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L-Â PRIMIT
PE TOVARĂȘUL XUAN THUY

EHE fii;

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, l-a pri
mit, în cursul zilei de sîmbătă, 
pe tovarășul Xuan Thuy, se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, ministru, condu
cătorul delegației R.D. Viet
nam la Conferința de la Paris 
în problema Vietnamului, ca
re, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La primire au participat to
varășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Andrei Ștefan, secretar 
al C.C. al P.C.R., Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Gheneia, secretar general în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul R.D.

Importante Irebuie lucrateconomii
frumosde benzină și

Luna aprilie, CC
ce au avut

(Continuare în pag. a 3-a)

Dotare
cu
autobasa răspunderii
culantepentru îndeplinirea de mare

ai 
în

puterile..." 
vedere Gri- 
nimic

lună de producție mărită!

sector, apreciat și 
de întregul colectiv.

a
noua

' Onuț a ve- 
unul V asile

(așa-zis...) 
ierochimic.

Succese în valorificarea „aurului verde“

cu noul angajat...

sarcinilor

O nouă /j
. ... .. -inițiativa 

minerească

In cadrul dezbaterilor 
loc în adunarea activului de partid 
lărgit de la Centrala cărbunelui Pe
troșani și mina Dîlja s-a născut o 
valoroasă inițiativă : luna aprilie să 
fie o lună de producție mărită pen
tru toate unitățile miniere din Valea 
Jiului-

Inițiativa, expresie a hotărîrii co
lectivelor de muncă de a întîmpina 
cu succese deosebite ziua de 1 Mai, 
vizează realizarea celei mai mari de
pășiri de plan, a celor mai buni in
dicatori economici și a celei mai 
mari economii de materiale.

Adresată tuturor salariaților Cen
tralei cărbunelui, inițiativa cheamă

la o mai bună organizare a muncii, la 
folosirea deplină a capacității mași
nilor și utilajelor, la întărirea disci
plinei și folosirea deplină a timpului 
de lucru în vederea sporirii produc
tivității muncii, la realizarea de eco
nomii la consumurile de materiale în 
vederea reducerii prețului de cost și 
la obținerea unor indicatori econo
mici de înaltă eficiență.

Răspunzînd acestei chemări pa
triotice, minerii, tehnicienii și ingi
nerii din exploatările miniere și Cen
trală vor face din nou dovada hărni
ciei și priceperii, a îndeplinirii exem
plare a sarcinilor și angajamentelor 
asumate pe acest an.

Și colectivele de forestieri 
U. E. L. Petroșani angrenați 
însuflețitoarea întrecere pentru 
întîmpinarea zilei de 1 Mai 
au valorificat din bogățiile de 
„aur verde" ale municipiului, 
1 012 mc de bușteni gater ră-

șinoase, 6 621 mc bușteni de 
fag (cu o suplimentare de 400 
mc), bușteni de fag sub STAS 
787 m.c. (plus 150), lobde 530 
mc, lemn de foc 1 800 mc, che
restea râșinoase 150 mc. Pon
derea cea tnai mare la reali-

zarea indicilor de plan Ia prin
cipalele sortimente livrate, cit 
și în depășirile realizate a a- 
vut-o colectivul sectorului Pe
troșani (creat din fuzionarea 
celor douâ colective forestiere 
de la Roșia și Lonea).

lubrifianți
Prin activitatea desfășurată 

zi de zi, salariații autobazei 
de transport auto Livezeni 
aduc o contribuție însemnată 
la aprovizionarea unităților 
economice cu materiale și în 
transportul muncitorilor la 
și de la locurile de muncă, 
aport concretizat prin trans
portarea în primul trimestru 
al anului 1973 a 72 000 tone 
marfă și 232 000 călători peste 
prevederile de plan. Este un 
rezultat al realizării coeficie- 
tului de utilizare a parcului 
în proporție de 107,8 la sută.

Punînd în centrul preocu
părilor eficacitatea întregii 
activități de transport, colec
tivul de muncă al autobazei 
a reușit să economisească în 
primul trimestru al anului 
peste 90 000 litri benzină și 
8 300 litri lubrifianți. Prin ce 
soluții tehnico-organizatori- 
ce ? In primul rînd prin mă
surile luate in probleme- 
cheie cum sînt : exploatarea 
rațională a autovehiculelor,

Vietnam, și Lam Van Luu, 
ambasadorul Republicii Viet
namului de Sud, la București.

Cu prilejul întrevederii, to
varășul Xuan Thuy a expri
mat sentimentele de profundă 
gratitudine partidului, guver
nului, poporului român, perso
nal tovarășului 
Ceaușescu pentru 
multilateral, ajutorul perma
nent și solidaritatea cu popo
rul vietnamez în lupta și cau
za sa dreaptă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit în numele condu
cerii de partid și guvernului, 
al poporului român; și a expri
mat încă o dată satisfacția 
pentru victoria obținută de po
porul vietnamez în lupta pen
tru libertatea și independeii- 
ța patriei, pentru încheierea 
acordului de la Paris cu privi
re la încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a apreciat că 
aceasta este un mare succes 
care se datorește luptei popo
rului vietnamez, sub conduce
rea Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, sprijinului a- 
cordat de toate țările socia
liste, partidele comuniste, de 
forțele antiimperialiste, expri- 
mmdu-și convingerea că în
cheierea acordului de la Paris 
va crea condiții pentru instau
rarea unei păci trainice în In
dochina, astfel ca popoarele 
din această regiune să-și poa
tă soluționa problemele dez
voltării tor viitoare fără nici 
un amestec din afară, cores
punzător voinței lor.

Nicolae 
sprijinul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat, ca și în alte îm
prejurări, solidaritatea mili
tantă față de eroicul popor vi
etnamez, asigurîndu-1 de tot 
sprijinul Partidului Comunist 
Român, Republicii Socialiste 
România și al poporului român. 
Secretarul general al partidu
lui a urat poporului vietnamez 
noi succese în munca și lup
ta sa, pusă în slujba construi
rii unei patrii libere și pros
pere, a edificării societății so
cialiste în R.D. Vietnam, pen
tru dezvoltarea democratică 
în Vietnamul de Sud, pentru 
reunificarea patriei, o dată cu 
dorința de a dezvolta o largă 
colaborare între partidele, gu
vernele și popoarele noastre.

In cursul convorbirii a fost 
relevată cu satisfacție evolu
ția mereu ascendentă a relați
ilor de prietenie dintre cele 
două partide, popoare și țări, 
su.bliniindu-se că ele au cu
noscut o nouă și importantă 
dezvoltare după vizita tovară
șului Nicolae 
R.D. Vietnam, 
tă dorința de 
versifica, pe 
toate domeniile, aceste rapor
turi de colaborare și solidari
tate, de a întări și adînci prie
tenia româno-vietnameză, în 
interesul celor două popoare, 
al cauzei socialismului și pă
cii.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, de caldă 
prietenie ce caracterizează re
lațiile dintre partidele, popoa
rele și țările noastre.

Ceaușescu în 
A fost exprima- 
a extinde și di- 
mai departe, în

Creșterea competentei tehnice 
implică sporirea considerabilă

înscrise organic în măsurile 
stabilite de Conferința Națio
nală a partidului, hotărîrile 
Plenarei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie — martie a.c. și De
cretul privind stabilirea nor
melor unitare de structură 
pentru unitățile economice, vin 
să apropie conducerea de uni
tățile de producție suprimînd 
verigile intermediare, să pla
seze în mai mare măsură spe
cialiștii spre unitățile direct 
productive dînd un plus de 
competență tehnică conducerii 
proceselor tehnologice. Acestea 
au fost criteriile pe baza că
rora adunarea activului de 
partid lărgit de la C.C.P. și 
mina Dîlja a dezbătut și ana
lizat modul de aplicare a ho
tărîrilor plenarei C.C. al 
P.C.R. Informarea prezentată 
și dezbaterile purtate au relie
fat fără putere de tăgadă opor
tunitatea măsurilor stabilite și 
aplicate în viață. In vechea 
structură organizatorică a cen
tralei și minei Dîlja a existat 
un mare număr de posturi de 
conducere, existau multe ve
rigi intermediare între condu
cătorul unității și funcția de 
execuție. Numărul mare de 
compartimente a amplificat 
nejustificat relațiile dintre 
ele, a condus la un sistem in
formațional complicat, greoi, 
atît în centrală și unități cît și 
între acestea, afectînd opera
tivitatea rezolvării probleme
lor ridicate de producție cît 
și răspunderea în îndeplinirea 
sarcinilor. Existența unui nu
măr nejustificat de trepte ie
rarhice a condus la îndepărta
rea conducerii de procesul de 
producție, la „lungirea", circui-

tutui informațional. Prin apli
carea hotărîrilor plenarei Co
mitetului Central al partidului 
și Decretului 162, personalul 
de conducere al unităților mi
niere din Valea Jiului a fost 
redus cu 48 din care în apara
tul Centralei și minei Dîlja cu 
13, iar numărul șefilor de bi
rouri și servicii cu 88. Au fost 
concentrate prin comasare, u- 
nele unități miniere și de pre-

-•

Adunări ale
activelor

de partid lărgite

parare, ca și unele sectoare 
numărul acestora redueîndu- 
se. In baza acestor măsuri un 
însemnat număr de salariați 
cu funcții tehnico-administra- 
tive au trecut să-și desfășoare 
activitatea în producție, con
tribuind prin capacitatea teh
nică și experiență la îmbună
tățirea activității productive. 
Concomitent cu aceasta a cres
cut numărul posturilor de mai
ștri, unui maistru revenindu-i 
mai puține locuri de muncă 
va duce la îmbunătățirea con
ducerii directe a procesului de 
producție, la întărirea contro
lului îndeplinirii sarcinilor și 
respectarea normelor de secu
ritate a muncii. Pe linia apro
pierii specialiștilor de produc-

țîe, unui număr de 50 de in
gineri li s-a încredințat con
ducerea directă a unor formații 
de lucru asigurîndu-se astfel 
creșterea calitativă a conduce
rii și organizării muncii.

Prin aplicarea acestor mă
suri releva în cuvîntul său to
varășul Radu Lupașcu, secre
tarul comitetului de partid de 
la mina Dîlja — „se va pune 
stavilă în calea manifestărilor 
birocratice, inteligenței tehni
ce deschizîndu-i-se largi posi
bilități de concretizare în îm
bunătățirea procesului de pro
ducție, în introducerea tehnicii 
miniere avansate în minele 
Văii Jiului așa cum ne-a cerut 
secretarul general al partidu
lui. Organizațiilor de partid 
le revine sarcina de a desfă
șura o muncă vie, concretă, 
pentru întărirea disciplinei, 
pentru permanentizarea oame
nilor. Trebuie îmbunătățită ca
litatea muncii în general, sti
lul de muncă al organizațiilor 
de partid pentru ca fiecare 
comunist să devină un condu
cător la tocul său de muncă". 
Referindu-se la condițiile nou 
create pentru perfecționarea 
continuă a producției, tov. 
Gheorghe Mihuț, director în 
cadrul C.C.P.,. sublinia faptul 
că prin redistribuirea cadrelor 
a fost întărit și compartimen
tul de cercetare. „Vom putea 
duce în mai bune condițiuni 
la îndeplinire sarcinile de dez
voltare a Centralei cărbunelui 
Petroșani. Scurtîndu-se circu
itul informațional,

capacitate
In scopul asigurării trans

portului cărbunelui de la Ma- 
leia, în cadrul sectorului Live
zeni al E.M. Aninoasa, s-a Îm
bunătățit dotarea cu cinci au
tobasculante DAC, de 10 tone 
capacitate. Se preconizează, 
după cele relatate de șeful 
S.T.R.A. Petroșani, Vasile Ne- 
grescu, lucrul în două schim
buri, ceea ce va garanta vehi
cularea a circa 200 tone pe zi. 
Prin construcția lor, autobas
culantele respective dețin un 
nivel tehnic ridicat care certi
fică o funcționalitate perfec
tă, bineînțeles respectîndu-se 
graficele de revizii și repara
ții.

Cu această ocazie, reamin
tim necesitatea amenajării cît 
mai grabnice a drumului de 
acces în cauză.

din

T. MORAR

ar trebui să 
absolut toți oa- 
mina Lupeni: 

să devenim ia-

angajat : „Ei, băiete, 
simți, nu cumva ai 
„N-am că-s sportiv, 

iac eu box, nea Ci

Instantaneu mineresc

colectare a fierului vechiAcțiune de

Brigada lui Ion Onuț, de 
Ia sectorul III al E.M. Lupeni, 
constituie o. veritabilă pepi
nieră de cadre pentru mină. 
Minerul Pintilie Mardare a 
urmat și a absolvit școala 
de maiștri. Venit ca vagone
tar, a ieșit din brigadă ca 
miner, iar acum este — la 
rîndul său — maistru miner. 
Format ca miner aici, Grigo'- 
re Moldovan este azi un 
vrednic șef de brigadă în a-

nut ?“ Vagonetarul Marin lo- 
nescu („Am mai multi Ionești 
acolo pe schimb, oameni unul 
și unul I") e harnic, priceput, 
însetat de a cunoaște pe zi 
ce trece tot mai mult pentru 
a putea urca cu fermitate 
treptele calificării. In mo
mentul de fa(ă urmează școa
la de ajutori mineri, unde se 
dovedește printre cei mai sîr- 
guincioși cursanți. Nu de 
mult muncește în brigadă si 
Constantin Nichita din parti

Dragoș

(Continuare in pag.

sporește
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Activitatea din perioada va
canței - prilej de recreere în 
primul rînd - a fost structurată 
pe trei coordonate : acțiuni pa
triotice, turistic-sportive și medi
tații, într-un plan comun al or
ganizațiilor U.T.C. și de pionieri. 
Sub conducerea profesorilor 
C. Vulpe și A. Crăcea, două gru
puri de elevi au participat trei 
zile la plantări de puieți și în
grijirea parcului din incinta șco-

celași 
stimat 
„Nea Onuț, i-a zis cînd 
fost să-l numească în 
funcție, ce spui să iau briga
da sau să n-o iau ?" „Ia-o, 
nu te speria, nu-i mare lu
cru, trebuie să ști să dai — 
și tu ești în stare — ca să 
pretinzi de la oamenii tăi". 
„Bine, nea Onuț așfl, b fi, dar 
parcă nu-s . in 
„Măi a 
nei bri 
devăra 
sfat p

' „‘Să-
atent pe 
care ce poate, pregătirea lui, 
dar și firea și 
N-a pierdut din 
gore Moldovan 
toate acestea...

In brigada lui 
nit de curînd t 
Leușteanu, . lucra 
într-un magazin 
L-a dat în primire șefului de 
schimb Șteian Ionescu, un 
miner de nădejde, bun cunos
cător al tainelor mineritului: 
„Să’ai grijă de el, să-l în
drumi, să-l înveți..." A doua 
zi l-a întîlnit în sala de apel 
pe noul 
cum te 
febră ?“ 
păi nu

__ TWrmat..."
-îijK^hdiiita

'* exi cu a- 
ai avut un 
f/tromovat : 
țt'Cercetezi 

fiecare ortac, să vezi

le Iașilor, l-a dat Ion Onut 
lui Ion Scutaru șeiul de 
schimb care arată multă răb
dare și abilitate în formarea 
cadrelor de mineri: „Uite, 
ia-1, dă-1 la un miner bun, 
să-l crească I" Și așa a făcut. 
„Trebuie lucrat frumos cu 
noul angajat, să ne preocu
păm de pregătirea lui, de in
tegrarea lui deplină în cli
matul rodnic al brigăzii. Da- 
că-1 iei în hopuri, își închi
puie că-fi bafi joc de el, și 
nu e bine. Se cuvine ca ■ el 
să se simtă în brigadă In
tr-ai tâffîfâ&acasă... To[l să 
fim, absolut convinși, priete
nii reali ai nou angajaților 1 
Ei sînt urmașii noștri". Poți să 
nu fi de acord cu nea Onut ? 
„Toți oamenii din sector 
trecut prin mina mea", 
cită mîndrie, cu altă demni
tate de miner au fost rostite 
aceste cuvinte 1

Ion Onuț 'nutrește un gînd 
aparte care 
irămînte pe 
menii de la
„Vom căuta
răși fruntași, așa cum am fost 
ani de-a rîndul". De fapt, 
înfăptuirea năzuinței stă 
capacitatea, In forțele lor.

Din inițiativa biroului co
mitetului de partid din ca
drul sectorului I al E.M. Pe- 
trila, în 13 aprilie a.c. a a- 
vut loc o acțiune de colec
tare a fierului vechi existent 
în galeriile acestui sector, 
cît și la fronturile de lucru.

La capătul cîtorva ore de 
muncă asiduă participa.nții 
la această acțiune — majo
ritatea muncitorilor schimbu-

lui IV — au reușit să strin
gs o cantitate de 10 tone 
fier vechi, care va fi livra
tă I.C.M.-ului. Tinerii Ma
rin Birsănescu, secretarul 
organizației de tineret a sec
torului, Constantin Bidiga, 
Nicolae Enășel, Constantin 
Dumitrașcu, Alexandru Ga- 
vriaș, în frunte cu secreta
rul comitetului U.T.C. pe 
mână Aurel Colda s-au re-

marcat în mod deosebit în 
această activitate de recu
perare, în vederea valorifi
cării fierului vechi din 
adîncurile sectorului. Aceas
tă acțiune a tinerilor petri- 
leni 
lor 
tori

face parte din seria re- 
dedicate măreței sărbă- 
a zilei de 1 Mai.

Aurel AVRAM, 
corespondent

• Pseudointerviu : „Ami
cii Paringului"

• MICROFOILETON : Stau 
mereu, mereu pe gînduri...

• Cronică rimată: „Obraz" 
de aprilie

• Rebus

pe tov. prim-secretar al comi
tetului orășenesc U.T.C., Dan 
Marcu, purtînd un dialog despre 
caracteristicile noii organizații 
care ii așteaptă într-un apropiat 
viitor.

Potrivit tradiției, pionierii și 
uteciștii au făcut o vizită la E. M. 
Paroșeni, întreprinderea patrona- 
toare unde au asistat la pregă
tirea intrării minerilor în șut ofe- 
rindu-le un scurt program artis-

jumi de mim
La Școala generală nr. 1 Vulcan

căruia i-au făcut cu acest 
prilej toaleta de primăvară.

Un alt grup, condus de pro
fesoara Elena Bischoff a luat 
drumul muntelui poposind pen
tru cinci zile la cabana Straja 
Lupeni, unde au organizat o ta
bără autofinanțată, în timp ce 
profesoara Dorina Rusu a ieșit 
pentru o dimineață cu elevii în 
afara orașului, chemați de fru
musețea naturii trezită din som
nul iernii. Meditațiile cu elevii 
claselor a IV-a și a Vlll-a au 
fost conduse de Elvira Kinsky și 
Elena Bursescu, prima găsind ră
gazul necesar repetițiilor pentru 
spectacolul pe care clasa a IV-a 
A îl pregătește din primele zile 
ale trimestrului încheiat.

Un grup de pionieri din cla
sele a Vll-a l-au avut ca invitat

tic și urindu-le succes in muncă. 
Cu acest prilej le-a fost oferit 
minerilor un fotomontaj cu de
sene realizate în timpul trimes
trului al doilea. Ambele acțiuni 
au fost dirijate de comandanta 
unității de pionieri, Maria Dinu- 
ță, și locțiitoarea secretarei 
U.T.C. pe școală, Mariana Udro- 
iu.

Menționăm, de asemenea, că 
toate cadrele didactice din șco
lile orașului au participat la ac
țiuni obștești inițiate de consiliul 
popular orășenesc.

Sînt activități, de-acum aie 
timpului trecut, cărora sperăm 
să le alăturăm și altele pe care 
le avem in plan spre; bucuria 
elevilor și satisfacția inoastră a 
tuturor.

Prof. M. MUNTEANU

Viață nouă pe malurile rîului Kysuca
Ori să duci un trai mizerabil acasă, ori să pleci după mun

că în lume. Numai între aceste două posibilități avea de ales 
un om de Ia KysUca sau de la Orava în urmă cu peste un 
sfert de veac. In regiunile Kysuca și Orava (Slovacia de 
nord) cuvintele cele mai frecvent rostite au fost „foame", 
„confiscare" și „mizerie" — deoarece această regiune, cîndva 
complet uitată a Slovaciei, făcea parte decenii de-a rîndul din 
cele mai înapoiate.

Cînd cetățenii mai în vîr- 
stă vorbesc despre Kysuca și 
Orava, obișnuiesc să glu
mească. Se spune, că și bu
nul Dumnezeu a vrut odată 
să vadă aceste două regiuni 
slovace. S-a oprit însă în 
orașul Vrutky, nemaivrind 
să se ducă mai departe din 
cauza mizeriei. Așa a fost în 
trecut situația

In regiunea 
lui străveziu 
41 comune, pe 
911 km2, și trăiesc 
locuitori. Sediul raionului es
te Cadca. Raionul face parte 
din cele mai dens populate 
regiuni ale Slovaciei. Parti
cularitatea sa constă în fap
tul că el își păstrează pînă 
astăzi un caracter net de ra
ion de munte : o treime din 
totalul populației trăiește îm
prăștiată în 810 cătune de 
pe munții și colinele din

aici.
din jurul rîu- 
Kysuca există 
o suprafață de 

113 244
jur. Tocmai această răspîndi- 
re mare a populației în așe
zări mici nu a permis multor 
cetățeni în trecut să se bu
cure de rezultatele atît de 
naturale ale civilizației cum 
sînt curentul electric, con
ducta de apă, cinematogra
ful etc. In Kysuca, 61 la su
tă din totalul populației lu
cra în agricultură, pe mici 
petece de pămînt, care dă-

deau o recoltă foarte săracă. 
In 
au găsit de lucru numai 16 
la 
ile 
nilor de aici au fost repara
tul oalelor cu sîrmă sau co
merțul ambulant. Astfel, de 
exemplu, numai în partea de 
jos a regiunii Kysuca au fost 
înregistrați în anul 1930 în 
jurul a 1 500 reparatori de 
oale și 400 negustori ambu
lanți.

In perioada aceea, la Kysu
ca nu exista nici un fel 
industrie. Erau 
30 ateliere mici 
în care în anii 
lucrat în medie 
citori. Din această 
munca trebuia căutată în al
te raioane, mai ales în regi
unea Ostrava-Karvină din 
Moravia, pentru care Kysuca 
a reprezentat ani de-a rîn
dul un rezervor de forță de 
muncă.

Numai după război a înce
put în Slovacia construirea, 
și respectiv lărgirea produc
țiilor existente și reconstruc
ția industriei. Treptat au fost 
ridicate aici 16 uzine indus-

industrie și meșteșugari

sută din oameni. Ocupați- 
foarte frecvente ale oame-

de 
numai circa 
de cherestea, 
1920-1937 au 
cîte 20 mun- 

cauză,

I
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„AMICII PARINGULUI"

Piramida 
lui Keops 

s-a deplasat?
Ca o posibilă confirmare a 

teoriei asupra deplasării con
tinentelor, cercetători scoțieni 
și danezi interpretează urmă
toarea enigmă legată de pira
midele de la Gizeh : laturile 
lor nu corespund exact cu di
recția nord-sud mai bine zis, 
deplasarea de 4 minute, indi
că că baza lor s-ar fi deplasat 
foarte puțin. împotriva aces
tei interpretări noi stă argu
mentul că continentul african 
probabil că nu s-a deplasat 
cu mai mult decît 0,1 minute 
in ultimii 4 500 de ani de cind 
mormintele au fost construi
te.

Bicarbonatul
de sodiu

leac
periculos

Bicarbonatul de sodiu, lea
cul tradițional împotriva ar
surilor la stomac, riscă să 
mi mai fie prescris în viitor 
in cazul unor acidulări exa
gerate ale stomacului. A- 
ceasta este părerea internis
tului prof. dr. Ludwig Dem- 
ling din Erlangen (B.F.G.), 
publicată recent în „Medizi- 
nische Klinik". Motivarea : 
ca urinare a consumului u- 
nei doze mai mari pe o pe
rioadă îndelungată, se poate 
ajunge la un surplus de al
calin în singe. Pe lingă a- 
ceasta, există pericolul ca din 
cauza alimentelor care con
țin calciu printr-o reacție 
să se formeze pietre Ia ri
nichi.

O „amintire"
Cu ocazia unui schimb de experiență in 

Franța, medicul George Dîrlea, șeful laborato- 
lului de eigcnomie de pe lingă S.C.S.M. Petro
șani a întîlnjt un „urmaș" — elev al școlii lai 
Brăncuși — pe nume Traian Ardelean care a 
plecat airi Iară in urmă cu 40 de ani. Acest ro
mân, cunosc/ndu-1 pe Brăncuși, a rămas în 
preajma lui în ultimii 20 de ani. Prietenia ce 
i-a legat l-a ajutat și la cimentarea virusului 
artei sculpturii care a pus din ce in ce stăpîni- 
rea pe el. La sugestia lui Brăncuși, Traian 
Ardeleanu a lucrat compoziția „Aripă de avion" 
a! cărui mini-model l-a dat medicului Dîrlea ca 
amintire și pe care noi l-am reprodus pentru 
dv

Un robot timid ?
Surprindere la 

centrul de calcul din 
Akademgorodok, din 
apropiere de Novosi
birsk : robotul nu dă
dea răspunsuri pre
cise decît în prezen
ta unui bărbat mate
matician. De îndată 
ce se apropia o fe
meie, el se bîlbîia.

Motivul nu este de

ordin sentimental, ci 
faptul că îmbrăcă
mintea feminină con
ține o parte mult mai 
mare de elemente 
sintetice. Acestea 
creează un cîmp e- 
lectric, cgre acționea
ză asupra preciziei 
răspunsurilor ordina
torului.

uitereiantii

U

Subsolul Casei de cultură 
din Petroșani. Peste citeva mi
nute în mica sală de proiecții 
plină la refuz, urmează să în
ceapă derularea unui scurt me
traj. Subiectul: Inițierea ama
torilor de drumeție în practi
carea turismului alpin. Profit 
de prezenta în sală a tovară
șului A. B., președintele cercu
lui turistic „Amicii Paringului" 
care urmează să facă comenta
rii pe marginea Ulmului, pen
tru a reține pentru dumnea
voastră, stimați cititori, cîteva 
din realizările acestuia.

— Cînd a luat ființă „Ami
cii Paringului* și sub ce for
mă de organizare ?

— Funcționăm de mai bine 
de doi ani pe lingă Casa de 
cultură din Petroșani care s-a 
arătat de ia început toarte bi
ne intenționată la propunerea 
pe care amatorii de turism 
montan din orașul nostru au 
făcut-o conducerii sale. In pre
zent evidentele noastre înre
gistrează peste 200 de membri 
care participă cu regularita
te la excursiile organizate de 
noi și își achită cu conștiin
ciozitate cotizația, pe care, sin
guri și-au fixat-o. Din fonduri
le acumulate am realizat trep
tat și o bază materială, în spe
cial echipament turistic pe 
care îl folosim în comun.

■— Ce își propune de fapt 
noua asociație ?

,— Intrucit Valea Jiului 
dispune de un potential turis
tic material și în special na
tural dintre cele mai bune 
ne-am propus — și planurile 
noastre de acțiune prevăd a- 
cest lucru — să popularizăm 
într-o formă organizată, plă
cută și instructivă practicarea 
turismului-

Excursiile noastre sînt con
duse de către turiștii mai 
vechi, cu experiență, care lac 
deci în mod voluntar și oficiul 
de ghizi. Aria de deplasare a 
expedițiilor noastre montane 
cuprinde masivii muntoși cei 
mai apropiați care ne permit 
efectuarea unor excursii la 
sfîrșit de săptămînă, fără afec
tarea zilelor de concediu, de 
membrii cercului. Am reușit 
să parcurgem trasee turistice 
de mare atracție și spectacu

lozitate în munții Paringului, 
Retezatului, Vîlcanului, Lotru
lui și Sebeșului.

— Ce forme de popularizare 
șl atragere de noi membri fo
losiți în cadrul cercului ? Ce 
alte realizări aveți ?

timp, ca grad de dificultate, a- 
cordăm mici distincții di
plome și insigne — ce stimu
lează atît pe ceilalți membri 
cîf și pe cei în devenire, în 
efectuarea de noi trasee. In 
cadrul cercului funcționează

Pseudointerviu —
— Pupă cum vedeți, chiar 

și filmul la care urmează să 
asistăm în continuare face 
parte din arsenalul nostru de 
mijloace prin care atragem noi 
membri. La sediul său, „Ami
cii Paringului" organizează pe
riodic expoziții de fotografii 
din excursiile organizate, 
multi dintre membri săi fiind 
în același timp și fotoamatori. 
După un număr de excursii e- 
fectuate care progresează în

și o echipă de orientare turis
tică compusă din cei mai do
tați dintre noi care participă 
cu regularitate la competițiile 
de acest gen, organizate pe 
plan municipal județean sau, 
chiar republican. Acțiunile 
noastre sînt popularizate in 
presa locală și centrală și sînt 
adesea citate ca exemplu de 
urmat în activitatea altor cen
tre similare din fără. La cere
rea filialei din Petroșani a o-

ticiului de turism am inițiat 
de asemenea un curs de ghizi 
montani la care au participii 
au de membri, O parte din ei 
Conduc în prezent expediții 
turistice de amploare pe trase
ele de pe creastă din Retezat 
și Paring,

De la Înființare și pînă in 
prezent am efectuat cu majo
ritatea membrilor noștri mar
carea completă a cinci noi tra
see, toate în munții Paringului. 
Sînt prevăzute pentru anul a- 
cesla încă trei trasee noi pe 
care le vom marca in munții 
Lotrului.

★
Aici s-a terminat... interviul 

care, de fapt, u-a avut loc. 
Ați înțeles desigur că aceste 
rînduri se vor a fi adevărate. 
Poate că citindu-le, amatorii de 
drumeție montană din orașul 
nostru vor iniția cu adevărat 
înființarea unui astfel de 
cerc. Poate că însăși denumi
rea propusă să vă facă plăce
re : „Amicii Parîngului" !

Aurel DULA

Amicii... munților.

„Căutare de comori

„Lunar
CU

Sounder"

Stau mereu, mereu pe ginduri...
— De cel
— Păi d-aia 1

Cîteva din rezultatele cele 
maj importante privind cer
cetarea structurii geomorfolo- 
gice a Lunii, au fost obținute 
dincolo de aselenizarea lui 
„Apollo-17". In timpul încon
jurului Lunii Uț o distantă 'de 
circa 110 km, suprafața luna
ră a fost cercetată de la 
dul navei mama pînă la 
dîncime de peste 52 m, 
tru eventuale zăcăminte
minereu, cursuri de apă subte
rane și spații goale. Procedeul 
radar, denumit „Lunar Soun
der" (receptor lunar), inregis-

bor- 
o a- 
pen- 

de

tra electronic pe un film 
special informațiile radar re
flectate de Lună sub forma u- 
ngr radiații secundare. Deve
loparea și păstrarea filmului 
nipfost realizate, printr-un a- 
parat construit special pentru 
acest scop, de către firma 
„Goodyar Aerospace Corpora
tion". Actualmente se anali
zează posibilitățile de folosi
re a tehnicii „Lunar Sounder" 
și pe pămînt, pentru căutarea 
unor bogății ale solului, pre
cum și pentru economia ape-

de 
la șo- 

I, ceas 
cu ani, 

lătrat 
zi cu

mă apără de hoți, mă 
fgce de ris...

— De ce ?
— Păi, stăm pe bal

con, priveam în stra
dă, o femeie traver
sa, clinele de sus a

alt lătrat și alți ochi 
s-au holbat și eînd 
mi-am dat seama că 
am fost luat drept 
cline m-am retras. Nu 
mai ies în balcon că 
mă simt cline nu om

Microfoileton

De 
cinci ani stau pe gin- 
duri. De cînd stau în 
blocul ășta. $i nici 
nu m-aș mutg, că-mi 
place. Aproape 
centru, vedere 
sea, la etajul 
cu cîine, cline 
ani de lătrat, 
de dine, cu
noapte, cline de rasă, 
latră bine, la etajul 
II, se-aude la mine, 
se-aude-n stradă 
nu găsesc om.„

— De ce?
— Să-l otrăvească- 

Că eu nu pot, Că 
m-am obișnuit cu el- 
Mă trezește noaptea, 
după-amiazg, dimi
neața... Mă ține treaz,

Și lătrat, femeia a pri
vit sus, m-a văzut pe 
mine a rămas uimită, 
o mașină era s-o cal
ce, ea n-a observat, 
pe urmă m-a-njurat, 

că la ea am lătrat, 
pe urmă șoferul mi-a 
făcut semn și-atunci

— dacă stau rn casă 
mă latră-n cap, nu 
știu cum să scap, de 
cinei ani, cu cline 
deasupra, de rasă, re
iat sau dungat, ori
cum dar să nu-1 mai 
aud. Cîntă el frumos, 
dar cam gros. Si stri-

dent. Parcă-i dement. 
Nu el, cine-1 ține I 
Glasu' lui începe să 
unduiască din ce în 
ce mai tare, atunci 
cînd trece-o mormîn- 
tare. Ii plac sunetele 
alămurilor, Și le a- 
companiază și eu 
stau și mă gindesc, 
de cinci ani.

— De ce ?
— 'Poate-mi vine o 

idee, ce animal să-mi 
cumpăr să-l fin pe 
balcon, să-l bruieze. 
De jos în sus.

— la-fi capre I
— De ce?
— Păi, la toam

nă... I

I. LEONARD

R.F. GERMANIA.

Val SIMA

vine (fem) - Vine 
unde ; 10) Nu vine,

La mins I - Operă 
9) Tot aproape vine I 
strîmbături - Vine la 
Vine de jos în sus.

Cu puține 
și-abia - 
Primăveri- 
multe po-

3) Vine de la cîn- 
și stă toată ziua ; 
la urmă I - Ceva 
vine ; 5) Vine de 
nimic (pop.) - E

In foto : Elefanți de la

Curiozitate

PASTILE

(criptografie : 6, 2, 7, 6,)

IIulian IRIMESCU

- Fata asta-i prea subtilă, 
(îmi spunea ieri, un amic) 
Capul ei, rotund ți mic 
Nu mi-a spus, nicicind, nimic I 
Nu mi-o publici ca... pastilă î

naturii
Coniferi bătrîni de 450 

ani, înalți de 56 m și avînd 
circumferință de 6 m nu 
sînt raritate în pădurile Do- 
broc dip Slovacia Centrală. 
Acești coniferi, care ocupă o 
suprafață de 570 ha, sînt de
clarați monumente ale naturii.

V-am adus ceasul să-mi 
schimbați cucul,..

•— Cu regret dar încă a- 
fără e rece și n-au sosit,., 
piesele de schimb.

Koln făcînd baie.

ORIZONTAL : 1) Vine iute i 2) 
Cu venituri; 
tare. - Vine 
4) Iute vine 
ifose I — Nu 
ia nimeni și 
în cratiță I ; 6) Vine tare și cu 
forță însă nu degeaba - Vine, 
comparînd ; 7) Vine bine dispu
să ; 8) Nume de fată - Diftong 
- Vine de la o altă cîntare ; fi 
Abia și-abia 
și prinde, pe 
rămîne.

VERTICAL : Vine după
muncă ; 2) Cu acreală mare
vine... ; 3) ...și vine cu poftă de 
cearță ; 4) Mică planetă - Pe 
loc vine - La mare I ; 5) A pune 
la o parte - Venite în grabă ; 
6) Vine după ploaie - Vin din 
sat, de la colindat; 7) Vine la 
țintă - In fiecare melodie - Stat 
puțin I 8) 
de Verdi ;
- Vine cu 
prins ; 10)

ORIZONTAL : 1) Lucrări de 
primăvară ; 2) Are vacanță pri
măvara - A pictat pînza „Ghio
cei" ; 3) Lucrare de primăva
ră ; 4) Venit pe un drum de pri
măvară - Un nor învolburat ; 
5) Tînărul bănățean - Semănat 
în primăvară - Secvențe primă- 
văratice ; 6) Ridicate-n primă
vară ; 7) Cu același nume 
Dați la oparte ; 8) Nume femi
nin - Pămînt ușor de lucrat ; 9) 
Primăvara-s în alertă... - — și 
leagă viță de vie ; 10) Primăva- 
ra-i sezonul lor de vînătoare - 
In vie.

VERTICAL : 1) Mai... albastră 
primăvara ; 2) Pronume — Pe al
bastrele cărări ; 3) Prezentă pri
măvara pe ogoare ; 4) Cu de
toate — îndemn... — ...cabalin ; 
5) Scoase din dicționar I — Pe 
liber I - Primăveri ; 6) Și de pri
măvară ; 7) Studieri (fig.) ; 8) 
E unul cu inimă •<- 
primăveri I ; 9) Abia 
Pusă la o parte ; 10) 
le copacilor — A scris 
ezii cu teme de sezon.

Bună zicală

(criptografie : 4, 2 ,8, 2.
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“■H-....
- Ba da, dar,., nu ca pastilă, 
Ci, de milă, pentru capu-i ca 
de bilă. Sau ți-e mintea ta 
debilă, ori că fata-i prea abilă. 
Asta n-ar mai fi... pastilă I

I. L.

CRONICĂ RIMATĂ

„O B R A Z“ 
| DE APRILIE i
Ilr». sfîrșit, sosita-i iaiă, dragă Primăvară-n Vale... i

Așteptăm de mult, eu toții să te întîlnim în cale »
ISă te-ntîmpinăm cu imnuri, cu ovații și urale ‘

Și, din nou, ca-ntotdeauna, să jucăm pe la maiale... *
Să ne făurim, cu tine, iarăși visuri ideale

| Deși Tu, prin boarea-ți caldă ne dai... lacrimi pluviale

I Totuși, oricum, dac-acuma „vrînd-nevrînd" Tu ai sosit i
Noi îți spunem, cu căldură și în cor... bine-ai venit I j

IȘtii, frumoasa-ți surioară — Iarna, ne-a cam fraierit )
Ne-a ținut în șah sezonu-i și din Tine... a „ciupit" I

IChit că n-o putea s-o țină astfel pîn’ la infinit :
Deși... cu a Ei măsură pe „bolnavi" i-a... lecuit!

| De-acum Tu, o, Primăvară ! iluzorie cum ești

IAi în noi coalizate brațele... să nu muncești I!
Cum ești liravă din fire, ai putea ca să greșești
Și, te miri, cu ce „eroare" Tu, pe noi să... ne „stropești !“

I Că greșelile-ori fi ele de natură... pămîntești ,
■ Dar s-au mai citat și cazuri cînd au fost... erori cerești! I
I D-aia zic eu, prin urmare, noi pe tine te-ajutăm...

IVezi, cum tot ce e „suflare" am ieșit ca să lucrăm I I
Pe artere-n municipiu, alți puieți mereu plantăm î

IRondurile-n cartiere toate le... amenajăm
Chit că, uneori, se-ntîmplă,ca să ne mai... „irităm"

| Insă cazurile astea,,. între noi le aranjăm

I Niște lucruri, de se poate, am dori — că nu sînt mari
(Oricum, dragă Primăvară, mult mai înțeleaptă pari)
Să încerci o... „lămureală" printre cîțiva gospodari

I L”are PÎ^-acum, se vede, sînt, de capete, cam tari ! j
I Și pe urmă, de ești bună, nu vreau să părem hilari I
| Insă glastrele din stradă, te-am ruga să... Ie repari! j

I Și-ți promitem, pentru glastre, dacă vreî să te-ajutăm 
Că vopsea, „obraz" și scule... o să îți împrumutăm !

ION LICK!
1___________________ _ ___________________ I

Și-a luat lumea-n cap ! Foto : Adrian CONDOR
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Intre
Atribute

cerea socialistă
ce trebuie cîștigate în conținutul

unei acțiuni de masă
Căutînd noi soluții, noi di

recții in care să se acționeze 
pentru activizarea muncii în 
unitățile noastre economice, 
consiliul municipal al sindi
catelor a luat în dezbatere, în 
cadrul lucrărilor recentei ple
nare, o problemă de mare in
teres, care se desfășoară pe 
un vast cîmp de activitate, 
care înglobează tot, sau aproa
pe tot ceea ce se întreprinde 
în sfera producției materiale : 
întrecerea socialistă. Pe mar
ginea dezbaterilor se cuvin 
cîteva referiri cărora le con
sacram rîndurile de față.

întrecerea socialistă este, în 
primă instanță, o formă larg 
cuprinzătoare, de colaborare și 
întrajutorare între oameni, în
tre formațiile de lucru care 
activează în condiții similare. 
Cu sprijinul unei definiții „de 
dicționar" mai înscriem, des
pre această formă de întreceri', 
că ea presupune o permanentă 
comunicare între oameni în 
vederea extinderii experienței 
individuale înaintate, a exem
plului dat de fruntași, pentru 
a determina avîntul activității 
generale. Pîrghie de stimula
re a muncii fiecăruia, compe
tiție așezată pe suportul unei 
înțelegeri majore a cerințelor 
sociale, întrecerea socialistă 
capătă, în întreaga țară, tot 
mai multe referințe de bună 
apreciere care ilustrează infi
nitele dimensiuni ale talentu
lui și aptitudinilor creatorilor 
de bunuri materiale în socie
tatea noastră. Văzută ca între
cere — deci, colaborare și în
trajutorare — departe de a 
avea caracterul limitat al con
curenței, ea devine un bun 
cîștigat pentru societate și, 
deopotrivă, pentru oameni.

Cu o singură condiție : să 
existe, îti deplinătatea funcții
lor ei, să trăiască la tempera
tura celei maț înalte angajări 
pe frontul creației de bunuri, 
să fie mereu activizată. Să e- 
xiste pentru ziua de astăzi, în 
vederea zilei de mîine, să nu 
se limiteze în chingile unei 
înțelegeri limitate a fenome
nului, după care e deajuns 
dacă „ieri, și în trecut, am 
aVut, tovarăși, o vie activitate 
de întrecere între brigăzi, ale 
cărei ecouri nu s-au stins 
fneă* I

Nu știm dacă am făcut o- 
bișnuita introducere în su
biect, pe înțelesul tuturor. Poa
te ar trebui să adăugăm că, 
și astăzi, pe alocuri, această 
întrecere socialistă există- Dar 
adăugirea noastră va trebui 
deîndată completată cu urmă
toarele : ea există, dar... spo
radic, cu multe insuficiențe, 
eu mult formalism. O remarcă

pe care, ne grăbim să o argu
mentăm cu exemple reținute 
de la plenara consiliului mu
nicipal.

Un prim factor al activizării 
întrecerii socialiste — s-a ară
tat ca o concluzie a dezbateri
lor — îl constituie activistul 
sindical, preocupările lui ne
contenite pentru stimularea 
întrecerii, pentru asigurarea 
cadrului optim desfășurării a-

Intrebați despre preocupă
rile proprii, despre stadiul de 
desfășurare propriu-zisă a în
trecerii s-a răspuns, de către 
aceiași vorbitori, pe ocolite. 
Astfel, tovarășul Petru Iacob, 
președintele comitetului sin
dicatului de la mina Petrila 
întrebat dacă _ toți salariații 
minei cunosc obiectivele și 
criteriile pentru care se află 
în întrecere, a răspuns că a-

• o acțiune vie, concretă, dinamică

• o preocupare primordială a activistului 
sindical

cestei întreceri. Dacă rezulta
tele realizate de brigăzile afla
te în întrecere nu sînt comuni
cate celorlalte brigăzi, dacă 
membrii formațiilor de lucru 
nu cunosc toate criteriile și 
obiectivele întrecerii, sau dacă 
fruntașii nu sînt stimulați la 
timp, cu discernămîntul cu
venit, acțiunii de întrecere îi 
va scădea cota de interes, ea 
va deveni formală, pierzîn- 
du-și eficiența, Desigur, nu e 
ușor să îndeplinești aceste pu
ține cerințe. Dar, nu e impo
sibil. Secretul reușitei depinde 
de preocupările, de stăruința 
pe care o depune activistul 
sindical — președintele comi
tetului sindicatului, sprijinit de 
responsabilii grupelor sindi
cale — care trebuie să devină 
motocul întrecerii, animatorul 
ei principal. Să vedem dacă 
acest deziderat se împlinește, 
în ce măsură, cu ce efect și ce 
e de făcut în continuare.

Mai mulți partioipanți la 
dezbaterile plenarei, pre
ședinți ai comitetelor sindica
telor de la cîteva exploatări 
miniere, luînd cuvîntul au re
marcat ca stare de lucruri, 
necesitatea intensificării între
cerii socialiste. Ne așteptam la 
comunicări scurte despre ex
periența proprie acumulată, la 
referiri critice sau autocriti
ce. In schimbul lor discuțiile 
s-au purtat, însă, pe marginea 
acelorași piese de rezistență 
ale obișnuitelor ședințe de 
producție. Ne referim la „su
biectul" pieselor de schimb 
pentru utilaje vehiculat de 
atîtea ori. Desigur, întrecere 
fără a se îndeplini toate con
dițiile necesare neîntreruptei 
activități, nu se poate desfășu
ra. Dar, numai atît ?

ceste obiective și criterii „au 
fost prelucrate cu toți salaria
ții" — fapt care nu confirmă 
cunoașterea de către aceștia a 
obiectivelor aflate în discuție. 
Un alt vorbitor, tovarășul 
Constantin Năstase, președin
tele comitetului sindicatului de 
la mina Lupeni, întrebat cite 
brigăzi de la această mină a- 
plică inițiativa lansată de mi
nerul Petre Constantin, a răs
puns „cîte brigăzi o pot apli
ca" — fapt care nici el nu 
confirmă existența tuturor, și 
celor mai responsabile preocu
pări cerute de o întrecere efi
cientă. Asemenea răspunsuri 
ne-au creat imaginea unei 
stări de lucruri aflate la un 
început de drum, a unei acți
uni care doar acum ar fi fost 
descoperită, deși ea există de 
atîta timp. Că spiritul de în
trecere socialistă există, totuși, 
o dovedesc nenumăratele an
gajamente, luate cu diferite 
prilejuri, de unele brigăzi, și 
chiar cazurile de întrecere a- 
nimată de organizațiile de 
partid, sau de întrecere spon
tană care se desfășoară între 
brigăzi. Dacă o astfel de în
trecere spontană ar fi susținu
tă și de aportul organizatoric 
al sindicatului, ea ar primi 
impuls, ar cîștiga în amploa
re, în rezultate. Pe de altă par
te, că întrecerile între brigăzi 
nu sînt susținute organizato
ric — și nu numai atît — de 
comitetele sindicatelor o do
vedește însuși faptul că, la 
sfîrșit de an, declararea frun
tașilor devine o problemă difi
cilă, și aceasta numai din ab
sența preocupărilor (de orga
nizare, evidență, urmărire) în 
jurul activității brigăzilor sau 
formațiilor de lucru.

S-au adresat, în ultima vre
me, critici îndreptățite la a- 
dresa unor lipsuri în activi
tatea de sindicat. Ele vizează 
înlăturarea formalismului în 
muncă, așezarea activității pe 
bazele trainice ale eficienței. 
Această eficiență presupune 
din capul locului o preocupare 
stăruitoare pentru eliminarea 
cu desăvîrșire a oricăror ma
nifestări de formalism, pentru 
intronarea „concretului" în 
munca de fiecare zi a activis
tului sindical. Căci, doar cu 
planuri de măsuri, întrecerea 
vie care e așteptată între bri
găzi, devine o „întrecere" a 
formalismului, a hîrtiilor. A- 
ceste hîrtii, oricîte cifre ar 
cuprinde, rămîn goale de con
ținut, nefolositoare nimănui, 
atîta timp cit întrecerea so
cialistă nu trăiește cu adevă
rat, în abataje, la strunguri, 
pe schelele șantierelor de con
strucții, între oamenii anga
jați să producă mai mult și 
mai bine, pentru ei, pentru so
cietate.

Toate aceste „trăsături" ale 
muncii unor comitete de sin
dicat au fost criticate în ca
drul plenarei, prin participa
rea la discuții a tovarășilor 
Pogea Brîncoveanu, președin
tele Consiliului județean al 
sindicatelor și Gheorghe Feier, 
secretar al comitetului muni
cipal de partid. Pe linia cău
tărilor de soluții, care să con
tribuie la activizarea întrecerii 
socialiste, la eliminarea for
malismului s-au înscris și alți 
vorbitori. Din discuții au reie
șit și alte deficiențe decît cele 
la care ne-am referit în mod 
concret (lipsuri ale colective
lor gazetelor de perete care 
mai „afișează" încă — nu gă
sim alt termen — articole 
scrise „la general", ca și lip
suri ale comitetelor oamenilor 
muncii care nu înțeleg că 
răspund în egală măsură de 
buna desfășurare a întrecerii 
socialiste ș.a.). Dacă am reți
nut exemple mai puține, a- 
ceasta se datorește faptului că 
ni s-au părut suficient de con
vingătoare pentru a sublinia, 
drept concluzie, cerința impe
rioasă a sporirii inițiativei, 
preocupărilor și stăruinței ac
tivistului sindical în desfășu
rarea unei munci concrete.

Este concluzia ce a fost ex
primată în încheierea lucrări
lor plenarei, concluzie antici
pată de o analiză, a acelorași 
preocupări și stăruințe, făcută 
în cadrul unei ședințe de bi
rou a comitetului municipal de 
partid pe care, socotim, acti
viștii sindicali nu au uitat-o 
încă.

I. MUSTAȚĂ

In ziua de 10 aprilie a.c. la 
clubul muncitoresc din Petrila 
a avut loc o adunare a cetă
țenilor dintr-un număr de cinci 
circumscripții electorale ale 
orașului. Cu acest prilej, cu 
deplină satisfacție și hotărîre 
cetățenii au propus și aprobat 
în unanimitate o serie de ac
țiuni ce vor urma să le desiă-

Program 
de ample 
acțiuni 
edilitar- 

gospodărești
șo>are pe linia gospodăririi și 
înfrumusețării cartierelor pe- 
trilene. Astfel, s-a hotărît ca 
prin contribuția bănească a 
locuitorilor din aceste circum
scripții să se asfalteze curtea 
și baza sportivă a noii școli 
generale care se construiește 
în perimetrul cartierelor 7 No
iembrie și 8 Martie. Totodată, 
se vor efectua lucrări de mo
dernizare a străzii Parîngului 
care face joncțiunea cu strada 
T. Vladimirescu. Aceste arte
re de circulație prezintă o 
m,are importanță prin faptul 
că pe aici se pătrunde la spi
tal, la Școala generală nr. 1, la 
stadion, la căminele muncito
rești și la noua cantină des
chisă recent aici.

Importante
(Urmare din pag. 1)

colaborarea strînsă cu bene
ficiarii ca încărcările-descăr- 
cările să se desfășoare în 
termen, în scopul creșterii 
timpului productiv pe șanti
er, ca și îmbunătățirea cali
tății reparațiilor și execuției 
reviziilor tehnice a mașini
lor, atît Ia ieșirea cit și la 
intrarea în garaj.

— „Succesele noastre — 
ne informează tov. IONEL 
CIOIU, locțiitorul secretaru
lui comitetului de partid, se 
datoresc muncii desfășurate 
de întregul colectiv pentru 
traducerea în viață a iniția
tivelor cum sînt: „o zi pe 
lună cu combustibil econo- 
misit", „pianul fiecărei luni 
realizat în 25 de zile", 
„150 000 kilometri fără repa
rații capitale", toate acestea 
constituind obiective ale în
trecerii pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men".

La rîndul său tovarășul 
ing, ALEXANDRU CRIS- 
TEA, șeful autobazei arată :

economii
„Realizările obținute de sa
lariații autobazei pe primul 
trimestru sînt meritorii, cu- 
noscînd că activitatea de re
parații și buna întreținere a 
parcului s-a desfășurat în 
condițiile cînd atelierul a lu
crat cu 20 meseriași mai pu
țin decît prevederile planului 
de forțe de muncă, deci în 
cazul unei insuficiente înca
drări a schimbului H, că se 
duce încă lipsa unor piese 
de schimb de mare importan
ță pentru punerea în bună 
stare de funcționare din 
punct de vedere tehnic a 
autovehiculelor pentru exploa
tarea de vară ca grupuri di
ferențiale, cutii de viteză, ar
bori cu came motor, regula
toare de tensiune și altele". 

Demarajul bun de la înce
putul anului 1973 ne îndrep
tățește convingerea că colec
tivul autobazei T. A. Live- 
zenj își va spori realizările 
în muncă și activitatea de 
transport auto se va ridica, 
în continuare, la nivelul ce
rințelor sporite ale economi
ei.

Porci în rate
(neplătite)

Nu știm dacă anumite 
conflicte lăuntrice — deter
minate de ineditul cumpă
rării — sau o totală amne
zie i-a obligat subit pe cei 
5 „eroi" ai rîndurilor de fa
lă să se cufunde in tăcere. 
Cert e că e o tăcere cu 
sensuri obscure...

A venit, în decembrie 
1972, tocmai de la Turda, 
Vaier Moldovan cu o mași
nă (!) încărcată cu porci. 
Și a poposit în Livezeni. Nu 
știm elfi „grăsuni" a vîndut 
cu bani „lichizi", știm însă 
că omul, binevoitor, a fost 
pus pe... înlesniri. Și a vîn
dut 5 porci, pe datorie, în 
rate, lui Petru și Nicolae 
Serbări, lui Dumitru, Nico
lae și Aurel Căldărar. Oa
menii au promis solemn că 
pînă în lt> februarie a.c. îi 
vor restitui sumele stabili
te. Nu s-au ținut însă de 
cuvînt. Pentru că, între timp, 
au căzut în... butoiul tăcerii 
cu sensuri obscure I

Și uite așa omul nostru 
cu mașină și cu porci a ră
mas să „scoată", cu ajuto
rul comisiei de judecată a 
Consiliului popular munici
pal și poate al Judecători
ei, banii ce i se cuvin..■ 
7 700 lei.

„Afaceri" cu porci, cu ra
te, cu amnezii și o pată pe 
obrazul cinstei locuitorilor 
Petroșaniului 1

uri

Noutăti în librării
♦

Secvență petroșăneană 
eu,,. ceas.

V. P. Borovicka Din culisele războiului secret.

Nica Sîrbești Politica P.C.R. de modernizare 
a agriculturii.

V. Popeangă Clasa de elevi subiect și obi
ect al actului educativ.

XXX Miorița.
K. Jarunkova Singură la părinți.
C. Aitmatov Vaporul alb.
Gh. Eminescu Napoleon Bonaparte. Vol. I-II.
XXX Studiul muncii. Vol. VII.
L. Neamțu Acoperiș cu demoni.
X X X Mîini îndemînatice — trafo

rajul.
H, Wold Limbați și valoare.
A. Kaufman Elemente de teoria mulțimilor 

și algebră modernă. Vol. I.
Șt. Georgescu Tenis.

RĂSPUNDEM CELOR
Uriccmî
-jlll LjUUG HuO ■ „

angajează urgent:
CE NE SCRIU

(Urmare din pag. 1)

competența și răspunderea fie
cărui salariat în îndeplinirea 
sarcinilor Confirmarea opor
tunității acestor măsuri o dă 
iu mod cert viața. „Am simțit 
din plin efectul aplicării mă
surilor stabilite de plenara 
Comitetului Central al parti
dului — releva inginerul 
Victor Ghioaneă, șef de sector 
la mina Dîlja. In sectoarele 
direct productive participă il
eum un număr mai mare de 
specialiști. La noi în sector de 
exemplu avem acum șapte in
gineri. Aceasta ne dă posibili
tatea să dăm schimburile în 
seama unui cadru cu pregătire 
superioară". Ceilalți vorbitori 
printre care tovarășii Iosif 
Bîrsan, contabilul șef al 
C.C.P., Dumitru Popeanăș și 
Otto Abraham, șefi de servicii 
în cadrul centralei, ca și di
rectorul general adjunct al 
C.C.P., ing. Vasile Ogherlaci, 
au subliniat necesitatea îmbu
nătățirii activității de produc
ție pentru îndeplinirea sarci
nilor în condiții de eficiență 
ridicată. „Singura cale de re
glementare a tuturor proble
melor ce le ridică producția — 
arată tovarășul ing. Vasile 
Ogherlaei, este creșterea râs 
prinderii fiecăruia față de pro
pria activitate, pentru ridica
rea calității muncii fiecărui 
cadru tehnic. Va trebui să con
tribuim la sporirea producției 
de cărbune nu numai prin sfa
turi și idei, ci nemijlocit prin 
conducerea directă a producți
ei.

In cadrul dezbaterilor pur
tate în adunarea activului de 
partid lărgit, s-au făcut nu
meroase propuneri pentru 
completarea planului de mă
suri care prevede îmbunătăți
rea proceselor de producție din 
minele Văii Jiului, a dotării Ș> 
asistenței tehnice, asigurarea 
liniei de fro.it care să satisfa
că necesitățile producției, creș
terea vitezelor de avansare.

Din dorința vie de a 
Int* ,a cn rezultate' de-

osebite ziua de 1 Mai, 
în cadrul adunării s-a născut 
inițiativa ca „luna aprilie să 
fie o lună de producție mări
tă". Aprobată în unanimitate, 
ehen eu se adresează tuturor 
colectivelor de muncă din Va
lea Jiului de a-și spori efor
turile pentru depășirea sarci
nilor de plan, reducerea chel
tuielilor de producție și a con
sumurilor specifice.

In cadrul adunării a luat

Creșterea 
competenței 

tehnice
cuvîntul tovarășul Ioachim 
Moga. membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secrelar al Comi
tetului județean de partid care 
a reliefat importanța socială 
deosebită a hotărîrllor Plena
rei C.C. al P.C.R. din februa
rie — martie, hotărîri care vor 
trebui să se concretizeze în 
îmbunătățirea producției, în 
apropierea cadrelor de specia
liști de locul unde se realizea
ză bunurile materiale. „Ingine
rii și tehnicienii care au fost 
repartizați In producție vor 
trebui să-și rezolve eu toată 
competența și răspunderea 
sarcinile ce le-au fost încre
dințate, să pună în valoare ca
pacitatea lor tehnică și orga
nizatorică, pentru îmbunătăți
rea continuă a producției, pen
tru creșterea productivității 
muncii în fiecare sector și 
brigadă, sublinia primul secre
tar al Comitetului județean 
de partid Această, acțiune va 
trebui să conducă ia ridicarea 
calitativă a activității pro
ductive pentru că prin apro
pierea cadrelor tehnice de 
producție asistența tehnică s-a 
îmbunătățit. De asemenea, ca

drele tehnico-inginerești, înce- 
pînd de la Centrală și pînă la 
exploatări, vor trebui să se 
ocupe mult mai mult de orga
nizarea producției și a mun
cii, să gîndească mai mult, să 
găsească soluții pentru a face 
ca măsurile întreprinse în fie
care sector să conducă la creș
terea productivității muncii. 
Va trebui ca specialiștii din 
unitățile miniere să se ocupe 
mai mult de activitatea de 
cercetare, pentru aplicarea de 
noi tehnologii de înaltă pro
ductivitate. Vor trebui stabi
lite sarcini concrete pentru 
fiecare conducere de exploa
tare, serviciu sau birou, pen
tru cadrele tehnice din sec
toarele exploatărilor miniere 
ale Văii Jiului".

Tovarășul Ioachim Moga 
s-a referit apoi pe larg la mă
surile ce se cer întreprinse 
pentru ca planul de producție 
aferent acestui an — an ho- 
tărîtor pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen — 
să fie îndeplinite cu succes. 
Vor trebui luate măsuri care 
să ducă la creșterea capacită
ților de producție prin reali
zarea exemplară a programu
lui lucrărilor de deschidere și 
pregătire și a celor de investi
ții pe de o parte, iar pe de 
altă parte pentru folosirea din 
plin a capacităților, printr-o 
exploatare rațională a utilaje
lor, prin folosirea judicioasă 
a forței de muncă și a timpu
lui de lucru — a spus vorbito 
rul. Exprimîndu-și încrederea 
că noile măsuri luate, că pla
nul aprobat de adunare va 
crea condițiile necesare reali
zării exemplare a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor, to
varășul Ioachim Moga a urat 
în numele biroului Comitetului 
județean de partid, colecove 
lor de muncă din exploatările 
miniere ale Văii Jiultți și co
lectivului Cețitralei cărbunelui 
Petroșani, noi succese ’n ac
tivitatea viitoare pentru rea
ducerea cu succes în i viață a 
sarcinilor do maro Aaimmdere 
încredințate de partid.

• NICOLAE N. BLENDEA, 
E.M. Lupeni. Consiliul popular 
al județului Gorj a cercetat 
cele sesizate de dv. redacției, 
comunicîndu-ne că s-a luat 
măsura scoaterii dv. din evi
dența bărbaților impuși a pres
ta paza obștească în comună.

• IOAN NEMEȘ GÂLĂ- 
ȚAN, Jieț. Intruicît nu întru
niți condițiile de vechime pre
văzute de lege pentru obține
rea pensiei integrale pentru 
limită de vîrstă — 25 de ani 
— aveți drept la pensie numai 
la împlinirea vîrstei de 62 de 
ani, cînd vi se calculează pro
porțional cu numărul anilor 
lucrați.

Condiția cerută pentru ca 
cineva să-și poată reconstitui 
vechimea în muncă cu martori 
este aceea ca solicitantul să 
aibă calitatea de angajat, ne 
care dv. nu o aveți.

• IOAN GRĂDINARU. Pe
troșani, O dată cu angajarea

dv. în funcția de mașinist sub
teran ați fost încadrat în pri
ma categorie a acestei func
ții, menținîndu-se treapta cîș- 
tigată, corespunzător cu preve
derile indicatorului tarifar. 
Menționăm că. prin trecerea 
de la suprafață în subteran și 
invers, muncitorii calificați nu 
au corespondent al categori
ilor avute, în ambele cazuri 
încadrarea se face în baza Le
gii nr. 12/1971 completată cu 
Decretul nr. 453/1972, țijiîp- 
du-se seama de condițiile mi
nime de pregătire și vechime 
în meserie.

9 D. E. Petroșani. Treceți 
pe la secția scrisori a redacți
ei pentru a ne furniza, în com
pletarea celor relatate, datele 
privind spațiul locativ pe ca
re îl dețineți, fără de care nu 
vă putem analiza cazul și da 
răspunsul solicitat.

• Maiștri mineri
• Maiștri 

electromecanici
Salarizarea se va face conform H.C.M. nr. 

914/1968 și Legii nr. 12/1971.

Concursul se va ține în data de 19 aprilie 
1973, la sediul unității.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Farkas 
Ioan, eliberată de E.M. Pe
trila. O declar nulă.

VIND urgent Moskvici

408, stare perfectă. Preț con
venabil, Vulcan — telefon 
176.

VIND Ford-Taunus 17 M 
Super. Stare bună. Petrila, 
Republicii 94.

Intrigă în... 
iubire

Ne povestește, peste mă
sură de intrigată, Maria Pă- 
trășcoiu, o veche animatoa
re a mișcării artistice de 
masă, directoarea căminului 
cultural din Cimpa : „In pri
ma fază a concursului „Dia
log pe aceeași scenă", o e- 
tapă s-a desfășurat și la noi 
la Cimpa, Ne-am străduit să 
oferim participanților, artiști 
amatori din Iscroni și Cîm- 
pu lui Neag, condiții orga
nizatorice bune, pe cît ne 
stă în putință... La Cimpa. 
să știți, sînt oameni cinstiți. 
Cei eu care lucrez eu, la 
cămin, n-ar pune mina Pe 
eeva ce nu-i al lor, să-i pici 
cu ceară I Ce vreau să vă 
spun ? Dincolo de faptul eă 
oaspeții, fată de care ne-am 
purtat cu toată atenția, nu 
făcut pur și simplu ravagii 
la instalațiile sanitare ale 
localului nostru, deteriorîn- 
du-le, ne-au dispărut, cînd 
am făcut în final inventarul 
obiectelor scoase pentru 
spectacol, o pedală de bate
rie și un saxofon. Gheorghe 
Mihăifă, un instrumentist 
de-al nostru, a „mirosit" ce
va și a plecat eu motocicle
ta la Iscroni. A găsit saxo
fonul la un membru al for
mației populare de acolo. 
Păi, dat e posibil așa ceva!" 

Frapantă sfidare a cinstei, 
omeniei, culturii și educați
ei — intr-un domeniu ai 
competiției înnobilate. pe 
solul trainic al pasiunii I Ca 
aparifia unor seaeți pe o pa
jiște înfiorată cu lăcrămioa
re și narcise !

Rubrică redactată de
Adrian CONDOR

♦ -------

Mineri 
la 

odihnă
Și 

tratament
Deși nu ne aflăm în plin se

zon balnear, stațiunile clima
terice pentru odihnă și trata
ment încep să fie din ce în ce 
mai solicitate...

Pe adresa comitetului sindi
catului de la E.M. Dîlja au so
sit, doar în ultimele zile, pes
te 20... vederi, cărți poștal^ i- 
lustrate de la salariații minei 
care-și petrec concediile de 
odihnă sau își refac sănătatea 
în diverse stațiuni bglneo-cli- 
materice din țară. Numai în 
luna martie, 45 de mineri de 
la Dîlja și-au refăcut poten
tele creatoare la Slănic-Mol- 
dova, Felix, Călimănești, Sina
ia Căciulata, Mangalia etc., 
iar acum Mihai To-th, Alexan
dru Pali, Ștefan Cioric, Andrei 
Covrig, Gheorghe Vesa, Gheor
ghe Cuteanu și alții mulțu
mesc, de la... distanță grijii 
manifeste a comitetului sin
dicatului...

Petru GĂINĂ, 
Corespondent

FILME
DUMINICĂ, 15 APRILIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Marea evadare ; Repu
blica : Născut liber ; PETRI 
LA : Dacă e marți e Belgia ; 
LONEA — Minerul : Mania 
grandorii) ANINOASA: Pro
cesul unei stele ; VULCAN ; 
Procesul unei stele ; LUPENÎ 
— Cultural: Bulevardul Ro
mului ; Muncitoresc : Călăre
ții.

LUNI, 16 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie ; Al treilea ; Republica: 
Cernjen ; PETRILA : O afa
cere ; LONEA Minerul : 
Lupul negru ; ANINOASA : 
Procesul unej stele ; VUL
CAN : Gentlemenii norocu
lui ; LUPENI — Cultural : 
Cornul de capră ; Muncito
resc ; Călăreții.

RADIO
DUMINICĂ, 15 APRILIE

6,00 Buletin de știri ; 6,05 
Concertul dimineții; 7,00 Ra
diojurnal ; 8,00 Sumarul pre
sei ; 8,08 Ilustrate muzicale ; 
9,00 Ora satului ; 10,00 Ra- 
diomagazinul femeilor ; 10.90

Succese ale discului) 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Intil- 
rrire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 11,35 
Formații vocal-instrumenta- 
le; 12,00 Pe toate pentru 
toți — la Brașov ; 13,00 Ra
diojurnal i 13,15 Cîntecul e 
pretutindeni ; 14,00 Unda ve
selă,.. pe recepție ; 14,30 Ve
dete și succesele lor; 15,00 
Buletin de știri ; 15,05 Albu
mul Interpreților de muzică 
populară ; 15,20 Azi, în Ro
mânia ; 15,30 Fragmente din 
opereta „Timpul chitarelor"; 
16,00 Muzică ușoară; 16,30 
Sonate pentru plan ; 161,59
Concert de muzică populară; 
17,20 Selectiuni din zarzuela 
„Oaspetele sevillan" ; 17,50
Refrene pentru toate vîrste- 
le ; 18,40 „Drag mi-e cînte- 
cul și jocul!"; 19,00 Radio
jurnal ; 19,15 Estrada dumini
cală ; 20,45 Consemnări;
22,00 Radiojurnal; 22,30 Sce
nă din opera „Capriccio" ; 
22,50 Moment poetic ; 23,00 
Muzică de dans ; 24,00 Bule
tin de știri ; 0,03—5,00 Estra
da nocturnă.

T V
DUMINICA, 15 APRILIE

8,00 Gimnastica pentru toți;
8,10 Pentru sănătatea dv. ; 
8.20 Cravatele roșii ;

9,50 Viața satului;
11,00 Emisiune în limba 

maghiară ;
12.30 De strajă patriei; 
13,00-17,00 Album duminical;
17,10 Film serial pentru tine

ret — Tunelul timpu
lui ;

18,00 Cîntare patriei — Gon- 
curs coral interjude- 
tean ;

19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Săptămîna

politică internă și in
ternațională în ima
gini. Reportaj filmat 
— Vizita președinte
lui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialis
te, Romftnia, Nicolae 
Ceaușeseu în Olanda i

20.30 Uuștrate din Oradea și 
Aleșd, Spectacol da 
varietăți cu public i

22.30 Telejurnal ;
22,40 Baschet masculin — 

România — Cuba (re
priza a Il-n) înregis
trare de la Sala Spor
turilor din Sluj;

LUNI, 16 APRILIE

15,00 Hochei pe gheată — 
U.R.S.S. - Suedia (ul
timul meci al Campio
natului mondial —- gru
pa A);

17.30 Curs de limba franceză 
(lecția a 50-a) — relua
re i

18,00 Telex ;
18,05. La ordinea zilei ii 

județul Dîmbovița ;
18.20 Căminul;
19,00 Ecranul;
19.20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal — Gincma- 

lul înainte de termen 
—- cauză a întregului 
popor;

20,00 Cîntecul săptămînii — 
Tinere, averea ta e 
tara;

20,05 Gîmpia libertății ;
20,35 Roman-foileton

Cîntec la apusul soare
lui. După romanul lui 
Lewis Gibbon (episo
dul V — „Secerișul");

21.20 Revista literar-artisti- 
că Tv.;

22.20 Imagini din Danemarca; 
22,40 24 de ore ;

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele: Petroșani 0- 9 
grade ; Paring (R 1 grad.

Minimele > Petroșani T 2 
grade; Paring — 4 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE j Vreme în 
general instabilă cu cer va
riabil. Vîntul va sufla din 
sectorul sud-vestic.
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In legătură cu recentul raid 
israelian asupra Libanului

Liga română de prietenie 
cu popoarele din Asia și Afri
ca a dat publicității o declara
ție în care se arată că opinia 
publică din țara noastră a luat 
cunoștință cu un sentiment de 
dezaprobare de raidul israeli
an întreprins în noaptea de 9 
spre 10 aprilie pe teritoriul 
Libanului. Poporul român con
sideră că asemenea acte nu 
pot fi cu nimic justificate — 
relevă declarația, subliniind 
că ele reprezintă o violare a
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Dezbaterile 
din Consiliul 

de Securitate
NEW YORK 14 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate și-a 
continuat, vineri seara, dezba
terile pentru a examina plîn- 
gerea Libanului împotriva Is
raelului în legătură cu opera
țiunea efectuată la 10 aprilie 
de comandouri israeliene la 
Beirut și Saida.

In cursul lucrărilor au lu
at cuvîntul reprezentanții 
U.R.S.S., Iugoslaviei, Algeriei, 
Siriei, Israelului și Arabiei 
Saudite.

Următoarea ședință va avea 
loc luni seara.

Tot vineri seara a sosit la 
New York, pentru a lua parte 
la reuniunea Consiliului de 
Securitate, ministrul de exter
ne al Republicii Arabe Egipt, 
Mohammed El Zayyat.

LIBAN. Panoramic din apropierea complexului hotelier 
de la Faraya.

Numai cu ajutorul Occidentului Portugalia rezistă luptei

independenței, suveranității și 
integrității teritoriale a Liba
nului. Acțiunile militare, pre
cum și actele de represalii că
rora le cad victime persoane 
civile nu au contribuit și nu 
vor contribui la soluționarea 
politică a crizei din Orientul 
Apropiat ; dimpotrivă, ele 
contravin tendinței actuale 
generale spre soluționarea 
conflictelor pe cale politică, 
spre destindere și pace.

Declarația arată că opinia 
publică din Republica Socia
listă România consideră că 
tratativele, și nu armele, pot 
aduce o rezolvare justă a con
flictului din regiunea Orien- me.

Atacarea unor instalații 
petroliere din apropiere 

de Beirut
BEIRUT 14 (Agerpres). — 

Persoane înarmate au atacat, 
în noaptea de vineri spre sîm- 
bătă, instalații petroliere a- 
flate în apropierea rafinăriei 
de la Zahrani, situată pe coas
ta mediteraneană, la 45 km 
sud de Beirut — anunță, ofi
cial, postul de radio Liban. A 
fost distrus un rezervor conți- 
nînd 100 000 de barili de țiței, 
iar un al doilea rezervor, de 
aceeași capacitate, a fost ava
riat. La sediul agenției Reuter 
din Beirut a parvenit o scri
soare în care un grup autoin- 

tului Apropiat, apreciind, în 
acest sens, că trebuie depuse 
eforturi stăruitoare pentru re
alizarea unei soluții politice în 
spiritul rezoluției Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 
1967. Pentru aceasta — se spu
ne în încheierea declarației — 
trebuie să fie retrase toate 
trupele israeliene din teritori
ile arabe ocupate, trebuie să 
se respecte dreptul la existen
ță și dezvoltare independentă 
a fiecărui stat din regiune și 
să se rezolve problema popu
lației palestiniene în confor
mitate cu interesele ei legiti- 

titulat „Garda revoluționară 
libaneză" își asumă responsa
bilitatea atacului. Știrea este 
confirmată și de agențiile 
France Presse, United Press 
International și Associated 
Press.

Intr-o declarație făcută la 
Beirut, Pierre Helou, ministru 
libanez al petrolului și al in
dustriei, a arătat că rezervoa
rele incendiate la Zahrani sînt 
proprietatea Societății ameri
cane „Medreco", dar că petro
lul conținut aparținea statului 
libanez.

Rezultatele 
alegerilor din 

Anglia și 
Tara Galilor »

LONDRA 14 (Agerpres). — 
Rezultatele definitive ale a- 
legerilor pentru organele ad
ministrative locale din An
glia și Țara Galilor desfășura
te joi, arată că Partidul Labu
rist a obținut majoritatea 
mandatelor în consiliile a 18 
din cele 54 unități administra
tive, între care Londra și 10 
comitate metropolitane (cele 
mai mari centre urbane ale 
țării). Partidul Conservator a 
cîștigat în 13 comitate, putînd 
să-și asigure majoritatea în 
alte 6, dar cu sprijinul inde
pendenților.

Candidații independenți și- 
,au asigurat victoria în patru 
comitate, în restul comitate
lor (13) niciuna dintre forma
țiunile politice nereușind să-și 
asigure majoritatea.

Agenția France Presse su
bliniază slaba participare la 
vot a corpului electoral — 
36,8 la sută din cei înscriși 
pe liste.

Participarea României 
la Tîrgul internațional 
de la Milano suscită 
un interes crescînd

MILANO 14. — Corespon
dentul Agerpres, Radu Bog
dan, transmite : La Milano a 
fost inaugurată, sîmbătă dimi
neață, cea de-a 51-a ediție a 
Tîrgului internațional. Mani
festare economică de larg ră
sunet, tîrgul de la Milano re
unește, în acest an, 76 de țări 
de pe toate continentele. Pe o 
suprafață de aproximativ . 600 
mii metri patrați, în actuala 
ediție sînt prezenți peste 10 
mii de expozanți, dintre care 
aproape 3 000 sînt străini.

La festivitatea de deschide
re a participat primul minis
tru Giulio Andreotti, repre
zentanți de frunte ai industri
ei italiene, precum și membri 
ai corpului diplomatic.

Participînd pentru a 18-a 
oară la Tîrgul de la Milano, 
România este prezentă la edi
ția din acest an cu pesțe 30 
de standuri, care expun o 
vastă gamă de produse repre-

încheierea lucrărilor Conferinței pentru 
sprijinirea victimelor colonialismului

OSLO 14 (Agerpres). — La 
Oslo s-au încheiat, sîmbătă, 
lucrările. Conferinței interna
ționale pentru sprijinirea vic
timelor colonialismului și a- 
partheidului din Africa aus
trală, inițiată de Organizația 
Națiunilor Unite și Organiza
ția Unității Africane. Partici- 
panții — membri ai Consiliu- 
lu de Securitate, Comitetului 
pentru decolonizare, și ai altor

Comunicat 
comun 

polono-danez
COPENHAGA 14 (Ager

pres). — In comunicatul co
mun polono-danez, dat publi
cității după încheierea vizi
tei în Danemarca a ministru
lui polonez de externe, St. 
Olszowski, este evidențiată e- 
voluția pozitivă a dezvoltării 
relațiilor reciproce și dorința 
de a dezvolta schimburile co
merciale și colaborarea în di
verse domenii de activitate.

Moi tendințe de dezvoltare a colaborării
HANOVRA 14 (Agerpres). 

— Sîmbătă, s-au încheiat la 
Hanovra lucrările Congresu
lui ordinar federal al Parti
dului Social-Democrat din R.F. 
Germania.

Făcînd bilanțul dezbaterilor 
Congresului, președintele
partidului, cancelarul Willy 
Brandt, a evidențiat tendințe
le de dezvoltare a politicii de 
colaborare și destindere pro
movate de guvernul R.F. Ger
mania. Congresul, a apreciat 

zentative pentru industria și 
comerțul exterior românesc. 
Ponderea cea mai însemnată 
o dețin produsele industriei 
constructoare de mașini. Intre 
acestea se află moderne tipuri 
de mașini-unelte, produse e- 
lectrotehnice și electronice, 
diferite tipuri de tractoare, 
mașini pentru industria ali
mentară, autoturisme de teren 
ABO-240 și altele. Sînt expu
se, de asemenea, produse ale 
industriei chimice și petroliere, 
ale industriei ușoare și alimen
tare.

Devenită tot mai reprezen
tativă, de la an la an, parti
ciparea României la Tîrgul de 
la Milano suscită — așa cum 
relevă într-un articol, publi
cat în ediția sa de sîmbătă co
tidianul economic „II Sole — 
24 de ore“ — un interes mereu 
crescînd din partea specialiș
tilor și a publicului italian.

organisme ale O.N.U., ai Co
mitetului pentru Eliberare al 
O.U.A., reprezentanți ai miș
cărilor de eliberare din Afri
ca, delegați și experți din pes
te 50 de țări ale lumii — au 
adoptat raportul elaborat de 
Comitetul politic al Conferin
ței, conținînd propuneri pen
tru intensificarea ajutorului 
moral și material acordat vic
timelor colonialismului și a- 
partheidului, mișcărilor de eli
berare din această zonă a con
tinentului african, pentru ca 
acestea să-și poată continua 
lupta sub toate formele, inclu
siv cea armată, în vederea e- 
liberării naționale.

Raportul — care va fi supus 
dezbaterii și aprobării viitoa
rei sesiuni a Adunării Genera
le a O.N.U., conferinței la ni-

Noul guvern
BOGOTA 14 (Agerpres). — 

Președintele Columbiei, Mi- 
sael Pastrana Borrero, a anun
țat, la 13 aprilie, componența 
noului guvern al țării. Potri
vit agenției France Presse, ca-

Brandt, s-a dovedit realist în 
aprecierea situației internațio
nale și poziția adoptată de 
delegați va fi avută în vede
re cu ocazia viitoarelor întîl- 
niri ale sale țu Leonid Brej- 
nev, Richard Nixon și Iosip 
Broz Tito. Totodată, cancela
rul Willy Brandt a anunțat 
că se va întîlni, în cursul tri
mestrului doi al acestui an, 
cu Edward Gierek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P.

Abordînd, în continuare, 
problema politicii. guvernului 
său față de țările socialiste, 
președintele P.S.D. și-a expri
mat satisfacția în legătură cu 
angajarea de negocieri între 
R.F.G. și R.S. Cehoslovacia, 
în scopul încheierii tratatului 
de normalizare a relațiilor 
dintre cele două țări.

Declarația 
Biroului Politic 

al P. C. 
Francez

PARIS 14 (Agerpres). — 
Biroul Politic al Partidului 
Comunist Francez a dat pu
blicității, sîmbătă, o decla
rație cu privire la tineret, în 
care se relevă importe nța 
participării generației tinere 
la lupta generală a muncito
rilor și forțelor democratice 
franceze pentru victoria pro
gram-lui comun al forțelor de 
stînga. Este scoasă în eviden
ță, totodată necesitatea inten
sificării activității ideologice 
și politice în rîndul tineretu
lui.

In același timp, ziarul ,,L’ 
Humanite" informează că Bi
roul Politic al Partidului Co
munist Francez a analizat si
tuația politică din țară, subli
niind importanța programu
lui comun al forțelor de stîn
ga pentru organizarea luptei 
pentru progres social și demo
crație.

vel înalt a O.U.A. (care va a- 
vea loc luna viitoare la Ad
dis Abeba) și conferinței din 
septembrie a țărilor neanga
jate — condamnă guvernarea 
ilegală a Namibiei de către 
regimul de la Pretoria și lan
sează un apel tuturor statelor 
să boicoteze — pe plan politic 
și economic —. guvernul rasist 
al R.S.A. pînă la transferarea 
puterii către adevărații repre
zentanți ai poporului namibi- 
an.

Participanții la conferință 
au exprimat, totodată, satis
facția pentru faptul că delega
ții mișcărilor de eliberare au 
participat — pentru prima oa
ră — la o reuniune internațio
nală ca adevărații reprezen
tanți ai popoarelor lor.

al Columbiei
binetul păstrează aceeași pro- 
porționalitate de participare 
a partidelor politice la guvern 
ca și în etapa precedentă: 6 
miniștri liberali, 6 conserva
tori și un militar. Iată princi
palii membri ai noului cabi
net : Alfredo Vasquez — mi
nistrul relațiilor externe, ge
neral Hermando Currea — 
ministrul apărării naționale, 
Jaime Castro — ministrul jus
tiției, Roberto Arenas — mi
nistrul de interne.

-------4-------

Ninsoare în Polonia
VARȘOVIA 14 (Agerpres). 

— In noaptea de 13 spre 14 
aprilie, în zona lanțului mun
tos Tatra a nins. Pe străzile 
cunoscutei stațiuni de odihnă 
Zakopane stratul de zăpadă a 
atins, sîmbătă dimineața, o 
jumătate de metru. In aceeași 
zi, pe vîrful Kasprowy Wierch 
a fost înregistrată zăpadă de 
doi metri, în timp ce tempe
ratura a scăzut pînă Ia minus 
6 grade Celsius. In munți e- 
xistă pericol de avalanșe.

R.D. VIETNAM:
Executarea unor reparații la un pod situat pe șosea

ua ce leagă capitala țării, Hanoi, de portul Haiphong 
— pod avariat în timpul războiului.

4 Agenția A.D.N a diiuzat 
un comunicat în care se ara
tă că guvernele Republicii De
mocrate Germane și Republi
cii Volta Superioară, călăuzi
te de dorința de a dezvolta 
relațiile de prietenie dintre ce
le două state și popoare. au 
căzut de acord să stabilească 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă.

4 In cadrul aniversărilor 
pe 1973, desfășurate sub aus
piciile UNESCO, Vlad Geor
gescu, profesor oaspete la ca
tedra „Nicolae Iorga", de la 
Universitatea Columbia, a ți
nut, la sediul Bibliotecii Ro
mâne din New York, o expu
nere despre Gheorghe Lazăr, 
cu prilejul comemorării a 150 
de ana de la moartea sa.

4 Sîmbătă a sosit la Pheni
an, într-o vizită de stat. Noro
dom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambod 
giei — anunță agenția A.C.T.C. 
El este invitat de Kim Ir Sen, 
președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

4 Partidul Comunist din 
Republica Sri Lanka acționea
ză intens în vederea transpu
nerii în viață a programului 
general de dezvoltare econo
mică și socială a țării, elaborat 
de Frontul Unit al forțelor de 
stînga, cooperînd, totodată, 
activ în cadrul guvernului — 
a declarat, în cadrul unui mi
ting, secretarul general al par
tidului, S. A. Wickremasinghe.

4 Președintele Libanului, 
Suleiman Frangieh, care a ac
ceptat demisia cabinetului pre
zidat de Saeb Salam, a cerut 
guvernului să rămînă în func
ție pînă Ia crearea unei noi 
echipe ministeriale — relatea
ză agenția Reuter.

4 Ministrul de externe al 
Republicii Sud-Africane, Hil- 
gard Muller, și-a încheiat, vi
neri seară, vizita întreprinsă 
la Geneva, în cursul căreia, 
după cum s-a mai anunțat, a 
avut, timp de trei zile, convor
biri cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim.

® Președintele Richard Ni
xon a anunțat, cu prilejul vi
zitei pe care i-au făcut-o Ia 
Casa Albă șefii delegațiilor 
prezente la sesiunea Adunării 
Generale a Organizației Sta
telor Americane, că secretarul 
de stat William Rogers va în
treprinde un turneu în Ameri
ca Latină în scopul găsirii u- 
nor soluții pentru îmbunătăți

rea relațiilor S.U.A. cu statele 
de la sud de Rio Grande

4 Congresul de constituire 
a Organizației Unității Sindi
cale Africane, desfășurat a 
Addis Abeba, în prezența , re
prezentanților mișcărilor sin
dicale din peste 20 de state a- 
fricane, și-a încheiat la 13 a- 
pnilie, lucrările.

4 Guvernul Voltei Superi
oare a declarat „zonă sinistra
tă" întreaga regiune din nor
dul țării, ca urmare a secetei 
care a bîntuit această regigne 
africană, în ultimii cinci ani.

4 La Londra au luat sfîrșit 
lucrările Comitetului executiv 
al Organizației Internaționale 
a Cafelei. In cursul lucrărilor, 
cele 16 țări membre au dez
bătut, începînd din 5 aprilie, 
o serie de probleme vizînd Pia
ța internațională a cafelei și 
relațiile comerciale ale țărilor 
producătoare.

4 La Sofia a fost semnat 
un protocol privind schimbul 
de mărfuri între Bulgaria și 
Suedia pe 1973. Bulgaria va 
exporta pe piața suedeză, prin
tre altele, fructe, mașini și u- 
tilaje, produse chimice, farma
ceutice și ale industriei ușoa
re, mobilă și va importa obiec
tive complete, hîrtie și carton, 
rulmenți, oțeluri speciale.

4 ha Ulan Bator a fost sem
nat protocolul cu privire ia 
convorbirile comerciale multi
laterale dintre țările membre 
ale CAER și R.S.F. Iugoslavia 
pe anul 1973.

Conform protocolului, schim
burile de mărfuri dintre țărj‘ 
le membre ale CAER și 
R.S.F.I. vor crește considera
bil.

4 Un tablou al marelui dis
părut, Picasso, a fost furat, 
săptămîna aceasta, din Muzenl 
de artă al orașului Saint Louis 
(statul Missouri).

Tabloul, reprezentînd un 
nud, a fost pictat în 1906, in 
așa-numită „perioadă roză" a 
artistului, și achiziționat <le 
muzeu în 1934. Valoarea pîn- 
zei (cu dimensiunile 35X20 
cm) este apreciată la 85 000 
dolari.

4 Sîmbătă, la Sarajevo, în 
penultima zi a campionatelor 
mondiale de tenis de masă, în 
proba de dublu mixt, Stipan- 
cici (Iugoslavia) și Maria Ale
xandru (România) au dispus 
cu 3—0 de Park Mi-r-a — Hon 
Chon-hyun.

de partizani in Angola
Au trecut 13 ani de cînd an

golezii luptă pentru a cuceri 
independența țării lor de sub 
dominația colonialistă. La 13 
decembrie 1972 a fost înche
iat un pact unitar între cele 
mai imiportante mișcări de eli
berare. Războiul împotriva 
dominației portugheze este de
osebit de greu. Se desfășoară 
într-o țară foarte divizată din 
punct de vedere istoric și et

nic și bogată în materii prime 
importante. De aceea Lisabona 
poate conta pe sprijinul unor 
importante interese străine. In 
cazul Angolei, forțele capita
lismului mondial au lăsat la 
o parte masca respectării au
todeterminării popoarelor, 
praoticînd cel mai feroce colo
nialism. Dar colonialismul por
tughez, datorită prietenilor 
săi, rămîne în continuare o 
piedică serioasă.

Rezultatele luptei de parti
zanii trebuie apreciate ținînd 
seama, mai ales, de mijloace
le reduse de oare dispune ea. 
Pînă în urmă cu doi. ani, Miș
carea populară pentru elibera
rea Angolei afirma că, deși 
poate conta pe ciroa șapte mii 
de m-ilitanți, nu poate înarma 
decît circa 3 500 și încă cu ar
me ușoare. Astăzi ea dispune 
și de cîteva tunuri, dar în an
samblu armamentul său. ră'mi- 
ne slab, în timp ce trupele 
portugheze nu precupețesc 
mijloace, inclusiv unele mate
riale interzise de dreptul in- 

ternatianal în problemele răz
boit! lui, cum sînt n apa Imul și 
defoliantele, precum și folosi
rea în masă a elicopterelor, 
după cea mai recentă evoluție 
a tehnicilor de război.

Singurele ajutoare pe care 
M.P.L.A. a putut să conteze au 
fost slabele finanțări puse la 
dispoziție de cîteva state a- 
frioane, sprijinul logistic al 
Congoului la început și, mai 

Din presa străină
ales după 1966, al Zambiei.

Totodată, dacă activitatea 
frontului a rămas limitată la 
zona de frontieră nordică și 
la așa-zisul triunghi, zona îm
pădurită a munților Dembos, 
în jurul centrului de cultură 
a cafelei Carmona, forțele 
M.P.L.A. au obținut importan
te succese militare și de orga
nizare a zonelor eliberate. La 
Cabinda, enclavă angoleză în 
teritoriul congolez, o zonă bo
gată în petrol, partizanii au 
fost întotdeauna activi, încă 
din 1961. Tot î-n nord au fost 
reactivate în 1971 două zone a- 
le operațiunilor de guerrilla, 
în districtul Cuanzo Norte, o 
regiune la cca. 200 km de capi
tala Luanda.

Pornind din Zambia, în mai 
1966, Mișcarea a cucerit in 
scurt timp controlul pe cca. 
1/3 din teritoriul Angolei, dis
trictele Moxic-o, Cuando Cu
bango și, în parte, Malange și 
Luanda. Sînt zone cu populație 
rară și lipsite de importanță 
economică, dar, pornind de a- 
colo, forțele M.P.L.A. au ajuns 
să pătrundă în districtele Bie 
și Huambo, zone dintre cele 

mai importante din punct de 
vedere economic. In . același 
timp cu ofensiva militară, Miș
carea a desfășurat o acțiune 
eficientă „pentru moderniza
rea populației — cum a afirmat 
Agostinho Neto, liderul 
M.P.L.A. — printr-o dublă re
voluție ; împotriva structuri
lor tradiționale, carte nu mai 
corespund nevoilor sale, și 
împotriva regimului colonial". 
Mișcarea, din intelectuală cum 
era la începuturile luptei de 
partizani, a devenit populară 
și se bucură de adeziune în 
rîndurile celor mai diferite 
grupuri etnice. In zonele eli
berate, ea a organizat nu
meroase școli elementare, li
nele școli secundare, coopera

tive de producție și consum •, 
miliții populare de autoapăra
re se creează în mod autonom 
în multe sate.

Este o mișcare matură, care 
a atins o consistență deveni
tă indesctructibilă.

Războiul din Angola — ca 
și celelalte războaie ale colo
nialismului portughez în Afri
ca — este sub multe aspecte 
un război al N.A.T.O. Pe bo
gățiile naturale ale Angolei -- 
diamante, fier, petrol, cupru, 
fosfați etc. — au pus stăpînire 
în ultimii zece ani, cu ajuto
rul guvernului de la Lisabona, 
interesele americane, engleze, 
franceze, vest-germane, belgi
ene, olandeze, italiene, daneze, 
sud-africane, japoneze — în
treaga constelație „occidenta
lă", plus apendicele imperia
lismului rasist sud-african. 
Numeroși observatori au de
monstrat că Lisabona luptă cu 
arme furnizate de aliații săi 
în cadrul „programelor de apă
rare" N.A.T.O. și că forțele 
sale folosesc structurii logistice 
americane integrate în N.A.T.O. 
Nu este lipsit de semnificație 
nici faptul că, la sprijinul 
N.A.T.O., s-a asociat sprijinul 
Republicii Sud-Africane, care 
a înființat în sudul Angolei — 
la Cuito. Cuanâvale — o bază 
pentru elicoptere.

(AVANTI I)

Viață nouă pe malurile rîului Kysuca
(Urmare din pag. 1)

triale, din oare unele, dato
rită calității produselor fa
bricate, sînt cunoscute și 
peste hotarele Cehoslovaciei. 
Merită să amintim, de exem
plu uzinele de rulmenți diin o- 
rașul Kysucke Novă Mesto, 
Fabrica de automobile ,.Tatra" 
din orașul Cade-a, fabricile 
„Slovena" din Cadca și Tur- 
zovka. ■

Dezvoltarea bazei industri
ale și-a pus direct amprenta 
și în ceea ce privește crește
rea nivelului de trai în a- 
ceastă regiune. O îmbunătă
țire esențială s-a produs in 
construirea locuințelor și do
tarea lor tehnică. Numai în 
ultimii zece ani au fost ri
dicate la Kysuca 2 330 case 
noi și s-au dat în folosință 
5 000 apartamente. Astăzi, a- 
proape fiecare a cincea lo
cuință de la Kysuca are mai 
puțin de zece ani. In fieca
re a cincea locuință este în
călzire centrală, în fiecare a 
treia există baie sau duș. 
Fiecare a șaptea familie are 
mașină de gătit electrică, și 
fiecare a 14-a un boiler elec
tric.

La fel ca și la Kysuca, la fi
rava mizeria a fost un oas
pete de fiecare zi. In anii de 
după primul război mondial 

au trăit aici în jurul a 65 000 
locuitori, din care în indus
trie au lucrat 434 oameni! 
In situația aceasta, șomajul, 
foamea și mizeria au gonit 
în fiecare an zeci de mii de 
oameni din Orava în străi
nătate, să-și cîștige pîinea. 
Astfel, de exemplu, între a- 
nul 1926 și anul 1945 s-au 
mutat din Orava aproape 
17 000 de oameni. Situația 
nu s-a schimbat nici în anii 
așa-zisului stat slovac, cînd 
în perioada din anul 1940 pî
nă în anul 1943 au plecat în 
fiecare an 800 pînă la 1 000 
muncitori la muncă în Ger
mania, deoarece acasă nu 
găseau de lucru. Iar cei ca
re au rămas acasă să lucre
ze ogoarele sărace au dus o 
viață tot aitît de grea și pli
nă de mizerie. Pămîntul să
rac de munte nu a dat prea 
multe roade : animalele mari 
și mici au fost foarte puține, 
și gurile flămînde în fiecare 
familie de țăran foarte mul
te. Nu era de mirare că ță
ranii se îndatorau, băncile 
le confiscau pămîntul și lor 
nu le-a rămas altceva decît 
să părăsească satul și să ca
ute de lucru în altă parte.

Orava, cîndva plină de foa
me și mizerie, s-a schimbat 
foarte mult. Nu o mai recu

noaște nimeni. Astăzi, popu
lația din Orava nu mai este 
nevoită să plece din regiu
nea natală, după muncă. O 
qăsește acasă din belșug și 
poate să-și aleagă. Oamenii 
din Orava își construiesc as
tăzi în satele lor case atît 
de mari, spațioase și como
de, cum nu se văd nici în 
multe orașe mari.

In Orava au fost constru
ite numeroase uzine și între
prinderi noi, cum sînt de e- 
xemplu Uzinele metalurgice 
Istebne, Uzinele metalurgice 
Mokrad, Fabrica Elektropraga 
din orașul Dolny Kubiin, ma
rea uzină Tesla Orava din lo
calitatea Niznâ, uzinele 
Koh-i-Noor din Trstenă, uzi
nele textile Makyta din Nă- 
mestovo și altele.

In Orava și Kysuca lucrea
ză în industrie 30 000 de per
soane, iar alte 15 000 sînt 0- 
cupate în minele bazinului 
carbonifer Ostrava.

Tot mai frumos se contu
rează viitorul regiunilor fi
rava și Kysuca. In perioada 
actuală se află în construc
ție sau se lărgesc în conti
nuare alte întreprinderi in
dustriale, de exemplu fabri
cile de prelucrare a linii de 
la Cadca, Uzinele „Tesla" 
de la Nămest-ovo, o serie în
treagă de întreprinderii ali

mentare, se modernizează fa
bricile de cherestea și dife
rite întreprinderi de prelu
crare a lemnului. O atenție 
sporită se acordă și sectoa
relor sferei neproductive. Se 
construiesc spitale, școli, ma
gazine și centre comerciale, 
drumuri, ateliere de repara
ții. Ocrotirea sănătății cetă 
țenilor din regiunile Orava 
și Kysuca este asigurată de 
un număr sporit de medici 
în policlinici și în alte uni
tăți ambulatorii, ’ unde la un 
medic revin 1 036 locuitori. 
Crearea bunelor condiții în 
aceste domenii a avut o in
fluență ho-tărîtoare și pen
tru întreaga dezvoltare cul
turală și pentru nivelul pre
gătirii populației. Astăzi ou- 
tem deci declara, fără a greși 
că perioada profundei înapo
ieri sociale și economice a 
regiunilor Kysuca și Orava 
a apus definitiv. Aceste re
giuni ale Cehoslovaciei, ca
re pî-nă nu demult erau si
nonime cu slaba dezvoltare 
și mizeria, s-au transformat, 
într-o perioadă relativ scur
tă, în două regiuni în plină 
dezvoltare, în două regiuni, 
care au și pentru viitor ga
rantată, ca și toate celelalte 
zone ale țării, perspectiva u- 
nei dezvoltări largi, dinami 
ce și neîntrerupte.
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