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Prin mobilizarea plenară
a
a

întregului colectiv,
tuturor resurselor

MIM URICANI
POATE IEȘI
DIN IMPAS!

și în in- 
ci existat

O bună parte din anul trecut 
treg intervalul scurs din 1970 nu 
bilanț făcut la producția brută de cărbune 
pe Centrala cărbunelui la care mina Uri
cani, colectivul său de muncă să nu fi 
fost dat ca exemplu negativ. Adevărul e 
că mina Uricani a fost „magnetul cu ac
țiune inversă", o frină in realizarea sarci
nilor de plan pe ansamblul bazinului. Du
pă ce au încheiat un bilanț necorespun
zător pe primul trimestru inregistrînd un 
minus față de plan de peste 3 000 tone 
cărbune, minerii de la Uricani au persistat 
in nerealizări, majorind necontenit restan
ța de plan. Evident, nu poate decît să ne
mulțumească profund, să îngrijoreze fap
tul că din abatajele minei Uricani s-a ex
tras, în cele cinci luni trecute din acest 
an, mai puțin cu 15 000 tone decit sarci
nile de plan avute, că din prima săptămî- 
nă a lunii iunie, această severă restanță 
a fost majorată cu alte 1 500 de tone și 
că, așa mergind lucrurile, și trimestrul II, 
respectiv primul semestru vor fi încheiate 
cu un bilanț total negativ.

Iar dacă la aceste insuccese se mai a- 
daugă productivitatea muncii scăzută (67 
kg cărbune/post sub sarcina planificată 
pe exploatare), activitatea minei apare cu 
atit mai nesatisfăcătoare pe cele 5 luni 
trecute.

Cauzele insucceselor in producție, ale 
declinului in care persistă de atîta vreme 
colectivul minei Uricani au măi făcut în 
acest an obiectul a două articole de ana
liză — unul in luna aprilie, iar altul în mai 
— în coloanele ziarului nostru (la care 
conducerea minei nu a binevoit să răs
pundă redacției). In scopul de a elucida 
aceste cauze, de a releva posibilitățile și 
căile de urmat pentru redresarea activită
ții minei, am revenit din nou la Uricani.

In rîndurile anchetei de față relatăm 
constatările făcute pe viu, în subteran, în 
abataje și galerii, la mai multe locuri de 
muncă din raioanele și zonele minei, pre
cum și opiniile unor muncitori și cadre teh- 
nico-inginerești, părerile comuniștilor, po
ziția organizației de partid și a organelor 
tehnico-administrative din conducerea ex
ploatării, în legătură cu dificultățile prin 
care trece mina și problemele ce trebuie 
rezolvate de factorii răspunzători in vede
rea ieșirii ei din impas.

IN INTERIORUL ZIARULUI:

Relatările redactorilor noștri Iosif 
BĂLAN, Ion DUBEK și Traian 
MULLER.

Fantezie

talent
Călăuziți cu tact și price

pere, elevii iși dovedesc ne
contenit creativitatea. Unii 
au inclinalii spre artele plas
tice, mulți priceperi practi
ce și inventivitate. Profeso
rul și dirigintele sint cei care 
trebuie să cunoască aceste 
trăsături intime, să le stimu
leze și perfecționeze.

La școala generală nr. 2 
din Petrila există o expozi
ție de realizări ale elevilor 
in orele de practică. De prin 
1965 eu s-a transformat in
tr-o frumoasa tradiție 
reunește preocupările 
lare și extrașcolare ale ele
vilor. In cancelarie se 
o vitrină în care sin! expuse 
permanent lucrări de artiza
nat împodobite cu motive lo
cale. La sfîrșitul fiecărui an 
școlar se Iace o expoziție 
mai mare, cuprinzătoare și 
reprezentativă pentru școală. 
In acest scop este afectată o 
clasă. Resursele 
ale elevilor sin! 
convingător de exponate : ro
chii coniec/ionale de eleve, 
obiecte de lăcătușerie și tra
foraj, împletituri, cusături și 
broderii, desene, picturi șl 
altele — toate ilustrind mun
ca elevilor in care sint inclu
se talentul, indeminarea, dra
gostea lor pentru frumos.

Obiectele lac totodată do
vada posibilităților actuale, 
dar mai ales de viitor ale e- 
levilor. Editha Hanacek (cl. 
a IX-a), Maria Deak. Moni
ca Gloabă. Maria Nistor, So
fia Blaj și multe altele ex
pun rochii cu croieli diferi
te. moderne și fanteziste, cu
sute sau croșetate in timpul 
orelor de practică.

Un perete cuprinde dese
nele și picturile elevilor EU- 
sabeta Vodlfă, Elena Ulică, 
Nicolae Tanafcu, Imre Hu- 
szar, Nicolae Maier, Florica 
Benguș și ale- altora. Evident, 
nu sint capodopere, dar do-

care 
șco-

află

creatoare 
dovedite

Urgia apelor continuă, ajun- 
gind pe teritoriul municipiu
lui Petroșani. Ca urmare a ploii 
torențiale din noaptea de 10 
spre 11 iunie, mai multe pî- 
riiașe și-au sporit considerabil 
debitele, revărsindu-se asupra 
unor locuințe și construcții in
dustriale, fără a provoca insă 
pagube prea mari. Numai la 
Valea de Pești, pirîul cu ace
lași nume a produs cele mai 
mari griji, aruneîndu-se furios 
asupra batardoului de la viito
rul lac de acumulare.

După ce au înfundat cu re
ziduuri .și bușteni de mărimi a- 
preciabile gura de intrare in 
galeria de fugă, apele au în
ceput să bată tot mai insistent 
în corpul de beton al batardou
lui de deviere. Către miezul 
nopții peretele puternic de be
ton a cedat. Apele l-a rupt, 
scurgindu-se năvalnic pe ve
chea lor albie, unde se con
tura deja vatra viitorului lac 
de acumulare. In calea lor, a- 
pele au spălat din temelii casa 
vanelor de pe conducta de pri
ză — cu toate utilajele și in
stalațiile de pompare —, au în
fundat drenurile, au avariat 
platforma din aval de casa 
pompelor, au distrus instalațiile 
electrice de iluminat din am- 
priza barajului, au îngropat in 
nămol, intorcîndu-le cu șenilele 
in sus ca pe niște jucării, două 
excavatoare și un buldozer, au 
dus cu ele perforatoare, vibra
toare, pompe, alte materiale,

au produs avarii la podul de 
pesto Jiu de pe DN 66 A Uri
cani — Cimpu lui Neag. O 
primă estimare a pagubelor 
provocate ajunge la cifra de 
aproape 2 000 000 lei.

La fața locului au sosit ime
diat tovarășii Ioachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., 
Lazăr David, secretar al Comi
tetului județean Hunedoara al 
P.C.R., Clement Negruț, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal de partid, Gheorghe Feier, 
secretar al Comitetului muni
cipal de partid, Traian Blaj, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal, alți con
ducători ai organelor județene 
și municipale de partid și de 
stat

Tovarășul Ioachim Moga a 
vizitat șantierul, a luat cunoș
tință de pagubele provocate de 
apa piciului Valea de Pești, a 
dat indicații utile de mobili
zare a tuturor forțelor umane 
și mecanice ale șantierului pen
tru readucerea 
ritmul normal, pentru recupe
rarea utilajelor și a materiale
lor avariate și repunerea lor în 
circuitul obișnuit, pentru recu
perarea pierderilor și a timpu
lui de muncă întrerupt din cau
za inundației. Indicațiile date 
sint transpuse in fapte fără în- 
tîrziere. O echipă complexă de 
lucrători, coordonată de însuși 
șeful de lot, inginerul Mihai 
Neferu, a deblocat pină aseară

lucrurilor la

Prof. T. SPĂTARI

(Continuare fn pag. a 3-a)

z

care
îndeamnă

„Nu Știu cum să încep a- 
ceste rînduri... Singurul ar
gument care mă determină 
să vă scriu este datoria de 
a dezvălui opiniei publice 
faptele unor indivizi care, 
profitind de unele împreju
rări, s-au dedat la acte inu
mane, mîrșave, incalificabile... 
Dorința pe care o am e ca 
acești oameni — știut fiind 
că prin comportarea lor pot 
tulbura și liniștea altor că
mine — să fie pedepsiți!“

înainte de a reda in conti
nuare conținutul acestei scri
sori sosite la redacție, la do
rința exprimată de semnatar, 
o alăturăm pe a noastră. Și 
anume, dorința sinceră ca in 
familia cetățeanului C. B.,

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

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

Depunerile
în contul C. E. C. 2000
Depunerile din întreaga țară în contul C.E.C. 

2 000 s-au ridicat joi la 62 336 000 lei. încă 
două județe — Argeș și Prahova — au depășit 
suma de 2 milioane înscrisă în acest cont.

Efectui neviiinicilăfâi
restante alarmante
la încegmi de lună

ENERGICE, EFICACE
Prima decadă din ultima lună 

a trimestrului II, respectiv, a 
semestrului I, s-a încheiat cu 
un bilanț neașteptat, nedorit. 
Cine s-ar fi gindit că, după 
■zece zile de activitate — după 
ce posibilitățile fiecărei mine 
au fost reevaluate, confirmate 
și suținuje de reînnoirea anga
jamentelor pe acest an — Va
lea Jiului poate să aibă o res
tanță de aproape 18 000 tone 
de cărbune față de plan, care 
a fost realizat în această peri
oadă în proporție do numai 
92,2 la sută ? Cum poate fi ex
plicat faptul că din cele opt 
mine din bazin, doar E.M. Pe
trila și-a îndeplinit și depășit 
cu 120 tone sarcinile de plan?

Unde-i oare exemplul minei 
Lupeni caro, cu luciditate și 
simț de răspundere a îndepli
nit și depășit pînă acum de
cadă cu decadă, lună de lună 
sarcinile de extracție a cărbu
nelui cocsificabil și care, în-

batardoul și gura galeriei de 
fugă de materialul lemnos și 
reziduurile aduse de ape, 
alte echipe au început în ritm 
susținut refacerea umpluturii la 
pila podului de peste Jiu de 
pe DN 66 A Uricani — Cîmpu 
lui Neag, la consolidarea unui 
alt pod peste Jiu, ale cărui 
contrafișe au fost luate de ape.

In prezența conducătorilor 
organelor județene și munici
pale de partid și de stat a fost 
întocmit un plan concret de 
măsuri — cu termene și res
ponsabilități — pentru reme
dierea avariilor provocate de 
ape, pentru readucerea lucru
rilor pe făgașul normal. Oame
nii și-au mobilizat toate for
țele, hotăriți să depună toată 
priceperea și puterea lor de 
muncă pentru a înlătura cit 
mai repede pagubele produse, 
pentru ă reduce pe cit va fi 
posibil termenele de execuție 
a lucrărilor.

Și in alte localități ale mu
nicipiului apele unor pîriiașe 
s-au revărsat, provocind pagu
be minime. Organele locale de 
partid și de stat au luat mă
suri eficiente pentru a preveni 
eventuale inundații. Forțe uma
ne, -mașini și materiale sint. 
concentrate în zonele expuse 
revărsării unor pirîuri. Se lu- . 
crcază la consolidarea unor po
duri, la evacuarea de pe unele 
porțiuni de șosele a reziduuri
lor aduse de ape.

Dumitru G1IEONEA

Ir-un mod cu totul de neînțe
les, a înregistrat in această de
cadă o răinînere sub plan de 
2 545 tone?

Să fi fost oare redresarea 
din ultima vreme a minei Vul
can doar un impuls care s-a 
pierdut iar irț neajunsuri de 
toate felurile care, în final de 
decadă, s-au adunat într-o res
tanță de 7 036 tone de cărbune, 
productivitatea pe mină fiind 
de numai 1,349 tone/post ?

In ce măsură mina Paroșeni 
justifică dotarea tehnico-male- 
rială cind restanțele față de 
plan se adună de la o lună la 
alta, diminuînd substanțial rea

li,:-uzările’ primului trimestru?
’) Ce măsuri au fost luațe la 
• mina Lonea, atit de către comi

tetul dc direcție cît și de că
tre Centrala cărbunelui, pentru 
a se trece o dată pragul așa zi
sului moment critic în care se 
zbate mina de cîtăva vreme?

Asemenea întrebări pot fi a- 
dresate și conducerilor exploa
tărilor miniere Dîlja, Aninoasa 

■ și Uricani care au acumulat 
în această decadă restanțe fa
ță de plan de 300 tone, 1 009 
tone și, respectiy, 2 291 tone.

Alarmant este însă și faptul că 
din cele 18 zone, doar 3 au în-

(Continuare în pag. a 3-a)

Decret al Consiliului de Stat
privind repartizarea

în producție a absolvenților
învățămîntului superior

de Stat al Republi-Consiliul
cii Socialiste România-a adop
tat un decret cu privite la re
partizarea în producție a ab
solvenților învățămîntului supe
rior de zi. Decretul reglemen
tează, pe baza unor criterii u- 
nitarc. modul do organizare a 
acțiunii de repartizare, dreptu
rile și obligațiile organizații
lor socialiste la care sint re
partizați absolvenții, precum și 
alo acestora. începind cu pro
moția anului universitar 1969— 
1970.

Decretul subliniază că, în 
conformitate cu prevederile 
Constituției privind dreptul la 
muncă al cetățenilor țării, sta
tul nostru asigură tuturor ab
solvenților instituțiilor de în
vățămînt superior loc de mun
că, potrivit pregătirii dobindite 
de aceștia, organizațiile socia
liste fiind obligate să foloseas
că absolvenții în activități co
respunzătoare specialității pen
tru care au fost repartizați.

Repartizarea se face potrivit 
unui plan întocmit anual pe 
baza nevoilor dc cadre ale ju
dețelor, ramurilor, subramuri- 
lor, domeniilor economice și 
social-culturalc. acordîndu-se 
prioritate absolută zonelor și 
județelor deficitare. Acțiunea 
de repartizare nominală în pro
ducție se efectuează dc comisii 
organizate de Ministerul In- 
vățămîntului sau dc către a- 
cestca împreună cu Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, Co
mitetul dc Stat pentru Cultură 
și Artă și Ministerul Sănătă
ții. Ele cuprind personal di
dactic și delegați ai organiza
țiilor studențești. La lucrările 
comisiilor participă delegați ai 
comitetelor executive ale consi
liilor populare județene, ai mi
nisterelor și celorlalte organe 
centrale in sistemul cărora ur
mează să se repartizeze absol
venții. Absolvenții aleg organi
zațiile socialiste și posturile de 
pe listele întocmite dc ministe-

Acord pentru deschiderea
Centrului de
al 0.0. la

In urma acordului intervenit 
intre guvernul român și Orga
nizația Națiunilor Unite, la Bu
curești s-a deschis un Centru 
dc Informare al O.N.U., pentru 
a pune la dispoziție, în Ro
mânia, materiale documentare 
privind Organizația Națiunilor 
Unite și activitățile acesteia.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a numit ca director 
al Centrului pe dl. Sayed Ab-

București
cc-
V-
in

bas Chedid. Dl. Chedid este 
tățean al Republicii Arabe 
nite. Domnia Sa lucrează 
cadrul Oficiului de Informare
Publică din Secretariatul O.N.U. 
din anul 1962 și de atunci a 
activat în Kinshasa. New 
York, Cairo, Abidjan și Dakar.

Dl. Chedid, care a sosit la 
București, a fost primit de mi
nistrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu.

ÎN ATENȚIA POPULAȚIEI
Se aduce la cunoștința populației din localitățile 

Petroșani, Petrila, Lonea că datorită ploilor abundente, 
apa distribuită prin rețele și-a modificat calitățile de po- 
tabilitate. Deși s-au luat măsuri de supraclorinare- se re
comandă a fi utilzată numai după o fierbere prealabilă.

re și celelalte organe centrale 
și locale transmise comisiilor 
de repartizare, prin Ministerul 
învățămîntului. Aceasta sc faco 
în ordinea medici stabilite pe 
baza rezultatelor obținute la 
învățătură, in concordanță cu 
planul anual dc repartizare și 
cu respectarea normelor pri
vind ocuparea funcțiilor în do
meniul respectiv dc activitate. 
Au prioritate, indiferent dc 
media obținută, absolvenții caro 
solicită repartizarea in comu
nele în care iși au domiciliul 
ei. soțul (soția) sau părinții 
lor, ori în comune apropiate. 
De asemenea, se iau în consi
derare pentru repartizare, in 
limita a 50 de sutimi la me
die și următoarele criterii de 
preferință : nevoia de îngrijire 
medicală deosebită, precum și 
activitatea obștească și compor
tarea avută în perioada de 
studii.

Absolvenții căsătoriți, cind 
soții sint din aceeași promoție 
și au promovat examenul do 
diplomă, vor fi repartizați in 
ordinea și după media cea mai 
mare obținută de unul dintre 
soți, in aceeași localitate sau 
în localități apropiate. Cind u- 
nul din soți este angajat al 
unei organizații socialiste, re
partizarea celuilalt soț sc face 
cu prioritate în aceeași locali
tate unde se află soțul (soția) 
sau într-o localitate apropiată. 
La repartizarea în învățămintul 
superior și în cercetarea știin
țifică este necesară și reco
mandarea consiliilor profesorale 
ale facultăților, din care să re
zulte că absolventul are apti
tudinile necesare desfășurării 
unei activități corespunzătoare 
în domeniile respective.

Absolvenții instituțiilor de 
învățămînt superior care nu au 
promovat examenul de diplo
mă. vor fi repartizați în pro
ducție după repartizarea celor 
care au promovat acest exa
men. Cei care fără motive bine 
justificate nu se prezintă la 
comisii sau refuză să aleagă 
postul, vor fi repartizați din 
oficiu.

Decretul prevede obligativi
tatea
zinte 
te în 
data 
celor

ca absolvenții să se pre
ia organizațiile socialis- 
termen de o lună de la 
repartizării, cu excepția 
repartizați in învățămînt,

(Gontinuare in pag. a 3-a)

CIUDAD DE MEXICO 11 (A- 
gerpres). — Meciurile disputa
te în penultimei zi a „optimi
lor" de finală ale campionatu
lui .mondial de fotbal — s-au 
soldat cu rezultate scontate, ex- 
ceplînd partida Uruguay — 
Suedia, cîștigată de scandinavi 
printr-un gol marcat în ultimul . 
minut de joc. Cu toate aces
tea, suedezii sint practic elimi
nați datorită unui golaveraj in
ferior. Rezultatul partidei Ita
lia — Israel va decide in cele 
din urmă soarta acestei grupe.

In grupă a 3-a, Brazilia a 
întrecut formația României cu 
scorul de 3—2 (2—<1) intr-un
meci in care românii au dat o 
replică puternică, iar Pole a în
scris două goluri. Calificată in 
„sferturi", formația braziliană 
va întîlni echipa Perului.

In grupa a 4-a, selecționata 
R. F. a Germaniei a cîștigat 
„la pas", cu 3—1 în fața echi
pei peruviene, iar în grupa 1 
echipa U.R.S.S. a întrecut cu 
2—0 reprezentativa Salvadoru
lui. In rezumat, s-au calificat 
pînă acum selecționatele 
U.R.S.S., Uruguayului, Braziliei, 
R. F. a Germanici și Peru. Du
pă cinci zile de campionat au 
fost marcate 57 de goluri (cu 
9 mai mult decit la .campiona-

CAMPIONATUL
MONDIAL 

| DE FOTBAL
k

precedent din Anglia). Cel 
eficace atac l-a avut echi- 

R. F. a Germaniei cu 10

l

goluri, urmată de Brazilia
8 goluri, Peru — 7 goluri 
U.R.S.S. — G goluri.

Filmul meciului
ROMÂNIA BRAZILIA

și

Meciul România — Brazilia' 
se anunță antrenant încă din 
primele minute, cele două e-

chipe lâsînd să se întrevadă 
un joc ofensiv. Brazilia do
mină, șutează la poartă Paulo

Cesar, apoi Tostao în bară. în
că o bară în minutul 9. apă
rarea română rezistă greu aces
tor atacuri care se succed cu 
mare repeziciune și in minu
tul 19 scorul este deschis do 
Pele, care ekecută impecabil in 
colț o lovitură liberă de la 20 
m. După cîteva minute, Jair- 
zinho reușește să strecoare ba
lonul în poarta română : 2—0 
pentru Brazilia. Românii nu se 
descurajează insă și contraatacă, 
Dumitrache pătrunde lansat do 
Nunweiller și, cu un șut lobat, 
încearcă să-l păcălească pe Fe
lix, dar balonul trece pesto 
bară.

In minutul 30. Răducanu îl 
înlocuiește pe Adamachc. Ini
țiativa aparține brazilienilor, 
însă jucătorii români contraata
că periculos. Neagu încearcă 
poarta de la distanță, apoi ra
tează. inccrcînd să reia din 
voie. In minutul 34. Nunweiller 
îl lansează în adîncime pe Du
mitrache. Acesta ii driblează 
scurt pe Brito și Fontana, este 
atacat din nou de fundași) bra
zilieni. reușește să păstreze ba
lonul, și cu un ultim efort în
scrie. Spre sfîrșitul reprizei,

(Continuare in pag. a 4-a)

semnatarul scrisorii, lucrurile 
să se îndrepte pe făgașul 
cel bun. Acest fapt no deter
mină, din capul locului, să 
trecem sub tăcere numele fa
miliei. Nu vom evita, însă, 
să arătăm faptele petrecute, 
greșelile celor doi soți, neîn
țelegerile care i-au îndepăr
tat sufletește, determinînd în- 
tr-un cămin, pină deunăzi li
niștit, o atmosferă încărcată.

„In luna februarie din a- 
cest an, cu sprijinul secto
rului și al comitetului sindi
cal, am primit un bilet de 
tratament. Soția mea, fiind 
planificată in concediu abia 
in trimestrul II, nu a putut 
să mă însoțească, răminind 
acasă cu cei doi copii. (Intre

cauzele de- care aminteam, 
subliniem, doar in treacăt, 
lipsa de solicitudine a unor 
funcționari care planifică și 
impart concediile după libe
rul lor arbitrarii], după cri
terii ce țin mai degrabă de 
ordinea alfabetică decit de 
-cerințele unei familii. Desi
gur e mai ușor să întocmești 
tabele frumos caligrafiate 
decit să întinzi o mină de a- 
jutor unui om; decît să te 
preocupe, bunăoară, plecarea 
împreună in concediu a unei 
familii, chiar dacă soții nu 
sint salariați ai aceleiași în
treprinderi). In absența mea, 
doi indivizi au recurs la toa
te mijloacele pentru a-mi se
duce soția, lucru pe care, a-

jutați de nesocotința ei, au 
reușit să-1 facă. (Doi indivizi 
încă tineri și-au pătat onoa
rea cu un gest a cărui ex
plicație nu o putem găsi de
cît în caracterele descompu
se ale oamenilor căzuți pra
dă unor instincto primare, a- 
nimalice, doi apostoli ai des- 
friului de tipul acelora care, 
pentru o plăcere efemeră, 
•și-ar vinde pînă și cinstea. 
Oameni cu conștiințele putre
de... Dar aceasta nu o în
dreptățea ou nimic pe tinăra 
soțio să fie nechibzuită, să 
nu se gindească la consecin-

(Continuare In pag. a 3-a)

CONSOLIDAREA FAMILIEI
__________ ______________ _______ J

CfjLrpie, izMi<îte
din ULUUXJL

în
co-

In dorința de a veni 
sprijinul celor sinistrați, 

femeilor din orașul 
a inițiat o seama de 
Comisiile de femei 

chemate să mobilize-

mitetul 
Vulcan 
acțiuni, 
au fost 
ze gospodinele și salariatele 
la colectarea de îmbrăcămin
te, Încălțăminte și obiecte de 
uz casnic pentru sinistrați. 
Prezente la centrele de co
lectare, Iolanda Surdu. Emilia 
Udroiu, Magda Lupesc, Ell- 
sabeta Secula și altele au 
recepționat și împachetat sute 
de obiecte donate pentru si-

nistrațt Peste 1 000 de femei 
din orașul Vulcan au depus 
bani din economiile lor In 
contul C.E.C. 2 000. Valeria 
Jura, Maria Cismaș, Rozalia 
Seprodv, Anicuța Grof și al
tele au vîndut 960 cocarde 
primite din partea Consiliu
lui Național al Femeilor. Sint 
doar ci te va 
din 
un

fapte izvorîte 
inima, fapte pătrunse de 
profund umanism.

Agneta CSASZAR 
corespondent

0
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Dificultățile
5

din blocul V 
trebuie 

depășite
In discuțiile cu cadre tehnice 

din conducerea zonei I-a au 
revenit mereu, ca o obsesie, 
cuvintele „minerii fug de locu
rile de muncă din blocul V/I*. 
Am căutat tălmăcirea acestor 
cuvinte vizitînd citeva din a- 
batajele acestui bloc, stind de 
vorbă cu minerii de la fron
turile respective, cu maiștri mi
neri.

O primă imagine și totodată 
' explicație asupra tendinței de 
fugă a oamenilor minei de lo
curile de muncă din acel bloc 
V al stratului 17—18. devenit 
sperietoare, nc-am făcut-o tirîn- 
du-ne zeci și zeci de metri prin 
orcabataje și axe colectoare co- 
pleșite s> deformate de o pre
siune minieră (mai ales din 
vatra lucrărilor) într-atit de ex
cesivă incit anevoie își mai gă
sește omul loc de acces spre 
si dinspre abataje. Cum se 
mai transportă producția prin 
aceste locuri ..suporînguste'*, 
um se aduc utilaje la front, 

-um se face aprovizionarea cu 
material lemnos a abatajelor ?

In aripa de est a abatajului 
•ameră nr. 6. din stratul 17—18 
blocul V/l am găsit frontul de 
■'ărbunc pușcat din schimbul 
trei al zilei de 4 iunie. Cu toa
te că mai rămăseseră numai 2 
ore din schimbul 1 al zilei de 
' iunie, cînd am vizitat aba
tajul. totuși nu se incărcase 
încă nici o tonă de cărbune. 
Pe șeful brigăzii din acel a- 
bataj, minerul Evian Bob l-am 
găsit in preabalaj lucrind cu 
năduf la nivelarea vetrei în- 
r-un punct unde se defectase 

iransportorul. S-a destăinuit vă
ii l enervat asupra necazului 
'c-1 avea in acel schimb. „Am 
pierdut azi pe puțin 30 de tone, 
imediat ce am început șutul 
s-a defectat transportorul TR 
nr 1 rupindu-i-se cuplunguri- 
ic. iar din această cauză TR-ul 
nr. 2. fiind comandată de la 
iistanță, a tras lanțul sub el 
făcind carambol. E mare mi
nune că mai funcționează și 
!<a transportoarele astea răs
turnate și răsucite ca șerpii pe 
vatra lucrării atit de de
nivelată 1 Greutățile de trans- 
oort și aprovizionare cauzate 
de presiunea mare de aici de-
■ ermină oamenii să fugă de a- 
batajul nostru. Pe fiecare 
<ehimb lipsesc oameni, plasa
rea frontului e incompletă, iar 
producția preliminată nu se 
poate realiza".

La un abataj așa, la altul la 
fel și mai e de mirare că zona 
I nu-și realizează planul, că 
pe prima săptămină din iunie 
are o restanță de 700 tone de 
cărbune ? !

Un alt aspect al aceleeași 
probleme spinoase — accesul 
extrem de greoi la locurile de 
muncă — din blocul V/I l-am 
intîlnit la abatajul cameră nr. 
5 din același strat. Șeful bri
găzii din acest abataj. Constan
tin Miron era nemulțumit de 
faptul că aprovizionarea cu 
lemn a locului de muncă se 
face extrem de anevoios. „Am 
planificate 70 tone de cărbune 
pe zi. Nu ar fi mult, cărbune 
la front este berechet, dar 
greutățile de aprovizionare cu 
material lemnos ne sînt o pie
dică serioasă în realizarea pla
nului pe brigadă. Cheltuim cu 
ortacii ore prețioase pentru a- 
ducerea materialului tirindu-ne 
pe burtă cu lemnul. Și măcar 
de ni s-ar trimite de afară 
lemn potrivit, uscat. însă de 
foarte multe ori n: se trimite 
lemn verde și exagerat de gros 
— adevărați bușteni pe care 
un singur om nu-1 poate ridica 
de jos nici de un capăt, dar- 
mite să-l și care tîrîș zeci și 
sute de metri"...

Despre spusele brigadierului 
ne-am convins o dată mai mult 
intilnind oameni din brigada sa 
căznindu-se să transporte spre 
abataj lemn verde și greu, tî- 
rîndu-1 cu un ham de fringhie. 
In legătură cu aceste condiții 
anormale de aprovizionare cu 
lemn, maistrul miner Ioan Cos- 
tea din revirul II spunea : ..Du
pă 7—8 lemne trase cu hamul, 
așa cum ați văzut, oamenii se
■ iăguiesc, iar la locul de mun
că nu mai sînt in stare să 
dea randamentul cerut”.

Neajunsuri in legătură cu a- 
provizionarea, cu transportul 
cărbunelui, cu funcționarea de
fectuoasă a transportoarelor în 
condiții atit de vitrege ne-au 
fost descrise și de către șeful 
brigăzii de la abatajul cameră 
nr. 3. minerul Vasile Manola- 
che. El a adus in discuție și 
cauza fundamentală a presiunii 
excesive din blocul V/I care dă 
le furcă atit de mult mineri
lor din abatajele de aici t 
.După mine — preciza ei — 
s-a greșit din capul locului, de 
cind au fost făcute pregătirile 
in acest bloc. Mă întreb înciu
dat : de ce a fost nevoie să fie 
bătute galeriile și celelalte lu
crări miniere pregătitoare cu 2 
am înainte de începerea ex
ploatării cărbunelui din acest 
bloc ? Ca să ne prindă „in 
clește* presiunea așa de tim
puriu, să ne îngenuncheze li
teralmente la pămint lucrări
le ? !*.

Aceeași opinie a fost expri
mată și de alți interlocutori 
ca muncitorul Cornel Borbel 
de la sectorul de transport, 
maistrul miner Alexandru Pin- 
zaru și alții. împărtășind punc
tul lor de vedere, am cerut pă
rerea specialiștilor din Centrala 
cărbunelui.

Inginerul Emerik Mogyorosi, 
șeful serviciului dispecer pro
ducție și lucrări miniere ne-a 
declarat între altele t

— In blocul V, accesul la a- 
bataje e intr-adevăr greoi, 
la cele trei fronturi. Dar 
in zona I sint 15 abataje așa 
că, scăzind pe cele trei rămin 
12 fronturi do unde se poate 
da cărbune in condiții nu chiar 
a«a do vitrege și realiza sarci
nile de plan pe zonă.

— Ce măsuri anume trebuie 
să primeze pentru ameliorarea 
situației lucrărilor miniere la 
blocul V, pentru redresarea 
producției și ce ajutor concret 
primește mina Uricani in acest 
sens de la cadrele inginerești 
din Centrală?

— La blocul V/I refacerea 
lucrărilor miniere să stea pe 
primul plan al preocupărilor. 
La fel concentrarea activității 
pe un număr mai restrins de 
abataje și creșterea vitezei de 
avansare. Cit privește transpor
tul de material lemnos, să se 
respecte dispozițiile date de 
Centrală ca înspre abatajele 
blocului V să fie dirijat, cit 
se poate, lemn uscat și de di
mensiuni potrivite.

Am sesizat la interlocutor 
stăruința categorică de a lăsa 
să se înțeleagă că mina Uri
cani trebuie să-și realizeze sar
cinile de plan necondiționat 
Perfect de acord 1 Planul de 
stat o lege și trebuie respec
tată întocmai. Dar cum va fi 
ajutată concret mina Uricani, 
comitetul de direcție și condu
cerea sa de către specialiștii 
din Centrala cărbunelui să de
pășească dificultățile multiple 
prin care trece în prezent ? Si
tuația grea prin care trece mi
na cere ca spre Uricani să-și 
îndrepte pașii ingineri cu înal
tă calificare și experiență din 
cadrul Centralei care să ajute 
îndeaproape conducerea minei 
să rezolve problemele spinoase 
cu care este confruntată în 
prezent.

Greutăți 
făcute 

cu 
propria 
mînă

La abatajul cameră nr. 5, pe 
care l-am mai amintit, am intilnit 
un aspect care ne-a slîrnit ne
dumerire. Lucrul la front stagna 
din cauza unui defect mecanic 
la transportorul T.P. 2. Cît am 
zăbovit în aripa abatajului, oa
menii au reparat lanțul rupt. 
Dar cind i-au dat drumul, lan
țul s-a rupt din nou chiar sub 
ochii noștri. Căutind pe loc 
pricina defectului, șeful de bri
gadă, Constantin Manolache 
ne-a dezvăluit:

— Tot baiul provine de la o 
paletă numai pe jumătate care 
s-a agățat și a blocat ' lanțul. 
N-am avut alta. Pentru tipul 
ăsta de trasportor demodat șl 
scos din fabricație nu mai pri
mim piese de schimb.

— Dar cum reușiți sfi le mai 
țineți în funcțiune dacă nu mai 
aveți piese de schimb ?

La întrebare a răspuns ing. 
Nicolae Răspopa, șeful zonei I 
care era de față :

— Cu destule greutăți și 
pierderi mari de timp. Brigăzi
le Iau piesele de la transpor
toarele din aripile de abataj 
terminate și completează cu ele 
transportoarele T.P. aflate în 
montare. Cum s-ar zice mergem 
din cîrpitură în cîrpitură... Ace
lași lucru se întimplă și cu 
transportoarele S.K.R. din care, 
de asemenea, mai avem în 
funcție.

Greutăți făcute cu propria 
mină. Oare nu ar fi mai rați
onal să se renunțe total la a- 
ceste tipuri de transportoare, 
mai ales la blocul V ? Deși la 
Centrala cărbunelui ni s-a îm
părtășit numai în parte părerea 
argumcntîndu-se că înlocuirea 
transportoarelor învechite T.P. 
și S.K.R. se face treptat, noi in- 
sităm pentru scoaterea grabni
că a acestor utilaje de la blo
cul V, mai ales de la abataje
le unde deranjamentele tecto
nice, presiunea impun condiții 
vitrege de funcționare transpor
toarelor cauzind defecțiuni me
canice frecvente și necesitînd 
în permanență piese de schimb 
pentru reparații. Dacă pentru 
T.P. și S.K.R. nu se mai face 
aprovizionarea dirijată cu pie
se de schimb, de ce atunci să 
nu fie cedat locul acestor trans
portoare tipurilor noi (T.R.) 
pentru care se fabrică și se gă
sesc piese ? 1

Distribuim 
sarcini 

și posturi 
la voia 

întîmplării ?
Se știe că, in cadrul zonei 

a Il-a, raionul II are o pondere 
de producție redusă: de aici 
și cantitățile de cărbune care 
trebuia să le asigure în aprilie 
și mai (8 300, respectiv, 11500 
tone) în raport cu 26100 și 
20 600 tone planificate a fi ex
trase din raionul I. Dar iată 
situația după trecerea celor 
două luni ■ raionul II a cumu
lat o restanță alarmantă, a- 
proape 9 000 tone (! I), iar raio

nul I a înregistrat un spor 
de... 422 tone. Ce se ascunde 
dincolo de acest contrast ? Cfi 
raionul I a obținui precarul 
plus de producție cu o depă
șire a posturilor prostate do 
1 332, în timp ce raionul II a 
efectuat cu peste I 900 posturi 
mai puțin docil se prevăzuse! 
Prin urmare, scazi planul ra
ionului I cu mai bine de 5 000 
tone în luna mai, în schimb 
prestezi cu peste 400 posturi 
mai mult, iar în raionul II 
crești producția preliminată cu 
peste 3 000 tone, in schimb rea
lizezi cu circa 600 posturi mai 
puțin... In mai, la raionul II 
numărul de posturi efectuate se 
situează sub col al posturilor 
planificate în abataj. E firească, 
oare, această stare de lucruri ? 
Să presupunem că. în fază ini
țială, s-a distribuit eronat — 
fapt de necontestat — planul 
de producție pe cele două ra
ioane și că. în consecință, re
partizarea posturilor nu a fost 
conformă cu situația reală a 
fronturilor pe ansamblu. A- 
tunci. de ce nu s-a sesizat nici 
un factor răspunzător de bunul 
mers al procesului de produc
ție din cadrul zonei sau con
ducerii minei Ia finele lui a- 
prilie de această anomalie, in- 
găduindu-se prelungirea și pe 
parcursul lui mai a stării de 
fapt (ba, mai mult. .*gravindu- 
se...) ? După cite știm, este la 
latitudinea conducerii zonei, a 
conducerii unității miniere în 
ultima instanță, de a opera e- 
lastic. cu discernămînt și răs
pundere în privința repartizării 
sarcinilor concrete care să con
sune cu condițiile locurilor de 
muncă. De ce nu s-a acționat, 
atunci, in acest sens ? Să spe
răm că nu locurile mai pro
ductive și obținerea unui spor 
de tone parțial, de moment și, 
fără doar și poate, sărăcăcios, 
au provocat această plasare a 
efectivului uman... Iar dacă 
s-a prevăzut cumva intrarea în 
funcție a unor capacități noi 
de producție (după cum sîn- 
tem edificați, din primele luni 
ale anului era planificat să in
tre în funcțiune un frontal), a- 
poi în această direcție trebuie 
să se acționeze cu multă ho- 
tărîre și insistență. Și. mai a- 
Ics, cu deosebită grijă pentru 
soarta viitoare a minei. Refe
ritor la acest aspect, așteptăm 
din partea conducerii tehnice 
a minei un răspuns concret, 
faptic, în primul rind.

Comitetul de direcție al mi
nei, conducerea zonei a II-a 
trebuie să înlăture cit mai grab
nic deficiențele semnalate, să 
se concentreze pe o folosire cît 
mai bună a forței de muncă 
de care dispune, să mobilizeze 
cu însuflețire forțele întregului 
colectiv pentru ca ieșirea din 
impasul păgubitor să devină o 
certitudine în cel mai scurt 
timp.

la toate 
brigăzile 
activitate 
eficientă

Să analizăm, pe scurt, și si
tuația randamentelor obținute 
in fronturile de lucru ale ce
lor două raioane din zona a 
Il-a. Lq raionul I au fost bri
găzi care au realizat, intr-ade
văr, cantități de producție peste 
cele prevăzute, nu însă prin de
pășirea productivității muncii, 
cum ar fi fost firesc să se în- 
timple. Astfel, brigada condusă 
de Crăciun Moldovan, în apri
lie și mai, a obținut mai bine 
de 800 tone cărbune peste pla-_ 
nul stabilit inițial, dar cu pos
turi mult mai multe decît cele 
planificate și cu randament 
mai mic cu cca. 0,5 respectiv 
0,77 tone pe post. Dacă briga
da in cauză realiza norma de 
lucru, producția față de preve
deri ar fi fost nu 800, ci a- 
proape 1 400 tone. Ne-am mai 
putea pune întrebarea : de ce 
Ja fronturile brigăzilor conduse 
de Crăciun Moldovan, de care 
am vorbit, Gheorghe Scorpie, 
Traian Pop, se planifică (ne re
ferim la luna mai spre exem
plu) între 2 600 și 3 000 tone, 
să se extragă, cind se pot pla
sa, după cum rezultă, mai multi 
oameni care sint in stare să a- 
sigure producții pînă la 4 000 
—4 500 tone ? Iarăși o proble
mă simplă de repartizare pe 
locuri de muncă a sarcinilor și 
efectivului care nu se rezolvă 
așa cum se cuvine. Se impune, 
prin urmare, o stabilire și asi
gurare a acestor elemente după 
capacitățile fronturilor de lu
cru ! Dar să revenim la aspec
tul realizării randamentelor. 
Brigada condusă de loan Făl- 
ticeanu, tot de la raionul I, nu 
asigura nici producția pe care 
era datoare s-o extragă, nici 
randamentul nu l-a îndeplinit 
(în loc de 6,66, doar 5,56 to- 
ne/post).

In cazul raionului II. după 
ce că s-a lucrat, cum am vă
zut. cu mai puțini oameni, și 
randamentele realizate de a- 
ce.știa sint departe de a da sa
tisfacție. Brigăzi de bază, ca 
acelea conduse de Carol Baliș 
sau Dumitru Vîșan, nu s-au în
cadrat în norma de producti
vitate cerută cu 1,86, respectiv, 
6,0 tonc/post în aprilie, iar în 
mai. prima are o nercalizare 
de 1,3 tonc/post. In abatajul ca
meră nr. 2, din blocul II nord, 
unde lucrează acum brigada 
lui Baliș, ne-am clarificat, cel 
puțin, asupra unui lucru : că 
din cele două aripi, la o vi
teză de avansare de un metru 

pe schimb, nu sc poate reali
za dccit circa jumătate din 
cantitatea de cărbune planifi
cată (170 tone pe zi).

— Dc ce nu se încearcă să 
se puște do două ori pe schimb, 
la fiecare front ?

— Cum să facem așa ceva
— ne-a răspuns minerul Nico
lae Ștefan, cind. iată, găurilc-s 
bătute dc mai bine de un ceas 
ți așteptăm artificierul...

Fără îndoială e greu să se 
răzbească la șasc-șaptc fronturi 
ale raionului, cu un singur arti
ficier, dar o organizare mai «- 
dccvată a activității de extrac
ție, o eșalonare (și respectare 
întocmai !) n operației dc puș- 
care, pc ansamblu, parcă ar 
face cit dc cît ordine în aceas
tă direcție. Căci și din discu
ția purtată cu șeful de brigadă 
a reieșit că, în ciuda dificul
tăților cu care trebuie să dea 
piept oamenii săi (grosimi ex
cesive — chiar peste 1.5 metri
— ale intercalației sterile, falii 
ele.), dacă artificierul ar fi la 
timp la fiecare front, iar lem
nul de susținere ar fi mai co
respunzător ca dimensiuni și 
calitate, producția preliminată 
s-ar putea realiza!

Șeful zonei a II-a, ing. Ștefan 
Husti, a invocat drept cauze 

MINA
URICANI

principale ale nercalizării pla
nului, lipsa de efectiv (zilnic, 
30 de oameni mai puțin), acti
vitatea defectuoasă a părții e- 
lectromecanice — din 66 de 
posturi se lucrează cu 'peste 30 
de oameni fără calificarea co
respunzătoare — transportul 
greoi, pe distanțe mari, intra
rea in presiune a unor lucrări 
și altele. Nu ne-a vorbit, insă, 
de scăzuta productivitate a 
muncii, de deficiențele organi
zatorice care, încă, mai persistă 
In raza raioanelor I și II. A- 
cestea, în primul rind trebuie 
eliminate; „Brigăzile se impun 
a fi întărite, omogenizate și. pe 
această latură, este necesar să 
se muncească mai mult...", ne-a 
declarat ing. Emilian Neagoe și 
nu putem să nu-i dăm drepta
te... Atit că este necesar să se 
acționeze, să se insiste în acti
vitatea de la front pu omul. 
Vorbele or fi frumoase, dar 
numai cu ele nu se rezolvă 
treaba. Comuniștii din rindul 
colectivului zonei a Il-a pot și 
trebuie să mobilizeze cu mai 
multă convingere, cu energie 
și hotărire capacitățile umane 
existente aici și atunci redre
sarea nu va mai fi o himeră.»

Atribuțiile 
ce ne revin 

să le 
exercităm 
întocmai!

De către maistrul miner Ioan 
Bumbac am fost puși la curent 
cu faptul că, pe porțiunea cu
prinsă între puțul nr. 4 și fron
turile blocului II, raionul II, 
calea ferată este prost întreți
nută de sectorul VI transport. 
Din această cauză cărucioarele 
cu personal. între schimburi, 
merg ca melcul iar prin a- 
ceasla se pierde timp prețios 
de lucru. Mai bine o iei pe jos, 
că în 25 de minute, o jjurnă- 

taie de oră tot ajungi... Minute 
prețioase mai pierd muncito
rii de aici și cu ocazia trans
portului pe puț. Acestora, deși 
merg cel mai departe, nu li se 
asigură, cu regularitate, accesul 
prioritar la colivie. Oare să 
fie atit de greu de soluționat 
această problemă ? O întîmpla- 
re de alt gen i în ziua de 4 
iunie s-a adus o garnitură de 
44 de vagonete goale sub ros
togol. Aici existau încă 47 de 
vagonete încărcate. In Ioc ca 
Dieselul să ia ..plinele*, a ple
cat izolat, lăsînd totul în plata 
domnului... S au pierdut, apoi, 
ore întregi cu telefoane, rccla- 
mații etc., pentru deblocare. 
Care sînt obligațiile și poziția 
sectorului de transport în toate 
aceste privințe ?

Nu e mai puțin adevărat că 
și in rîndurile brigăzilor care 
își desfășoară munca în cadrul 
blocului II nord, indisciplina 
unora „roade* serios coeziunea, 
înțelegerea, colaborarea care ar 
trebui să caracterizeze in per
manență colectivul. Unii sala- 
riați, între care minerii Con
stantin Vicol și Vasile Ciobo- 
taru, ajutor-minerul Ștefan Am- 
bruș, vagonetarul Ștefan Maria 
nu răspund întotdeauna la che
mările zonei, uneori fac nemo
tivate, alteori nu respectă in
dicațiile pe linie de N.T.S., deși 

sumele de bani încasate la pla
tă ți avans nu Ic sint cu ni
mic .știrbite... E oare drept ca 
Indolcnții șî indisciplinații. cei 
care dezorganizează producția 
să fie remunerați la fel ca cri 
care depun eforturi, harnici și 
conștiincioși, la fronturile de 
lucru 7 Pe aceștia nu-l doare 
faptul că sarcinile de plan ale 
colectivului raionului II nu 
s-au realizat în luna mai decît 
în proporție de 51 la sută ? I ? 
Ar fi cazul să mediteze recal
citranții înșiși la această stare 
de fapt și să încerce să-și 
schimbe modul de a privi stră
daniile celor dc alături. Dar și 
opinia colectivului este necesar 
să se manifeste mai eficace, 
cu perseverență pc această li
nie.

Concluzia pe care o putem 
trage din toate cele arătate 
despre zona a II-a a minei U- 
ricani : colectivul poate face 
mai mult decît pînă acum, re
sursele de îmbunătățire a acti
vității raioanelor nu sînt epui
zate ! Conducerea zonei a II-a, 
ajutată de conducerea minei, 
îndrumată de organizația de 
partid, se cuvine să acționeze 
în consecință.

Puncte 
cardinale 

în acțiunea 
de redresare 
a activității

Pentru a cunoaște care sint 
rădăcinile situației precare prin 
care trece mina Uricani și 
perspectivele lichidării ei, ca
re sint punctele cardinale de 
unde se acționează în direcția 
curmării acestor rădăcini, ne-am 
adresat atit conducerii minei 
cît și conducerii Centralei căr
bunelui.

Din partea centralei a răs
puns solicitării noastre tov. ing. 
Dumitru I’opcanăș, director 
tehnic cu cercetarea și dezvol
tarea. Am notat din relatările 
interlocutorului nostru că la 
mina Uricani s-a acumulat in
tr-adevăr un ghem de deficien
țe, de cauze, unele de natură 
obiectivă dar multe, cele mai 
multe, au un substrat subiectiv 
provenind din lipsurile condu
cerii tehnice a minei, a zone
lor și raioanelor. Lipsa de e- 
fectiv. presiunea excesivă în 
subteran, mai cu scamă la blo
cul V/I îngreunînd transportul 
cărbunelui și aprovizionarea 
brigăzilor miniere din abataje, 
lipsa unor utilaje și piese de 
schimb, vitezele de avanTsarc și 
productivitatea muncii realiza
te la un nivel cu mult sub ce
rințe, defecțiuni de planificare 
a producției pe raioane și zone 
in funcție de capacități și si
tuația re.ală a locurilor de mun
că, folosirea incompletă a ca
pacităților de producție și a 
timpului de lucru maxim dis
ponibil. utilizarea cu randament 
scăzut și sub capacitatea reală 
a utilajelor din dotare, indis
ciplina în muncă și în desfă
șurarea tehnologiei de extrage
re a cărbunelui, sint princi
palele cauze ale dereglării ac
tivității de producție, ale ră- 
mînerii sub plan a minei Uri
cani.

Și acum să vedem cum tre
buie să-și îmbunătățească acti
vitatea, să-și dozeze și să-și 
mobilizeze forțele colectivul și 
’conducerea minei. In legătură 
cu sarcinile deosebite în acest 
sens ce-i revin conducerii mi
nei, ing. D. Popeanăș a ținut 
să precizeze: „Sarcina de plan 
a minei Uricani trebuie înde
plinită ritmic, înccpînd chiar 
cu luna iunie! In urma exa
minării și reevaluării tuturor 
posibilităților tehnice și orga
nizatorice, a resurselor interne 
ale minei și colectivului său 
de muncă, pe care am făcut-o, 
împreună cu conducerea minei, 
a reieșit clar această posibili
tate certă. Au fost analizate 
prevederile preliminarelor pe 
lucrări, s-a stabilit ordinea de 
executare a unor abataje, s-a 
revizuit întregul program de lu
cru preconizat în preliminar și 
in funcție de ajustările aduse 
acestuia, s-a reașezat cuantumul 
producției pe zone. Ce trebuie 
să facă conducerea minei pen
tru atingerea acestui obiectiv 
stringent ce stă in fața sa — 
redresarea producției ?

In primul rind sâ aplice ri
guros programul stabilit, măsu
rile preconizate de conducerea 
centralei. La zona 1 accentul 
să se pună pe îmbunătățirea 
organizării producției și a a- 
provizionării brigăzilor miniere, 
pe stimularea și asigurarea fac
torilor ce concură la crește
rea productivității muncii, pe 
sporirea volumului producției 
zilnice a celor 2 abataje din 
blocul V/III orizontul 580, pe 
organizarea mai bună a alimen
tării cu material lemnos a a- 
batajelor din blocul V/I pen
tru creșterea timpului de lucru 
al oamenilor de aici folosit e- 
fectiv Ia frontul de lucru (mo
mentan acest timp se reduce 
la 5 ore), pe creșterea produc
tivității muncii. Cît privește 
cele 3 abataje cameră din stra
tul 17—18 blocul V/I cu pre
siune mare, soluția de a ieși 
din greutăți este creșterea vi
tezei de avansare a fronturi
lor.

Specific zonei a II-a, preocu
pările să se accentueze in prin
cipal pe: organizarea superioa
ră a producției și a muncii 
potrivit programului stabilit 
pentru a se ridica productivi
tatea la nivelul planificat, iar 
în acest scop îmbunătățirea a- 
provizionării, folosirea la indi

cii prevăzuți a utilajelor, rea
lizarea vitezei de avansare pla
nificata la fronturile abatajelor, 
a normelor în cadrul formații
lor de lucru; îmbunătățirea fo
losirii combinei Ia blocul IV 
rezulliiid din aceasta o rezer
vă de producție dc citeva zeci 
de tone zilnic; întărirea pla
sării locurilor de numea pro
ductive prin redistribuirea u- 
nor efective (10—12 oameni) de 
la sectoarele auxiliare de la 
suprafață și dirijarea lor spre 
abatajele zonei a II-a.

Cu ce va sprijini Centrala 
din punct dc vedere material 
mina Uricani ? Pentru a putea 
rezolva operativ reparațiile, de
fectele mecanico (sporite ca 
frecvență la transportoare) mi
na va fi ajutată in completa
rea pieselor de schimb pentru 
transportoarele TR-2 și electro
motoare dc acționare și totoda
tă vor fi înlocuite tipurile SKR 
și TP cu transportoare TR-2 
și TR-3. In privința calității 
materialului lemnos (a lemnu
lui de armare verde și greu), 
sincer să spun, deocamdată, nu 
sc întrevede o posibilitate rea
lă de îmbunătățire, date fiind 
calamitățile naturale ce au a- 
vut loc in unele din zonele din 
nordul țării ca Vatra Dornei 
unde avem furnizori*.

Despre modul cum va ac
ționa conducerea minei, condu
cerile zonelor și sectoarelor 
pentru depășirea situației cri
tice in care se află mina, des
pre perspectivele redresării 
ne-a vorbit inginerul Mircea 
Coroban, directorul explorării 
miniere Uricani.

„Primul pas, și sperăm să fie 
cel care să ne ducă la reușită 
sigură, pc care îl vom face noi 
e aplicarea întocmai a măsuri
lor stabilite de centrală, a in
dicațiilor de ordin tehnic Și 
organizatoric ce ni s-au dat. a 
recomandărilor ce s-au făcut 
corpului nostru tehnic. Vom pu
ne accentul pe o mai judicioa
să planificare a producției și 
a forței de muncă la frontu
rile de lucru, pe creșterea vi
tezelor de avansare și a ran
damentului muncii, pe utiliza
rea mai bună și mai eficientă 
a mașinilor și ulilajelor ce le 
avem în dotare, pe completa
rea efectivelor și întărirea dis
ciplinei și întronarea ordinei în 
producție, pe accelerarea lucră
rilor de pregătire în vederea a- 
sigurării liniei de front nece
sare extragerii volumului de 
producție planificat și recupe
rării restanțelor de plan. Ne 
preocupă insistent darea în pro
ducție a noilor capacități, res
pectiv cele 4 abataje frontale 
de cile 100 metri fiecare aflate 
în curs de pregătire din care 
două vor da cărbune către 
sfîrșitul lunii iunie. Ne îndrep
tăm cu precădere atenția spre 
blocul V/I pentru rezolvarea 
problemelor și dificultăților im
puse de presiunea minieră ex
cesivă: soluția tehnică pe care 
o aplicăm aici e creșterea vite
zelor de avansare la cele 4 
fronturi de abataj din acest 
bloc pentru a accelera exploa
tarea rezervelor de cărbune de 
aici. Pentru a îmbunătăți acce
sul la locurile de muncă din 
acest bloc vom plasa o a doua 
brigadă de întreținere. Nu vom 
neglija, ci, dimpotrivă, vom a- 
vea o grijă deosebită să se 
realizeze totodată și lucrările 
de deschidere și pregătire pro
gramate, pentru a se asigura 
dezvoltarea viitoare a minei, 
producția sporită ce revine co
lectivului nostru în anii cinci
nalului 1971—1975.

Pe anul în curs, vom reali
za sarcinile ce ne revin. Apli- 
cind complexul de măsuri 
tehnico-organizatorice și politice 
sub îndrumarea organizației de 
partid, sîntem hotărîți ca luna 
iunie s-o încheiem cu planul 
îndeplinit. Obiectivul nr. 1 de 
muncă și de luptă al colecti
vului nostru este: începind din 
iunie în fiecare lună cite 2 000 
tone cărbune depășire de plan, 
respectiv recuperarea unei can
tități echivalente din restanța 
de producție avută față de- 
plan“.

încredere 
în 

tortele
1

proprii
Din convorbirile noastre cu 

secretarii organizațiilor de ba
ză, cu membri ai comitetelor de 
partid ain putut trage concluzia 
că există încă rezerve pentru 
a îmbogăți conținutul muncii 
politico-educative, pentru lăr
girea ariei sale de cuprindere 
cu scopul evident de a elimina 
din activitatea colectivului mi
nei o seamă de neajunsuri pro
prii. Există insă la Uricani o 
părere pe care au impărlășit-o 
in unanimitate interlocutorii noș
tri și anume că determinanta 
răminerilor in urma, a situației 
critice nU-s neajunsurile, ci 
greutățile ce depășesc puterea 
colectivului. Argumente în spri
jinul acestei afirmații ne-a adus 
și tov. ing. Victor Apostu, se
cretarul comitetului de partid 
al exploatării. In esență ele 
constau în presiunile excesive 
din blocul 5/1 din zona 1 care 
determina micșorarea profilu
lui lucrărilor miniere, imposibi
litatea întreținerii mijloacelor 
de transport — de aici desele 
defecte mecanice, stagnări și a- 
provizionarea anevoioasă a 
abatajelor cu materiale, precum 
și imposibilitatea realizări pla
nului în blocul II nord din lip- 

sn echipamentului de susținere, 
de transport și efectivelor. 
\r< i-la face ca raionul II din 

.'iceastâ zonă să realizeze 
abia 50 la sută din produc lia 
planificată. La acestea s( mal 
adaugă și nllelc care re Iarnă 
cu necesitate intervenția orga
nelor superioare, sprijinul lor 
concret, eficient. Socotim a< -I 
ajutor cu alit mai necesar ' n 
cil greutățile existente, pe lin
gă rezultatul lor direct conslind 
In nerealizarea sarcinilor le 
plan, au și o consecință indi
rectă : starea dc spirit, am nu
mi-o chiar fatalistă, de resem
nare și apatie cum cS redresa
rea activității minei, in condi
țiile actuale, e imposibilă, ă 
toate strădaniile pentru depăși
rea situației critice n-ar i a 
sanșe de reușită. Or, în iiupie- 
jurările deosebit de complex* 
de la mina Uricani, ale dificul
tăților pe care le are de în
vins colectivul ar fi necesară, 
mai mult ca oricînd, un climat 
de muncă viguros, de hotărire, 
încredere in forțele proprii. 
Lipsește acest climat și din < a- 
uza tendinței de fugă din lila 
greutăților. Aceasta atit în cea 
ce privește locurile de muncă 
mai dificile, cît și mina in an
samblu. Este vorba, adică, da 
părăsirea minei, cu aprobarea 
organelor superioare, de către 
unele cadre dintre cele mai va
loroase. Au plecat în ultimul 
an la alte unităti din bazin ca
dre tehnico-inginerești cu mul
tă experiență, chiar membri al 
comitetelor de partid pe mină 
șl zone, secretari de organizații 
de bază, în timp ce mina duc* 
lipsă de cadre tehnlco-inqine- 
reșli atit în cadrul zonelor de 
producție cit șl al unor servi
cii de bază, de forte capabile 
să soluționeze multiplele pro
bleme ce se ivesc in fala colec
tivului. Deci, în loc să se re
împrospăteze colectivul cu oa
meni competenți care să se dă
ruiască plenar înfruntării greu
tăților — pleacă și din cei exis- 
lenti. Este o anomalie care, 
împreună cu celelalte greutăți 
pe care le întîmpină mina, re
clamă o rezolvare urgentă.

Colectivul minei Uricani are 
nevoie de un ajutor substanți
al. eficient, în măsură să asi
gure condițiile materiale pen
tru depășirea dificultăților șl 
recuperarea răminerilor în ur
mă și să încetățenească un cli
mat de muncă optim. capabil 
să dinamizeze energiile, toate 
potentele colectivului. Este o 
condiție sine qua non a redre
sării, a integrării minei rămase 
în urmă în ritmul de muncă 
viguros al tuturor colectivelor 
din bazin pentru suplimentarea 
producției atit de necesară 
economiei naționale.

Este o conditio importantă 
dar nu hotărîtoare. Factorul ho- 
lărîtor pentru redresarea minei 
rămîne munca colectivului, or
ganizarea si mobilizarea între
gului potential tehnic si uman 
al minei la valorificarea inte
grală a tuturor posibilităților 
de recuperare a răminerilor în 
urmă, la realizarea sarcinilor de 
plan. Este o cerință care recla
mă ordine,' disciplină 'de mun
că. disciplină tehnologică, dă
ruire și inițiativă din partea 
întregului colectiv și mai pre
sus de toate depășirea fazei de 
acalmie, de resemnare și justi
ficări prin crearea unui climat 
de muncă dinamic, efervescent 
pentru biruirea greutăților A- 
ceasta trebuie să fie ținta, rați
unea întregii munci de partid. 
Spre a fi la înălțimea exigen
telor ce le ridică activitatea 
minei, organizațiile de partid 
trebuie să-și perfecționeze pre- . 
priul lor stil de muncă, să-și 
exercite cu competență dreptul 
de control asupra conducerii 
tehnico-administrative. să im
prime muncii politice un conti
nui viu, declanșator de energii 
și inițiative — capabile să ridi
ce rodnicia muncii colectivului 
la nivelul cerințelor zilei.

Criteriul 
de 

apreciere 
a 

strădaniilor
Dală fiind conjunctura critică 

de la mina Uricani, am pus 
pe tapet fireasca întrebare: In 
ce au constat intervențiile or
ganizațiilor de partid, inițiati
vele, strădaniile lor in vede
rea stimulării eforturilor co
lectivului pentru ieșirea din 
impas, pentru redresarea activi
tății minei.

Am reținut din convorbirii* 
purtate cu secretari ai organl- 
nizatiilor de bază, cu membri al 
comitetelor de partid pe zone 
atenția continua cu care a losl 
urmărită activitatea de produc
ție, analizele, — mereu la su
biect — in cadrul adunărilor 
generale ale organizațiilor de 
bază, ale ședințelor de comitet 
etc. Realizarea indicatorilor de 
plan, calitatea producției, sta
rea disciplinară, respectarea 
normelor tehnicii securității 
muncii, aprovizionarea brigăzi
lor — sint teme care au figurat 
mereu pe ordinea de zi a adu
nărilor generale, prilejuind dez
bateri asupra sarcinilor comu
niștilor în mobilizarea colecti
vului la înfăptuirea planului

I
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1
de producție Dar iI* uuc(ii_. uar chestiunea 
,nrc prezintă importanța aici o 
constituie - cum e și firesc _
•ii atit dezbaterile, faptul dac3 
"u fost justificate sau nu, ci 
«nodul cum s-au materializat a- 
r»CS,C ‘lf,/batcr'- eficienta lor.

1 ifrcle, respectiv rămîneri- 
*' *n urma, atit la planul de 
producție cit și la pregătiri, 
J'ni rcahIMi care cer explicații.
1 uteau organizațiile do partid 
Bo se impunS mai mult, mai vi- 
•l'iros și mai eficient in viata 
r<dectivului. să determine un 
curs mai favorabil desfășurării 
reducției si. ceea ce e esen
țial, sâ evite sau cel puțin să 
diminueze râmincrca in urmă?

Că în orientarea organizații- 
’•r de partid au existat și 
fări. <â nu s-a actional în anu
nțe compartimente cu destulă 
îiotărire — și aceasta c adevă
rat Am putea reclama, bună- 

insuficienta exigență a 
©rganixaUilor de partid f.i|ă dr 
preocuparea conducerilor teh
nice pentru o qospodărire mai 
judicioasă a efectivelor in sen
sul plasării optime a fronturi
lor de lucru, spre a se realiza 
producția preliminată pe uni- 
lătile de producție.

Altceva: date fiind desele 
ștrangulări în aprovizionarea 
•criqăzilor, în funcționarea uli- 
rajelor, era firesc ca activitatea 
personalului electromecanic să 
Fr afle mai mult în atenție. Se 
acuză, pe de o parte, indisci
plina. pe de altă parte, incom
petenta unei bune pârli a per
sonalului electro-mecanic Etan 
necesare, deci, strădanii mai 
susținute atît pe lin a întăririi 
«Wiphnci. cit șj a califi arii 
•minatorilor care deservesc u- 
J'lajelc. Dar. nici la organiza
țiile de partid, nici la sindica
lul minei n-am constatat aseme
nea preocupări. Astfel, deși se 
lucrează la ora actuală cu mul;! 
necalificați, cu oameni fără 
vreo pregătire de specialitate, 

școala di* calificare a minei 
i nu există șj nici nu se pre- 

■»ede în programa de școlariza
re deschiderea vreunui curs 
pentru lăcătuși și mecanici.

Se putea face mai mult și 
pentru întărirea disciplinei, a 
xăspunderii profesionale a ca
drelor InK. Petru Gaftiniuc. loc- 
țiitorul secretarului comitetului 
<îe partid al zonei a ll-a. ne-a 
mnintit de măsura luată de con
ducerea zonei. la propunerea 
crqaniz.atiei de partid, de a 
schimba din funcție doi șefi de 
biiqadă, membri de partid. Cră
ciun Moldovan și Procop Moa- 
tcr. pentru delăsare si lio-ii de 
Interes fn serviciu. Perfect ! Dar 
■organizația de partid a făcut 
caz din faptul că cei doi. puși 
In fruntea unor formații de lu
cru să determine un ritm de 
Bumcă viquros. în loc să-și facă 
datoria au demobilizat brigăzile

-I . Inc ? ce nu slnl 
", , t0. de pauld !t>
n ®ÎVăn'"’,ât'l'robr'111

Il1' ' î De ce nu slnl pu-i. 
in scnn-al. salariat!! care fac ne- 
molivale (In ultimele doua luni 
s-au înregistrai 1, cele doua 

nioltsale) sau [ug de r85pun. 
viilu, ' , s,mlâ °’>r,)briul COlceln 
'Ulm din care lac par Ic î In 
duor i . 7"ll!K“1' sc Pror<|deaza 
tel- ii ec.lni! șablon: In rclera- 
lele tlnule in adunările lunare 
'Ini pomeniți fi cri Mrc „„ 
racut nemotivate. E puțin I 
n,?lna <l'.S';U|l° CC am OVUl-0 CU 
presedmiele sindicalului, Llviu 
", . ’"J 'V1""1 >"<>'ijoraren 
"'h, “l f in ,t'd.ltura cu 
aplul cj la l ricanl dispar Ira- 

ditule l reședințele ne-a vorbit 
n.°lu' ,J“pr' ’<>>'» 

runtasi n, nnnei corc au (|us 
aima vredniciei minerilor din 
ruan! și inro azi nu mflî sîn( 

la min». Dar tradițiile de vred- 
mcie. cunoscutele ambiții de 
emulație ale uricănenilor n-au 
lăsat nici o urmă în rîndul co- 
lechvuhn? Neîndoios, mina are 
•' azi elemente vrednice D<ir. 
'rodnicul, ambiția de afirmare 
~ cor stimulate. amplificate. 
Or. la ora actuală lipsesc mij- 
oflcelo de stimulare a spiritu
lui de emulație pentru rezultate 
deosebit,.. penlni |„ni,ic„re„ 
ambițiilor de a obține rezulta- 
le superioare. SS concretizam: 
nu există nici un grafic, nici un 
nuiloc rare popularizeze re
zultatele oblinute de formaliilc 
, lucru, lipsește aqitalia vini.

aia care »ă evidențieze faptele 
e \ rodnicie, să cheme minerii 
a tnvmqerea greutăților, la ob- 

tinerea de succese.
Un loc important in optimiza

rea climatului de muncă în ca- 
noliti C°,c.c|i\ului muncii
politice de !□ „m la on) Aici 
revenim din nou la organizațiile 
de partid, la rolul comuniștilor 
de « fi o prezentă vie, stimu
latoare dc energii și elanuri 

cr?d,â,ilor Dar îndepli
nirea ai eslui deziderat reclamă 
o Îndrumare continuă din par
tea organelor de partid. Cum se 
poale înfăptui acest contact 
rlnd. așa cum ne-au afirmat 
Iov. Nicolae Bădescu. loan Ne- 
udstcler Si alți secretari de or
ganizai,, de baz.i. majoritatea 
membrilor dc partid nu lucrea
ză in schimburile lor pe care-s 
consțituiti |„ organizații de ba. 
z.i și birourile reușesc să-l |n. 
tilnească abia o dată p0 lună 
la adunările generale, cind la 
{“b Ic 'ine riadul 1„ schimbul 
, Se desprinde de aici impost- 

tlatra unu, contact viu per
manent Intre birouri si membrii 
" partid precum și necesita- 
hL,/2nslltuirii or9anizatiilor dc

. de raioane si nu pe sch:m- 
bun cum este in prezent

Exigente
ale prezentului 

și viitorului minei
Din investigațiile făcute la locurile de producție vi

zitate in subteran, din opiniile și declarațiile unui număr 
de oameni ai minei din rindul minerilor, artificierilor, 
maiștrilor, inginerilor și tehnicienilor, din relatările co
muniștilor și a factorilor de răspundere din conducerea 
minei și zonelor, precum și din Centrala cărbune
lui se desprinde concluzia că, intr-adevăr mina Uri- 
cani trece prin greutăți mari, că în activitatea de or
ganizare a producției și muncii s-au acumulat o 
seamă de neajunsuri și deficiențe, iar toate acestea 
au împiedicat serios îndeplinirea sarcinilor de plan.A rezul
tat. totodată, din investigațiile anchetei noastre, că exis
tă reale posibilități de ieșire a minei din impas, că resurse 
și capacități tehnice și umane există suficiente pentru 
realizarea sarcinilor de plan în mod ritmic și recupera
rea minusului (16 000 tone cărbune brut) de producția 
avut față de plan în perioda trecută din acest an. In 
ocest scop energiile, forțele, puterea de dăruire a colec
tivului. gindirea tehnică a cadrelor de conducere, pute
rea mobilizatoare a comuniștilor și organelor de partid 
trebuie să se concentreze convergent spre următoarele 
obiective de muncă și de luptă pentru îndeplinirea pla
nului :

© Comitetul de direcție, conducerea minei să-și 
pună în centrul preocupărilor îmbunătățirea în toate 
compartimentele a întregii munci de planificare și de or
ganizare și conducere a producției, să pună accentul pe 
ridicarea productivității muncii Io frontul abatajelor, pe 
creșterea vitezelor de avansare ;

@ Asigurarea tuturor condițiilor tehnico-materiale și 
organizatorice la fiecare loc de muncă productiv din zo
ne și raioane pentru creșterea randamentelor și extra
gerea schimb de schimb a volumului de producție pla
nificat. pentru realizarea de către fiecare brigadă și for
mație de lucru a normelor și o unor cîștiguri sporite ;

• Eliminarea grabnică a actualelor deficiențe din 
aprovizionarea cu materiale și piese de schimb și îmbu
nătățirea radicală o acestei activități ;

• Creșterea aportului cadrelor inginerești, a gîn- 
dirii tehnice creatoare la rezolvarea problemelor dificile 
și stringente ale producției, creșterea rolului și răspun
derii moiștrilor și în general a cadrelor medii tehnice în 
organizarea și conducerea procesului de producție în 
subteran ;

• Mai multă receptivitate din partea cadrelor teh
nice din serviciul tehnologic și de organizare superioară 
a producției și muncii față de problemele-cheie ale în
deplinirii sarcinilor de plan ;

• Ridicarea gradului de utilizare a mașinilor și uti
lajelor miniere din dotare, folosirea completă o fondului 
de timp maxim disponibil ;

• întărirea disciplinei muncii sub toate aspectele, 
lespectoreo riguroasă a disciplinei tehnologice, a progra
mului de lucru stabilit pentru redresare, a normelor de 
siguranță miniere ;

• Intensificarea preocupării pentru completarea 
efectivelor in subteran ; crearea tuturor condițiilor mate
riale și sociale noilor angajați și în general pentru popula
ția orașului Uricani în scopul stabilirii forței de muncă ;

• Maximă atenție muncii cu omul 1 Rolul organiza
țiilor de partid și de masă, a comuniștilor in această deli
cată și hotăritoare muncă pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție să crească la cotele maxime posibile, pen
tru a mobiliza oamenii minei, pentru a le explica cu răb
dare și tact că actualele dificultăți prin care trece mina 
pot fi depășite și că printr-o mobilizare și un aport moi 
mare din partea fiecăruia planul de producție poate și 
trebuie să fie îndeplinit și depășit, iar mina Uricani și 
colectivul său de muncă să-și redobîndească încrederea 
în propriile forțe și prestigiul de care s-a bucurat nu o 
dată în marea familie a exploatărilor miniere din Valea 
Jiului.
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Decret al Consiliului de Stat 
privind repartizarea 

în producție a absolvenților
învățămîntului superior

(Urmare din pag. 1)

care 
de 1 
care 
tar au obligația sâ încunoștiin- 
țeze despre aceasta, în scris, 
organizația socialistă ți să se 
prezinte la postul respectiv, in 
cel mult 20 de zile de la ter
minarea obligațiilor militare.

Ln ’scopul desăvîrșirii pregă
tirii lor, absolvenții instituții
lor de invățămint superior de 
zi sint obligați să efectueze 
la unitatea la care au fost re
partizați un stagiu de 3 ani, 
in specialitatea in care s-au 
pregătit, cu excepția subinginc- 
rilor și a absolvenților invă- 
țămintuiui juridic, pentru ca
re durata stagiuliJi este de 2 
ani. ln timpul efectuării sta
giului, absolvenții \or putea fi 
transferați în interesul servi
ciului in aceeași specialitate.

Absolvenții fără examen de 
diplomă, care pină la expira
rea perioadei de stagiu nu pro
movează examenul, pierd drep
tul la ocuparea postului ce li 
s-a asigurat prin repartizare, 
ei puțind fi încadrați pe func
ții potrivit dispozițiilor legale 
în vigoare.

Absolvenții care s-au prezen
tat la organizația socialistă un
de au fost repartizați și cărora 
în perioada stagiului, din mo
tive neimputebile lor — desfi
ințării de unități, reducere de

se vor
septembrie, 

îndeplinesc serviciul

prexenta la data 
Absolvenții 

mili-

posturi sau alte asemenea si
tuații — I) se desface contrac
tul dc muncă, tor continua 
stagiul la o altă unitate aflată 
in subordinca organului central 
sau local la care au fost re
partizați.

Așa după cum este cunoscut, 
potrivit Legii privind învăță- 
mintul In Republica Socialistă 
România, studenții încheie la 
înmatriculare în anul I un 
contract din care rezultă obli
gația acestora ca după absol
vire să efectueze stagiul în or
ganizația socialistă la care va 
fi repartizat. Prin decret se 
stabilește că absolventul care, 
fără a avea motive temeinice 
(accidente, boală), nu se pre
zintă in termenul legal la pos
tul unde a fost repartizat, este 
obligat la plata unei penalități 
civile, în raport cu durata stu
diilor dc la facultatea absol
vită. Totodată, cei care pără
sesc nejustificat locul do mun
că in perioada stagiului și au 
pi imit indemnizație dc instala
re sint obligați să o restituie. 
Activitatea desfășurată de ab
solvent într-o altă organizație 
socialistă decit aceea in care a 
fost repartizat nu se recunoaște 
drept stagiu în vederea înca
drării sale definitive.

Decretul prevede înlesnirile 
materiale ce se acordă absol
venților repartizați în produc
ție : transportul de la domi
ciliu la locul de muncă, pentru
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Consolidarea familiei
(Urmare din pag. 1)
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Se impun 
măsuri 

energice, 
eficace 
pentru 

redresare!
17,05
17,10
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Deschiderea emisiunii. 
Micron vanpremieră. 
Buletin dc știri.
Teleșcoalâ. Limba *‘°- 
mână : Modalități dc 
realizare a comicului la 
Alccsandri și Caragialc. 
Fizică : ( impui fizic.
Recital de poezie Tudor 
Arghezi.
Folclorul românesc pes
te hotare. Ansamblul 
..Mugurelul* din Craio
va — în Belgia.
La 'olan — emisiu
ne pentru conducătorii 
•jfo.

din- 
iș|e

pot 
es- 
ac- 
ur- 
co

de a fost repartizat. In aceste 
situații, amenda se suportă dc 
către persoanele vinovate de 
săvirșirca contravenției, ele p i
lind fi totodată sancționate și 
disciplinar.

In vederea urtej mai strinse 
legături a învățămîntului din 
ultimii ani de studii cu viitoa
rea profesiune, decretul Consi
liului de Stat prevede ca Mi
nisterul In\ățămintului să in
troducă treptat, inccpind cu a- 
nul universitar 1970-1971 înain
te de practica in producție, 
pi ere partizarea studenților ani
lor Ill de la unele facultăți și 
secții, pe specialități și subra- 
muri de specialitate. Intre a- 
cești studenți și organizațiile 
socialiste se pot încheia con
tracte prin care acestea le a- 
cordă burse, iar studenții se 
angajează să lucreze cel puțin 
5 ani după absolvire în unita
tea de la care au primit bursa. 
Absolvenților repartizați in pro
ducție în aceeași specialitate 
sau subramurâ in care au fost 
repartizați, li se va reduce pe
rioada de stagiu cu durata 
practicii de specialitate efec
tuată.

Decretul Consiliului de Stat 
stabilește cadru) organizatoric 
unitar al acțiunii dc repartiza
re în producție a absolvenților 
instituțiilor de invățămint su
perior. asigurînd îmbinarea ce
rințelor generale ale societății 
cu interesele personale ale ab
solvenților în alegerea locuri
lor dc muncă ceea ce va per
mite noilor specialiști să-și 
dezvolte în mai bune condi- 
țiuni capacitatea lor creatoare 
pusă în slu.îba progresului so
cietății socialiste.

(Agerpres)

ci, membrii familiei și gospo
dăria lor. De asemenea, cci re
partizați in comune, care au 
avut domiciliul fn alte loca
lități. \or primi, la prezen
tarea la post, o indemnizație 
dc instalare egală cu un sala
riu lunar. Absolvenții cu exa
men de diplomă care nu be
neficiază de indemnizația de 
instalare pot primi, la cerere, 
la prezentare la post, o jumă
tate din salariul ca avans, cu 

.obligația restituirii în 6 rate 
lunare consecutive. Indemniza
ția dc instalare sau avansul 
din salariu se acordă cu condi
ția ca absolvenții să se stabi
lească in localitățile in care se 
află unitățile la care âu fost 

repartizați.
Organizațiile socialiste și or

ganele locale respective vor a- 
sigura, absolvenților ce le-au 
fost repartizați din alte loca
lități, locuințe corespunzătoare, 
în condițiile legii. Pc baza dis

poziției dc repartizare, absol- 
îvenții își pot schimba domici
liul în localită'î declarate dc 
lege ca orașe mari.

Decretul conține prevederi 
menite să asigure respectarea 
întocmai de către organizațiile 
socialiste a dispozițiilor dc re
partizare a absolvenților in 
producție. Astfel, se sancțio
nează cu amendă contravențio
nală refuzul unei unități de a 
încadra un absolvent repartizat 
fntr-unul din posturile stabilite 
pe baza cererii acesteia. De a- 
semenea. constituie contraven
ție și se sancționează cu a- 

' mendă angajarea de către o 
'organizație socialistă a unui 
. absolvent ce nu i-a fost repar- 
I tizat. ori a unuia care nu a 
.efectuat stagiul in unitatea un-

18.00

18.15

18.40

18.55 Recital Juliette Greco 
și Charles Trend (Fran
ța).

19,15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri — emi

siune pentru cci mici.
19,30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Film artistic: „Maes

tru 1“ — o producție a 
studioului TV din R. P. 
Polonă.

21.25 „Mai aveți o întreba
re ?" — emisiune de 
cultură științifică. Con
tribuții românești la 
dezvoltarea aviației.

22.25 Pentru iubitorii muzicii 
de jazz. Benny Goodman 
și orchestra sa.

22,55 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. I) 

deplinii și depășii planul, 
tre care una (mina Pelrila) 
specializată pe pregătiri.

Desigur, justificări se 
găsi cu duiumul. Important 
te insa modul In care se va 
tiona, măsurile — a căror 
gen|ă nu se mai discută 
se vor aplica pentru redri
rea cit mai grabnica a -ilua(ic) 
de loc liniștitoare...

In acest scop un rol liotfiritof 
trebuie sa-l exercite comitete
le de partid ale minelor . ne 
au datoria de a acționa n»în- 
tîrziat cu fermitate și maximum 
de eficiență, să determine <<n- 
ducerile minelor do a rest- oii 
echilibrul atit de necesar I 
îndeplinirii și depășirii ritm • e 
a sarcinilor de plan. Situația 
de fapt o cere : u pr?:ăd re. 
Altfel, nu știm dacă rău im- 
pămîntenitul asalt de la sfiryi- 
tul lunii va fi suficient de ho- 
țărilor in recuperarea restante
lor de pină acum. Aceasta u 
atit mai mult, cu cit în aceste 
zile, întreaga tară, întregul nos
tru popor este angajai pT n » 
în sporirea producției pentru 
diminuarea pagubelor pricind- 
te de calamități. Și minerii
răspuns prin fapte chemări!or 
partidului pentru creșterea pro
ducției de cărbune.

(1

Fantezie 
ți talent

(Urmare din pag. 1)

Mica
publicitate

vedesc simț al culorii, per
spectivei și 
promițător.

Expoziția 
fiecare an 
vizitată de 
nea. Iu serbarea de sfirșil dc 
an școlar părinții s-au obiș
nuit cu preocupările elevilor, 
văd rezultatele muncii copii
lor lor. Prolesorii instructori 
Ileana Branga 
Ion Crăciunoiu 
electrotehnică, 
ocupă in med 
această școală 
narea deprinderilor practice 
ale elevilor. Astlel de reali
zări am dori să consemnăm 
cil mai multe și mai Irumoa- 
se la școlile din Valea Jiului 
pentru că ar exista certitu
dinea concretă a influenței 
sistematice, modelatoare a 
școlii nsupra elevului

proporției, talent

este deschisă in 
la I iunie și e 
elevi. De aseme-

V1ND Dacia 1 100 nouă. Pe
troșani, Vasile Roaită nr. 7/11.I

I
s

(artizanat), 
(lăcâluserie, 

traforaj) 
sistematic la 
de perleclio-

sețele plăcerilor ei. la fel de 
efemere...). Aflind de toate 
acestea, după ce m-am îna
poiat din concediu, m-am îm
bolnăvit, fiind internai din 
nou. Lovitura primită mi-a 
creat o depresiune nerxoasă 
destul de gravă. Mi-am pier
dut liniștea, încrederea 
familie. Suferința mea 
amplifică gindindu-mă 
desfrînații care după ce au 
nesocotit liniștea căminului 
meu. se plimbă nepăsători, 
nepedepsiți. Vă rog ajutați- 
rnă să-mi găsesc liniștea su
fletească să-mi refac viața".

O
Cu o săptămină în urmă 

am cunoscut familia lui C. B. 
Soțul (poate nu e într-atît 
de bolnav cit crede, dar tra
tamentul de care are nevoie 
iși va întîrzia eficacitatea 
dacă nu-și va restabili echi
librul, dacă nu va fi sincer 
ajutat de oameni — de so
ție, prieteni, colegi de mun
că) este un tinăr muncitor 
apreciat in producție. In lo
cuința întreținută cu gust, 
totul inspiră ideea că, in cei 
șapte ani de căsnicie, soții 
au știut să chibzuiască ba
nul, să-.și prețuiască, deci, 
propria lor muncă. Au fost, 
.și sint, deopotrivă, buni gos
podari 
nu s-a dat înapoi de a de
pune, in timpul căsniciei, 
dublul efort pe care-1 cerea 
serviciul și familia. A fost 
mai greu la început cind nu 
aveau nimic, apoi cind au 
venit copiii. Dar greutățile 
au fost învinse. Copiii au 
crescut. Peste 3 ani fetița 
va merge la școală. Peste 
alți 5—6 ani va începe să 
discearnă faptele bune de 
cele rele. Timpul va trece și, 
cind acești copii vor ajunge 
la o virstă de 13—14 ani, pă
rinții lor vor putea să le o- 
fere cu greu exemple veridi
ce de cinste și respect — din 
afara familiei — dacă pină 
atunci nu le-au oferit din 
propria lor viață.

O
Cine e principalul vino-

în 
se 
la

I
I

ce- 
Cit

1FILME5 
s
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vat ? Fără îndoială, soția, 
mania Mirelei și a lui Ovi- 
diu. Gestul pe care l-a fă
cut va menține multă vre
me, pentru cei din preajma 
ei, care cunosc îndeamănunt 
faptele, o impresie respin
gătoare. Apoi, in ordinea gra
vității faptelor, urmează cei 
pe care i-am numit apos
tolii desfriului. Avertismen
tul de la începutul scrisorii 
nu este lipsit de sens. Adul
terul pe care l-a încurajat 
unul dintre ei (căsătorit, so
ția învățătoare) se poate ori- 
cînd întoarce împotriva 
lui care l-a încurajat,
privește al doilea (necăsă
torit, dispune de o garsonie
ră centrală, confortabilă, deși 
atitea alte familii locuiesc în 
condiții sub minimum de 
confort) sub masca omului 
încadrat în cimpul muncii 
profesează un gen de vaga
bondaj la drumul marc, prin 
holurile cinematografelor, prin 
parcuri, pe la baluri. Gîndin- 
du-ne la faptele lor, recu
noaștem că legile, uneori, 
sint intr-adevăr blindc. Adi
că, cei care comit unul din
tre cele mai condamnabile 
furturi — liniștea familiei — 
nu pot fi pedepsiți in temeiul 
nici unei legi ?

Dar soțul ? El nu poartă 
nici o vină ? Poartă. Dar 
chiar dacă e vinovat de lip
să de atenție față de soție, 
aceasta nu o îndreptățea cu 
nimic, repetăm, pe tinăra so
ție...

Ceea ce contează însă, este 
că toate nimicurile revocate 
astăzi de soț (lipsa de aten
ție, bruscările) au avut ur
mările lor. au însemnat pi
cături care au umplut paha
rul neînțelegerilor, care, in 
fond, puteau fi evitate. Prie
tenia, dragostea — ne învață 
viața — se formează cu 
încetul, cu timpul, prin 
practica lucrurilor. Cit spi
rit, bunătate, devotament, 
cite servicii și toleranță re
ciprocă sint necesare pentru 
a obține, în ani. consolidarea 
unei căsnicii. Această conso
lidare C. B. nu a știut să o 
realizeze.

PETROȘANI 
brie (11 — 14) 
rui; Republica 
ga; PETRI LA 
cercuirea; 
Noiembrie (11—13) Un de
lict aproape perfect; Mi
nerul (11—14) Păcatul dra
gostei; ANINOASA (11—12) 
Războiul domnițelor: VUL
CAN (11—14) Urmărirea; LU- 
PENI — Cultural 
Anchetatorul din _____
Muncitoresc (14—15) Un gion- I 
te pentru general; PARO- I 
ȘENI (11) Republica Skid. I
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I

Mondial de 
din semifi- 
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s
din 

împreună

10,45 Vizita in Franța a tova
rășului Nicolae Ceaușes-

19,05 Bătălia ciștjgată. Repor-

19,

'5

Iss
i§

Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremicra. 
Viața satului.
Matineu simfonic. 
Din nou litoral 
nou munte.
— vacanța. 
De strajă patriei.12,00

12,30 Căminul.
13,15 Emisiune in limba ma

ghiară.
14,45 Închiderea emisiunii dc 

dimineață.
17,00 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. Micro- 
avanpremiera.

17,05 Buletin dc știri.
17,10 Concert dc muzică popu

lară.
17,40 Clopoțeii vacanței. Spec

tacol mare pentru cei 
mici.

18,35 Oliver Twist (XIII) — 
ultimul episod.

taj.
Anunțuri — publicitate. 

19,30 Telejurnalul de seară.
19.50 Campionatul Mondial de 

fotbal. Meci din sferturi 
de finală. Transmisiune 
directă.

21.45 Aveți legătură cu Pari
sul.

22,00 Prietenii cinlecului. Vă 
prezentăm formația de 
muzică ușoară „Les 
Campions de la Chan
son".

22.50 Telejurnalul dc noapte.
Tolesport.

IN JURUL OREI 15,45. Trans
misiune directă la postu
rile noastre de radio și 
televiziune de la sosirea 
la Paris a tovarășului 
Nicolae Ceau.șcscu, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste Romănia, care la 
invitația președintelui 
Georges Pompidou va 
fare o vizită oficială in 
Franța.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Microavan- 
premiera. Actualitatea in 
economie.
Examen neprevăzut. Stu- 
denți de veghe la diguri 
pe Insula Mare a Brăi
lei.
Reportaj TV. 
Muzică populară

Moldova interpretată de 
taraful Uzinelor mecani
ce Nicolina Iași.

19.30 Telejurnalul de seară. 
21.00 Roman foileton. Casa 

Buddenbrook (III).
21,45 Steaua fără nume.
22,50 Telejurnalul de noapte.

cu. Transmisiune directă 
de Ia Paris.
Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Micro- 
avanpremieră.
Universal-șotron — enci
clopedie pentru copii. 
Cabinetul economic TV. 
Ce sint și ce trebuie să 
devină centralele indus
triale.
1001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

die și societatea (II).
21,40 .Cerbul de aur". Gala 

laurcaților (selecțiuni).
22,15 Poșta TV.
22,30 Telejurnalul de noapte.

VINERI 19 IUNIE

OVl SĂPTÂMINA 
jjMy VIITOARE

cu. Transmisiune directă 
de la Paris.

18,00 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Ex-Ter- 
ra ’70 — emisiune-con- 
curs cu premii.

18,20 Sub semnul profesiunii. 
Emisiune pentru tineret. 
Ce vreți să știți despre 
școlile do specializare 
postliceală ?
Antologie corală. Muzi
că românească contem
porană.
Anunțuri — publicitate. 
1001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Muzică populară româ
nească.
Prim plan.
Rideți cu... Jerry Lewis. 
Buletin dc știri.
Muzicorama TV. 
Telejurnalul de noapte.

12,20 Vizita în Franța a tova
rășului Nicolae Ccaușes-

19.30 Telejurnalul de scară.
20,20 Gala . marilor interpreți 

români.
21,00 Tele-einemateca. In lu

mea dansului.
22.30 Telejurnalul de noapte.
23,50 Campionatul mondial de 

fotbal. (Din semifinale). 
Transmisiune directă.

17.30 Deschiderea 
Emisiune în 
ghiară.

18,00 Campionatul 
fotbal. Meci
nală. (Aspecte 
trate).

19,00 Actualitatea in econo
mie. Pe platforma indus
trială a lașului.

19,20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de scară.
20.30 Rapsodia Română. Porți

le Sălajului Ini- -pretea
ză Ansamblul folcloric 
al județului Sălaj.

21,00 Anchetă TV. Școal;

IN JURUL OREI 15,00. Trans- 
misiune directă dc la 
încheierea vizitei in 
Franța și plecarea spre 
patrie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de 
Stal al Republicii So
cialiste România.

18,00 Deschiderea .•misiunii de 
după-amiază. Teleșcoalâ. 

. Consultații la matemati
că și limba română in 
ajutorul celor care dau 
examenul de bacalau
reat.

18,35 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto.

18,50 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19,00 Telejurnalul de seară. 
20,00 Film artistic. Frații Ka

ramazov (seria I). Ecra
nizare după F. M. Dos- 
toievski. Realizat in trei 
serii, filmul va fi difu
zat succesiv in emisiu
nile noastre cinemato- 

‘ grafice de vineri.
21,25 Mai aveți o întrebare ? 

Emisiune do știință.
22,30 Parada șlagărelor.
22,45 Telejurnalul

17,00 Deschiderea emisiunii. 
M icroa van prem ;eră.

17,05 Buletin de știri.
17.10 Emisiune in limba ger

mană.
18,05 Bună scara, fete ! Bună 

seara, băieți I
19.05 Fapt divers.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mic:.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.30 Tcle-enclclcpedia.
21,15 Rocambole (VII).
22,00 Tablouri dinlr-o expozi

ție muzicală (Interviziu- 
ne).

22,55 Telejurnalul do noapte.
23.10 Of, inimioară. Cîntece de 

lume, romanțe.
23.30 Campionatul mondial de 

fotbal. Meciul pentru lo
curile 3—I. Transmisiu
ne directă de la Guada-
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AJUTOARE 
din străinătate 

pentru România
VIATA INTERNAȚIONALĂ

Consiliul federal elvețian a 
făcut o nouă donație pentru zo
nele calamitate constind in ma
șini de construcție, aparate pen
tru detectarea și localizarea 
defectelor de rețele de cana
lizare sau gaz metan și dife
rite alte produse în valoare 
totală de 300 000 franci elve
țieni.

Conducerea centrală a Uniu
nii Sindicatelor Libere Germa
ne — FDGB, din R. D. Germa
nă. a comunicat că a donat 
încă -100 000 mărci. Cu aceasta, 
contribuția ei se ridică la 
450 000 mărci.

Organizația sindicală a Insti
tutului central pentru cercetări 
nucleare din R. D. Germană 
a făcut o donație de 850 mărci.

Școala dc infirmiere „La 
Saurf” din Lausanne (Elveția) 
a trimis obiecte de îmbrăcă
minte, medicamente și alimente 
în valoare de 8 000 franci el
vețieni.

Biserica română din Miami 
— Florida (S.U.A.) colectează, 
în aceste zile, diverse sume de 
bani și obiecte.

Reprezentantul Agenției Co
merciale a R. D. Germane la 
București, H. Vasholtz, a comu
nicat că firma ..Polygraph-Ex
port* și Uzina constructoare 
„Reprotechnik* din Leipzig 
(R. D. Germană), care au fur
nizat utilaje tipografici in 
construcție dc la Alba Tulia, 
au hotărit înlocuirea în mod 
gratuit a instalației de fotore- 
producere. avariată în urma 
inundațiilor, instalație a cărei 
valoare este de 40 000 mărci.

Direcțiile concernelor ..Sul
zer" și „Brown-Boveri" din El
veția au anunțat că oferă un 
nou ajutor constind dintr-un 
grup electrogen Diesel de 40 
kwa, în valoare dc 30 000 
franci elvețieni.

S-au mai primit donații din 
partea firmelor .Scana” din 
Austria — 10 000 șilingi, ..Wil
helm Dickopf” din R. F. a Ger
manici — 500 mărci, iar de la 
„Federation of Japan Trade 
Cooperatives" — 1 000 dolari.

Directorul Agenției de publi
citate „Publiturist" din Milano, 
Bertolctti. a donat 100 000 lire 
italiene.

Directorul firmei „Le Tourism 
e Francais* din Paris, Gutier. 
a donat 1 000 franci.

Brokerkii Valsamakis și A- 
lexatos, precum și armatorii 
vasului „San Antonio" din Pi
reu, angajat de întreprinderea 
„Navlomar" pentru un trans
port de îngrășăminte cu des
tinația Franța, au hotărit să 
doneze 0.40 dolari per tonă 
din navlul datorat lor. In to
tal această donație reprezintă 
circa 1 500 dolari. Firmele res
pective au mai donat pină în 
prezent 1 000 dolari.

Firma „Bunge SA" din An
vers (Belgia) a donat suma de 
375 000 franci belgieni.

Firmele engleze ..English Ca
lico* și ..H. Goldmann Ltd" au 
donat cite 100 lire sterline.

Reprezentantul firmei engle
ze -Kellogg International Cor
poration", J. C. Richards, a fă
cut o donație de 500 lire ster
line.

Directorul firmei „Wortmann* 
din Pivitscheide — Detmold 
(R. F. a Germaniei), Gunther

Campionatul mondial de

(Urmare din pag. 1)

Răducanu se remarcă, interve
nind la un atac periculos al 
lui Jairzinho.

Românii încep repriza a doua 
cu mult curaj, combină cu 
destulă abilitate și chiar in mi
nutul 50 Dembrovschi are oca
zia să egaleze, dar balonul tre
ce razant cu bara porții bra
ziliene. Apărarea sud-america- 
nilor este solicitată tot mai 
mult, la o intervenție asupra 
lui Lucescu, Everaldo se ac
cidentează și este înlocuit cu 
Marco Antonio. In minutul 65, 
brazilienii înscriu al treilea gol 
prin Pele, la un corner execu
tat de Carlos Alberto. Românii 
reacționează prompt Și un șut 
de la distanță al lui Dem
brovschi lovește bara. în timp 
ce portarul Felix nu mai putea 
interveni. In minutul 70, Dumi- 
trache este înlocuit cu Tătarii, 
iar Edu ia locul lui Clodoaldo. 
Tătarii îsi semnalează intrarea 

Grachten, a oferit suma de 
3 000 mărci.

Firma ..Bruno Steinhoff* din 
Westerstede (R. F. a Germaniei) 
a trimis la Ambasada Republi
cii Socialiste România din 
Kdln un ccc în valoare de 
1 000 mărci.

Din Austria firma „Warko" 
a donat 15 000 șilingi, iar fir
ma „Malinoski" — 10 000 și
lingi.

Firma „Andreas Machoriotis" 
din Cipru a transmis o a treia 
contribuție în valoare dc 20 
lire sterline.

Firma „Fclipc Fuster* din 
Madrid a comunicat că va ex
pedia. pc calea aerului, o serie 
de medicamente destinate zone
lor sinistrate — 4 500 diferite 
vitamine, precum și antibiotice 
și gamaglobulină.

Secretarul Asociației dc prie
tenie Austria — România, Ște
fan Kukla, a donat 1000 șilingi.

Din Berlinul occidental au 
făcut donații : Gunter Mar
quardt — 500 mărci, Wilbert 
Toubmann — îmbrăcăminte in 
valoare dc 400 mărci. Ilari 
Weinert și Wilhelm Tissing, 
cite 100 mărci, Jak Alderstein. 
Gertrud Liestelo și Mariana 
Jahn — cîte 50 mărci, Julius 
Tettler — 80 dolari.

Lectorul Dietmar Hubner, 
din R. F. a Germaniei, care 
predă limba și literatura ger
mană la Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, a donat sa
lariul său pe lunile iulie și 
august.

30 de membri ai colectivului 
dc români, care își desfășoară 
activitatea la Ambasada Repu
blicii Socialiste România și A- 
genția economică a Republicii 
Socialiste România la Praga, 
precum și în diferite organisme 
internaționale cu sediul la Praga, 
au hotărit să doneze salariul 
pe o lună, in valută. Ceilalți 
membri ai colectivului vor do
na salariul în valută, pc două 
zile, în fiecare lună, pină la 
sfirșitul anului 1970. Același co
lectiv a trimis în România, ce
lor care au suferit dc pe urma 
inundațiilor, colete cu îmbră
căminte. încălțăminte și obiecte 
dc uz casnic.

Pictorița Georgeta Arămcscu 
Anderson, care. împreună cu 
fratele său. sculptorul Constan
tin Arămescu, artiști de ori
gine română stabiliți la Miami 
— Florida (S.U.A.), au deschis 
in anul 1968 o expoziție în 
mai multe orașe din țara noas
tră. au donat 100 dolari, in 
contul 1 000 al Băncii Române 
dc Comerț Exterior, și 10 000 
Ici in contul C.E.C. 2 000.

Cetățenii americani de origi
nă română, A. Cuculescu și E. 
Ladislau au trimis Ambasadei 
române din Washington suma 
de 2 000 dolari, De asemenea, 
împreună cu dr. Gavril Curtis, 
au expediat 50 000 tablete de 
aspirină și 50 000 tablete poli- 
vitamină.

Cetățeni români rezidenți în 
R. D. Germană au făcut dona
ții constind în diverse sume 
dc bani și obiecte de îmbră
căminte. Astfel. Natalița Honi- 
mus și Patrice Naumann — 
cite 500 mărci, dr. Alex. Cojo- 
cariu și Nicolae Schenll — cite 
300 mărci, dr. Vlad Petru Bu
jor — 250 mărci, dr. Ion Măr- 
culescu și Virgil Teodorescu — 
cite 200 mărci. Medicii români, 
Opri Firu și Cala Traian, care 

prin două șuturi periculoase, 
care-1 obligă pe Felix să de
vieze balonul in corner. Echi
pierii lui Pele încearcă să-și 
mărească avantajul, apărarea 
română se arată insă mai fer
mă acum. In minutul 82. Dem
brovschi reduce scorul printr-o 
lovitură cu capul. Publicul în
curajează echipa română, ma- 
nifestindu-și chiar decepția 
cînd Tătaru nu reușește să ob
țină cgalarea, șutul său fiind 
respins in extremis de Felix.

Echipa română n-a crezut în posibilitățile sale
Comentînd meciul de la Gua

dalajara, corespondentul fran
cez Paul Denize arată, prin
tre altele: „Desigur succesul 
brazilienilor este meritat, dar 
această victorie a fost în mod 
serios contestată de o echipă 
română care, așa cum s-a in- 
tîmplat in meciul cu Anglia, 
n-a știut sau n-a crezut în 
posibilitățile sale. Dacă pe plan 
tehnic brazilienii au manifestat 
o evidentă superioritate, din 
punct de vedere colectiv ei au 
resimțit absența lui Gerson și 
Rivelino. Atacurile brazilienilor 
au fost mai clare, mai pericu
loase, insă românii au replicat 
sistematic și nu s-au predat 
după ce. încă din minutul 20, 
erau conduși cu 2—0. Românii 
au ratat și multe ocazii*.

Trimisul agenției „United 
Press". John Farrow, notează: 
„Timp de 30 de minute, Bra
zilia a dat o lecție de fotbal 

so află la specializare in. R. D. 
Germană, au donat cite 200 
mărci. De asemenea, studenta 
Suzana Buchshchatz a donat 
150 mărci.

Familiile A. N. Rcstlcr și K. 
Restler-State din ZUrich au do
nat 1 772 becuri și obiecte de 
îmbrăcăminte.

Asociația de prietenie „Bol- 
gia-România* din provincia 
Liebc a colectat 1 000 kg medi
camente, 2 000 kg alimente și 
8 000 kg îmbrăcăminte.

Asociația „Italia Caritas" a 
donat 3 200 pături și medica
mente.

Organizația .Radio Hjalpcn* 
din Suedia a pus la dispoziția 
Crucii Roșii Suedeze suma dc 
500 000 coroane.

Federația Națională a Coope
rativelor de Consum din Franța 
a predat, pentru fondul dc a- 
jutorare, un cec in valoare de 
20 000 franci francezi.

Confederation Generale des 
Socictes Cooperatistes Ouvric- 
res de Production din Franța 
a donat 10 000 franci francezi, 
pentru ajutorarea zonelor si
nistrate din România.

Societc Papeteric dc Nanterrc 
(Franța) a donat 500 franci 
francezi.

Socicte Generale de Belgique 
a donat 25 000 franci belgieni 
în folosul zonelor sinistrate.

Societatea „Diamant Bank" 
din Belgia a donat 5 000 franci 
belgieni.

Uzinele „Voest* din Austria 
au oferit 50 000 șilingi pentru 
refacerea zonelor inundate.

Firma „H. Nosirvani* din 
Iran a donat în același scop, 
suma dc 80 000 riali.

Numeroase firme braziliene 
au făcut donații în mcdicamen- 
te, alimente, îmbrăcăminte etc. 
Astfel, firmele „Richter" și 
„Malves" au donat medicamen
te în valoare de 2 010 cruzeiros 
și, respectiv, 480 cruzeiros. Fir- 
a ,.Ricardo" a donat 292 cutii 
conserve, firma „Mestcle* — 
240 cutii lapte praf și cafea 
solubilă, firma „Gafe Breșa 
Ltd" — 600 kg cafea, firma 
..Holiday Sao Paulo* — un 
colet cu îmbrăcăminte.

Firma „Maschinenexport und 
Finanz" din Elveția a supli
mentat suma acordată inițial 
cu 7 500 franci elvețieni, în 
felul acesta donația ei totală 
ridieîndu-se la 17 500 franci 
elvețieni.

Tot din Elveția, firma ..Hilti* 
din Lichtestein a contribuit cu 
suma de 10 000 franci elve
țieni la refacerea zonelor sinis
trate din țara noastră.

Firma italiană „Biella Sha- 
runk" a donat 300 000 lire ita
liene, iar firmele ,,Monti Fon- 
dorie* și „Alfa Acircale" — citc 
100 000 lire italiene.

Firma „Storno" din Danemar
ca a oferit 5 000 coroane da
neze.

Cetățeanul egiptean Farid 
Abdel Malek, proprietarul fir
mei de export „Farid ct Co-The 
Mediteranian Trading" din Ale
xandria, a subscris suma de 
100 lire egiptene, drept contri
buție personală în folosul re
giunilor care au avut de su
ferit în urma inundațiilor.

In minutul 88. portarul Rădu
canu, foarte inspirat, evită în
scrierea unui gol, plonjînd la 
picioarele lui Tostao.

După meci, .antrenorul Ma
rio Zagalo a declarat: „Nu sînt 
mulțumit de comportarea echi
pei mele. Apărarea face gre
șeli. Dacă ar mai fi avut doi 
jucători buni, românii ne pu
teau învinge. Cred că una din
tre cauze este subestimarea for
ței de joc a echipei române*.

Antrenorul Angelo Niculescu 

românilor. Ne așteptam la un 
scor fluviu. Dar dintr-o dată 
ritmul sud-americanilor s-a 
frînt și atunci am asistat la 
neașteptata revenire a forma
ției române care a atacat cu 
multă convingere poarta apă
rată de Felix. După înlocuirea 
portarului Adamache, echipa 
română a căpătat mai mult cu
raj, avîndu-1 în poartă pe „gi
gantul" Răducanu. In ultimele 
minute, brazilienii s-au apărat 
cu disperare pentru a împiedi
ca egalarea. A fost un rezul
tat destul de bun pentru echi
pa României*.

GUADALAJARA 11 (Ager- 
pres). — După meciul Româ
nia — Brazilia, jucătorul en
glez Bobby Charlton a decla
rat : „Este cel mai bun rezul
tat pentru noi. Un meci nul 
cu Cehoslovacia și vom pleca 
la Leon să jucăm cu selcc-

tan la BeM a M U.II. 
[ohM de M iai Halea

BELGRAD 11 — Corespon-
tul Agerpres, N. Plopcanu. trans
mite: joi, a sosit la Belgrad 
delegația Marii Adunări Națio
nale, condusă de Mihai Dalea, 
președintele Comisiei pentru 
politică externă a M.A.N., caro, 
la invitația președintelui Comi
tetului de politică externă al 
Skupștinei Federale, face o vi
zită în R.S.F. Iugoslavia.

Pe aeroportul Surcin, dele
gația a fost întîmpinată de 
Bogdan Osolnik, președintele 
Comitetului de politică exter
nă al Vecei Social — Politice, 
dc Marian Barișici și Șandor 
Mesaroș, membri ai comitetu
lui. La sosire au fost de față 
ambasadorul Republicii Socia-

PLENARA C.C. AL P.S.U.G.
BERLIN 11 — Coresponden

tul Agerpres, Ștefan Deju, trans
mite : In zilele de 9 și 10 iunie, 
a avut loc cea de-a 13-a plena
ră a C.C. al P.S.U.G. Gunter 
Mittag, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
a prezentat referatul „Realiza
rea planului economiei națio-

Măsuri severe de securitate 
în Cipru

NTCOSIA 11 (Agerpres). — 
Agenția France Presse, citind 
surse informate din Nicosia, 
relatează că în ultimele zile au 
fost luate în insulă măsuri severe 
dc securitate pentru protejarea 
președintelui Ciprului, Maka
rios. In legătură cu aceasta, zi-

Aramburu 
va fi eliberat 

simbătă 
sau duminică

MONTEVIDEO 11 (Ager
pres). — Un purtător de cu- 
vint anonim al organizației 
clandestine uruguayene „For_- 
țele armate revoluționare 
orientale" (Faro), a declarat 
la Montevideo că generalul 
Pedro Aramburu, fostul pre
ședinte al Argentinei, va fi 
eliberat sîmbătă sau dumini
că.

El a precizat că fostul pre
ședinte argentinian este să
nătos și că se va aduce la 
cunoștința poliției locul și 
ora la care generalul Aram
buru va fi pus în libertate.

Această organizație a dez
mințit într-o convorbire tele
fonică cu ambasada argenti- 
niană la Montevideo, ce a 
avut Ioc la 1 iunie că ar a- 
vea vreo legătură cu răpi
rea lui Pedro Arațaburu, afir- 
mînd totodată că ca „va asi
gura numai paza generalului .

Potrivit unor surse din ca
pitala uruguayană, autorități
le vor adopta imediat mă
suri speciale, iar toate căile 
de acces — terestre, acrie- • 
ne și maritime — spre Mon
tevideo vor fi sever contro
late în vederea arestării ră
pitorilor lui Pedro Aramburu.

fotbal
a spus : „Am făcut tot posi
bilul pentru un meci bun. Bra
zilia are un atac irezistibil. 
Este greu să-i împiedici să 
marcheze goluri". întrebat de 
ce l-a schimbat din poartă pe 
Adamache, Angelo Niculescu a 
precizat : ..Cînd un portar pri
mește două goluri încă la înce
putul jocului, efectul psiholo
gic poate fi dezastruos. Mi-am 
dat seama că Adamache este 
nervos și cred că nu am greșit 
înlocuindu-1 cu Răducanu".

ționata R. F. a Germaniei".
Intr-un interviu acordat co

respondentului „UPI", Florea 
Dumitrache a declarat: „Acum 
este rîndul Angliei, dar în e- 
ventualitatea că cehoslovacii 
vor cîștiga acest meci, la o 
diferență de un gol, atunci 
vom avea iarâși emoții la tra
gerea la sorți". La rîndul său, 
Mircea Lucescu q spus: „Am 
început meciul ca niște școlari. 
Mai tirziu ne-am dat seama că 
jucătorii brazilieni sînt oameni 
ca și noi. Trebuia să jucăm 
cu același curaj de la începutul 
meciului*.

Aceluiași corespondent, antre
norul Zagalo, i-a declarat: „Ro
mânii au jucat foarte bine as
tăzi. Nu mă așteptam. Echipa 
lor este tînără și ar putea să 
obțină rezultate de prestigiu in 
anii următori". 

liste România la Belgrad, Va- 
silc Șandru, și membri ai amba
sadei.

In cursul după-amlezii, dele
gația Marii Adunări Naționala 
a vizitat Muzeul Revoluției.

Seara, președintele Comitetu
lui do politică externă al Vecei 
Popoarelor, Stana Tomașcvici- 
Arnesen. a oferit un dineu în 
cinstea delegației. Au participat 
Gustav Vlahov, vicepreședinte 
al Skupștinei Federale, Niaz 
Dizdarevici, membru al Birou
lui Executiv al Prezidiului U.C.I., 
Bogdan Osolnik, președintele 
Comitetului de politică externă 
al Vecei Social-Politico, și al
te persoane oficiale.

nale pe anul 1970", iar Albert 
Norden, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a prezentat raportul 
Biroului Politic.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de Walter Ulbricht. prim- 
secretar al C.C. al P.S.UG.

arele din Nicosia amintesc că 
într-un discurs rostit duminica 
trecută, președintele Makarios 
a declarat că se află în pose
sia unor informații care arată 
că nu au fost abandonate pla
nurile unui atentat împotriva

Final de campanie 
electorală britanică

LONDRA 11 (Agerpres). — 
Campania electorală din Marea 
Britanie în vederea alegerilor 
generale de la 18 iunie a intrat 
în faza finală. Liderii partidelor 
politice și candidații își conti
nuă turneele, fiind lipsiți însă 
de una din principalele lor ar
ipe, ziarele londoneze, care de 
două zile și-au încetat apariția. 
Greva tipografilor din Londra, 
care a afectat 11 ziare de cir
culație națională și de seară 
cu un tiraj total do 16 milioa
ne exemplare, continuă după 
eșecul tratativelor purtate cu 
patronatul. Joi, greva a cuprins 
și Scoția, unde nu au apărut 
două din principalele cotidiene 
„Scottish Daily Express" și 
„Daily Record". In afara acestei 
acțiuni revendicative, două al
te mari greve au fost declanșa
te în ultimele zile în Marea 
Britanie, ceea ce provoacă în
grijorări guvernului laburist. 
Este vorba de mecanicii Uzine
lor de cauciucuri ,.Dunlop" din 
Liverpool și Leicester, precum

K. D. VIETNAM: Soldați în provincia Quang Binli, 
care au doborit un avion american deasupra provinciei lor.

OSTILITĂȚILE DIN CAMBODGIA
PNOM PENH 11 (Agerpres). 

— Oficialitățile militare ame
ricane de la Saigon recunosc 
că forțele populare din Cam- 
bodgiaopuno rezistență tot mai 
dîrză trupelor americano-salgo- 
neze care au invadat teritoriul 
khmer, transmite agenția Fran
ce Presse. In zona strategică 
denumită „cirligul de undiță" 
forțele de rezistență populară 
au lansat 4 atacuri susținute a- 
supra garnizoanei armatei ame
ricane, iar în sectorul Siem 
Reap și în împrejurimile orașu-

Cu prilejul vizitei în R.P. Chineză a
delegației M. A. N. și

Recepția oferită

României

a Consiliului de Stat

de ambasadorul 

la Pekin
PEKIN 11. — Corespondență 

de la Ion Finlînaru și Ion Gă- 
lățcanu : Cu prilejul vizitei in 
R. P. Chineză a delegației Ma
rii Adunări Naționale și a Con
siliului dc Stat ale Republicii 
Socialiste România, condusă dc 
tovarășul Emil Bodnaraș, mem
bru a! Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului dc Stat, ambasa
dorul României la Pekin, Aurel 
Duma, a oferit o recepție în 
marea sală a Adunării Repre
zentanților‘Populari din întrea
ga Chină.

Au participai tovarășii Ciu 
F.n-lai, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Kan Șon, membru al 
Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, precum și 
Huan Iun-șen, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, șef al Marelui Stat 
Major al Armatei Populare 
Chineze dc Eliberare, Li Sien- 
Nien, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului do 
Stat. Go Mo-jo, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, și alte 

și de piloții societății de trans
porturi aeriene „British Euro
pean Airlines".

Un ultim sondaj privind ten
dințele corpului electoral, pu
blicat joi dimineața de agenția 
Louis Harris, a indicat că Par
tidul laburist și-a sporit la 7 la 
sută avansul față do conserva
tori în ce privește șansele de 
a obține victoria în alegerile 
de la 18 iunie. Sondajele pre
cedente arătau că acest avans 
se situează între 3 și 5 la sută. 
In cazul în caro tendința se va 
confirma cu prilejul scrutinului, 
în viitoarea Cameră a Comune
lor laburiștii vor beneficia de 
o majoritate confortabilă de 
aproximativ 100 mandate față 
de cele 93 deținute în prezent.

Observatorii remarcă faptul 
că actuala campanie electorală 
omite aproape complet dezba
terea de către candidați a pro
blemelor de politică externă, 
confruntarea axindu-se pe di
ferite aspecte ale situației eco
nomice și sociale.

lui Kompong Thoin forțele de 
rezistentă populară lansează a- 
tacuri puternice asupra unită
ților generalului Lon Noi. Ști
rile transmise de agențiile de 
presă semnalează al treilea a- 
tac, in decurs de o săptamînă, 
dezlănțuit împotriva pozițiilor 
forțelor inamice din capitala 
provicioi Ratanak Kiri. La 
Phnom Penh, un purtător de 
cuvint al administrației Lon 
Noi, a recunoscut că avioane
le cambodgiene nu pot ateriza 

persoane oficiale chineze.
Au fost prezenți șefi ai mi

siunilor diplomatice acreditați 
Ia Pekin, corespondenți de 
presă.

Fundalul sălii era ornat cu
drapelele dc stal român și chi-

Primirea delegației române 
de către președintele Mao Tzedun

PEKIN 11 — Corespondență
de la Ion Finlînaru și Ion Gă- 
lățeanu: Președintele Mao
Tzedun și vicepreședintele Lin 
Biao au primit. în după-amiaza 
zilei de 11 iunie, delegația Ma
rii Adunări Naționale și a Con
siliului de Stat ale Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Stat, care se află 
la Pekin intr-o vizită de prie
tenie la invitația P.C. Chinez
A

întîlnire Emil Bodnaraș~Norodom Sianuk
PEKIN 11. — Corespondentul 

Agerpres. Ion Crălățcanu, trans
mite : In dimineața zilei de 
11 iunie, a avut loc o întîlnire 
între Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat 
a! Republicii Socialiste Româ
nia, și Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian.

Au participat din partea ro
mână Aurel Duma, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ-

• Casa Albă a anunțat că 
președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, a acceptat invita
ția președintelui S.U.A., Richard 
Nixon, de a face o vizită ofi
cială în Statele Unite. Kekko
nen va sosi la Washington la 
22 iulie.

APELUL C.C. AL P.C. 
DIN TAILANDA

BANGKOK 11 (Agerpres). — Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Tailanda a adresat un apel poporului 
tailandez în care denunță hotărirea guvernului de ia Bang
kok de a disloca trupe in Cambodgia, transmite postul de 
radio „Vocea poporului tailandez". Totodată, apelul condam
nă complicitatea regimului tailandez la războiul de agre
siune al S.U.A. în Vietnamul dc sud și utilizarea de către 
aviația americană a bazelor militare din Tailanda, ca punct 
de plecare în misiunile de bombardament asupra Republi
cii Democrate Vietnam.

Comitetul Central al P.C. din Tailanda cheamă poporul 
tailandez și toate forțele patriotice și democratice să-și 
unească rindurile pentru a înlătura guvernul de la Bang
kok, care, prin acțiunile sale, participă la extinderea răz
boiului de agresiune din Indochina.

• Convorbirile sovieto-viet- 
nameze, care au avut loc recent 
la Moscova, s-au încheiat prin 
semnarea unor acorduri privind 
furnizarea de către partea so
vietică de ajutor economic șl 
militar suplimentar Republicii 
Democrate Vietnam, relatează 
agenția TASS.

Potrivit acordurilor semnale, 
în R.D.V. vor fi livrate în a- 
nul 1970 utilaje complete șl al
te mijloace tehnice pentru di
ferite întreprinderi, precum șl 
mărfuri și materiale necesare 
economiei naționale a R.D. Vi
etnam și întăririi în continuare 
a capacității ei do apărare.

(0 Prima partidă de șah 
Pămînt — Cosmos s-a înche
iat prin remiză la cea de-a 
36-a mutare. Ea a fost dis
putată în timp ce nava „So- 
iuz-9" efectua rotațiile 141 — 
144 în jurul Pămîntului, in
tre cosmonauții Nikolaev și 
Sevastianov și adversarii lor 
tereștri — generalul Kama
nin și cosmonautul Gorbatko.

• Un monument al „Solda
tului necunoscut al tuturor tîm- 

pe aeroportul din apropierea 
fostei capitale khmere, Ang
kor, în jurul căreia se semna
lează lupte intre forțele pa
triotice și unități militare ale 
regimului susținute de trupe 
saigoneze.

Angajamente militare au fost 
semnalate de corespondenții a- 
gențiilor de presă in regiunea 
orașului Mimot unde unități 
saigoneze dc desant au fost de
cimate de forțele dc rezistență 
populară. 

ncz. Au fost intonate Imnurile 
de stat ale celor două țări. In 
timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, tovarășii Emil 
Bodnaraș și Ciu En-lai au rostit 
cuvîntări.

și a Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină.

Au fost prezenți Ciu En-lai, 
Cen Bo da, Kan Șen, Huan 
Iun-șen.

Din partea română au (ost 
prezenți membrii delegației. A 
fosl de față, de asemenea, Au
rel Duma, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în R.P. 
Chineză.

întrevederea care a avut loa 
cu acest prilej s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie, 
cordială.

r.ia lîn R. P. Chineză, șl Mir
cea Nicolaescu, ambasador în 
M.A.E.. iar din partea cambod- 
giană dr. Ngo Hou, membru al 
C.C. al Frontului Național U- 
nit, Kampuchea, ministrul să
nătății publice, religiei și pro
blemelor sociale al Guvernului 
regal de unitate națională.

Convorbirea care a avut loo 
cu acest prilej s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

• In cadrul unei conferințe 
de presă organizate la reședin
ța sa din Boston, senatorul 
Edward Kennedy a anunțat joi 
ca își va depune candidatura 
pentru reînnoirea mandatului, 
în alegerile legislative ce voz 
avea loc în noiembrie a.c.

purilor" va fi ridicat pe locul 
unde arheologii au descoperit 
recent o groapă comună unde se 
crede că au fost înmormîntați 
combatanții căzuți în timpul bă
tăliei do la Maraton (anul 490 
î.e.n.). Anunțînd această hotărî- 
re, inspectorul general al Ser
viciului de antichități elene a 
precizat că printre cele 11 sche
lete de tineri războinici desco
perite se află și cel al unui co
pil în vîrstă de 10 ani.

© Joi au avut loc convorbiri 
oficiale între Ghiorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adună
rii Populare a R.P. Bulgaria, 
Toder Jivkov, președintele Con
siliului de Miniștri, și președin
tele Austriei, Franz Jonas, aflat 
in vizită oficială la Sofia.

Au fost examinate probleme 
privitoare la relațiile bilaterale 
șl dezvoltarea acestora în vii
tor. Au fost, de asemenea, a- 
bordate probleme actuale ale 
vieții internaționale, între care 
un loc important l-au ocupat’ 
problemele păcii și securității 
europene.

Biroul din Hanoi al Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, a- 
nunță agenția V.N.A., a difu
zat un comunicai In care se 
arată că în cursul lunii mai for
țele populare de rezistență au 
scos din luptă 12 000 de soldați 
și ofițeri americani și saigonezl 
și au distrus o cantitate însem
nată de armament. Potrivit co
municatului forțele patriotice au 
eliberat trei centre provinciale 
și 53 de contre raionale.
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