
PESTE 70 MILIOANE LEI 
llt CONTUL C.E.C. 2000

Marți depunerile din întreaga 
țară în „contul omeniei" s-au ri
dicat la suma de 70 595 000 lei. 
Alte două județe — Olt și Tele
orman — au depășit suma de 1 
milion înscrisă în acest cont.

(Agerpres)

In curind șantierul va arăta

Valea

lucrează

înaintea inundației

din nou așa cum a

de Pești
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competența și destoinicia cu |

Colectivul de muncă al zo
nei a III-a (șef de zonă ing. 
Cornel Bosa), de la E. M. 
Petrita — recunoscut prin

DIN ZORI SI PINA-N NOAPTE
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care acționează, zi de zi. pe 
frontul cărbunelui din adine 1 
— și-a realizat, după trece- ■ 
rea celei dinții săptăniini a I 
lunii curente, sarcinile de J 
plan ale semestrului I. Pină I 
la ora actuală, au fost cu- ■ 
mulate mai bine de 6 500 to- | 
ne peste datoria pe care au 
avut-o de îndeplinit. Faptul 
ca atare reprezintă un suc
ces de prestigiu al mineri
lor, ingineri 
lo'r de aici.

I 
i:l 

linerilor și tehnicieni- I 
aici. "

T. M. |

R.
spe-BONN 23. — Trimișii 

ciali Agerpres, Mircea Moarcă.ș 
și Constantin Varvara, trans
mit : In cea de a doua zi a 
vizitei președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe

J

S-a scurs peste o săptăniînă 
<• cind ploile torențiale că
zute în amonte de baraj au 
declanșat, la Valea de Pești, 
inundarea șantierului, colma- 
tarea unor lucrări aflate intr-o 
fdZă înaintată de lucru, dis
trugerea căilor interne de ac
ces, a unor utilaje și materia
le de construcții. Recunoscut 
pentru neobositele strădanii de
puse pină acum la executarea 
lucrărilor barajului, colectivul 
de muncitori: ingineri și tehni
cieni de la acest șantier a ac
ționat incă din primele mo
mente ale calamității, reducînd 
volumul pagubelor ce s-ar fi 
putut produce, evitînd ca apele 
să se dezlănțuie în plenitudi
nea forțelor lor în numeroase 
puncte ale șantierului. Inter
vențiilor prompte efectuate 
chiar în timpul inundației, pen
tru a feri de urgia apelor u- 
nele utilaje și lucrări, le-au 
urmat, după ce apele s-au re
tras. măsuri la fel de grab- 
n'ce de refacere a lucrărilor, 
de recuperare a pagubelor pro
duse.

Aflîndu-ne din nou la Valea 
de Pești, ne-am interesat de 
stadiul actual al lucrărilor de 
pe acest șantier, de măsurile 
preconizate pentru recuperarea 
în întregime a pagubelor pro
vocate de ape. pentru asigura
rea condițiilor de realizare a 
sarcinilor de plan din acest 
an și darea în folosință la ter
menul prevăzut a lucrării. In
terlocutorul nostru, inginerul 
Ștefan Nicolau, directorul șan
tierului T.L.H.S. ne-a răspuns 
Ia întrebări, oferindu-nc amă-

nunte despre stadiul lucrărilor 
hidrotehnice care se execută la 
Valea de Pești.

— Refcriți-vă in cite-', 
va cuvinte la proporțiile 
inundației.

— Volumul pagubelor este 
cunoscut : peste 3 milioane lei. 
Dar să Știți că cifra nu mai 
este actuală. Pe toate șantie
rele întreprinderii s-a trecut la 
o activitate intensă, înregistrîn- 
du-se deja primele recuperări, 
deci primele reduceri din volu
mul inițial al pagubelor. Colec
tivul de la Valea de Pești a 
reușit să realizeze deblocarea 
galeriei de deviere la gura că
reia s-au acumulat citeva va
goane de lemne și rădăcini.

— Care au fost prime
le acțiuni întreprinse de 
oameni in momentul 
inundației ?

— Intervenția promptă a oa
menilor. curajul lor, inițiativele 
personale au contribuit la e- 
vitarea degradării a numeroa
se utilaje și materiale. Oamenii 
au acționat imediat ce apele 
au pătruns în șantier, recupe- 
rînd electronompe, dispersoare, 
un buldozer, motoare electri
ce. o „Tatră". S-a lucrat foarte 
greu deoarece inundația s-a 
produs la miezul nopții și pri
ma avariere au suferit-o insta
lațiile electrice. Echipele de în
treținere nu au dispus decit 
de lămpi improvizate. Cu toate 
acestea au fost salvate nume
roase utilaje, instalații de be- 
tonare, panouri de cofrag.

Ion MUSTAȚA

(Continuare în oag a 2-a)
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TAB COLÂR

Un mare număr de elevi din Lupeni își vor petrece vacanța de vară in tabere șco
lare organizate la munte și la mare.- Zilele acestea, la comitetul orășenesc al U.T.C. s-a lucrat 
intens la întocmirea seriilor ce vor pleca pe rînd în tabere. Intre 4—17 iulie, 21 august — 3 
septembrie, 29 august — 11 septembrie, elevi ai liceului din localitate își vor petrece vacanța 
la Geoagiu și pe plaja însorită a litoralului; alți elevi de la școlile nr. 2, 3, 5, vor pleca în ta
bere de instruire la Geoagiu (4—17 iulie), Brașov (1—14 august), Constanța (16—29 august), 
Moneasa (17—30 iulie). Pretutindeni școlarii se vor bucura de condiții optime de cazare și 
masă, iși vor putea pune în valoare aptitudinile artistice și sportive, vor petrece o vacanță 
minunată.

Maurer, in Republica Federală 
a Germaniei au avut loc o se
ric de vizite și’ întrevederi. Ast
fel, în cursul dimineții de 
marți, președintele Consiliului 
de Miniștri a făcut o vizită 
președintelui Bundestagului 
R.F.G., Kai Uwe von Hassel. 
Cu acest prilej, au fost evo
cate însemnătatea contactelor 
directe intre factorii politici de 
răspundere din diferite țări 
pentru o mai bună cunoaștere 
reciprocă, precum .și rolul și 
contribuția parlamentelor în 
acest sens.

Intr-o declarație acordată tri
mișilor speciali Agerpres, pre
ședintele Bundestagului a apre-

recepționat
In cartierul Aeroport 5 — 

extindere din Petroșani s-a 
recepționat săptămîna trecută 
incă un bloc de locuințe, 
denumit în limbajul construc
torilor B 2 1 —, ou 78 apar
tamente.

Numărul apartamentelor 
predate în acest an în Petro
șani de către colectivul con
structorilor de la Șantierul 
1 al T.C.H. se ridică astfel la 
214. toate obținînd 
ție calificativul de 

, ne. Pină la finele 
mai construiesc in 
240 apartamente.

v

municipală
S-a deschis clubul elevilor 

de la Liceul Petroșani

PATRIOTICA

Comitetul

ciat că schimbul de păreri avut 
cu președintele Consiliului de 
Miniștri s-a desfășurat intr-o 

1 ambianță cordială. Am reinoit, 
a spus^domnia sa. invitația pe 
care a făcut-o predecesorul meu 
ca o delegație parlamentară ro
mână, să viziteze Republica Fe
derală a Germaniei.

Președintele Consiliului de 
Miniștri. Ion Gheorghe Maurer, 
a făcut apoi o vizită președin
telui ad-interim al Republicii 
Federale a Germaniei. dr. 
Franz-Joseph Roder, președinte 
al Consiliului Federal.

(Continuare in pag. a 4-a)

la recep- 
foarte bi- 
anului se 
Petroșani

In scopul unei cit mai bu
ne organizări a timpului li
ber al elevilor în cadrul li
ceului de cultură generală Pe
troșani s-a deschis clubul e- 
levilor.

Amenajat in două săli de

olasă, clubul asigură condi
ții optime pentru diferite ac
tivități cultural-sportive in 
care scop acesta a fost do
tat cu jocuri de șah, remmi, 
table, ping-pong etc.

In. dimineața zilei de 
iunie a. c. primul grup de 
50 de elevi și-a început, sub 
conducerea profesorilor Anica 
Ștefan, Nicolae Cerchez și 
Marta Micu Șerbu, activita
tea de muncă patriotică ce 
se desfășoară la noua con
strucție a liceului de pe Slă- 
tinioara.

Organizați de 
U.T.C., și conducerea școlii, 
elevii, repartizați pe perioa
da 22 iunie — 30 iulie în trei 
serii, vor munci, sub supra
vegherea cadrelor didactice 
și îndrumarea conducerii șan- 

. fierului, în cîte două schim
buri zilnice.

STUDENȚI

STUDENȚI“

E. M. Dîlja alătua*ată efortului 
geiaeB’al «le refacere a (arii

Mobilizarea întregului potențial 
tehnic si uman al colectivului
cerință principală pentru realizarea 
sarcinilor de plan și a angajamentelor!

In aceste momente, cind în
treaga națiune este angrenată 
cu hotărire în vasta și com
plexa acțiune de refacere e- 
conomică de înlăturare a con
secințelor inundațiilor, întregul 
nostru colectiv s-a străduit să 
răspundă exemplar chemării 
partidului de a se alătura e- 
fortului general pentru ca bre
șa produsă in avuția națională 
să fie cit mai grabnic refăcută.

Analizind posibilitățile reale 
ale minei și ținînd seama de 
potențialul tehnic și uman, co
lectivul E M. Dîlja s-a anga
jat să suplimenteze angajamen- 
tu. inițial la producția marfă 
cu 100 mii lei, concomitent cu 
economii suplimentare la pre
țul de cost de 100 mii lei. Este 
o contribuție rpodestă dar care 
izvorăște din dorința colectivu
lui nostru de participare la 
acțiunea generală de recupera
re a imenselor pierderi și va 
necesita un efort suplimentar

Ine. EMIL MURII 
directorul E. M. Dîlja

•și continuu in activitatea de 
zi cu zi a minei.

Paralel cu strădaniile depuse 
pentru realizarea planului și 
angajamentelor, s-a manifestat 
in mod pregnant profundul u- 
manitarism al muncitorilor noș
tri, al întregului personal, prin 
contribuția bănească pe care 
in mod voluntar o acordă fa
miliilor de sinistrați și care, 
pînă la finele anului urmează 
să se ridice la 1165 000 lei, 
contravaloarea producției supli
mentare care trebuie realizată. 
Este demn de menționat că. 
pe cele cinci luni încheiate, din 
angajamentul anual la produc
ția de cărbune s-a ' realizat 52 
la sută. Această realizare a- 
testă realismul angajamentului

asumat, cit și perspectiva rea
lizării certe a celui suplimen
tar.

Realizarea sarcinilor de plan 
la toți indicatorii cit și a an
gajamentului, impune un ritm 
de muncă continuu, fără opri
re, la toate nivelele.

Pentru ridicarea în continua
re a eficienței economice a mi
nei, se impun de urgență u- 
nele măsuri care să conducă la 
realizarea beneficiilor planifica
te. In acest sens, se necesită 
creșterea productivității muncii 
pe ansamblul activități minei, 
în primul rînd pe seama pro
ductivității abatajelor și a lu
crărilor de pregătire. De ase
menea. reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, printr-o 
mai bună gospodărire a mate
rialelor cu pondere mare în 
valoarea producției și a ener
giei, constituie un imperativ 
imediat al colectivului nostru,

(Continuare în pag a 2-a)
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Iată, în clișeu, una dia seriile din care fac parte clasele a Xl-a, sub îndrumarea 
profesorului Nicolae Cerchez — în plină activitate. Foto : I. LIC1U

Unitatea nr. 41 legume-fructe 
într-un nou local

Conducerea Centrului de le- 
gume-fructe din Petroșani a 
luat măsuri pentru mutarea 
magazinului nr. 41, care func
ționa într-o clădire necores-

punzătoare, într-o tonelă mo
dernă construită cu resurse 
proprii corespunzătoare ce
rințelor actuale de desface
re a produselor agro-alimen- 
tare.

Bine aprovizionată, unita
tea, situată în dreptul școlii 
nr. 3 Dărănești, se bucură 
de aprecierea cetățenilor din 
împrejurimi.

y

Muncii voluntar-patriotice
a tineretului, caracter de masă!

Apropiata încheiere a se
siunii de examene marchea
ză pentru miile de viitori spe
cialiști cu pregătire superioa
ră scurgerea unui nou an de 
eforturi susținute, de acumu
lări calitative, de continuă e- 
mulație spirituală. Am fost 
printre ei în aceste zile, i-am 
urmărit în raționamentele ex
primate prin intermediul unui 
elevat limbaj de specialitate 
și cu creta pe tablă, am par
ticipat la emoțiile și succese
le lor, am stat de vorbă cu 
profesorii adunînd nenumă
rate date care, oricit de frag
mentare ar fi, sint în măsură 
să-mi reveleze toată amploa
rea și adîncimea unei 
menite să își verifice 
tatea mai întii aici în 
xaminatorilor.

Dacă majoritatea 
ților de la I.M.P. au 
și au reușit să se încadreze 
în disciplina universitară, în- 
vățînd zi de zi cu conștiincio
zitate și pasiune, mai sint 
însă cîțiva care au considerat 
că studenția echivalează cu 
o perioadă lipsită de griji, în 
care oameni în toată firea stau 
pe spinarea ’ statului, fără să 
frecventeze' cursurile, semina- 
riile, orele de laborator, fac 
chefuri și joacă pocher, de
ranjează pe colegii lor din 
cămine de la odihnă și învă
țătură. Cei mai inconștienți 
dintre aceștia au fost siliți să 
părăsească băncile institutu
lui, să-și caute o altă ocupa
ție, productivă, folositoare lor 
și' societății. Ei privesc astăzi 
cu nostalgie și, fără îndoială, 
cu invidie pe colegii lor aflați 
acum în examene care se 
străduiesc să deprindă taine
le specialităților lor cheltu- 
indu-și resursele de inteligen
ță și elanul tinereții pentru o 
cauză demnă de toată stima-

La Facultatea de electro
mecanică au fost exmatricu
lați în acest an Pavel Naghiu, 
din anul al ll-lea ingineri și Vio
rel Virgil Popescu, din anul I

munci 
eficaci- 
fața e-

studen- 
înțeles

subingineri. „Palmaresul" lui 
Popescu este format din 6â 
absențe motivate și (rețineți I) 
116 nemotivate, nici un exa
men promovat în prima sesiu
ne, numeroase abateri de la 
disciplină. De adăugat că el 
a mai fost student, la subin
gineri. In ceea ce-l privește 
pa Pavel Naghiu, performan
țele sale nu sînt cu nimic mai 
prejos : deși a repetat anul 
al ll-lea, n-a reușit la nici un 
examen în prima sesiune. 
Așadar, dezinteres total pen
tru pregătirea profesională, 
absențe nemotivate cu duiu
mul, la care se adaugă abate
rile de la conduita de convie
țuire in cămin etc.

La Facultatea de mine au 
fost exmatriculați, în cursul a- 
cestui an universitar, Badea 
Atanase, Nicolae Ardeleanu, 
Elena Delioran, Vasile lones- 
cu, toți din anul al Ill-lea. A- 
baterile lor ? In linii mari ace
leași ca și ale celorlalți doi 
pomeniți mai sus : total de
zinteres pentru pregătirea 
profesională, nenumărate ab
sențe fără motiv, devieri de 
la conduita de student, ținu
tă vestimentară nepotrivită cu 
calitatea pe care o aveau 
ș.a.m.d.

— Ce-ați făcut pentru a-i 
ajuta din timp, înainte de a 
nu fi prea tîrziu ? am între
bat pe prof- dr. ing. Nicolae 
Lețu, decanul Facultății de 
mine.

— Permanenta urmărire a 
activității studenților ne-a 
permis să depistăm din timp 
pe cei cu abateri mai mult 
sau mai puțin grave și să-i 
avertizăm din timp asupra 
măsurilor de sancționare care 
îi așteaptă. încă din semes
trul I am stat de vorbă cu ei 
și am căutat să-i ajutăm. Unii 
au înțeles că sînt pe un drum 
greșit, alții, însă, au perseve-

Constantin PASCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Tineretul patriei s-a angajat 
plenar, cu bărbăție și genero
zitate în dramatica încleștare 
cu apele furibunde, iar acum 
participă cu dăruire la acțiunea 
pentru lichidarea urmelor lă
sate de calamități, pentru crea
rea condițiilor necesare îndepli
nirii cu succes a sarcinilor pre
văzute pe acest ultim an al 
cincinalului.

Așadar, tineretul a devenit 
părtaș cu trup și suflet la efor
turile întregului nostru popor, 
strins unit în jurul partidului, 
la desfășurarea acțiunilor de 
mare amploare, din toate jude
țele țării pentru refacere. In 
contextul acestor eforturi, și ti
neretului din Valea Jiului ii

Convorbire cu tovarășul 
Gheorghe Săcăluș, prim- 
secretar al Comitetului 

municipal U.T.C.

revin îndatoriri de mare în
semnătate. I-am solicitat tova
rășului Gheorghe Săcăluș, prim- 
secretcir al Comitetului muni
cipal Petroșani al U.T.C., să 
ne înfățișeze preocupările orga
nizațiilor U.T.C. pentru mobili
zarea tineretului din municipiu 
la acțiunile voluntar-patriotice 

' în scopul sporirii contribuției

acestuia la înlăturarea pagu
belor produse de calamitățile 
naturale.

— Ca și în anii precedenți, 
comitetul municipal U.T.C. a a- 
cordat o atenție deosebită, în
că de la începutul anului, or
ganizării muncii voluntar-pa
triotice a tineretului. Atit co
mitetul municipal cit și comi
tetele orășenești și coordona
toare și-au stabilit angajamente 
precise, pe măsura posibilități
lor. angajamente care s-au de
falcat apoj pe organizațiile de

Convorbire realizată de 
N. BORDEA

(Continuare in pag. a 3-a)

Centru de informare 
al O.N.U. la București

In urma acordului interve
nit intre guvernul român și 
Organizația Națiunilor Unite, 
la București s-a deschis un 
Centru de informare al 
O.N.U. Principalul obiectiv 
al Centrului, este acela de a 
contribui și mai mult la cu
noașterea in România a ac
tivității Organizației Națiuni
lor Unite, a instituțiilor sale 
specializate. In acest scop, 
Centrul este dotat cu o bi
bliotecă în care se găsesc 
documente, studii, rapoarte

privind inițiative ale O.N.U. 
pentru dezvoltarea cooperă
rii economice internaționale, 
probleme actuale ale colabo
rării telinico-științifice etc. 
care vor putea fi studiate de 
cercetători, cadre didactice, 
juriști și alți specialiști ro
mâni. La dispoziția lor vor 
sta, de asemenea, o filmotecă 
deținînd pelicule realizate de 
departamentul audiovizual al 
O.N.U. pentru cinema sau te
leviziune. precum și o foto
tecă. (Agerpres)
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mi

anulat

după 
două

meslrul I) si din primul semes
tru se apropie de slîrșit. Cu ce 
bilanț de icalizâri in producție 
se vor prezenta minele Văii 
«Jiului, colectivele lor dc muncii 
la aceste scadente?

Deocamdată, judecind 
rezultatele de pe cele
decade trecute din iunie, nu se 
întrevede un bilanț de natură 
să satisfacă actualele exigente 
sporite ale sarcinilor de plan 
și a angajamentelor de între
cere. Dimpotrivă. Minele Văii 
«Jiului au încheiat cea de-a doua 
decadă a lunii in curs cu pla
nul neîndeplinit, cele mai mari 
neroalizări lată de plan avînd 
exploatările miniere Vulcan 
( - II 143 tone cărbune). Lonea 
( - 8 167 tone). Uricani (— 5942 
tone), Lupeni (— 2 125 tone), 

i (— 1804 ton.'). B.ir- 
băteni (— I 556 tone) etc. Pe 
ansamblul bazinului nerealiză- 
jile însumează o cifră alarman
te ; peste 33 000 tone cărbune 
brut.

De unde provine această scă
dere a rezultatelor muncii cu 
jr It, cu foarte mult sub posi- 
h -’utile și capacitatea colecti
velor miniere, ce factori au de- 
terminat-o ? In orice caz, o jus
tificare a nerealizărilor nu poa
te fi qăsită. Redacția atrăgea 
atenția, la decada l-a din iu
nie. comitetelor dc direcție și 
organelor de partid ale exploa
tărilor. consiliului de adminis
trație al Centralei 
asupra urmărilor 
le-ar putea avea 
plinirii planului neritmicitatea 
producției care se manifesta ac
centuat la scara tuturor unită
ților minieTe. Au fost oare lua
te i» toată hotărîrea si respon
sabilitatea măsurile pe care si
tuația de fapt o impunea? E- 
voluția producției, de-a. dreptul 
neliniștitoare, din decada a 
doua dovedește că nu.

E adevărat, in perioada tre
cută din această luna natura 
dezlănțuită și-a abătut de două 
cri vilreqia calamităților și a- 
supra V.’i’r Jiului, afectind tran
sportul feroviar dar în subteran 
desfășurarea producției nu a 
suferit la preparații nu s-a dus 
lipsă de vagoane pentru incăr-

cărbunelui 
nefaste ce 

asupra inde-

Centrala < ărbuuelui a 
pînă în momentul de Iată 17 000 
tone din planul de transport 
pe C.F.R. d-n cauza nercalizării 
producției planificate. Cu ex
cepția lipsei de efective, alte 
cauze obiective de natură să 
pună piedici muncii în abata
je nu au existai. In schimb, la 
fiecare mină (mai ales la Uri- 
cani. Vulcan. Lonoh), la fiecare 
zonă și raion se manifestă ne
ajunsuri și lipsuri interne atit 
in planificare, in organizarea 
producției și muncii cil și in 
mobilizarea potențialului tehnic 
si uman la realizarea sarcinilor 
de plan. Nu *e străin de aceas
ta faptul că 15 zone de produc
ție din totalul de 18 nu 
realizat 
decade.
palpabil despre 
cicnlclor interni 
și conducere a 
constituie nerealizarea 
torului productivității 
Realizările obținute la produc
tivitatea in cărbune se situează 
sub nivelul planificat la toate 
minele din bazin, excepție fă; 
cind Dilja, iar indicele cel mai 
slab realizat fiind la mina Vul
can (cu 691 kg.
sub sarcina planificată) 
de altfel și producția a coborll 
la cotele cele mai scăzute. Cu 
două excepții — Lupeni și Pa- 
roșeni — productivitatea reali
zată pe exploatare nu a atins 
nivelul planificat, rămineri mari 
sub indicatorul prevăzut avînd 
minele Vulcan (215 kq/posl). 
Uricani (172 kq/posl) si Lonea 
(122 kg'post). Or. daca asupra 
productivității muncii - aceas
tă importantă rezervă de creș
tere a producției materiale — 
nu se acționează cu toată ener
gia. prin toate mijloacele, atunci 
(ie-ne permis să întrebăm pe 
ce căi cred conducerile mine
lor. zonelor, raioaneloT, brigă
zilor să sporească producția de 
cărbune? Vitezele do avansare 
scăzute la fronturile de lucru, 
nefolosirea la capacitate a uti
lajelor din dotare, neutilizarea 
completă si eficientă a fondu
lui de timp maxim disponibil, a 
efectivelor din formațiile de 
lucru, indisciplina, sint doar ci

și-au 
două 

mai 
defi-

planul pe cele 
Dar indiciul cel 

existența 
de organizare 
producției îl 

indica- 
muncii.

cărbune/post
unde

piedical ca realizările sa se ri
dice la nivelul sarcinilor și al 
posibilităților privind producti
vitatea muncii— calea cea mai 
sigura de sporire a producției, 
dp ridicare a întregii eficiente 
economice. Dar asupra acestui 
important aspect al îndeplinirii 
sarcinilor de producție, deo
camdată. atit.

Doar citeva zile ii mai des
part pe minerii Văii Jiului de 
scadenta primului semestru. In 
această perioadă cind eforturi
le întregului popor sînl con
centrate asupra vindecării răni
lor produse economiei naționa
le de calamitățile naturale, se 
cere cu atit mai mult colective
lor miniere să-și redreseze acti
vitatea, să îndeplinească necon
diționat sarcinile de plan la 
producția de cărbune, să recu
pereze răminorile în urmă pe 
care le au. Comitetele de direc
ție ale exploatărilor, îndrumate 
de organizațiile de partid, Con
siliul de administrație al Cen
tralei cărbunelui trebuie să ia 
cele mai energice și rapide mă
suri pentru mobilizarea tuturor 
tortelor si resurselor minelor, 
zonelor, și raioanelor, ca planul 
să se realizeze ritmic, zi de zi. 
în această ultimă decadă și în 
continuare de aici Înainte, pe 
baza unor randamente înalte în 
abataje. Trebuie făcut totul ca 
minerii Văii Jiului să se prezin
te cu fruntea sus. la încheierea 
semestrului I. atit privind în
deplinirea planului de produc
ție cil și a angajamentelor spo
rite asumate în întrecerea so
cialistă 1

Cerințele generale ale pro
gresului economic, neccsilalch 
dezvoltării și modernizării mul
tilaterale a economiei naționale, 
suprasolicitările la care aceasta 
este supusă ca urmare a cala
mităților, obligă consiliile de 
administrație, comitetele de di
recție. specialiștii să-șj intensi
fice preocupările pentru obți
nerea unei rficiențc economice 
cit mai ridicate.

In evantaiul foarte larg al 
rezervelor și posibilităților e- 
xistente în acest sens, un loc 
important il ocupă reducerea 
la minimum a importurilor de 
piese de schimb, mașini, insta
lații, utilaje și alic materiale. 
Prin aceasta centralele indus
triale Ș> întreprinderile aduc 
un substanțial aport la echi
librarea balanței de comerț ex
terior. ■ degrevează economia 
națională de un efort valutar 
suplimentar, permițind ca va
luta eliberată să fie folosită 
cu înaltă eficiență la achizi
ționarea de tehnică și tehnolo
gie dc cea mai înaltă clasă.

Centrala cărbunelui Petroșani 
se înscrie in rindul marilor 
complexe industriale ale țării 
carp sini capabile să aducă-o 
serioasă îmbunătățire a acti
vității în domeniul diminuării 
importului. Posibilitățile cen
tralei sint apreciabile. In anii 
cincinalului actual, importul do 
piese de schimb, ca urmare a 
achiziționării din străinătate a 
mașinilor, utilajelor și instala
țiilor pentru dezvoltarea și mo- . 
dernizarca minelor, a crescut 
considerabil. In același timp 
insă centrala dispune de o u- 
zină proprie cu profil dc con
strucție de mașini — U.U.M. —

ceea ce constituie Jn real po
tențial tehnic. Tot in cadrul 
■ entraloi funcționează I.P.C.M.H , 
o importantă forță creativă, ale 
cărui cercetări științifice pot 
fi mai din plin mobilizate în 
această acțiune. Toate aceste c- 
lemcnte sint grefate pe fondul 
existenței unei puternice indus-

pidă a fabricației, au permis 
reducerea masivă a importu
lui la aceste tipuri de uti
laje indispensabile extracției 
moderne, scutind balanța de 
import cu circa 5,5 milioane 
Ici valută pe an.

Recent, in cadrul centralei 
s-a făcut o amplă analiză u

treaga perioadă a cincinalului 
viilor. Acest volum de produc
ție ce va înlocui importul se 
va realiza pe scama folosirii 
maj complete a mașinilor-unel- 
te, îndeosebi a celor speciale, 
organizării superioare a mun
cii în ateliere și creșterii co
interesării salariaților in spori-
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LA CENTRALA CĂRBUNELUI
Posibilitățile de reducere a impor
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trii naționale constructoare de 
mașini, care face de la an la 
an considerabile salturi pe spi
rala dezvoltării și moderni
zării.

In acțiunea de reducere a 
importurilor, Centrala cărbune
lui pornește cu un 
pilal de experiență, 
asimilată, pe bază 
fabricarea stîlpilor 
pentru susținerea 
Construcția fabricii 
de la Vulcan și integrarea

de reducere a 
s-au stabilit mă- 
pentru a doua

1. bAlan

P. S. O știre de ultim moment 
ne încunosliintează că in pri
mele zile ale decadei a treia 
minele Lupeni, Petrila, Paroșeni 
și Dilja au trecut la recuperarea 
minusului, minele Lupeni și Pe
trila obtinind chiar un plus de 
895 și. respectiv, 282 tone față 
de planul la zi. Exemplul lor 
se cuvine neîntîrzial urmat de 
toate exploatările din Valea 
Jiului, ca planul și angajamen
tele pe semestrul I să fie în
deplinite.

Mobilizarea întregului potențial
(Urmare din pag. 1)

fără de care eficiența econo
mică nu este posibilă.

Nu putem trece cu vederea 
greutățile cauzate de neritmi
citatea producției, fenomen ca
re are la bază de cele mai mul
te ori cauze subiective. Acest 
fenomen, fiind unul din fac
torii frină in activitatea nor
mală a minei, va trebui să 
dispară din practica noastră.

In ce privește garanția rea
lizării planului de producție pe 
semestrul 1T. ea este asigurată 
dc intrarea in exploatare a noi 
capacități de producție in blo
cul II. Cu toate acestea, există 
încă rezerve de capacități ca
re. datorită întîrzierii lucrărilor 
de 
în funcțiune. Este 
speță de stratele aconeritoare 
din blocul IT, HI și VI.

In vederea realizării unui e- 
chilibru optim intre activitatea 
tehnică și economică a mirtei, 
considerăm că in etapa actua
lă accentul trebuie pus pe des
chiderea de noi capacități de 
producție, concomitent cu rea
lizarea unui volum specific de 
pregătiri redus și asigurarea 
plasării abatajelor. Numai orin 
as:curarea unei densități onti- 
mc (număr si grad de califi
care). vom fi in măsură să 
contracarăm efectul nefavo-^bil 
al volumului mare de pregătiri

pregătire, nu pot fi puse
~ vorba în

(peste 17 ml/1 000 tone) asu
pra productivității muncii pe 
exploatare. In acest scop, co
lectivului de organizare a pro
ducției și muncii ii revine sar
cina de a îmbunătăți in mod 
continuu proporția dintre mun
citorii de bază și cei auxiliari, 
in sensul creșterii ponderii 
muncitorilor de bază.

Dacă in ceea-ce privește pla
nul de producție se poate afir
ma că a fost realizat în fieca
re lună cu o depășire pe 5 luni 
de peste 2 600 tone, nu putem 
fi mulțumiți in totalitate, din 
cauza rezultatelor economice 
nesatisfăcătoarc. Este vorba, in 
primul rind, de nerealizarea 
beneficiilor planificate și a pro
ductivității muncii pe exploa
tare — indicatori sintetici care 
caracterizează întreaga activi
tate.

In vederea redresării activi
tății economice și a recuperării 
beneficiilor nerealizate, comite
tul de direcție și conducerea 
minei au preconizat unele mă
suri’ care vor facilita revenirea 
la o activitate normală în se
mestrul II. astfel :

9 pentru încadrarea in con
sumul specific la" lemnul de 
mină și cherestea și obținerea 
de economii pe această calo, 
începînd din a doua jumătate 
a lunii iunie, se va pune în 
funcțiune un plan înclinat în

scopul introducerii lemnului de 
mină la dimensiunea de 4 m 
la blocurile III și IV. Mențio
năm că, pînă la această dată, 
lemnul și cheresteaua erau tă
iate la 3,5 m in vederea intro
ducerii pe puț — rczultind pier
deri de 12—15 la sută;
• se va raționaliza consu

mul de explozivi prin stabili
rea numărului optim de găuri 
la fiecare loc de muncă, prin 
monografia de pușcarc respec
tivă:

# se vor utiliza la lucrările 
de pregătire armături metalice 
recuperate în proporție de 50 
la sută:

© începind din trimestrul III 
se va trece, experimental, la 
armarea unor suitori în blo
cul II cu elemente metalice 
în scopul reducerii consumu
lui de lemn și a volumului dc 
manoperă afectată întrețineri.

Aceste măsuri minimale con
stituie o promisă pentru ridi
carea activității economice lo 
nivelul impus de no:le sarcini 
care ne stau în față.

Sîntcm convinși cu toții că 
in această atmosferă de efer
vescență generală, caracteriza
tă de o puternică emulație, 
fiecare om al colectivului nos
tru. prin munca lui. prin con
tribuția bănească voluntară își 
va aduce aportul la refacerea 
econom'■•'ă a zonelor lovite de 
calamități.

valoros ca- 
Aici a fost 
de licență, 

hidraulici 
abatajelor, 
de stil pi 

ra-

posibilităților 
importului și 
suri concrete 
jumătate a acestui an și pe pe
rioada cincinalului viitor, ceea 
ce relevă răspunderea cu care 
consiliul de administrație s-a 
angajat în îndeplinirea unei 
importante sarcini trasate de 
partid. Astfel, în unitățile pro
prii ale centralei s-a preconi
zat asimilarea si producerea de 
piese de schimb, echivalind cu 

»13.3 milioane lei valută pe î.n-

rca producției de piese de 
schimb de înalt nivel tehnic 
și calitate. Dc asemenea, spe
cialiștii centralei au identificat 
posibilități pentru asimilarea și 
fabricarea in întreprinderi din 
țară a unor piese și utilaje in 
valoare do alte 2 milioane k'i 
valută. Rezerve există și 
linia reducerii

P<* 
__ _ _______ importului de 
materiale de mic tonaj. Astfel, 
prin fabricarea in țară a unor 
demenți de plastic, a morse e- 
lectrice, diverse garnituri, ar-

mături și alte materiale, se pre
conizează Ca economia să fie 
degrevată de încă 2 milioane |ci 
valută.

Consrmnind preocupările de 
pină acum ale conducerii cen
tralei și eficiența măsurilor în
treprinse. trebuie precizat că 
lista rezervelor existente în a- 
cest domeniu este departe de a 
se fi epuizat Se cer investi
gate în continuare noi posibili
tăți îndeosebi pe seama orien
tării in mai mare măsură a 
cercetării științifice spre găsi
rea de noi materiale indigene 
și tehnologii dc fabricație ca
re să înlocuiască eu succes ma
terialele sau piesele de schimb 
aduse pînă acum din străină
tate. Concomitent cu aceasta, 
in toate unitățile miniere tre
buie întreprinse măsuri ener
gice care să asigure o substan
țială reducere a consumurilor 
specifice de materiale $i piese 
provenite din import.

Pentru ca toate posibilitățile 
de reducere a importurilor să 
fie valorificate din plin, con
siliu] de administrație este da
tor să inițieze o largă acțiune 
de cooperare cu centralele in
dustriale producătoare de pie
se. mașini, utilaje, instalații și 
materiale în vederea asimilă
rii acestora într-up termen 
scurt. In același limp trebuie 
să intervină la ministerul tu
telar Și celelalte organe cen
trale pentru ca propunerile de 
reducere a importului să-și gă
sească grabnic eficiența scon
tată asupra diminuării impor
turilor si economisirii resurse-» 
lor valutare ale tării

ni a

Realizări și perspective
în extinderea susținerii
metalice la abatajele frontale

Recent la Exploatarea mi
nieră Aninoasa a avut loc sim
pozionul cu tema „Extinderea 
susținerii metalice a intersec
țiilor și a șpițului de la culcuș 
și coperiș in abatajele fronta
le din stratul .3, blocul 111, pe 
baza experienței existente la 
abatajele frontale din stratul 3, 
blocul 1". Problematica temei a 
suscitai un deosebit interes 
în rindul minerilor frontaliști, 
al inginerilor și tehnicienilor 
de la cele două zone de pro
ducție, transformîndu-se într-o 
largă și veritabilă masă rotun
dă.

Expunerea făcută de ing. Vir
gil Stănescu, șeful serviciului 
tehnologic al minei, a relevat 
faptul că numărul abatajelor cu 
front lung este în creștere la 
mina Aninoasa și că această 
conjunctură favorabilă sporirii 
producției de cărbune și ridi
cării eficienței economice tre
buie folosită din plin prin gă
sirea celor mai bune metode de 

, lucru în vederea creșterii con
tinue a productivității muncii 
și reducerii cheltuielilor de pro
ducție. S-a dovedit tot
odată că mina dispune de 
resurse suficiente tehnice 
umane' pentru atingerea 
cestui scop. După studii chib
zuite, un colectiv de cadre teh
nice din zona l-a a găsit calea 
optimă de înlocuire a susținerii, 
în lemn, la intersecția preaba
tajului cu frontul de abataj și 
a șpiturilor la culcuș și cope-' 
riș de la aceste frontale. Efec
tul aplicării metodei: o eco-, 
nomie de 150 000 lei adusă zo
nei 1 la materialul lemnos șl 
reducerea unui mare număr de 
posturi ce se foloseau la ridica
rea grinzilor și armare la in
tersecții și șpiț.

Discuțiile purtate de fronla- 
liști cu prilejul simpozionului 
au scos în evidentă și alte la
turi pozitive ale metodei, care 
pledează pentru generalizarea 
ei la toate frontalele. Se elimi
nă un mare inconvenient care .se

manifesta la utilizarea lemnu
lui la susținerea intersecțiilor 
și a șpiturilor de la culcuș și 
coperiș. Datorită celor două 
genuri de susținere — în lemn 
și metal — folosite concomitent 
în același abataj se crează zone 

, cu concentrații de presiune în 
tavanul feliilor următoare pre
cum și denivelări de, tavan, iar 

■ golul rezultat în urma escavă-

Pe marginea
unui simpozion 

tehnico-economic 
ținut la mina 

Aninoasa

și 
a-

rii șpiturilor susținute In lemn 
se lichidează cu întîrziere cre- 
ind condiții de lucru favorabi
le în abetaj.
, l’e baza experienței frontaliș- 
tilor din zona l-a privind sus
ținerea. metalică a extremități
lor abatajelor frontale în felii 
orizontale la stratul 3, ing.

i Victor Ghioancă, șeful zonei, a 
propus extinderea acestei me
tode de susținere și la fronta
lele din blocul III, zona a II-a, 
pentru că in acest bloc culcu
șul și coperișul in porțiunea 
de lentilă aferentă abatajelor 
frontale prezintă ondulații și în
clinări mari neintilnite în blocul 
I. Prin discuțiile purtate, prin 
propunerile făcute, minerii fron- 

. taliști Aurel Cristea, Ion David, 
Dumitru Fulga și alții din cele 
două zone au găsit rezolvarea 
tuturor problemelor ce revin in 
programul de lucru pentru fron- 
taliștii zonei a 11-a in aplicarea 

. metodei. Aceasta se referă la 
executarea armării șpițului în

condițiile arătate, cu precizarea 
că, după dislocarea și evacua
rea cărbunelui de pe o porțiu
ne de 1,40 m de la tavan, mă
surat pe înclinare, se întinde 
plasa metalică și se ridică grin
zile montîndu-se sub ele stîlpi 
hidraulici corespunzători. Cu 
privire la susținerea intersec
ției s-a precizat că preabatajul 
de pe culcuș se armează cu 
2—4 rînduri de grinzi articula
te (in funcție de lățimea pre
abatajului) dispuse paralel cu 
grinzile din abatajul frontal la 
distanța de 0.8 m. Rindurile se 
compun din 3 grinzi și 4 stîlpi 
hidraulici, cile unul la fiecare 
grindă .și 2 stîlpi pe linia de 
dirijare a presiunii. Alte preci
zări asupra modalităților prac
tice de lucru făcute de vorbito
rii din rindul frontalișlilor s-au 
referit la susținerea culcușului 
cu grinzi Wanwersch perpendi
cular pe frontul de cărbune si
tuat la 0.8 m de rindul grinzii 
din preabalaj, cum și la modul 
de executare a răpirii. A reți
nut atenția propunerea mineru
lui 
de la zona I de a se modifica 
profilul preabatajului de 
coperiș in sensul ca 
T.I-I.-ului să urmărească 
narea coperișului, adică o dală 
cu săparea preabatajului să se 
scoată și șpițul iar în loc de 
bandaje cu jumătăți, să se fo
losească plasă de sîrmă.

Prin trecere, din primele zile 
ale lunii iunie la generalizarea 
metodei dc susținere metalică 
a intersecțiilor și extremități
lor abatajelor frontale și în ca
drul zonei a II-a, la mina Ani
noasa se deschid largi perspec
tive de sporire a producției de 
cărbune în condițiile creșterii 
accentuate 'a productivității 
muncii, reducerea consumului 
de lemn de mină și economi
sirii forței de muncă — într-un 
cuvînt spus EFICIENȚA ECO
NOMICĂ.

Constantin DANILA, 
tehnician E.M. Aninoasa

>ef de brigadă Ion David

sub 
stîlpul 
înclî-

V. LAI'KENTIU

(Urmare din pag. 1)
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Măsurile întrep. . de con
ducerea I.L.H.S. își arată deja 
roadele. In toate punct.Ie de. 
lucru ale șantieruluhde la Va-' 
lea de Pești freamătul muncii 
este neobosit din zori și pînă-n 
noapte, colectivele de muncitori 
străduindu-se să recupereze 
mai grabnic întîrz:°rea produ
să de calamitate, astfel ca sar
cinile de plan din acest <fn <-ă 
fie •realizate în termenul pre
văzut.

Inginerul Mihai Neferu ne-a 
vorbit, de asemenea, despre e- 
roismul de care a dat dovadă 
colectivul de aici, in zilele 
inundației. Intre muncitorii ca
re nu și-au precupețit efortu
rile au fost amintiți, pentru 
curajul cu care au acționat, 
Dionisie Glovicska, loan Popa, 
Ion ” ” '
Ion 
Ion 
roși 
rile 
spre 
de după inundație, consacrate 
refacerii. Șantierul va arăta in 
curind așa cum arăta înainte 
de dezlănțuirea apelor. Cu toa
tă vitregia ei. natura va fi su
pusă. omul își va construi aici, 
la Valea de Pești, un stăvHar 
tocmai pentru a tempera pen
tru totdeauna jocul capricios 
al apelor. Cu această convinge
re am părăsit șantierul, cheză
șie a victoriilor colectivului de 
aici fiind însăși succesele obți
nute pînă acum.

— In ce stadiu se află 
lucrările barajului față de 
termenul de dare în fo
losință ?

— Din cauza inundației sîn- 
tein intirziați- față de grafic 
cu circa 45 de zile. Vom căuta 
să recuperăm această întirzie- 
țe, fapt pentru care, cu spriji
nul organelor de partid locale, 
s-au Și luat primele măsuri. 
Lucrările curente ale șantieru
lui care nu au fost afectate de 
ape sint continuate în paralel 
cu recuperarea întîrzierii. In 
prezent se lucrează la reface
rea drumului de acces la batar- 
dou la evacuarea materialelor 
aduse de viituri, refacerea ca
sei vanelor. Pină la 15 august 
se va excava un volum de 
8 500 mc în talveg și versanții 
din zona barajului. In conti
nuare ne vom mobiliza pentru 
executarea unui volum de 
550 000 mc umplutură in corpul 
barajului, 6 500 mc de betoane 
armate și simple, precum și 
alte lucrări la ecranul asfaltic, 
foraje etc. Colectivul șantieru
lui s-a angajat ca pînă la sfîr
șitul lunii septembrie să recu
perăm intîrzierjle, astfel ca sar
cinile de plan pe acest an să 
fie realizate în întregime. In 
prezent se ridică cu acuitate 
problema deschiderii carierei de 
la Păroasa, și dotarea șantie
rului cu 25 „Tatre“ basculan
te in care sens ani solicitat spri- 

forului tutelar.

Puiu, Marin Grigorcscit, 
Pavelonescu,- minerii iui 
Birsan, precum și nume- 
alți muncitori. La efort u- 
depuse in noaptea de 10 
11 iunie se alătură cele

în probe tehnologiceStrungarii fruntași în produc

ție de la Fabrica de fire ar

tificiale „Viscoza" Lupeni.

Foto ■ N. GHENA

Traian Trifan, unul dintre

TEHNICA NOUA IN LUME
cu
15 
al 
de

te de pînă la 100 tone in sar
cini repartizate atingind 310 
kgf/cmp.

In Anglia a fost realizată 
noua combină de abataj pen
tru cărbune, de tip „Maxi- 
matic“, care poate folosi dife
rite tipuri'de organe tăietoare

Tn insula Bougainville (ar
hipelagul Solomon), au fost 
descoperite rezerve uriașe de 
minereu conținînd 0,47 la sută

Extinderea mecanizării 
în minele din 
R.S.S. Ucraina
RB-S. Ucraina există în 

prezent 81 de mine mecaniza
te complex și peste 8 000 de 
complexe diferite și instalații 
staționare cu comandă auto
mată și de la distanță. In mi
ne lucrează circa 1 700 com
bine, 2 370 mașini pentru îna
intări, G 300 locomotive electri
ce, 4 570 transportoare cu ban
dă și peste 10 000 de trans
portoare cu raclele.

Fabrica de plăci fibro-lemnoâse 
din Sebeș

Fabrica de plăci fibro-lem- 
noase. prima unitate a viito
rului Combinat de industria
lizare a lemnului de la Sebeș, 
și-a început probele tehno
logice. Au fost puse sub pre
siune cele două cazane și in
stalațiile aferente care vor

furniza 40 tone de abur pe 
oră.

La Sebeș, plăcile fibrolem- 
noa6e se vor realiza prin pro
cedeul uscat, practicat pen
tru prima oară în țara noas
tră. Se află, de asemenea, în 
etapa probelor tehnologice

stația de tocare și secția de 
formalizare. S-au încheiat lu
crările în sectorul instalații
lor de apă, abur și aer com
primat, din cadrul unor sec
ții și a intrat în exploatare 
depozitul de materii prime.

(Agerpres)

Stand gigantic pentru 
încercarea susținerilor

Firma Dowly a construit un 
stand gigantic pentru încerca
rea și perfecționarea noilor ti
puri de susțineri. Acesta dez
voltă o sarcină de 1 400 tone 
pe o suprafață de reazim de 
5,8X4,9 metri și permite 
schimbarea distanței dintre 
plăci între 0,76 și 3,8 metri, 
precum și a înclinării sale în
tre 0 și 90 de grade. De ase
menea, standul permite trans
formarea sarcinilor concentra-

Cel mai adînc puț 
de mină din emisfera 

nordică
La mina de nichel Creigh

ton (Ontario-Canada) a fost 
terminată săparea puțului de 
extracție nr. 9 cu adîncimea 
de 2 023 m și eu diametrul de 
0,4 m, care este cel mai adine 
puț din emisfera nordică, țo-

talizind numai cu 152 m mai 
puțin decit cel mai adine puț 
din lume. Puțul este dotat 
schipuri cu capacitatea de 
t, acționate de o mașină 
cărei motor are puterea 
4 849 KW.

O nouă combină 
de abataj

în funcție de grosimea stra
tului extras și de modul de 
extragere. Combina este ac
ționată de motorul electric 
F 28, cu puterea de 150 KW 
și de dispozitivul hidraulic de 
tracțiune R-10.

Carieră 
de mari proporții

cupru* și 6,2 grame aur/lonă. 
Aceste rezerve vor fi exploa- 
late printr-o carieră cu o pro
ducție de 80—100 000 tone do 
minereu pe zi, ale cărei d!- 
mensiuni vor atinge în plan 
2 134x2 743 m și în adîncime 
305 m. Volumul total al Iu 
crărilor de excavare se apre
ciază la un miliard tone, mi
nereul extrăgindu-se din trep
te cu înălțimea de circa 15 
m și transportîndu-se cu au
tocamioane cu capacitatea de 
120 tone. Intrarea în producție 
a carierei este prevăzută pen 
tru sfîrșitul anului 1972.
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11 UN € I I
voluntar-patriotice 
a tineretului — 
caracter de masă!

(Urmore dm pog. 1) 

tineret. Au fost prevăzute o- 
biecthe importante mai ales in 
eeea ce privește colectarea fie
rului vechi, îngrijirea planta
țiilor, amenajarea de drumuri, 
plantări de arbori, stringerea 
de plante medicinale, extinde
rea zonelor verzi, construcții și 
Sntrețineri <le baze sportive etc.

— Avind în vedere că 
de la începutul anului au 
trecut mai bine de cinci 
luni, cu siguranță, o bu
nă parte din obiectivele 
prevăzute au fost reali
zate deja.

— Intr-adevăr, In primele 5 
luni ale anului au fost colec
tate și predate peste 1 450 tone 
Jicr vechi, mai bine de 600 
kg plante medicinale, s-au în
grijit plantații pe 10,5 ha teren 
forestier, s-au plantat 3 200 ar
bori, s-au amenajat, prin con
tribuția tineretului, 2,5 km dru
muri, s-au amenajat 250 000 mp 
spații verzi și 4 baze sportive, 
în total, tineretul Văii Jiului 
a efectuat peste 1 milion ore 
4c muncă voluntar-patriotică 
exccutind lucrări in valoare de 
peste 145 000 lei la acțiuni fi
nanțate și 2 500 000 lei la ac
țiuni nefinanțate. Aș vrea să 
evidențiez preocuparea susținu
tă a organizațiilor U.T.C. din 
Vulcan și Aninoasa care, orga- 
nizind sistematic acțiuni pa
triotice, au reușit să-și realizeze 
angajamentele anuale la colec
tarea fierului vechi. Merită a- 
precicri și inițiativele organi
zațiilor V.T.C. de la exploată
rile miniere de a organiza pe
riodic acțiuni patriotice în 
sprijinul producției. O aseme
nea acțiune a avut loc la E.M. 
ILonea unde tinerii au parti
cipat Ia recuperarea din lucră
rile vechi a armăturilor TH, 
c scocurilor pentru transpor
toare și a armăturilor de fier 
pocal. Comitetele V.T.C. de la 
minele Petri’.n » Paro-eni au 
fartreprins acțiuni pentru des
congestionarea galeriilor și sti- 
x uirea materialelor.

— Cu siguranță că in 
lunile ce urmează acțiu
nile voluntar-patriotice ale 
tinerilor se vor amplifica 
și mai mult. Ce se pre
vede în acest sens ?

— In cursul lunilor de vară, 
acțiunile voluntar-patriotice ale 
tineretului vor cunoaște o am
ploare și mai mare. Paralel cu 
intensificarea colectării fierului, a acțiunilor menite să sprijine 
realizarea sarcinilor de plan, 
tineretul Văii Jiului. îndeosebi 
tineretul studios, va efectua 15 
zi-le de muncă voluntar-patrio- 
tică pe șantiere cu caracter ju
dețean și local ale tineretului. 
Astfel, in cursul lunii iulie, pes
te 150 de studenți vor lucra 
in cadrul întreprinderilor agri
cole de stat de la Orăștie. Bîr- 
cea Mare și Sîntămăria Orlea 
ți 100 de elevi Ia construirea 
drumului între Hațeg — Nalați. 
in luna august două serii de 
elevi vor lucra pe șantierul

Fabricii de cărămidă din (Pri- 
enz) Orăștie. In afara acestora, 
300 de tineri muncitori și func
ționari s-au angajat să efectue
ze cile 5—6 zile din concediul 
lor in zonele calamitate. Pe 
plan municipal, tinerii vor a- 
vea șantiere permanente ale 
muncii voluntar-patriotice la 
construcția liceului din Petro
șani. a bazelor do agrement 
de la Valea Morii — Vulcan, 
Aninoasa. a clubului cinemato
grafic de la Uricani și alte O- 
biective.

— Intensificarea parti
cipării tineretului la ac
țiunile voluntar-patriotice 
ridică sarcini multiple în 
fața organizațiilor U.T.C. 
din municipiu. Care sînt 
acestea ?

— In determinarea acestor 
sarcini trebuie să avem în ve
dere. în primul rînd, neajun
surile, mai bine zis remedie
rea acestora în organizarea ac
țiunilor voluntar-patriotice. Ast
fel. avem rămineri în urmă — 
maj ales la mina Petrila. Visco- 
za Lupeni etc — in realizarea 
angajamentelor luate la colec
tarea fierului vechi. Unele or
ganizații U.T.C., ca cele de la 
mina Dîlja. șantierele T.C.M.M. 
și social-culturalc, C.F.R. nu 
dovedesc preocupare față de 
acțiunea de colectare a fierului 
yeclii. Nu s-a dovedit suficientă 
inițiativă nici pentru colecta
rea de borcane, sticle, macu
latură și plante medicinale. In 
afara elevilor, participarea ti
neretului nu s-a ridicat la ni
velul cerințelor nici la înfru
musețarea localităților din mu
nicipiu. Avind in vedere cerin
țele ce se ridică în fața noas
tră in etapa actuală, acțiunile 
voluntar-patriotice trebuie să 
cunoască o amploare largă, fă
ră nrecedent. Intre organizațiile 
I T.C. se va declanșa o ade
vărată întrecere pentru reali
zarea obiectivelor muncii vo
luntar-patriotice, iar duminicile 
vor fî declarate .zile ale colec
tări» fierului vechi”.

Realizarea acestor sarcini ne
cesită activizarea comisiilor 
muncii voluntar-patriotice. re
partizarea membrilor birourilor 
orășenești pe organizații U.T.C. 
în vederea asigurării unei ac
tivități politico-educative si or
ganizatorice susținute, eferves
cente chiar. în scopul atrage
rii fiecărui tînăr pe șantierele 
muncii voluntar-patriotice. Mal 
multă preocupare trebuie dove
dită fată de popularizarea o- 
biectivolor. a criteriilor între
cerii patriotice între organiza
țiile U.T C. si rezultatele ob
ținute.

Sîntem convinși că tineretul 
Văii Jiului va munci fără pre
get pe șantierele muncii vo
luntar-patriotice, își va aduce 
astfel din plin contribuția 1a 
înfăptuirea obiectivelor stabili
te. la normalizarea vieții so- 
cial-economice a țării și-și va 
dovedi astfel înaltele virtuți 
patriotice.
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O DORINȚA
Momentan sînt pensionară. Citind în presă, ascullînd 

la radio sau vizionind la televizor calamitățile naturale 
care au lovit mai multe regiuni ale patriei noastre dragi 
țin din tot sufletul să vin în ajutorul sinistraților și al re
facerii țării. Pentru aceasta, doresc să lucrez 1—2 luni in 
profesia mea de soră medicală, iar banii ce ar urina sâTi 
primesc să fie destinați pentru lichidarea urmărilor inun
dațiilor.

MIERCURI 21 IUNIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
18,05 Universal-șdtron. Enci-

doped ic pentru copii.
Litera „P".

18,30 Actualitatea in econo-

19.20 1 001 de seri cmi-
siune pentru cei mici,

19,30 Telejurnalul de seară
20,00 Reflector.
20,15 Tcle-cinemateca : „Ban

diții din Orgosolo" — 
producție a studiourilor 
italiene.

21.55 Viața literară. Romanul 
românesc de azi.

22,25 Galeria marilor inter- 
preți români — Ludo
vic Spiss.

22,45 Selccțiuni muzicale din 
filmul „Serenada din 
Valea Soarelui".

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.
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„Scurt
circuit"

Fiind numit șef de echipă 
la sectorul I.G.L. Lupeni, A- 
drian Todericiu s-a văzut din- 
tr-o dată marc. Avea în mină 
cițiva oameni pe care trebuia 
să-i coordoneze și cîteva chei 
de la magazia cu materiale 
electrice. Oamenii nu i-a co
ordonat, în schimb cheile le-a 
mânuit cu ușurință. Din ma
gazia sectorului a transferat 
la el acasă materiale electrice 
în valoare de 2 533 lei. In a- 
cest mecanism fraudulos s-a 
produs însă un scurtcircuit și 
Todericiu a fost lovit puternic 
de pămint. Era de așteptat un 
asemenea epilog.

Călătorie

Decizie 
justă

Vasile Mandoca era binecu
noscut in Lupeni ca boxer și 
ca arbitru de box. In calitate 
de condamnat pentru •provo
care de scandal nu era cunos
cut și a ținut morțiș să fie. 
In seara zilei de 27 mai a 
făcut scandal in bufetul „Re
tezatul" din colonia Ștefan, 
unde l-a bătut crunt pe fratele 
său vitreg, Gavrilă Crișan. ca
re a fost imediat internat in 
spital. In bufet nu s-a aflat 
nici un arbitru. Decizia a 
dal-o instanța do judecată : 3 
Juni, de zile închisoare pentru 
Vasile Mandoca.

Scurta 
satisfacție
In ziua de 7 mai a. c., ce

tățeanul Albert Ioan din Lu
peni a căzut în albia Jiului. 
Valurile înspumate l-au luat 
cu ele, aducindu-1 în stare de 
inconștiență. Trccind pe acolo 
în mașina 21 HD 1 264, aju
torul de șofer Ilie Puchiu s-a 
aruncat în valuri și după 200 
metri a ajuns pe omul aflat 
în primejdie, l-a scos și l-a 
transportat imediat la spital. 
Era mulțumit. Săvir.șise un 
act de eroism. Spre regretul 
său însă, după cîtva timp, 
imprudentul Albert Ioan. în 
vîrstă de 60 de ani, a dece
dat la spital.

Rubrică redactată de 
Dumitru GIIEONEA 
Valerin COANDRAȘ

Amor forțat
Intre 24 februarie — 15 

martie, soția lui Gheorghe 
Farcău. salariat al I.G.L. Lu
peni. s-a aflat la tratament la 
Sovata. Cei doi copii ai lor au 
rămas acasă, in grija Ersze- 
betei Balog. în vîrstă de 17 
ani. Rămas „cavaler". pe 
Gheorghiță l-a copleșit dra
gostea pentru fata din casă. 
Intr-o seară a venit acasă 
bine dispus de la restaurant 
și i-a mărturisit fetei amorul 
lui nestins. Deoarece ea nu l-a 
înțeles, Gheorghiță a forțat 
nota, a aplicat violența și... 
s-a liniștit. Acum Gheorghe 
Farcău va fi judecat pentru 
delict de viol. Dacă n-a ju
decat el primul...

De fapt, nu-i prima lui con
damnare.

gratuită
Folosea un procedeu sim

plu dar eficace. După ce șefii 
ei își puneau parafa pe dia
gramele de traseu, taxatoarea 
Șarlota Csulak de la sectorul 
I.G.C. Lupeni le falsifica din- 
tr-un condei. Pe diagramă ră- 
mînca o sumă mică, iar ea 
băga în buzunar una mare. 
Metoda Șar'.otei dădea rezul
tate... Cind a ajuns la scorul 
de 3 700 lei la zero pentru 
ea, un arbitru a fluierat sfir- 
șitul acțiunii. Taxatoarea Șar
lota Csutak a fost trimisă cu 
prima cursă spre instanța de 
judecată. Fără bilet de auto
buz, gratuit.

Răspundem 
cititorilor
® Un grup de muncilori mi

neri, Lupeni: Referindu-se la 
întrebarea dv., cu privire la 
munca prestată în zilele de 
sărbători legale, conducerea 
Centralei cărbunelui Petroșani 
ne comunică :

..In conformitate cu prevederi
le articolului 391 și 62 din Co
dul muncii timpul lucrat în zi
lele de repaus legal (altele de- 
cîl duminecile) se plătește sau 
se compensează prin acordarea 
de timp liber într-o altă zi, du
pă cum urmează :

a) angajalii de la locurile de 
muncă cu activitatea continuă 
(stabilite prin ordinul Ministe
rului minelor nr. 48/967) pentru 
timpul lucrat în zilele de repaus 
legal (altele decît duminecile) 
primesc alta zi de repaus;

b) angajaților care au stabili
tă ziua de repaus duminica, tim
pul lucrat în zilele de repaus 
legal (altele decît duminică) li 
se plătește cu un spor egal cu 
salariul tarifar în regie.

• Penze.ș Nicolae, Lupeni: 
Vă aducem la -cunoștință că re
vizuirea pensiei (articolul 44 din 
legea nr. 27/1966) se face de 
către organul a cărei decizie 
este supusă revizuirii. Ca ur
mare adresați o cerere în acest 
sens Oficiului pentru probleme 
de muncă și ocrotire socială 
Petroșani, strada Republicii 
nr. 90.
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MARIA RASA
N. R. Vă felicităm pentru generoasa intenție. Cit des

pre răspuns dacă puteți munci sau nu in această perioadă, 
organele sanitare sînt in drept să-și dea avizul.
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In Editura politică a apărut: SERGIU VEItO.VA
ARMELE Șl DEZARMAREA

Incursiuni in cronologia dezarmării

Astăzi la stațiile 
noastre de radio

Astăzi se desfășoară semi
finalele .Cupei României" ia 
fotbal. La Cimpina Dinamo 
București Va întîlni pe Stea
gul Roșu Brașov, iar la Plo
iești. Steaua va juca in com
pania echipei F. C. Argeș Pi
tești.

Stațiile noastre de radio 
vor transmite repriza a doua 
a acestor partide. Transmi
sia se va face pe programul 
I în jurul orei 18,05.

(Agerpres)

STUDENȚI Șl... „STUDENȚI"

PETROȘANI — 7 Noiem- 
brie: Picioare lungi, degete 
lungi (25—28 iunie); Repu
blica : Comedianții, seriile I 
și II (25—28 iunie); LONEA 
— 7 Noiembrie: La est de 
Eden (25—27 iunie); Minerul : 
Baltagul (25—28 iunie); ANI
NOASA : Să trăim pînă luni 
(25—26 iunie): VULCAN : O- 
mul, orgoliul, vendetta (25— 
28 iunie); B/\RB/\TENI : Pri
zoniera din Caucaz (25—26 
iunie).

JOI 25 IUNIE

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Odă limbii ro
mâne; 10,10 Curs de limba ru
să; 10,30 Melodii de pretutin
deni; 11,05 Arii din operete; 
11,15 Din țările socialiste; 11,30 
Pagini simfonice de mare popu
laritate; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Recital de operă; 12.15 
Cîntă Luigi Ionescu; 12.30 In- 
tîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13.10 Avanpremieră 
cotidiană; 13,22 Muzică ușoară;

13,45 Muzică populară: 14.00 
Caleidoscop muzical; 14,40 Pu
blicitate radio; 14,50 Tarafuri 
de odinioară; 15,00 — 100 de le
gende românești; 15,30 Compo
zitorul săptămînii; 16,00 Radio
jurnal; 16,20 Din înregistrările 
lui Ion Luca Bănățeanu; 17.05 
Antena tineretului; 17,30 Mu
zică populară; 18,10 Orzent 
științific; 18.30 O melodie pe 
adresa dv.; 19.00 Gazeta radio; 
19.30 Săptămîna unui meloman; 
20,05 Tableta de scară: 20.10 — 
365 de cintece; 20,20 Arghezia
nă; 20,25 Zece melodii prefe
rate: 21.00 Convorbirile do ioi; 
21,20 Cîntă Dan Spâtaru: 21.30 
Moment poetic: 21,35 Sol’sta 
serii — Ina Martell; 22.00 Ri- 
diojurnal; 22,20 Sport; 30 
Romanțe; 22,50 Piese clăsice în 
interpretări moderne; 23.10 Si
luete. Laurențiu Profeta; 0,03— 
5,00 Estrada nocturnă.

Joc in cartier

(Urmare din pag. 1) 

rat ojungînd pină la exmatri
culare, măsura extremă de 
sancțiune pe care o poate su
feri un student”.

Așadar, sancțiunile aces
tea au fost precedate de o 
lungă perioodă de punere 
sub observație, de răbdare și 
chiar de încredere din partea 
corpului didactic. Cei în cau
ză nu au înțeles nici „în cea
sul ol 12-lea" că au datoria 
să se schimbe, să dovedească 
mai multă luciditate. Măsura 
ultimă luată împotriva lor a 
echivalat, astfel, cu o sancți
une îndelung chibzuită și 
absolut necesară.

Să trecem la Cealaltă cate
gorie mult mai numeroasă, a 
celor sancționați disciplinar 
pentru devieri de mai mică 
importanță, care prin repeta
re și amplificare pot să aibă, 
însă, același deznodămint. 
Printre sancționată din aceas
tă categorie de la Facultatea 
de electromecanică îi notăm 
pe Vasile Dumilrache, Gheor- 
ghe Talpă, ambii din anul al

ll-lea ingineri, care au primit 
mustrare scrisă cu avertis
ment, Remus Lihoacă și A- 
vram loan, din anul I ingineri, 
care au fost eliminați din că
min și au primit mus
trare scrisă, apoi pe lacob 
Mocarov, din anul I ingineri, 
Dumitru Moldovan, anul al 
ll-lea ingineri, Marius Săndu- 
lescu, anul al ll-lea ingineri 
etc, care au pierdut bursa pe 
cite o zi și .au primit mustra
re scrisă sau verbală. La Fa
cultatea de mine au fost ad
monestați cu mustrare verba
lă, scrisă, scrisă cu avertis
ment studenții loan Fulca și 
Martin Sișman, de la secția 
topo, Mitri Aurel și lacob Stoi
ca, de la secția exploatări 
miniere, toți din anul al IV-lea. 
Dacă in anul I și al ll-lea mai 
există încă studenți care din 
diverse motive nu reușesc să 
se acomodeze cu ritmul și e- 
xigențele universitare, această 
scuză nu mai poate fi invoca
tă de către cei din anii mari 
ale căror abateri, chiar dacă 
sînt similare cu ale „bobocilor”.

primesc un plus de gravitate 
fiindcă sînt săvîrșite de oa
meni „căliți" în decursul ani
lor de studii prin nenumărate 
încercări și examene-

Am vorbit numai de cîțîva 
dintre cei care nu-și îndepli
nesc cu cinste menirea de 
studenți dar, să recunoaștem, 
numărul lor crește prin înglo
barea in aceeași categorie a 
acelora care, chiar dacă nu 
au fost încă sancționați dis
ciplinar, dovedesc o gravă lip
să de preocupare la învăță
tură, concretizată prin nepro- 
movarea unor examene sau, 
mai grav, prin repetenție.

Căci, în ultimă instanță, nu e 
cam tot același lucru să fii 
exmatriculat sau să fii repe
tent ?

Pentru a stăvili întinderea 
unei plăgi ivite pe organis
mul sănătos se impun mă
suri urgente și severe. La fel 
trebuie procedat și în cazul 
acelora pentru care studen
ția nu este, așa cum afirmam 
la început, decît un pretext 
în spatele căruia se ascunde 
lipsa de maturitate, de serio
zitate, incapacitatea de a 
munci organizat și de a do
vedi bune deprinderi de con
duită.

Pe litoral, cooperația meșteșugărească a organizat în 
acest sezon 120 centre pentru prestări de servicii. De aseme
nea, 45 de magazine, micromagazine, bazare, chioșcuri și to
nele desfac produse de artă populară, artizanat, articole de 
plajă executate de meșteșugarii cooperatori. La Constanța, 
Mamaia și Eforie Sud, cooperația meșteșugărească a des
chis unități de deservire auto, care execută lucrări de re
parații, revizii și reglaje, spălări și gresări. O astfel de uni
tate, cu profil de întreținere și revizie, se va deschide in 
curind și la Eforie Nord.

(Agerpres)

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
______________________________  — -------------------- ----- ----------------------------------------------------------- -—-—•  ------------ --

In „Steagul roșu” a apărut 
scrisoarea cititorului Mircea 
lancu prin care se arăta că, 
din cauza unui burlan de 
scurgere lipsă, la blocul nr. 4 
din strada Carpați, Petroșani, 
apa a îmbibat peretele exte
rior a cărui tencuială amenința 
să cadă. In concluzie, s-a ară
tat că problema jgheaburilor și 
burlanelor lipsă are un carac
ter mult mai general, dovadă 
petele mari de umezeală de pe 
exteriorul multor blocuri din 
cartierele noj de locuințe.

Referindu-se la cele cuprin
se in articol conducerea între
prinderii de gospodărie locati- 
vă Petroșani ne-a trimis un

„Nedumerire 
răspuns in care se arată, prin
tre altele :

„Cercetindu-se cele sesizate 
prin articolul ..Nedumerire în
dreptățită" publicat in ziarul 
nr. 6 370 din 22 aprilie 1970 
vă facem cunoscut următoa
rele :

Lipsa unor porțiuni din bur
lanele de scurgere de la blo
cul nr. 4 str. Carpați din Pe
troșani este absolut evidentă, 
ceea ce normal poate duce mai 
mult sau mai puțin la infil-

Îndreptățită"
trații de apă și umezeală in 
pereții blocului.

Pentru remedierea acestor 
deficiențe s-a dispus sectorului 
Petroșani completarea burlane
lor. deși blocul 4 figurează in 
lista de lucrări pe anul 1970, 
în trimestrul 111, pentru refa
cerea totală a hidroizolației, 
cind se înlocuiesc sau se com
pletează jgheaburile și burla
nele.

Cit privește N. R. din arti
col, credem că este prea ge

neralizată și nu se indică pre
cis cartierele’ in cauză. Totuși 
răspunsul nostru este următo
rul i

— In cartierul Carpați sînt 
în curs de executare toate lu
crările de reparații exterioare 
inclusiv burlanele.

— In cartierul Constructorul, 
aceleași lucrări sînt prevăzute 
in trimestrele II și III 1970.

— In cartierul Aeroport pe 
străzile Independenței și Oiluz 
burlanele au fost înlocuite o 
dată cu lucrările de hidroizo- 
lații de la terase. Pe.strada U- 
nirii sînt prevăzute reparații 
exterioare la toate blocurile in 
trimestrele II și III — 1970",

i

ș

ÎNTREPRINDEREA

DE REȚELE ELECTRICE
Șantierul Construcții Montaj

Deva
Str. George Enescu nr. 39

CETATENI !
Șantierul de construcții montaj de pe lingă 

I.R.E. Deva execută, prin centrele sale, lucrări 
de instalații electrice interioare și branșamente 
pentru populație.

Materialele necesare acestor lucrări sînt puse 
la dispoziție de șantier la prețul cu ridicata.

Lucrările se execută în termen scurt și sînt 
de bună calitate.

Centrele de execuție
au următoarele adrese:

DEVA, str. George Enescu nr. 39
ORĂȘTIE, str. Republicii nr. 18
HAȚEG, str. Uzinei nr. 4
GURABARZA, incinta Uzinei electrice, 

etaj
LIVEZENI, str. Gării nr. 231 A 
Adresați-vă cu încredere unităților noastre!

la
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Steagul roșu

pentru regiunile sinistrate
din România

Guvcrnul chilian a donat 
3 000 dolari pentru ajutorarea 
regiunilor sinistrate din Româ
nia. Reprezentantul Ministeru
lui de Externe, care a comuni
cat ambasadorului român do
nația, a subliniat că guvernul 
chilian a ținut să fie prezent 
alături de România prietenă. 
In această tristă împrejurare.

lice, comunitatea Fost-Lausitz, 
precum și Biroul preoților ca
tolici și Casa parohială catoli
că din Halle au făcut o do
nație care totalizează 3 900 
mărci. Mai multe instituții și 
diverși cetățeni, tot din R. D. 
Germană, au donat 3 066 mărci.

Ambasadorul Pakistanului la 
Pekin a depus la Ambasada 
noastră din capitala R. P. Chi
neze suma dc 4 505 iuani și 
un pachet eu îmbrăcăminte.

Autoritățile locale din pro
vincia Zeeland (Olanda) au do
nat, din partea cetățenilor o- 
l-andezi. 50 000 kg îmbrăcăminte.

t un screper marc, tip 
x, model TS 14, in valoa- 
le 16 360 lire sterline, și 

excavatoare in valoare de 
6 lire sterline.
rnu .British Steel Corpora- 

a donat cinci case prefa
ce a cite trei camere fic-

Cameru dc Muncă a Austriei 
a hotărît să doneze 150 000 
șilingi ca ajutor pentru Româ
nia.

Firma „Continental" din Am
sterdam a donat o pompă-aspi- 
ralo.ire pentru agricultură, eva
luată l.i 5 500 florini.

Organizația .Save the Chil
dren Fund" din Anglia trimite 
în România alte ajutoare in 
valoare de 13 000 lire sterline, 
constind in medicamente, ali
mente. echipament și lenjerie 
necesare înzestrării a două case 
de copii.

Firma braziliană .Slokler" 
din Sao Paulo, prin interme
diul filialei sale din Hamburg, 
a donat 2 500 dolari.

Doamna F. Parsai, ministrul 
educației din Iran, a donat 100 
dolari.

Din Belgia, firma „S. A. 
Coppe-Rust N. V." a donat 
100 000 franci belgieni, iar fir
mele „Manufacture beige de 
lampes et de materiei electri- 
que" și ” . .
preună

„Tamovski
15 000

Co“. îm- 
franci belgieni

Guy de Boysson, președinte 
la ..Banque commcrcialc pour 
l’Europe du Nord" din Franța. 
a adresat o scrisoare ambasa
dorului român la Paris prin 
care și-a exprimat sentimentele 
de solidaritate față de popu
lația sinistrată dLn România și 
a informat că a transferat la 
Banca Română suma de 10 000 
dolari pentru fondul dc ajuto
rare.

Laboratory
Haifa a 

iar

Firma ..Mils 
rael Ltd" din 
4 000 lire sterline, ... 
„Shemon Israel Oil Industry 
din aceeași localitate — 1001 
kg săpun.

Fondatorul Fundației Europe
ne ..Drăgan", dr. Constantin 
Drăgan. a trimis spre România 
un nou ajutor : un camion spe
cial cu o cantitate de alimente 
pentru a fi distribuite popu
lației sinistrate din Lugoj, ora
șul natal al expeditorului.

Profesoara Rosa del Conte și 
asistenta Valmarin de la • ate- 
dra de limba română a Univer
sității din Roma. prof. Aldo 
Testa de la Institutul superior 
european de științe umane și 
Sandro Faini din Milano. Carlo 
Mazzocchi din Mantova si alți 
diverși cetățeni italieni au do
nat. in total, suma de 320 000 
lire italiene, precum și colete 
cu medicamente.

Biserica adventistă din Bel
gia a făcut o nouă donație con
stind in medicamente, alimente, 
îmbrăcăminte și materiale elec
trice de uz casnic, in greutate 
totală de circa 4,5 tone.

Conducerea Societății „Ajuto
rul luteran suedez" a hotărît 
să acorde un nou ajutor des
tinai României constind din 
10 009 cutii conserve de pește.

Gregorio Fainguersch. preșe
dintele Comunității evreiești din 
Buenos Aires, a informat că 
organizația oo care o conduce 
a donat 2 000 dolari.

Uniunea V’ser’c^Or evanghe-

VIAȚA INTERNAȚIONALA
Vizita

președintelui 
Consiliului de Miniștri

(Urmare din pag, 1)

La sfirșitul întrevederii, in
tr-o declarație pentru presa ro
mână, președintele ad-interlm 
al R.F.G. a spus : „Consider că vi
zita președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
constituie o contribuție de va
loare la adincirca și diversifi
carea raporturilor de colabora
re rcciproc-avantajoasă dintre 
cele două țări. Doresc să fo
losesc și acest prilej pentru 
a-mi exprima sentimentele de 
deplină compasiune față de 
populația afectată de calami
tățile naturale abătute asupra 
țării dv.“.

Tot marți dimineața s-au în
cheiat convorbirile oficiale din
tre președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România. Ion Gheorghe Maurer, 
și cancelarul Republicii Fede
rale a Germaniei, Willy Brandt.

La Cancelaria Federală cei 
doi șefi de guverne au avut o

convorbire în cursul căreia 
ș-au discutat probleme ale re
lațiilor dintre Republica Socia
listă România și Republica Fe
derală a Germaniei, precum și 
unele aspecte de interes comun 
ale vieții internaționale.

Intilniroa s-a desfășurat într-o 
ambianță do cordialitate și în
țelegere reciprocă.

La amiază, Ion Gheorghe 
Maurer a luat parte la un dejun 
oferit in onoarea sa de preșe
dintele Camerei vest-germane 
de industrie și comerț și pre
ședinte al Comisiei pentru re
lații economice cu Estul, dr. 
Otto Wplff von Amcrongcn.

La dejun au luat parte per
soanele oficiale care îl însoțesc 
pe președintele Consiliului de 
Miniștri al României în vizita 
sa in R. F. a Germaniei, pre
cum și conducători ai unor 
mari firme industriale și finan
ciare vest-germane. Dr. Otto 
Wolff von Amcrongcn a decla
rat următoarele trimișilor spe-

ciali Agerpres i „Vizita 
ședintolui Consiliului de 
niștri 
stituio .
preslc semnificativă 
cupărilor îndreptate spre îmbu
nătățirea continuă a relațiilor 
economice intre cele două țări, 
spre așezarea acestor relații pe 
un fundament tot mai solid. 
Cred — a spus el în continua
re — că prin contacte directe 
sc pot crea în viitor legături 
tot mai fructuoase, obiectiv că
ruia întreprinderi economice 
vest-germane și române i-au 
consacrat eforturi în ultimii 
ani, stimulate de bunele rezul
tate obținute pină acum".

După-amiază, la Casa presei 
din Bonn a avut loc o confe
rință de presă, în cadrul că
reia președintele Consiliului de 
Miniștri. Ion Gheorghe Maurer, 
s-a întilnit cu un mare număr 
de ziariști vest-germani și co
respondenți ai presei străine a- 
crcdilați în R. F. a Germanici.

in țara noastră 
pentru mine o 

a

con- 
cx- 

prco-

COMUNICATUL

La 21—22 iunie a avut loc 
la Budapesta consfătuirea mi
niștrilor afacerilor externe ai 
statelor participante la Tratatul 
dc la Varșovia. La consfătuire 
au participat : din partea Repu
blicii Populare Bulgaria — I. 
Bașev, ministrul afacerilor ex
terne; din partea Republicii.
Socialiste Cehoslovacia — J. 
Marko, ministrul afacerilor ex
terne; din partea ~
Democrate Germane 
zer, 
ne ; 
larc 
ski, 
ne; r..... ......... ,
alisle România — Corneliu Mă- 
nescu. ministrul afacerilor ex
terne; din partea Republicii 
Populare Ungare — J. Peter, 
ministrul afacerilor externe; 
din.partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — A. A. 
Gromîko, înnistrul afacerilor 
externe.

Republicii
- O. Win- 

ministrul afacerilor exter- 
din partea Republicii Popu- 
Polone — S. Jedrychow- 
ininistrul afacerilor exler- 
din partea Republicii Soci-

fi

romanești

r»>TTr«’

Cetățeana iraniană Irina Ma
karovna Bahaceanka. originară 
din România, a informat Am
basada română din Teheran că 
va transfera lunar, prin bancă, 
1 000 de riali pentru România, 
pină la refacerea zonelor din 
țara noastră lovite de inundații.

TOKIO 23. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu 
transmite: La „Dental Pen 
Club" din Tokio a fost orga
nizată o zi consacrată Româ
niei. Cu acest prilej, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Tokio, Iosif Gheor
ghiu, a făcut o expunere des
pre (ara noastră, prezentind 
aspecte legate de istoria, cul
tura, tradițiile, despre viața 
și activitatea actuală a poporu
lui român.

Participanfii la adunare au 
vizionat apoi două filme 
cumentare

© Potrivit datelor statistice 
publicate de ministerul muncii, 
la sfirșitul lunii mai în Austra
lia peste 50 000 de muncitori 
nu au avut de lucru, cu 6,3 
la sută mai mult decit în luna 
precedentă.

românești.
do-

Mai mulți cetățeni 
au donat 6 255 franci.

Cetățenii brazilieni Sidor și 
Davidwîes au donat 1 000 cru
zeiros.

Sașii din localitatea Drabon- 
derhohe (R. F. a Germaniei), 
originari din România, au ex
pediat spre România îmbrăcă
minte și produse alimentare in 
valoare de circa 130 000 mărci 
vest-germane.

(Agerpres)

VIENA 
Institutul . 
pace, cu 
organizat 
21 iunie ui 
„25 de ani de existentă a 
O.N.U. și securitatea interna
țională".

La dezbateri, relatează 
respondents nostru 
Stăncescu, au luat parte 
meni de știință dinlr-o serie 
de țări ale lumii, in special 
din Europa. Comitetul națio
nal pentru apărarea păcii din 
România a fost reprezentat la 
acest colocviu de eoni. univ. 
dr. Gheorghe Moca.

23 (Agerpres). — 
internațional pentru 
sediul la Viena, a 
în zilele de 20 și 

m colocviu cu tema : 
ani de

© La Colombo s-a anunțat o- 
ficial că guvernele Ceylonului 
și R.D. Germane au hotărît să 
stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă.

Cher- 
o pi- 
după 
urmă

co-
Petre

oa-

@ în aptopiere de 
bourg a fost descoperită 
rogă antică, construită, 
părerea specialiștilor, in 
cu 2 000 de ani. Ambarcațiunea 
are lungimea de 3,60 m și 
timea de cca. 60 cm.

lă-

în 
mi-

© La Încheierea vizitei 
Spania a lui Michel Debre, 
nistru de stal francez însărcinat 
cu problemele apărării națio
nale, la Madrid a fost semnal 
un acord de cooperare militară 
franco-spaniolă.

Vizita delegației parlamentare Cambodgia

române în Suedia
STOCKHOLM 23. — Trimisul 

special Agerpres. Nicolae Iones- 
cu, transmite: Delegația parla
mentară română, condusă de 
președintele Marii Adunări Na
ționale. Ștefan Voitec, care în
treprinde o vizită oficială in 
Suedia, la invitația Riksdagului 
acestei țări (parlamentul sue
dez). a avut marți dimineața • 
o intrevedere, desfășurată in
tr-o atmosferă de deplină cor
dialitate, cu primul ministru 
Olof Palme.

Urind un călduros bun venit 
parlamentarilor români, primul 
ministru suedez a subliniat că 
vizita lor constituie o expresie 
a legăturilor din ce in ce mai 
strinse statornicite între cele 
două țări. El a relevat dorința 
guvernului Suediei, a parlamen
tului țării, de a contribui la 
dezvoltarea continuă a relații
lor dintre România și Suedia.

Mulțumind pentru cordialita
tea primirii, tovarășul Ștefan 
Voitec a subliniat satisfacția pe 
care o încearcă parlamentarii

lua contact 
Suediei, cu

români dc a putea 
direct cu realitățile 
succesele remarcabile obținute 
dc această țară in multiple do
menii de activitate. Avem con
vingerea — a arătat președin
tele M.A.N. — că această vi
zită va contribui la dezvolta
rea pe mai departe a bunelor 
relații existente între țările 
noastre. între parlamentele 
noastre. Conducătorul delega
ției parlamentare române a 
mulțumit, de asemenea, primu
lui ministru Olof Palme pentru 
cuvintele de compasiune pe ca
re lc-a rostit în legătură cu su
ferințele și pagubele provocate 
României de calamitățile natu
rale, precum și pentru mesa
jele de solidaritate și ajutoarele 
transmise de guvern, de diferite 
organizații, întreprinderi, dc 
numeroase persoane particulare 
din Suedia.

In aceeași zi, delegația par
lamentară română a făcut o 
vizită la Riksdagul suedez. Cu 
acest prilej, între reprezentan-

ții parlamentelor color două 
țări a avut loc un amplu schimb 
de informații și de opinii pri
vind activitatea forurilor legis
lative respective, subliniindu-se 
contribuția pe care o pot aduce 
aceste foruri la dezvoltarea^ și 
întărirea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare ro- 
mâno-suedeze. Au fost exami
nate posibilitățile de extindere 
in continuare a colaborării din
tre Riksdagul Suedez și Marea 
Adunare Națională a României, 
in interesul popoarelor român 
și suedez, al cauzei păcii în 
Europa și în lume. In cursul 
convorbirilor a fost subliniată 
convingerea că parlamentelor 
le revine un rol deosebit în 
promovarea unor relații de prie
tenie între popoare, în statorni
cirea unui climat internațional' 
de destindere și securitate.

După-amiază. oaspeții români 
au făcut o vizită la primăria 
orașului Stockholm, unde au 
fost salutați dc președintele 
Consiliului orășenesc, d-na 
Ewa Remens.

Acțiunile
ofensive

Iurtelor

rezistentă

ZEUL
FOTBAL"

PRODUCE
SI... MOARTE
RIO DE JANEIRO 23 (A- 

gerpres). — Zeul „Fotbal" se 
arată necruțător cu suporterii 
lui cei mai fanatici din Bra
zilia. Duminică și luni, zile 
in care in întreaga țară s-a 
sărbătorit victoria echipei lui 
Pele la Campionatul mondial 
de la Ciudad de Mexico și 
obținerea definitivă a mult 
rîvnitei cupe „Jules Rimet”, 
s-au înregistrat, numai la 
Rio de Janeiro, 44 de marți. 
Numărul accidentelor a depă
șit orice record. Un anunț 
al Biroului de informații re
levă că in aceste două zile, 
in patru spitale din Rio au 
fost internate de urgență 
1 800 de persoane care au su
ferit atacuri de cord, arsuri, 
traumatisme ©te.

După încheierea 
campionatului mondial
CIUDAD DE MEXICO 23 -(A- 

gerpres).
Echipa Perului a cîștigat 

„trofeul fair-play" oferit cu pri
lejul celui de-al 9-lea campio
nat mondial de fotbal. In de
cursul celor patru partide sus
ținute, jucătorii peruvieni nu 
au primit nici un avertisment. 
De asemenea, nu au primit a- 
vertismente jucătorii echipelor- 
Bulgariei și Marocului, care au 
disputat cite trei meciuri. In 
acest clasament, echipa Româ
niei ocupă locul 7 cu 3 puncte 
din trei meciuri.

puternică de a se mări de la 
16 la 24 numărul echipelor par
ticipante la turneul final. Pro
blema cea mai spinoasă este 
aceea de a stabili numărul de 
echipe calificate pentru fiecare 
continent, Sc preconizează ca 
in etapa „optimilor" de finală 
cele 24 de echipe să fie împăr
țite în patru grupe de cite 
șase sau in șase grupe de cite 
patru echipe, urmind ca apoi 
să se alcătuiască două grupe 
semifinale, iar formațiile învin
gătoare să-și dispute finala.

© Președintele Republicii Fe
derale a Germaniei, Gustav Hei
nemann, a sosit marți dimi
neața in Suedia, într-o vizită 
de stat de patru zile. Aceas
tă vizită arc loc la invitația 
regelui Gustav al VI-lea 
Suediei.

© Congresul american a 
probat un proiect de lege prin 
care se autorizează alocarea 
fondului de 3,4 miliarde dolari 
pentru programul spatial al 
N.A.S.A. pe exercițiul financiar 
1970—1971, cu aproape 1 mili
ard de dolari mai mult decit 
ceruse Administrația. Din acest 
buget, 994,5 milioane de dolari 
vor fi alocați pentru continua
rea misiunilor .,Apollo" de ex
plorare a Lunii.

© La 23 iunie s-a închis 
Tîrgul internațional dc la Poz
nan. manifestare care a reunit 
6 000 de expozanți din 41 dc 
țări ale lumii. Participarea Re
publicii Socialiste România, 
cohstînd dintr-o expoziție cu 
câi’acter tehnic, s-a bucurat de 
rrfal't succes, fapt ilustrat atit 
d$J numărul mare de vizitatori. 
cit1 și de eficienta sa econo
mică. Pavilionul românesc a 
fost vizitat de circa 200 000 do 
persoane, iar activitatea de ne
gocieri a fost concretizată prin 
încheierea unor importante con
tracte dc import și export.

@ Printr-o dispoziție a nou
lui președinte argentinian, ge
neralul Roberto Levingston, au 
fost eliberați din închisoare 
cinci deținuți politici și. au 
fost anulate ordinele de deten
ție împotriva a trei lideri sin
dicali din Argentina, 
agenția Prensa Latina, 
cei puși în libertate se 
Lucio Garzon Maceda, 
Sindicatului mecanicilor 
tomobile din Cordoba.

Observatorii politici remarcă 
faptul că eliberarea unor lideri 
sindicali reflectă dorința noilor 
autorități de a încerca o conci
liere cu puternicele organizații 
peroniste din Cordoba.

La consfătuire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de pri
etenie și înțelegere reciprocă, 
a avut loc un schimb de păreri 
asupra unor probleme actuale 
privind evoluția situației din 
Europa.

Miniștrii au confirmat convin
gerea guvernelor lor că organi
zarea Conferinței general-euro
pene ar fi o contribuție importan
ta la realizarea destinderii. în
tărirea securității și extinderea 
colaborării pașnice în Europa, 
în legătură cu aceasta, o aten
ție deosebită a fost acordată 
problemelor privind activizarea 
pregătirii Conferinței general-e- 
uropene.

S-a efectuat un schimb de in
formații asupra contactelor și 
consultărilor bilaterale și mul
tilaterale care au avut loc în 
ultimele luni intre statele in
teresate în problemele organi
zării Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa.

Guvernele tarilor reprezen
tate la consfătuire au evidenti
al ecoul larg și, in general, po
zitiv al propunerilor avansate 
la Praga in octombrie 1969. ceea 
ce atestă realismul și viabilita
tea acestor propuneri care răs
pund intereselor înfăptuirii secu
rității și dezvoltării colaborării 
in Europa. Ele au examinat, de 
asemenea, cu atentia cuvenită, 
considerațiile exprimate în a- 
ceastă chestiune de diferite 
părți și au ajuns la concluzia 
că în prezent se creează condi
ții favorabile pentru a trece 
pregătirea Conferinței gene-- 
ral-europene pe baze practice.

A fost subliniat faptul că es-

te de dorit participarea directă 
a statelor Interesate In țoala 
fazele pregătirii și organizării 
Conferinței general-europone In 
formele ce vor fi considerata 
indicate, inclusiv reuniuni pre
gătitoare corespunzătoare alo 
reprezentanților acestor state.

Pornind dc la aceste conside
rente, miniștrii au ajuns la în
țelegere cu privire la următorii 
pași importanți avînd drept 
scop asigurarea convocării, des
fășurării rodnice și succesului 
Conferinței general-europene. 
Ei urmăresc, în special, obține
rea acordului asupra adoptării 
ordinii de zi acceptabile tuturor 
statelor interesate, precum și cu 
privire la metodele de pregăti
re a Conferinței general-euro
pene la care sc poate trece 
deja în viitorul apropiat.

Participanții la consfătuire 
așteaptă ca. în procesul pregă
tirii și organizării conferinței, 
toate statele interesate să acți
oneze într-un spirit de coope
rare în examinarea propuneri
lor constructive, pentru a faci
lita găsirea unor soluții accep
tabile pentru ' " “ ’
la Conferința 
nă.

Miniștrii . au 
rea guvernelor 
în continuare, 
colaborare cu 
scopul promovării 
securității și colaborării pașnice 
pe continentul european.

A fost aprobat, în unamitate, 
un document corespunzător, ca
re va fi adus la cunoștința gu
vernelor tuturor statelor intere
sate.

toți participant!! 
general-europea-

subliniat hotărî»- 
lor de a acționa 
individual și in 

alte tari, fn 
destinderii,

Inundafii

GENEVA 23. — Corespon
dentul Agerpres. Horia Li
man, transmite : Ploile toren
țiale din ultimele zile au 
provocat creșterea apelor în 
mai multe regiuni ale Elve
ției, îndeosebi in partea cen
trală a țării. Astfel, apa la
curilor Thun, Ziirich, Con- 
stanz și a Lacului celor pa
tru cantoane a atins un ni
vel deosebit de ridicat. Situa
ția este agravată de topirea 
zăpezilor. Se semnalează 
inundații în orașele Lucer
ne, Ziirich. Berna ca și în- 
tr-o serie de alte localități. 
Se construiesc diguri pentru 
a preveni efectele topirii ză
pezilor. Circulația unor tre
nuri a fost suspendată.

anunță 
Printre 
află șl 
liderul 

de au

en-• Organizația pacifistă 
gleză „Mișcarea pentru pace în 
Vietnam" a adresat o telegra
mă președintelui Statelor Uni
te, Richard Nixon, în care cere 
retragerea totală a trupelor a- 
mericane din Indochina. Intr-o 
altă telegramă adresată noului 
premier britanic,' Edward He
ath pacifiștii englezi cer gu
vernului să se desolidarizeze 
politica dusă de Washington 
Asia de sud-est.

de 
în

de© Cea de-a 19-a ședință 
lucru a convorbirilor sovieto- 
aniericane pentru limitarea 
cursei înarmărilor strategice a 
avut loc marți, la sediul Am
basadei U.R.S.S. din Viena. In 
absența șefului delegației ame
ricane, Gerard Smith, care sc 
află la Washington pentru con
sultări, delegația S.U.A. a fost 
prezidată de ambasadorul Gra
ham Parsons.

© Todor Jivkov. prim-sccrc- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, a 
avut luni o întrevedere cu Kurt 
Bachmann, președintele Parti
dului Comunist German, care 
se află la odihnă în Bulgaria. 
După cum menționează agen
ția BTA, în timpul întrevederii 
au fost discutate probleme de 
interes comun pentru cele două 
partide.

După lovitura de stat militară

WIOM ÎN [HON

CIUDAD DE MEXICO 23 (A- 
gerpres). — O hotărî re cu pri
vire la modificările actualei 
formule de disputare a campio
natului mondial de fotbal nu 
va putea fi luată mai devreme 
de șase luni, a declarat un pur
tător de cuvint al F.I.F.A., re
prezentanților presei care asis
tă la Congresul forului fotba
listic suprem. Pe de altă parte 
s-a aflat că într-o reuniune ți
nută zilele trecute, ~ 
executiv al F.I.F.A. a studiat o 
propunere.

Comitetul

existînd tendința

ROMA 23 (Agerpres). — Deși 
învinsă in finală, echipa Italiei 
a fost primită la aeroportul 
Fiumicino din Roma de. peste 
15 000 de suporteri care strigau 
..Grazie azzurri111 Se spune că 
nici jucătorii nu se așteptau la 
o primire atit de călduroasă, 
dar clasarea echipei italiene pe 
locul doi este considerată aici 
ca o performanță întrucit de 
32 de ani „Squadra azzurra" nu 
se calificase nici măcar in se
mifinalele Campionatului mon
dial.

PNOM PENH 23 (Agerpres). 
— Ritmul acțiunilor ofensive 
lansate de forțele de rezistență 
populară din Cambodgia împo
triva trupelor generalului Lon 
Noi se menține intens, relatea
ză corespondenții agențiilor de 
presă. Pozițiile deținute de e- 
fectivele militare ale adminis
trației de la Pnom Penh în 
împrejurimile capitalei khmere 
sînt supuse continuu unei pu
ternice presiuni de către for
țele patriotice. In ultimele 24 
dc ore, patrioții au lansat un 
atac de anvergură asupra for
tificațiilor trupelor inamice din 
localitatea Prek Tameak, situa
tă la numai 20 kilometri nord- 
est de Pnom Penh.

In pofida tentativelor între
prinse pină acum, trupele regi
mului Lon Noi nu pot utiliza 
șoseaua ce leagă Pnom Penhul 
cu importantul port Kompong 
Som, centrul petrolifer al țării.

Totodată, pentru a șase>i zi 
consecutiv, în orașul Kompong 
Thorn, aflat la 120 kilometri de 
capitala cambodgiană. se desfă
șoară lupte violente intre deta
șamentele patrioților, care au 
ocupat aproape jumătate din a- 
ceastă localitate, și unități mi
litare inamice.

Agenția France Presse rele
vă că in sectoarele Takeo și 
Kompong Cham au fost sem
nalate noi ciocniri între forțele 
de rezistență populară și efec
tivele militare saigoneze dislo
cate în aceste regiuni.

• Intr-un interviu acordat ziarului „Etumba", ce a- 
pare in Republica Populară Congo, Lucio Lara,* membru 
al Comitetului de conducere al Mișcării pentru eliberarea 
Angolei (MPLA), a arătat că forțele de eliberare și-au ex
tins acțiunile de luptă pe cea mai mare parte a teritoriului 
țării. El a precizat că o șesime din teritoriu se află sub 
controlul total al Mișcării de eliberare. In continuare Lara 
a relevat că trupele colonialiste portugheze utilizează ar
mament și tehnică de luptă primite din partea aliaților lor 
din N.A.T.O. De asemenea, la operațiunile de luptă din 
Angola participă elicoptere și avioane din Republica Sud- 
Africană și Rhodesia.

QUITO 23 (Agrepres). — Du
pă lovitura de stat militară din 
noaptea de duminică spre luni, 
prin care președintele ales al 
Ecuadorului, Jose Maria Velas
co Ibarra, și-a asumat puteri 
dictatorialo cu sprijinul arma
tei, suspendind constituția și 
dizolvînd parlamentul, situația 
la Quito și în celelalte orașe 
ecuadoriene a devenit încorda
tă. Din cuvîntarea radiodifuza
tă luni a președintelui rezultă 
că lovitura dc stat are un ca
racter de dreapta. explicația 
oficială constind in aceea că 
ar fi fost necesară pentru „a 
salva tara din situația în care 
se află în prezent". Ibarra a de
clarat că acțiunea Curții Supre
me a Ecuadorului, în care aceas
ta califică 
nale patru 
economice, 
rogativele 
lui său. El 
timp că marile demonstrații stu
dențești din ultima vreme ar 
periclita stabilitatea regimului. 
Ibarra a suspendat constituția, 
adoptată în 1967. declarînd că 
se vor aplica prevederile consti
tuției ‘
Curtea Supremă, a închis toate 
școlile și ’ 
băncile și instituțiile de credit 
și a ordonat trupelor să ocupe 
sediile principalelor instituții 
publice. Printr-un decret prezi
dențial, s-a instituit embargoul 
asupra tuturor plecărilor din 
tară și controlul asupra tran
zacțiilor financiare cu străină
tatea. Demonstrațiile și orice 
forma de exprimare a atitudi
nilor politice au fost interzise. 
Pe străzile principalelor orașe 
din tară paLrulează subunități 
militare, iar politia a operat 
numeroase arestări. La Quito au 
fost arestate numeroase per
sonalități politice ale o- 
poziției, rectorul și vicerec- 
torul universității, conducă
torii organizațiilor studențești, 
președintele Confederației mun
citorilor ecuadorieni, precum șl 
președintele și o parte din 
membrii Camerei de Comerț șl 
industrie care s-au opus de
cretelor economice ale preșe
dintelui. La Guayaquil, prlncl-

drept neconstituțio- 
decrete prezidențiale 
l-ar fi lipsit de pre- 
exercitării mandatu- 
a pretins în același

din 1946, a dizolvat

universitățile țării,

palul oraș și centrul comercial 
al tarii, au fost arestate 25 de 
persoane. In același timp, au 
fost efectuate percheziții la do
miciliile vicepreședintelui Jor
ge Zavala Baguerizo și al (ostu
lui președinte Carlos Julio Aro- 
semena. ‘ t____
transmit, totodată, că ar fi ■ lost 
emis un mandat de ______
împotriva președintelui senatu
lui, Juan Alfredo Illingworth.

Lovitura de stat militară a 
survenit în momentul în care 
demonstrațiile studențești din 
principalele centre universitare 
ale tării se generalizaseră, iar 
președintele se afla in conflict 
cu Congresul și cu instanța ju
ridica supremă a tării. Organi
zațiile universitare au acuzat 
guvernul ca duce o politica 
contrară intereselor populare, 
de reprimare și intimidare a 
forțelor de stingă. în cursul 
acestor demonstrații, o serie de 
studenti au fost răniți. Numai 
săptămîna trecută, numărul 
studenților răniți s-a ridicat la 
20.

Chiar de la începutul man
datului său, in 1968 președinte
le a intrat în conflict cu Con
gresul care s-a opus proiecte
lor de legi economice prezen
tate, bucurîndu-se de sprijinul 
Camerelor de comerț și indus
trie din Quito și Guayaquil. 
Impunerea acestor proiecte do 
lege sub forma de decrete pre
zidențiale a atras acțiunea 
Curții Supreme, care le-a de
clarat ilegale și contrare consti
tuției.

Jose Maria Velasco Ibarra a 
fost ales prima dată președinte 
al Ecuadorului în anul 1934. 
Deși a mai cîștigat încă de pa
tru ori alegerile prezidențiale, 
el n-a putut exercita decit un 
singur mandat integral — 
1952 pînă tn 1956, — în 
lalto cazuri fiind înlăturat 
la putere prin lovituri de stat 
militare. Agențiile de presă, re- 
dînd opiniile observatorilor, re-! 
marca faptul că Velasco Ibarra1 
nu a prezentat în cadrul carie
rei sale politice o orientară 
proprie, adoptind o atitudine 
oscilantă șl contradictorie.

Agențiile de presă

arestare

dia 
cele- 

de

PERU

Din bilanțul 
tragicului seism

LIMA 23 (Agerpres). — Cu
tremurul de pămînt care a 

avut loc în 31 mai în Peru a 
provocat peste 50 000 de vic
time, peste 20 000 de persoa
ne sint date dispărute, iar 
numărul răniților depășește 
cifra de 130 000. se arată în 
bilanțul prezentat Comisiei 
Economice a O.N.U. de către 
ministrul de externe Peru
vian, generalul Eduardo Mer
cado Jarria. Unele localități 
mari au fost distruse aproa
pe in întregime, populația 
lor pierind.

a
WASHINGTON 23 (Agerpres). — Președin

tele Nixon a semnat legea cu privire la acor
darea dreptului de vot tinerilor începînd de la 
vîrsta de 18 ani și a cerut ministrului justiției, 
John Mitchell, să consulte Curtea Supremă asu
pra constituționalității acestei legi. Un asemenea 
test prealabil, a spus președintele, este esențial 
pentru a se elimina orice dubii asupra legali
tății actului prin carp se modifică censul de 
virstă. Noua lege extinde, de asemenea, actul 
din 1965 cu privire la dreptul de vot al popu
lației de culoare in urma căruia corpul electo
ral american a crescut, în deosebi in statele 
din sudul țării, cu peste 1 milion de alegători.

Coborirea limitei de virstă a alegătorilor ame
ricani de la 21 la 18 ani ridică serioase proble
me pentru partidele republican și democrat care

se tem de posibilitatea „alterării" bazelor lor 
electorale tradiționale prin includerea a circa 11 
milioane de noi alegători. Aceasta explică ia 
bună parte părerile contradictorii exprimate, 
atit in rîndurile congresmenilor, cit și al opi
niei publice americane. Mulți dintre cei care 
sc opun acestei legi, invocind neconstituționa- 
litatea ei, apreciază că ultimele evenimente din 
orașele universitare și ampla mișcare a tine
retului împotriva războiului din Indochina s-ar 
putea reflecta cu deosebită pregnanță în cursul 
alegerilor locale și federale viitoare.

Legea va intra, în vigoare începînd de la 1 
ianuarie 1971. cei 11 milioane de noi alegători 
tineri urmînd să-și exercite dreptul de vot la 
alegerile prezidențiale din 1972;
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