastre naționale. Desigur, nu este o ci
fră rotundă, dar noi ne venerăm etern eroii. Sînt cu atît mai 
bucuros cu cit această apariție coincide și cu apropiata ani

versare a insurecției victorioase de Ia 23 August 1944 care a 
dezvoltat cu strălucire, ridicind pe o treaptă superioară, e- 
roicele tradiții străbune.

Vă inaugurați noul volum cu capitolul intitulat „DE LA 
PETROȘANI. PE JIU IN JOS". Ați vrea sâ ne dezvăluiți 
motivul jxtntru caic- in epeți lungul „itinerar eroic" 
punct geografic ?

Deoarece aici, pe aceste plaiuri hunedorene, in
Merișor. la Petroșani. Vulcan și in alte locuri s-au 
rat in toamna anului 1916 unele din primele acțiuni 
amploare ale armatei române 
nici de sub jugul austro-ungar.

Pe lingă calitățile ei literare de netăgăduit, lucrarea are 
și o incontestabilă valoare documentară. Ce ați dori sâ relie
fați din acest punct

Sub aspect pur
a) celor peste 2 mm 
meinorative risipite 

ză eroismul și jertfele românești din 
sprijină pe o documentare riguroasă, la fala locului, și pe 

o asiduă muncă de informare desfășurată timp de mai bine 
de patru ani.

Ar fi interesant sâ vă aflăm părerea dacă ați urmărit 
in primul rind să faceți literatura în această carte sau să 

puneți la îndemîna cititorului un volum de autentică valoare 
ocumentarâ ?

Și una. și alta. In ce măsură insă am reușit, las să apre
cieze cititorii.

Ce mesaj socotiți că transmite întîi dc toate cartea ge
nerației do azi și celor viitoare ?

După mine, același mesaj pe care il conțin inseși mo
numentele Ia care se ret eră. Cunoscând eroismul, jertfele 
înaintașilor în luptele pentru apărarea ființei naționale a 
poporului nostru, pentru libertatea si fericirea patriei, vom 
ști și să cinstim mai bine acest trecut, și sâ prețuim pre
zentul socialist, să facem lotul pentru înflorirea și prosperi
tatea României. Totodată, cartea este o invitație Ia drume
ție deopotrivă pentru virstnici și tineri

acțiunile in- 
aici 

și pe cea a Iui 
punindu-1 la o chel- 
239 milioane dolari, 
ieși el oare din a-

de aproximativ 8 inilioa- 
de exemplare, a publicat 
lung articol relatînd cu 
de amănunte „Istoria au-

raj 
ne 
un 
lux
lenticâ a lui Howard Hughes". 
Acest titlu, etalat pe copertă, 
denota o intenție polemică e- 
videntă : contrar tuturor pu
blicațiilor precedence, poves
tirea „dispariției inopinate" a 
miliardarului din Las Vegas 
era prezentată într-un ton a- 
propiat de optica intereselor 
lui Maheu. O mulțime de fap
te defavorabile acestuia erau 
omise, .Look" consultindu-1 
chiar pe cel in cauză in ches
tiunile esențiale ale conflic
tului; bineînțeles acesta a re
luat versiunea pe care inter

ose zadarnic s-o acrediteze 
și conform căreia veritabilii 
responsabili ai conflictului ar 
fi managerii firmei .Hughes 
Tool", cu Davis in frunte. 
„Look" mergea pină acolo in
cit promitea noi revelații a- 
supra vieții private a lui Hu
ghes — în cazul in care Davis 
ar continua să-l atace pe 
heu.

Referindu-se de fapt, la 
lorilățile din Las Vegas,
vista sugera, de asemenea, 
inenagerilor lui ..Hughes Tool" 
să nu urmărească cu prea 
mare insistență personalul le
gal de Maheu prin diferite a- 
faceri, sau pur si simplu an
gajat in timpul in ore el era

Ma-

au-
re-

la putere. In ceea ce-l privea 
pe Hughes, .Look ocupa a- 
proape aceeași poziție pe care 
o avea față de acesta Maheu 
însuși : miliardarul ar fi fost 
grav bolnav și nimeni nu poa
te ști care mai este starea 
sănătății Iui la ora actuală. 
Mai mult, bietul om ar avea 
mari neplăceri,
tentate împotriva lui 
socotind-o 
Maheu — 
tuială de 
Ar putea
cest impas? Mai ales că scum
pa lui soție îl părăsise... Sau, 
de fapt, divorțul nefiind încă 
pronunțat, pasărea se va în
toarce Ia cuibul ei ?...

Pe coperta „Look“-ului pu
teau fi admirate două por
trete ale lui Hughes: o.fo-, 
tografie făcută in 1939 — cea 
a unui tinăr zâmbind cu voio
șie — și, i 
reprezentînd 
cănos, lățos, 
înfundați in 
respectiv, o 

un semn de 
cest fel și-l reprezenta revista 
americană pe marele Hughes 
la ora actuală. Oricum, nu 
era prea ușor să verifici 1

alături, un desen 
I un băl rin moro- 
, bățos și cu ochii 

cap. Sub desenul 
dală — 1971, și 
întrebare. In a-

(Va urma)

DOUA POSTURI DE 
MAISTRU PRIN 
CIPAL MINIER

Condițiile dc angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
de ll.C.M, 914/1968 și instrucțiunile in vigoare.

Recrutează absolvente de liceu 
pentru școala postliceală de 
librării din București, cu du 

rata de un an.
Virsta 17—25 ani.

După absolvirea cursurilor, Întreprinderea Ie asigură 

posturi corespunzătoare pregătirii.

Informații suplimentare se primesc Ia sediul întreprin
derii, telefon 11597 și 11258 și la librăria nr. 8 Deva, te- 
h-lon 11135 librăria nr. 10 Deva, telefon 12735, librăria nr.
14 Hunedoara, telefon 1288 și librăria nr. 24 Petroșani, ie-

Convorbire consemnată de
N. POP.
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Cu prilejul aniversării
zilei de

23 AUGUST
PRAG A 17 — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Prisăca- 
ru, transmite : Cu prilejul apro
piatei sărbători naționale a po
porului român — Ziua de 23 
August — la Ambasada Repu
blicii Socialiste România din 
Praga a avut loc. marți, o con
ferință de presă.

Ambasadorul Teodor Haș a 
vorbit despre importanța actu
lui istoric de la 23 August, des
pre succesele obținute de oa
menii muncii din România în 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate sub con
ducerea încercată a Partidului 
Comunist Român, referindu-se 
totodată la relațiile de prietenie

și la colaborarea multilaterală 
dintre România și Cehoslovacia. Dificultățile dolaruluiIon Cotoț, ambasadorul 

R.S.R. la Budapesta, 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare

Ședința 
Comitetului 

pentru 
dezarmare

ro-

ira

sovietoamericane (S.A.L.T.)
ru.

★

La Pekin și Teheran a fost dat publicității

P. Chineză

Vietnamul de sud

și Iran

PHENIAN 17 (Agerpres). — 
In întâmpinarea sărbătorii na
ționale a României, ’a Coope
rativa agricolă de producție 
„Sambon* — ..Prietenia româ- 
no-coreeană' a avut l-ac un 
miting. Au luat cuvântul pre
ședintele cooperativei și însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Ro
mâniei la Phenian, I. Urian, 
care au subliniat- succesele ob
ținute de România de la eli
berare. relațiile prietenești, de 
strînsă colaborare, existente în
tre România și R. P. D. Co
reeană. sprijinul acordat po
porului coreean de către țai 
noastră.

O nouă ședința de lucru 
în cadrul convorbirilor

HELSINKI 17 (A erpies). — 
Delegațiile Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite la convorbirile 
pentru limitarea cursei în 
rilor strategice (S.A.LiT 
avut marți, la sediul

deî sovietice din Helsinki, o 
nouă ședință de lucru. Urmă
toarea întâlnire d’r. cadrul run
dei a cincea a convorbirilor 
S A.L.T. va avea 1 
la Ambasada Stato’.a

GENEVA 17 (Agerpres). — 
In ședința de marți a Comitetu
lui pentru dezarmare de la Ge
neva au luaț cuvin tul reprezen
tanții Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Iugoslaviei și Japoniei.

Șefii delegațiilor Bulgariei și 
Cehoslovaciei și-au consacrat 
intervențiile problemei interzi
cerii armelor bacteriologice (bi
ologice) și a toxinelor, incluzând 
această măsură în contextul 
mai larg, promovat de țările 
socialiste, al prohibirii și distru
gerii tuturor armelor de nimi
cire în masă.

Delegatul japonez a abordat 
chestiunea interzicerii tuturor 
experiențelor cu arma nucleară, 
evidențiind că, în prezent, există 
condiții pentru a se încheia un 
acord în materie.

Reprezentantul Iugoslaviei a 
prezentat, împreună cu alte 
10 state nealineate, un docu
ment de lucru cuprizînd unele 
sugestii de modificare a proiec
tului de convenție asupra arme
lor bacteriologice (biologice), a- 
vansat în comitet la 5 august

BUDAPESTA 17. — Cores
pondentul Agerpres, Alexan
dru Pin tea, transmite : La 17 
august, loan Cotoț, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, și-a 
prezentat scrisorile de acre
ditare președintelui Consiliu
lui Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare, Pal Lo- 
sonczi. La ceremonie a parti-

cipat Jozsef Marjai, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Ungare.

După prezentarea' scrisori
lor, între președintele Consi
liului Prezidențial al R. P. 
Ungare și ambasadorul
mân a avut loc o convorbite 
desfășurată într-o atmosferă 
cordială.

Vii comentarii pe marginea măsurilor economico 
financiare anunțate de președintele Nixon

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
— Măsurile economico-finan- 
ciare anunțate duminică de 
președintele Nixon au stîrnit 
vii comentarii în Statele Unite. 
Numeroase personalități scot 
în evidență carențele acestor 
măsuri și își exprimă rezerve 
în ceea ce privește eficacitatea 
lor.

„Am face mai bine dâcă am 
reduce trupele noastre din Eu
ropa și dacă ne-am ocupa de 
necesitățile interne ale Ameri-

să urmăm aceste 
a declarat sena’.o- 
McGovern, sublini- 

că impunerea

Comunicatul comun cu privire 
la stabilirea de relații diplomatice

între R.
PEKIN 17 (Agerpres). — 

Agenția China Nouă a anun
țat marți că guvernul Repu
blicii Populare Chineze și 
guvernul imperial al Iranu
lui, în conformitate cu do
rința lor comună de a dez
volta relații de prietenie in
tre cele două țări, au căzut 
de acord să stabilească re

lății diplomatice. De aseme
nea, ele au căzut de acord 
să desemneze ambasadori in 
cel mai scurt timp posibil.

Guvernul R. P. Chineze 
sprijină ferm guvernul impe
rial al Iranului in lupta sa 
justă de salvgardare a in
dependenței naționale și su-

veranității de stat, de apăra
re a resurselor sale națio
nale.

Guvernul imperial al Ira
nului recunoaște guvernul 
R. P. Chineze ca singurul 
guvern legal al Chinei, pre
cizează comunicatul comun 
dat publicității simultan Ia 
Pekin și Teheran.

In legătură cu
iordaniene

conflictul dintre oficialitățile 
rezistentăsi forțele de

palestiniene

Potrivit știrilor transmise de agenția Khaosan Pathet 
Lao, forțele patriotice laoțiene care acționează în provincia 
Xieng Kuang au scos din luptă în cursul lunii iulie 1200 
de soldați și ofițeri din rîndui efectivelor inamicului. In 
aceeași perioadă — menționează agenția — patrioții lao- 
țieni au doborât alte cinci aparate de zbor ale forțelor ina
mice.

In foto : O unitate a forțelor de eliberare laoțiene în 
drum spre Xieng Khoang.

OFENSIVA FORȚELOR PATRIOTICE
ÎN ZONA SEPTENTRIONALĂ

Opinia publică 
din Canada cere 

anularea experien
țelor nucleare 
americane din 

Insulele Aleutine

DJEDDAH 17 (Ageri 
Hassan Sabri el Kholi. repre
zentantul personal al preșe
dintelui R.A.U., a părăsit marți 
Arabia Saudită. cu destinația 
Cairo. El își încheie ia acest 
mod turneul întreprins într-o 
serie de capitale arabe, împre
ună cu Omar el Sakkaf, minis
trul de externe studii, în cali
tate de mediatori ai conflictu
lui între oficialitățile iordanie
ne și forțele de rezistență pa
lestiniene amplasate în Iorda
nia.

Această misiune, scrie agen
ția saudită de presă referin
du-se la plecarea lui Hassan 
Sabri el Kholi. „va continua 
atîta timp cit va exista posibi
litatea încheierii unu: acord 
între cele două părți".

După cum se știe, in cadrul 
ultimei etape a turneului lor, 
cei doi mediatori au prezentat 
oficialităților iordaniene și li
derilor rezistenței palestiniene 
din Iordania un memorandum 
alcătuit de R.A.U, și de Arabia 
Saudită ce conținea elementele

considerate a fi necesare pen
tru soluționarea conflictului. 
Regele Iordaniei, Hussein, a ac
ceptat in principiu prevederile 
acestuia, dar a prezentat toto
dată, celor doi diplomați o no
tă privind punctul de vedere 
iordanian în legătură cu mo
dalitățile lor de aplicare.

ferit Iordaniei în conformitate 
cu hotărîrea reuniunii la nivel 
înalt de la Khartum, abolirea 
presiunilor economice și po’.i- 
tice, încetarea ..războiului un
delor" și alte măsuri.

SAIGON 17 (Agerpres). — 
Forțele Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu continuă de 
șapte zile puternica acțiune o- 
fensivă declanșată împotriva 
bazelor militare saigoneze si
tuate în zona septentrională a 
Vietnamului de sud. După ocu
parea principalei tabere a puș
cașilor marini saigonezi, arti
leria forțelor patriotice a supus 
unui violent tir de artilerie ba
zele ..Fuller" și „Sarge*.

In aceeași zonă, s-au desfă
șurat, în cursul-ultimelor 24 de

ore, lupte între forțele de eli
berare sud-vietnameze și uni
tăți saigoneze, cea mai impor
tantă ciocnire înregistrându-se 
în apropiere de tabăra „Car
rol lu.

Operațiuni militare au mai 
avut loc în regiunea Platouri- 
lor înalte, în special într-o zo
nă la nord-est de localitatea 
Kontum și în apropiere de Da- 
lat. In același timp, în portul 
Qui Nho, la 400 km nord-est 
de Saigon a fost scufundat un 
cargou american.

OTTAWA 17 (Agerpres). — 
Opinia publică din Canada 
protestează împotriva planu
rilor Statelor Unite de a e- 
fectua noi experiențe nuclea
re în Insulele Aleutine. Or
ganizația „Coaliția canadiană 
pentru anularea experienței 
din Amchitka" a cerut guver
nului să declare Statelor U- 
nite : canadienii se pronun
ță cu hotărâre pentru anu
larea experiențelor.

împotriva experiențelor nu
cleare ale S.U.A. s-au pro
nunțat autoritățile provinciei 
Columbia britanică, precum 
și diferite organizații ob
ștești. de tineret și religioase. 
In diferite orașe ale Canadei 
se desfășoară, de asemenea, 
mitinguri de protest.

cii, în loc 
propuneri", 
rul George 
ind. totodată, 
taxei de 10 la sută la importuri 
este „inutilă și ilegală*. Credi
tul pentru sporirea numărului 
locurilor de muncă, declară 
senatorul, pare să fie „un nou 
dar făcut marelui business*.

John Letiche, profesor de e- 
conomie la Universitatea din 
California, a subliniat că „în
ghețarea salariilor și a prețuri
lor nu poate constitui o măsu
ră cu efect pe termen lung în 
apărarea poziției dolarului. Nu
mai încetarea războiului din 
Vietnam, care a cauzat în re
alitate actuala inflație, ar pu
tea reprezenta un stimulent 
crucial pentru menținerea ți
nui raport normal între salarii 
și creșterea productivității.

„Examinând mai bine lucru
rile. a declarat John Kenneth 
Galbright. profesor de econo
mie la Universitatea Harvard, 
propunerile președintelui pentru 
sporirea numărului de locuri 
de muncă sînt departe de a 
comba’e procentul ridicat al

șomajului, iar desființarea ta
xei de vînzare la automobile, 
accelerarea creditelor de in
vestiții și avansarea datei scu
tirilor de impozit pe venit sînt 
măsuri foarte ineficace pentru 
a produce o expansiune eco
nomică, deoarece ale aduc ve
nituri unor oameni care nu au 
nevoie de ele". Cit privește 
măsurile externe, majorarea cu 
10 la sută a taxelor de import 
„ar putea să declanșeze s 
rundă de măsuri de represa
lii din partea altor țări".
Milton Friedman, profesor la 

Universitatea din Chicago, a 
declarat că măsura de înghe
țare temporară a salariilor și 
prețurilor constituie „un sim
plu camuflaj pentru a ascun
de majorările de prețuri și 
nicidecum de a le preîntîmpb 
na".

Președintele celei mai 
bănci din ~
America", 
la rândul 
programul . 
Casei Albe 
limitat în 
scopuri tactice*.

mari 
S.U.A. — „Bank ofi 
A. W. Clausen, este 
său de părere că 
prezentat de șeful 

..are un caracter 
timp și urmărește

Implicații negative pentru 
exporturile

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Experții monetari vest-europeni 
s-au întîlnit luni, la Londra, 
cu adjunctul ministrului de fi
nanțe al Statelor Unite. Paul 
Voicker. pentru a studia mij
loacele de mod.ficare a siste
mului monetar interoccidental 
în urma măsurile luate de pre
ședintele Nixon. Agenția France 
Presse precizează că cei pre- 
zenți au asculta» explicațiile 
emisarului ar erican, în cadru! 
reuniunii neluîndu-se aici o ho-

europene
tărîre. La sosirea sa la Lor.-* 
dra. Paul Volcker a declarat, 
printre altele, că „trebuie să ne 
așteptăm la sch’mbâri în pari
tățile cîtorva monede, 
aurului în sistemul 
occidental a scăzut în . 
nențâ și va contmva să șcadi

Reacția generală î 
occidentală este că 
anunțate de Nixon 
implicații negative 
porturile europene, 
suprataxei de 10 la sută impu
se asupra importurilor S.U.A.

Ro'ul 
monetar 
perma-

Europa 
măsurile 

vor avea 
pentru ex- 

datorită

O puternică lovitură 
pentru 

economia
TOKIO 17. — Coresponden

tul Agerpres. Florca Țuiu, 
transmite : Măsurile anunțate 
de președintele Nixon au fost 
discutate marți, într-o ședință 
urgentă, de cabinetul japonez.

După ședință, purtătorul de 
cuvînt al cabinetului a decla
rat că guvernul nipon nu va 
renunța la politica de a men
ține actuala paritate a yenului. 
In schimb, el va acțiaaa în 
direcția îmbunătățirii progra
mului de politică economică 
pentru a face față presiunilor 
externe. Intrucît economia ni
ponă continuă să se afle în 
recesiune, a spus el. acțiunile 
S.U.A. vor fi și mai vătămă
toare. De aceea, guvernul ja
ponez a hotărât să adopte cele

japoneza
mai drastice măsuri. îndeosebi 
pe plan financiar pentru a 
impulsiona o ..revenire" econo
mică. ce se lasă prea mult aș
teptată. Guvernul japonez va 
cere, totodată S.U.A. să revină 
la normal cît mai curând posibil.

Adjunctul ministrului de fi
nanțe. Iichiro Hatoyama, a 
apreciat, la rândul său, că mă
surile americane „vor fi o 
puternică lovitură pentru eco
nomia japoneză". Cercurile in
dustriale au formulat cereri ca 
guvernul să ia contramâsurile 
cele mai severe. Deja, în cercu
rile industriașilor textiliști se 
discută că va fi suspendat pro
gramul de reducere voluntară 
a exporturilor de textile către 
S.U.A.

militare chineze

ale

re a avut o convorbire cordială, 
prietenească.

radiotehnice, realizate 
Ungară.

PEKIN. Agenția China Nouă 
anunță că la Pekin a sosit Mi
guel Barandiaran, șeful misiu
nii comerciale peruane deschise 
în capitala R. P. Chineze.

★

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani

AMMAN 17 (Agerpres). — B 
Cotidianul guvernamental io:- g 
danian „Al Rai" relevă unele g 
amănunte ale „programului de g 
acțiune" pe care regele Hussein g 
l-a înmînat membrilor misiunii § 
de mediere saudito-egiptene și g 
care definește poziția Iordaniei g 
în raporturile sale cu rezistența g 
palestiniană. Potrivit ziarului, g 
documentul insistă asupra ne- g 
cesității respectării securității g 
și suveranității Iordaniei, ga- B 
rantînd, totodată, libertatea de ■ 
acțiune fedainilor. Programul g 
de acțiune cere, de asemene j. 3 
reluarea ajutorului financiar pe ■ 
care unele state arabe l-au o-

NEW YORK. Greva docheri
lor de pe litoralul vestic al 
Statelor Unite ale Americii, de
clanșată în urmă cu două luni, 
continuă. 24 de porturi la O- 
ceanul Pacific sînt închise, iar 
aproximativ 200 de nave se află 
blocate ca urmare a refuzului 
docherilor de a începe lucrul, 
pînă cînd revendicările lor pri
vind îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață 
satisfăcute.

LIMA. Republica Peru va protesta la Națiunile Unite 
împotriva hotăririi Franței de a continua experiențele nu
cleare în Pacific, în apropierea coastelor unui grup de țări 
latino-americane, a declarat ministrul peruan al afacerilor 
externe, Edgardo Mercado Jarrin.

Pe de altă parte, contestînd afirmația ambasadorului 
francez la Lima, Guy Dorgest, că experiențele nucleare 
efectuate în Pacific nu prezintă nici un pericol pentru ță
rile din apropiere, ministrul peruan al transporturilor și 
comunicațiilor, Anibal Meza Cuadra, a menționat că există 
o coincidență între fiecare detonare a unei bombe atomice 
in Pacific și mișcările seismice din unele țări latino-ame
ricane.

Cum sînt remunerate femeile 
în raport cu bărbații în Franța

PARIS 17 (Agerpres). — 
Un raport al Institutului Na
țional de Statistică al Fran
ței pe anii 1967—1968, citat 
de cotidianul „Le Figaro", a- 
rată că salariul femeilor este 
inferior celui al bărbaților 
cu aproximativ 34 la sută. Un 
cadru feminin cu studii su
perioare este plătit cu 35 la

sută mai puțin decit un băr
bat. In ceea ce privește ca
drele cu pregătire medie, di
ferența de salariu intre cele 
două categorii de angajați 
variază intre 23 și 25 la sută. 
O muncitoare calificată ciș- 
tigă cu 33 la sută mai pu
țin decit un muncitor califi-

NEW YORK. Noul 
pendent Bahrein a 
luni în mod oficial 
lui general al O.N.U., U Thant, 
cererea de a fi primit în Or
ganizația Națiunilor Unite. Con
siliul de Securitate a fost con
vocat de urgență la ora 20,00 
G.M.T. pentru a examina ce
rerea, întrucât marți 17 august 
expiră termenul pînă la care 
trebuie să fie depuse solicită
rile de primire în O.N.U., pen
tru ca acestea să poată fi dis
cutate în cursul sesiunii Adu
nării Generale din toamnă.

stat înde- 
prezentat 

secretaru-

PEKIN. După cum informea
ză agenția China Nouă, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a făcut 
o vizită lui Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, și lui 
Penn Nouth, primul ministru 
al Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei, cu ca-

HELSINKI. întreprinderea co
mună ungaro-finlandeză „Ganc- 
Orion", cu sediul la Helsinki, 
a realizat în prima jumătate a 
anului în curs o cifră de vîn- 
zări mai mare cu 48 la sută 
față de aceeași perioadă a a- 
nului 1970, anunță agenția MTI. 
Creată în urmă cu 7 ani, între
prinderea contribuie la popu
larizarea și vînzarea în Finlan
da a unor produse electroteh
nice ■ și 
în R. P.

Vizita delegației

în R. P. Albania
TIRANA 17 (Agerpres). 

Agenția AT A informează 
Beqir Balluku. membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania, mi
nistru! apărării populare al 
R. P. Albania, a primit dele
gația militară de prietenie din 
Republica Populară Chineză, 
cor. dusă de Li Dă-șîn, membru 
supleant al Biroului Politic al 
G.C. al P. C. Chinez, șeful Di
recției generale politice a 
matei populare chineze da 
berare, care se află într-o v 
zită în Albania.

ROMA. Tratativele pentru 
semnarea unui nou contract co
lectiv între marii latifundiari și 
reprezentanții celor 30 000 de 
muncitori agricoli din provin
cia Ferrara au eșuat. Potrivit 
unei hotărâri comune a secți
ilor locale ale Confederației Ge
nerale a Muncii din Italia, Con
federației Italiene a Sindicate
lor oamenilor muncii și Uniunii 
Italiene a Muncii, muncitorii a- 
gricoli din provincia Ferrara au 
declarat grevă.

CAPETOWN. Adrian Herbert, 
supus la 25 iulie la o dublă 
trans plan tare cardio-pulmonară 
la spitalul Groote Schuur din 
Capetown, a decedat marți di
mineața. După cum s-a mai 
anunțat, operația a fost reali
zată de o echipă de medici, 
condusă de profesorul Chris
tian Barnard.

Pe malul Lacului Ba
laton, la Balatonalmadi. 
fac plajă zilnic sute de 
persoane.

La un moment dat, pan
glica îngustă de asfalt a șo
selei se întrerupe. Săgeți albe 
indică, în limbajul interna
țional al conducătorilor auto, 
un alt drum, ocolitor. După 
câteva zeci de kilometri re
vii în șoseaua principală și 
poți să-ți continui drumul. 
Dar. de data aceasta șoseaua 
este cu totul alta: cîte trei 
sau patru benzi de circula
ție, cu un desen liniar dis
tinct și un asfalt neted, care 
permite autovehiculelor atin
gerea unor viteze sporite. Si
guranța circulației este și ea 
alta : intersecțiile sînt largi, 
vizibilitatea deschisă pe dis
tanțe mari, spații de refugiu 
mai numeroase.

Apoi iar apar indicatoa
rele și un nou șantier de 
drumuri este ocolit. Călătoru
lui obișnuit pe drumurile 
Bulgariei nu-i pot scăpa a- 
ceste eforturi de investiții 
care se fac aici pentru mo
dernizarea circulației auto. 
Recent,' guvernul bulgar a 
luat hotărîrea de a se con
strui 1 000 kilometri de dru
muri noi, moderne, avînd ca
racteristicile autostrăzilor, ca
re să lege Sofia de Burgas, 
Burgas de Varna și Varna de 
Sofia. In limbajul proiectan- 
ților, acest „inel* de automa- 
gistrale poartă denumiri dis
tincte după zonele pe care le 
acoperă : „Trakia" pentru Bul
garia de sud, „Cernomorie" 
pentru litoral și ..Hemus“ 
pentru zona de nord.

..Atacul' constructorilor de 
drumuri pentru realizarea sar
cinilor acestui cincinal a și 
fost lansat: din Sofia, cele 
două cunoscute șosele 
Burgasului și Varnei — res
pectiv ale Plovdivului și Bo- 
tevgradului — au și fost des
fundate pe cîțiva kilometri. 
Excavatoare puternice, în ju
rul cărora roiesc basculante 
de mare capacitate, sapă lă
cașul patului de beton al vi
itoarelor automagistrale.

Ce fac, in timpul acesta,

cei pentru care se constru
iesc, de fapt, noile artere de 
circulație ? La Ministerul 
Transporturilor aflu că prin
cipalele argumente care au 
demonstrat necesitatea aces
tor investiții au fost oferite 
de cei ce exploatează mijloa
cele auto J în primul rând, 
starea actuală a drumurilor 
țării condiționa creșterea vi
tezei de circulație, limitind-o 
la viteze cu mult sub ne
voile economiei, iar în al doi
lea rînd, ea menționa un 
coeficient mult prea ridicat 
de defecțiuni tehnice la mij
loacele de transport care re
duceau serios capacitatea de 
lucru a parcului național. 
Desigur, au mai fost și alte 
argumente...

— Important este, ne-a de
clarat Un specialist de la Mi
nisterul Transporturilor, că 
pe baza lor s-a făcut un pas 
serios pe drumul moderni
zării transporturilor de măr
furi de la noi.

Despre acest „drum al mo
dernizării" generale a trans
porturilor economiei bulgare 
mi-a vorbit pe larg și Dra
gan Stoianov, consilier al mi
nistrului, cu prilejui vizitei 
pe oare ani făcut-o în noua 
și moderna clădire din be
ton și sticlă înălțată de cu
rând în mijlocul Sofiei.

— Ministerul nostru, ne-a 
declarat D. Stoianov, a pri
mit de la guvern sarcina ca 
în actualul cincinal să ridice 
deservirea proprie de la 25 
la sută în 1970. la 45 la sută 
in 1975. Aceasta înseamnă că 
se va micșora numărul mij
loacelor auto aflate în dota
rea beneficiarilor noștri și va 
crește numărul lor la Minis
terul Transporturilor. Două 
metode ne vor ajuta să rea
lizăm acest obiectiv ; una 
se referă la preluarea de că
tre minister a unei părți mai 
mari din investițiile acordate 
importurilor de mijloace auto, 
a doua la contractarea in con
diții reciproc avantajoase cu

beneficiarii noștri ca in 
schimbul mijloacelor auto ca
re le au în dotare, unitățile 
ministerului să le satisfacă 
nevoile de transport.

Așadar, ampla acțiune de 
concentrare lansată de cîțiva 
ani în economia bulgară a 
cuprins și sectorul transpor
turi. Dar nu numai „concen
trarea" este noutatea moder
nizării transporturilor auto 
bulgare. Consilierul ministru
lui mi-a vorbit și despre așa- 
numitul ..sistem unic de in
formare și conducere a trans
porturilor" care se elaborea
ză în prezent la minister pe 
baza unui model cconomico- 
matematic conceput de cer
cetătorii din acest domeniu 
cu scopul de a asigura o co
ordonare optimă a întregu
lui sistem de transporturi.

Acest sistem unic intern 
este astfel conceput incit să 
poată fi legat cu ușurință la 
sistemul de conteinerizare al 
țărilor socialiste din C.A.E.R. 
Sofia — București — Mosco
va, Sofia — București — Ber
lin sînt primele linii care 
demonstrează eficiența con- 
teinerizării.

„Modernizarea transporturi
lor bulgare" cuprinde, așa
dar, sfere de activitate încă 
neepuizate: în afara dotării 
cu mijloace de transport auto, 
de mare capacitate din pro
ducția indigenă, acțiunea vi
zează și construirea sau im
portul de conteinere de 10-20 
tone specializate în transpor
tul diferitelor mărfuri și asi
gurarea unor capacități de 
transport corelate, adaptate 
acestui nou mijloc care este 
eonteinerul.

Un program bogat în ca
drul căruia „inelul de auto
magistrale* își are un loc 
bine precizat oferind pers
pectiva unor transporturi mai 
rapide, la timp și în deplină 
siguranță. . .

C. AMARIȚEI
Corespondent Agerpres 
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