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Industria românească la cota anului
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Consiliului
Macovescu, 
ministrului 
membri ai

comandantul 
prezintă ra- 
sînt intonate

culege sau nu. 
este merituoa- 

asimilată și în 
din municipiu.

s-a înche- 
Șahinșahul 
Reza Pah-

r am uri 
și ra- 

era, la 
situație

miniere din Valea 
fost dotate numai 
an cu 8 640 stîlpi 
și 4 079 grinzi me-

de Miniștri, 
prim-zad- 

afacerilor 
Consiliului

a puterii instalate; 
totul și cu totul 

De remarcat că 78 
producția de ener-

- A 24-a etapă a campionatului di
viziei A de fotbal :

9

David MANIU,
procuror șef al Procuraturii locale Petroșani

Ing. Fr. SILL
Centrala cărbunelui Petroșani
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Jiului:

Jiul — Rapid... o apă și-un 
pămînt
Rezultate tehnice 
Clasamentul 
Etapa viitoare

- La Los Angeles
Asasinii in fața justiției
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Ridicarea nivelului tehnic 
al producției condiționează 
direct realizarea dinamicii 
de extracție prevăzută pen
tru viitorii ani la unitățile 
miniere din bazinul carboni
fer al Văii Jiului In acest 
scop, s-au făcut eforturi în 
vederea măririi capacității 
de producție a minelor vechi 
și s-au născut unități noi, a- 
flate în prezent în plină 
dezvoltare.

Paralel cu creșterea capa
cității de producție, s-au a- 
dus îmbunătățiri tehnologii
lor de lucru, creîndu-se ast
fel condiții pentru mecani
zarea principalelor operații 
din subteran. In acțiunea de 
mecanizare, s-a pus accent, 
în primul rînd, pe operațiile 
cu consum mare de muncă 
la lucrările direct producti
ve, care au o influență deo
sebita asupra productivității 
muncii. Ca o consecință a 
acestui fapt, unitățile au fost 
dotate cu utilaje corespunză
toare, pe faze ale procesului 
tehnologic, a căror utilizare 
a condus la obținerea unor 
indicatori tehnici și econo
mici superiori.

In abataje — nucleul de 
bază al producției în minele 
de cărbuni — modernizarea 
procesului tehnologic — vi
zează metoda de exploatare 
prin extinderea abatajelor 
frontale, susținerea, depila- 
rea cărbunelui în front și 
transportul materialului ex
tras.

In problema susținerii, ex
ploatările 
Jiului au 
în acest 
hidraulici 
talice articulate. Dintre aces
tea, 4 870 stîlpi și 2130 
grinzi provin din producția 
U.U.M.P., ca produse asimi
late în fabricație la finele 
anului 1969. In prezent, 93,6 
la sută din totalul stîlpilor 
existenți în dotarea unități
lor sînt de tip hidraulic, a- 
cest echipăment fiind prac
tic generalizat în Valea Jiu
lui.

Producția medie pe stîlp 
în funcțiune realizată pe 5 
luni în acest an, este de 74,5 
tone față de 68.5 tone obți-

nută în 1969. Producția me
die extrasă dintr-un abataj 
cu front lung susținut me
talic a crescut în acest an cu 
7 la sută.

Folosirea extensivă a stâl
pilor de abataj nu depășeș
te, însă, 70 la sută. Coefi
cientul relativ redus de fo
losire a stîlpilor de abataj 
se explică prin numărul ma
re de stîlpi defecți, a căror 
repunere în stare de funcțio
nare întîrzie din lipsa piese
lor de schimb 
parte 
ționat 
prin 
tipuri
Totodată, trebuie menționat 
faptul că la stîlpii fabricați 
de U.U.M.P. abia în ultima 
lună s-a putut asigura com
pletarea cu instalații 
tribuție aferente.

Creșterea gradului 
lizare a stîlpilor de 
se poate realiza prin între
ținerea și manipularea co
rectă, revizia și repararea în 
timp util a echipamentului, 
respectarea strictă a mono
grafiilor de armare și dota
rea abatajelor, pe eît este 
posibil,>cu stîlpi de același 
tip sau, în ce] mai rău caz. 
de portantă similară spre a 
se evita suprasolicitarea aces
tora și, respectiv, distrugerea 
prematură. Se mai impune 
soluționarea problemei asimi
lării fabricației în țară a 
garniturilor de calitate co
respunzătoare, precum și a 
fabricării pieselor de schimb 
necesare stîlpilor hidraulici, 
ținînd seama de faptul că, 
în prezent, majoritatea stîl
pilor din dotare sî 
proveniți din import.

Mecanizarea tăierii și în
cărcării cărbunelui în abata
je continuă să înregistreze 
progrese față de anii precc- 
denți, deși nivelul dotării și 
tectonica zăcământului limi
tează, la ora actuală, gradul 
de mecanizare la valori rela
tiv mici. Pe 5 luni din a-

O perioadă de timp cu ac
tivitatea paralizată din pri
cina reparațiilor ce se execu
tau, clubul sindicalelor din 
Lupeni și-a redeschis ușile 
pentru toți cei care caută at- 
mosfera-i reconfortantă. Chiar 
și sala destinată jocurilor, a- 
tît de Irecventală, este mai 
primitoare și, indiscutabil, mai 
luminoasă de c'tnd s-a luat 
holărîrea ca turnatul să fie 
prohibit în interior...

Printre noutățile frapante 
se află spectacolul folcloric 
în două părți „Vino-n Valea 
Jiului", la care se lucrează 
asiduu în aceste zile. „Ne 
străduim, afirma Dumitru Fă- 
iniș, directorul clubului, să-l 
definitivăm în toate detaliile 
astfel ca în 6 iulie să pre-

La clubul 
din Lupeni

zentăm premiera. Sperăm că 
va ti pe placul publicului și 
va avea o bună primire. Cor
pul de artiști amatori este 
format din 40 de membri, iar 
spectacolul conceput pe o li
nie folclorică : soliști și grup 
vocal, taraful de muzică 
populară, dansuri, toate unite 
pe o idee conducătoare". Se 
nutresc gînduri generoase cu 
această montare: după spec
tacole în localitate se va în
treprinde un turneu prin Va
lea Jiului. Bineînțeles, totul 
fiind determinat de succesul 
pe care îl va 
Ideea în sine 
să, puțind fi 
alte localități

Faza municipală a festiva
lului județean de muzică u- 
șoară a arătat că la Lupeni 
se află tineri cu certe calități 
muzicale, fapt ce a fost răs
plătit cu un premiu I. Ne 
așteptăm ca acum că aflăm o 
situație superioară în acest 
sens, însă formația clubului 
pare a fi stagnat la același 
trecut nivel.

Intr-un articol mai vechi 
analizam de ce nu participă 
suficient tinerii din Lupeni 
la activitățile organizate .pen
tru ei, de ce munca artistic-

mijloc important pentru 
prevenirea, descoperirea

Recentul proiect de lege pri
vind răspunderea conducerilor 
organizațiilor socialist!» pentru 
gospodărirea mijloacelor mate
riale și bănești, organizarea și 
funcționarea controlului finan
ciar se înscrie în contextul 
preocupărilor mai largi pe ca
re partidul și guvernul nostru 
le manifestă în legătură cu 
perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționa
le, cu creșterea eficienței acti
vității economice.

In condițiile lărgirii atribu
țiilor, ale creșterii competen
ței cadrelor de conducere din 
economie, obligația acestora de 
a asigura un control, sistema
tic al activității de adminis
trare a patrimoniului obștesc 
decurge din rațiuni ținînd de 
cunoașterea și urmărirea per
manentă a modului de gospo
dărire a mijloacelor materiale 
și bănești, de apărare mai e-

ficiontă a proprietății socialiste. 
Referindu-se la finalitatea, 

conținutul și modalitățile de 
executare a acestei obligații, 
proiectul în dezbatere aduce 
o sistematizare nouă a mate
riei reglementate, o mai bună 
economie a textelor și un lim- 

;biij mai clar și mai precis. 
Astfel, plecînd de la finalita
tea lcontrolului, de la rațiunile 
lui preventive și mobilizatoare 
— care constau în respectarea 
legalității, identificarea și mo
bilizarea rezervelor, prevenirea,- 
descoperirea și recuperarea pa
gubelor produse precum și tra
gerea la răspundere a celor vi- 
novați de prejudicierea avutu
lui obștesc — proiectul de le
ge prevede în sarcina cadre
lor de conducere din organi
zațiile socialiste, obligația ge
nerală de a urmări respecta-

Miercuri. dimineața 
iat vizita pe care 
Iranului, Mohammad 
lavi Aryamehr, și împărăteasa 
Farah au făcut-o în țara noas
tră, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale, Ele
na Ceaușescu.

Drumul spre aeroportul Oto- 
pdni cunoaștp o vie animație. 
Este ora nouă și un sfert. Mași
na oficială în care se află con
ducătorii celor două țări, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu și 
Șahinșahul Iranului, 
mad Reza Pahlavi 
mehr, 
rezervată 
peți. Mii 
re presa 
i-au ținut 
rarea vizitei Șahinșahului și a 
împărătesei și le-au adus la 
cunoștință rezultatele fructuoase 
ale întîlnirilor dintre conduceri
le de stat ale României și Iranu
lui, își manifestă satisfacția lor 
pentru contribuția pe care a- 
ceastă a doua vizită a Șahin- 
șahului în țara noastră a 
adus-o la dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Iran, la ex
tinderea cooperării între cele 
două state. Prin urale și ges
turi prietenești, fluturînd stegu- 
lețe, cetățenii capitalei dau glas

Moham-
Reza Pahlavi Arya- 

părăsește reședința 
distinșilor oas- 

de cetățeni, pe ca- 
și radioteleviziunea 
la curent cu desfășu-

sentimentelor unanime de stimă 
și prețuire pe care poporul ro
mân le" nutrește față de poporul 
iranian.

La ceremonia plecării, pe ae
roportul internațional București- 
Otopeni, se află Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ilie Verdeț, prim-vicepreșe- 
dinte al ~ 
George 
junei al 
externe, 
de Stat, ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și or
ganizații obștești, generali șl 
ofițeri superiori. •

Sînt de față Pavel Silard, 
ambasadorul României în Iran, 
precum și Soltan Sanandaji, 
ambasadorul Iranului în Repu
blica Socialistă România și 
membri ai ambasadei.

Pe fațada salonului oficial, 
încadrate de drapelele de stat 
ale României și Iranului, se 
află portretele președintelui 
Consiliului de Stat și Șahinșa- 
hului. Pe două mari panouri 
albastre sînt înscrise urările l 
..Trăiască prietenia româno- 
iraniană!“, .și „Trăiască pacea 
și prietenia între popoare !".

Un trompet anunță sosirea 
pe aeroport, apoi 
gărzii de onoare 
portul. In timp

Imnurile de Stat ale României 
și Iranului, în onoarea înalților 
oaspeți se trag 21 de salvi 
artilerie. împreună 
ședințele Consiliului 
Nicolae Ceaușescu, 
Mohammad Reza Palilavi Ary- 
amehr salută drapelul. Cei doi 
șefi de stat trec apoi în re
vistă garda de onoare.

Șahinșahul Iranului și împă
răteasa Farah își iau rămas 
bun de la șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Bucu
rești și de la persoanele ofi
ciale române aflate la aero
port. Un grup de copii oferă 
suveranilor buchete de flori.

Maiestățile Lor Imperiale, 
Șahinșahul Aryamehr și împă
răteasa Iranului, își iau rămas 
bun de Ia președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușes
cu, și de la soția sa, Elena 
Ceaușescu, de la președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și de la cele
lalte înalte personalități ro
mâne.

Din ușa avionului, Suvera
nul Iranului, răspunde cordial 
saluturilor celor prezenți la ae
roport. La ora 10, avionul de
colează. Pînă la frontieră, a- 
vioane ale 
Republicii 
escortează
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Asemenea celorlalte 
ale economiei naționale 
mura energiei electrice 
23 August 1944, într-o 
precară. Puterea instalată abia
atingea 660 000 kw, fărâmițată 
în centrale electrice mici izo
late, 80 la sută din ele avînd 
puteri sub un megawat, ■ ali- 
mentînd disparat diverse între
prinderi și centre urbane.

în țară exista o singură 
centrală termoelectrică mai im
portantă și anume uzina Groză
vești din București cu o putere 
de 87 MW, și o singură cen
trală hidroelectrică, propriuzi- 
să, la Dobrești, cu o putere de 
16 MW.

Producția de energie electri
că a anului 1944 a fost de nu
mai 1 380 milioane . kwh, ceea 
ce reprezintă doar 2 100 de ore

I

Vacanța 
studenților 

de la I.M.P

de utilizare 
evident, cu 
insuficentă.
Ia sută din 
gie electrică produsă în centra
lele termoelectrice se realiza 
pe bază de combustibil supe
rior (gaze și produse petrolife
re) situație deosebit de neeco
nomică. Rețeaua de intercone
xiune era inexistentă.

Consumul de energie electri
că pe cap de locuitor era de 
aproximativ 75 kWh pe an, ța
ra noastră situîndu-se, sub a- 
cest aspect, pe ultfmele locuri 
în statistica mondială.

După cum este bine cunos
cut, construirea și dezvoltarea 
unei economii moderne mai a- 
les în contextul construcției so
cialiste, nu este posibilă fără o 
bază energetică corespunzătoa-

re. Pornind de la această pre
misă, partidul nostru a acordat, 
încă de la început, o importan
tă deosebită dezvoltării bazei 
energetice și electrificării tării, 
ritmul de dezvoltare al acestui 
sector fiind în permanență su
perior ritmului mediu obținut 
pe ansamblul economiei națio
nale. depășind cu mult ritmuri
le de dezvoltare realizate în 
alte țări.

în cei 26 de ani de la elibe
rare, puterea instalată a crescut 
de circa 9 ori, ajungînd astăzi 
la circa 6 000 000 KW. Puterea 
nou instalată în centrale termo
electrice a fost concentrată în 
unități mari, puternice cum sînt 
cele de la Craiova — 1 000
MW, Luduș — 800 MW și, în 
curs de construcție, la Deva și

k

ltilo. 
re de 

cu pre- 
de Stat, 

Șahinșahul

Forțelor Armate ale 
Socialiste România 

avionul imperial.
Mircea IONESCU 
Gheorghe PREDA

- La E. M. Vulcan :
Nu formalism, ci muncă eficientă, 

concretă
-- Scurt-metraje
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— înalte ordine românești acordate 
unor personalități franceze

— Ajutoare din străinătate

Rovinari ambele în jur de 1 000 
MW.

O dezvoltare deosebită au 
avut-o în acești ani centralele 
hidroelectrice. Amintim amena
jarea aproape integrală a bazi
nului rîblui Bistrița în 13 trep
te însumînd o putere instalată 
de 454 MW, una din amenajă
rile remarcabile din Europa, 
precum și primele 7 trepte ale 
amenajării rîului Argeș, dintre 
care face parte centrala hidro
electrică subterană de la Cor- 
beni — cu o putere instalată de 
220 MW — al cărei baraj, în 
arc cu dublă curbură, de 165 
m înălțime, se situează printre

B Fabrica de motoare elec
trice din Pitești continuă 
să-și lărgească nomenclato
rul. Recent, la secția de mo
toare fracționate au fost asi
milate două noi produse. Este 
vorba de motorul tip EMC, 
pentru echiparea mașinilor 
de calcul și motorul tip 
E.A.-1B, de 12 volți, destinat 
uzinei de tractoare.

La rîndul său, 
secției de motoare 
a asimilat citeva 
produse din seria gabaritică 
de 100 mm. Intre acestea se 
află motoarele de 3 KW pen
tru 1 500 și 3 000 rotații pe 
minut, de 2,2 KW pentru 
1 500 rotații, de 1,5 KW, pen-

colectivul 
asincrone 
tipuri de

Nicolae HANGANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Nu peste mult timp stu
denții care au obținut rezul
tate bune în activitatea pro
fesională și obștească vor 
pleca în tabere studențești la 
munte și la mare. 65 de lo
curi au fost rezervate viito
rilor ingineri mineri în fru
mosul orășel studențesc Cos- 
tinești, una din perlele lito
ralului românesc, Pîrîul Rece 
și Buștenii vor fi gazde os
pitaliere ale celor care îndră
gesc muntele și drumeția.

Alți 30 de studenți vor po
posi la Izvorul Mureșului, în 
tabăra de instructaj organi
zată de U.A.S.R.

m unicii

• Clubul sindicatelor din 
Petrila, organizează în după- 
amiaza zilei de 4 iulie a. c., 
la ora 18, o demonstrație de 
judo, la care sînt invitați să 
asiste toți iubitorii acestui 
frumos sport. In final, for
mația de muzică ușoară de 
aici va susține citeva dintre 
cele mai îndrăgite

Biletele pot fi 
la casa clubului.

melodii, 
procurate

Defectoscopîe cu ultrasunete
o metodăControlul pieselor mari și foarte mari prin ultrasunete devine cu timpul 

din ce în ce mai precisă de d ■minare a unor defecte ce nu pot fi depistate vizibil.
Ca urmare a unui studiu efectuat deX către comisia tehnică, Uzina de utilaj minier 

Petroșani a introdus această nouă metodă de control nedistructiv al pieselor metalice
Pentru obținerea de indicații în privința naturii .și dimensiunilor defectelor de fabri

cație1 ale pieselor a fost nevoie de o pregătire practică și teoretică de specialitate a operatori
lor ce stilizează un complex aparat, defectoscopul, la controlul nedistructiv al materialelor.

Ioan BĂLOI
U.U.M.P.

tru.1 000 rotații, 1,1 KW, pen
tru 750 rotații și de 0,75 KW 
pentru 750 rotații pe minut, 
care vor acționa diferite 
strunguri, freze, mașini de 
găurit și alte mașini-unelte. 
Avînd carcase din siluminiu, 
noile motoare asincrone sînt 
mult mai ușoare decît cele 
cu carcase de fontă, produse 
în alte țări.

Este de remarcat faptul că 
numai în primul semestru al 
acestui an întreprinderea pi- 
teșteană a asimilat și a in
clus în fabricație 60 de noi 
tipuri de motoare, produse 
solicitate atît pe piața inter
nă. cît și în U.R.S.S., Suedia, 
R. P Polonă. R.S.F. Iugosla
via, R. S. Cehoslovacă, R. 
Chineză și în alte țări.

♦
B In portul Constanța a 

costat zilele acestea nava 
românească „Suiina'', care a 
încheiat o călătorie jubilitu 
ră: 20 de ani de navigație, 
în cele 520 de curse pe care 
le-a întreprins, „Suiina", ope
ră a constructorilor de nave 
din Tr. Severin, a purtat cu 
cinste tricolorul românesc pe 
apele Mării Negre și Medite- 
ranei, cărăușind îndeosebi 
spre porturile levantine. Tot 
de acolo s-a înapoiat și de 
data aceasta, cu mărfuri pen
tru țara noastră, încărcate la 
Haifa. (Agerpres)
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E AE RGIA
ELE ( i r i n

Răspundem 
cititorilor

iu rmare din pag. I)

Europa. In
ființă

în dezvoltarea 
a dat posibili- 
energiei elec- 
necesare an- 

naționale

primele cinci din 
această perioadă a luat 
și s-a dezvoltat sistemul ener
getic național, format dintr-o 
întinsă rețea de linii elec
trice de înaltă tensiune 
care leagă intr-un tot uni
tar, centralele electrice și cen
tralele de consum conducerea 
ți dirijarea lot făcîndu-se cu 
ajutorul dispecerului energe
tic national.

-Avansul creat 
bazei energetice 
lalea asigurării 
trice și termice
eamblului economiei 
ți creșterii nivelului de trai al 
populației. Pe această bază s-au 
putut crea industria .aluminiului 
ți dezvolta producția otelului 
electric, chimia și alte ramuri 
ți sectoare ale economiei na
ționale, mari consumatoare de 
energie electrică și termică.

Producerea combinată a ener
gici electrice și a căldurii prin 
iermaficare. în unități amplasate 
Jîngă centrale de consum, a 
permis asigurarea marilor com
binate industriale cu energie 
Io condiții de mare economici
tate, precum și alimentarea cu 
căldură a marilor centre urba
ne.

Creșterea ponderii cărbunelui 
ți reducerea aportului combus
tibililor superiori — gaze șl 
produse petrolifere — a facili
tat aplicarea liniei trasate de 
partid privind valorificarea 
lor superioară, prin petrochi
mie. La aceasta'a contribuit și 
reducerea spectaculoasă — cu 
peste 50 la sută—a consumului 
specific de combustibil conven
țional.

Racordarea la sistemul 
getic național a tuturor 
ier țării, precum și a 
9 100 de sate, adică 69,4
tfi din totalul localităților rura
le. a contribuit substanțial la 
ridicarea nivelului de viată al 
populației. Astăzi, milioane de 
televizoare, aparate de radio, 
mașini de spălat rufe, frigidere 
ți alte aparate electrocasnice 
funcționează în toate colturile 
țării. Ca urmare consumul 
energie electrică pe cap 
locuitor se va cifra în 1970 
jurul a 1 500 kWh pe an.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului în raportul 
său la Congresul al X-lea, un

obiectiv de însemnătate deose
bită al cincinalului viitoț este 
dezvoltarea și diversificarea 
bazei energetice, folosirea ei 
mai rațională. De altfel, ascen
siunea acestei ramuri este im
pusă -de menținerea și pe mai 
departe a unui ritm susținut de 
creștere a întregii economii. în 
acest scop a fost elaborat un 
amplu program pentru perioada 
1971—1980, care se va concre
tiza prin sporirea continuă a 
producției de energie electrică 
și termică, într-un ritm mult 
mai mare fată de celelalte ra
muri industriale, astfel incit să 
se ajungă la o producție de 
55—57 miliarde kWh în 1975 și 
la 80—85 miliarde kWh în 1980. 
Producția de energie termică 
va ajunge în 1975 la un nivel 
de 55—57 milioane gigacaloril, 
ceea ce va însemna o 
de circa 60 la sută fată 
1970.

Pontica energetică în
tivă are ca linie directoare fo
losirea rațională a 
primare ale 
în perioada 
te aportul 
hidro și a
dată cu scăderea ponderii 
drocarb urilor.
cel puțin'35 la sută din puterea 
nou instalată în centralele ter
moelectrice 
gregate de 
mum 50 la 
putere se
trale termoelectrice care 
sesc cărbune, crescînd 
ponderea acestui combustibil în 
producerea energiei electrice.

Perioada 1971—1980 va mar
ca o creștere a ponderii ener
giei 'hidroelectrice prin dezvol
tarea pjjpgramului de amenajări 
hidroenergetice, în cadrul că
ruia se va acorda prioritate a- 
celor amenajări care vor asi
gura folosirea complexă a ape
lor. Astfel, va fi terminată 
dată în funcțiune integral 
drocentrala de la Porțile
Fier, se vor studia posibilități
le amenajării de noi centrale 
hidroelectrice pe Dunăre, _ se 
va termina și va fi dată
funcțiune hidrocentrala de pe 
Lotru și vor fi construite 
hidrocentrale pe rîurile Româ
niei cu potential hidroenergetic 
economic amenajatei!, evaluate 
la o putere de cel puțin 1 200 
MW în perioada 1971—1976 și

care 
intra 

cu 
Pu-

creștere 
de anul

perspec-

resurselor 
tării. în acest sens, 
1970—1980 va. creș- 
cărbunilor, energiei 
celei nucleare, o 

hl-
Pe această linie,

se va obține în a- 
termoficare și niini- 
sută din sporul de 

va instala în cen- 
folo- 

astfel

ener- 
orașe-
peste 

la su

de circa 2 600 MW în perioada 
1976—1’980. în perioada la 
ne referim, România va 
în rîndurile țărilor dotate 
centrale electronucleare.
terea de mii de megawați 
ce se va Instala in centrale e- 
lectronucleare, va . solicita un 
efort deosebit din partea ener- 
geticienilor Tomâni, dacă tinefa 
seama, că o asemenea sarcină 
pune probleme complexe pen
tru orice tară chiar puternic 
industrializată. Paralel cu pro
ducerea energiei electrice, se va 
dezvolta, în mod corespunzător 
și sistemul energetic national. 
Numai în perioada 1971 —1975 
se vor construi peste 2 000 km 
de linii electrice de înaltă tensi
une și circa 20 000 km de linii 
de medie și joasă tensiune. Prac
tic, se va încheia acțiunea de 
electrificare rurală. Realizarea 
acestui vast program de dez
voltare a bazei energetice a 
României implică o serie de 
măsuri de ansamblu privind ri
dicarea neîncetată a nivelului 
tehnic al energeticii românești. 
Se va extinde automatizarea 
complexă a centralelor termo 
și hidroelectrice și va lua am
ploare folosirea calculatoarelor 
electronice în supravegherea șl 
dirijarea funcționării acestora. 
Dispecerul energetic național va 
fi dezvoltat și dotat cu instalații 
moderne de automatică și te
le comandă, astfel incit să asi
gure în condiții optime funcțio
narea sigură și coordonată pe 
tot cuprinsul tării a sistemului 
elec-troenergetic.

• Constantin Vișan. Vul
can. Corespunzător cu pre
vederile Legii nr. 26/1967 și 
precizările date pentru apli
carea ei de către Ministerul 
Muncii, salariații au dreptul 
la concediu de odihnă după 
împlinirea unei vechimi ne
întrerupte de 11 luni în a- 
ceeași unitate.

Cunoscind că în anul 1969 
aveați o vechime de numai 
10 luni la O.C.L. Alimentara, 
drepturile dv. de concediu 
decurg din ianuarie 1970. In 
această situație, în anul 1970 
aveți dreptul la 11 zile con
cediu de odihnă pe anul 
1969 și 15 zile pe anul în 
curs, concediu de care pu
teți beneficia fie o dată, fie 
separat, corespunzător ou ce
rințele producției și intere
sele dv. personale.

DIVIZIA
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Petrolul
Cluj

SPORT • SPORT • SPORT . SPORT

FO BAI Rezultate 
tehnice

C.F.R. — F.C. Argeș 
Steaua — Steagul roșu 
A.S.A. — Dinamo Bacău 
Dinamo Buc. — Farul 
Politehnica — 
Crișul — „U" 
Jiul — Rapid 
U.T.A. — „U"

2—1
0—0
1—1
2— 3
3— 1
2—0
1—1
2—1

1. Rapid 25 13 7 5 35—24 33
2. U.T.A. 24 15 2 7 3^-31 32
3. Steaua # 24 12 5 7 48—27 29
4. Jiul 25 12 4 9 32—28 28
5. Dinamo București 24 12 3 9 42—31 27
6. „U" Craiova 24 10 6 8 31—29 26
7. Dinamo Bacău 24 9 8 7 32—33 26
8. Farul 24 11 3 10 34—33 25
9. F. C. Argeș 24 9 6 9 40—33 24

10 Steagul roșu 24 9 5 10 28—32 23
11. „U“ Cluj 27 7 9 11 33—36 23
12. Petrolul 24 8 6 10 26—29 22
13. C.F.R. 24 8 5 11 20—33 21
14. Politehnica 24 9 2 13 29—30 20
15. Crișul 24 8 4 12 30—38 20
16. A.S.A. Tg. Mureș 25 3 5 17 15—45 11

Etana viitoare (duminică 5 iulie)
U.T.A. — Dinamo București
F. C. Argeș — Politehnica
Steagul roșu — Crișul
Rapid — A.S.A. Tg. Mureș
„U" Craâova — Jiul
Dinamo Bacău — Farul
„U" Cluj — Steaua
Petrolul — C.F.R.

Și 
hi
de

de 
de 
în

în

noi

Modificări în mersul
Mai multi cititori ai ziarului nostru au cerut să fie in

formați cu privire la unele modificări intervenite, pe plan 
local, în mersul trenurilor de călători, intrat în vigoare la 
30 mai a. c.

Solicitând precizări conducerii Agenției de voiaj C.F.R. 
Petroșani ni s-a comunicat că față de prevederile noului 
mers au fost anulate următoarele trenuri de călători :

SPRE LUPENI: trenurile cu plecarea din stația Petro
șani la orele 0,29 și 8,05 și sosirea în Lupeni la 0,51 res
pectiv 8,53;

DE LA LUPENI : trenurile cu plecarea din Lupeni la 
2,09 respectiv 13,19 șî sosirea în Petroșani Ia 2,4» și 13,53;

SPRE ȘI DE LA CRAIOVA : trenul de călători cu 
plecarea din stația Petroșani la orele 14,17 și perechea aces
tuia cu sosirea în Petroșani la orele 14,12.

A mai fost anulată circulația pe distanța Petroșani — 
Pui a trenului de călători cu plecarea din Petroșani la orele 
10,48, precum și perechea acestuia cu sosirea 
la orele 11,35, trenuri care vor fi menținute 
numai pe distanța Pui — Simeria — Pui.

în 
in

Petroșani 
circulație

Începînd cu data de 30 iunie a fost pus
trenul accelerat direct Timișoara — Mangalia (prin Roșiori) 
nr. 128/843 cu sosirea la Mangalia la ora 12.05, tren care 
asigură o bună legătură pentru publicul călător din Valea 
Jiului cu litoralul.

în circulație

D. I.

Rapid... 
o apă și-im pămint
Ga'zonul proaspăt de la sta

dionul Jiul, tuns ca-n palmă, 
a găzduit ieri după-amiază cea 
mai importantă întîlnire a ce
lei de a 24-a etape a campio
natului diviziei A : Jiul — Ra
pid, considerată partidă-derbi. 
De rezultatul ei urma să de
pindă configurația primei ju
mătăți a clasamentului, spori
rea sau diminuarea 
giuleșteniloi- la titlul 
rîvnit de campioană 
Motivele care au atras la acest 
meci un mare număr de spec
tatori — la mijloc de săptă
mână — au fost mai multe. Se 
avea in vedere, in primul rind, 
că evolua în orașul nostru li
derul clasamentului, spectatorii 
vroiau să-i vadă la lucru pe 
viu (nu ca duminică, la tele
vizor) pe patru dintre fotbaliș
tii de elită ai țării — Răduca
nu, Lupeșg.u, Dumitru, Neagu 
— care ne-au reprezentat cu 
succes la „El Mundialul" de la 
Guadalajara; era apoi vorba de 
reîntilniiea cu favoriții noștri 
de la Jiul, într-un meci deose
bit de important, după victo
ria lor categorică de' dumini
că, de la Tg. Mureș, care i-a 
propulsat pe un valoros loc 5 
în clasament; apoi, în fiecare 
supfirtei jiulist mocnea un fier
binte dor de revanșă a Jiului 
asupra Rapidului, pentru în- 
fringerea aceea minimă, dar 
atit de amară, din tur, de pe 
stadionul Republicii. Toate a- 
ceste 
meci 
mic, 
derbi

șanselor 
atit de 
a țării.

argumente prevesteau un 
interesant, frumos, dina- 
demn de calificativul de 
ce i s-a atribuit dinainte 

de către ziarul central de spe
cialitate „Sportul".

Cum 
ceasta 
hai să 
câștige

nu 
ali
ci r- 
me- 
Jiul

a fost in realitate • a- 
partidă ? Păi cam așa : 
ne jucăm, dar să 

nimerii. Nu vrem să 
montăm niște zvonuri care
culau prin oraș înaintea 
ciului, dar partida dintre 
și Rapid numai a derbi de e- 
tapă n-a semănat. S-a jucat la 
întîmplare, nervos, cu greșeli

ale jucătorilor și ale arbitrului 
S. Birăescu din Timișoara, 
inacceptabile nici măcar la me
ciurile de divizia G.

Timp de 45 de minute, cei 
aproape 8 000 de spectatori s-au 
alimentat cu iluzii că doar-doar 
Jiul va declanșa ofensiva pro
misei revanșe asupra giuleștc- 
nilor. In chiar primul minut 
de joc. Ion Constantin ne-a at 
speranța golului dar a tras din 
unghi în uriașul Răducanu ca
re nu ș-a înspăimîntat. Se pă
rea că gazdelor nu le va scăpă 
victoria, mai ales după ce în 
minutele 4, 13, 15, 28 au fost 
atît de aproape de gol. Și to
tuși, repriza s-a încheiat cu 
scor alb.

La reluare, jocul a avut
ceeași desfășurare plictisitoare, 
ba chiar supărătoare prin nu
mărul mare de faulturi, de ra
tări, de pase greșite, de frag
mentări de către fluierul arbi
trului Birăescu. Abia în mi
nutul 58 avea să se producă 
ocazia cea mai mare a Jiului, 
ratată de Ion Constantin, după 
ce în prima repriză tot el ne-a 

ori cu 
Naidin

un

a-

ce în prima repriză tot 
amăgit de mai multe 
speranțe, completat de 
și Li bard i.

Un mare număr de 
tori veniți la pomul lăudat cu 
sacul, începeau să plece cînd 
jocul s-a îndîrjit, spre final, și 
au venit cete -două goluri. Pri
mii au înscris oaspeții, în mi
nutul 
care a 
de la 
minut, 
viorilor s-au terminat, 
și golul lui Naidin care a pus 
capăt unei partide decepționan- 
te. Poate sin tem prea exigeați 
acum, după ce am văzut fotbnl- 
artă la ..El Mundial", dar ne 
așteptam totuși la mai mult de 
la două echipe fruntașe care 
sînt Rapid și Jiul.

La tineret-rezerve, Jiul a în
vins cu scorul de 1—0.

în
80, prin tînărul Adam 
fructificat o pasă ideală 
Neagu. Peste numai un 
cînd îmbrățișările fero- 

a venit

0

fli F.F.A.
In urma

Dumitru GHEONEA 1
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La Los Angeles

NAVOMOmiSM

intră în scenă...Paul Tate

cin oi

mite 
bune

afacere
puțin

confruntări- 
din alte ora- 
doborît mai 
republicane,

Atkins, legate 
asasinate și 
de politie, au 
început orice

a 
li-

cu 
tară

peste 
scri- 

cazul
Air,

simplu 
Spre mie- 
lumea se 
patru in- 
strecurat

fie- 
cla- 
Pro- 
exc-

I

valoa- 
cunoș- 
cu se- 
să fie

p ersoane. A ceea șt 
asemenea, ca fie- 
nu aibă o părere 
asupra 
extrem

afacerii, 
de greu

prezent nrorfino- 
a reușit să evi- 
extrădare emis 
statului Cali-for- 
în închisoarea

13
strada 

perimetrul

I

știe, în ca- 
sportive Jiul

există un 
esti

care „discipolii" și 
„discipolele" îl nu-

unica de a-
— va per- 
în cele mai 
întrecerilor* 

zilele

La 15 iunie, a început în fa
ta Tribunalului din Los Ange
les procesul asasinilor „direcți 
și indirecti" ai lui Sharon Tate, 
una din crimele caTe a șocat 
profund conștiința și așa în
cărcată a agitatului Hollywood. 
Pe banca acuzaților au luat 
loc Charles Manson, șeful unei 
„familii" de hippies, vechi cli
ent al închisorilor, chitarist de 
inspirație „divină", cum îi plă
cea să se numească, falsificator 
și bot de automobile, precum și 
„discipolele" acestuia Susan 
Atkins, Linda Kasabian și Les
lie van Houten. O altă acuzată 
în proces, Patricia Krenwinkel, 
urmează să compară în fața 
Tribunalului în luna august, ea 
fiind disociată în prezent de 
cei-lalti inculpați, deoarece a 
făcut Curții mărturisiri extrem 
de prețioase.

în sfârșit Charles Watson, ul
timul dintre inculpați, un fost 
basebalist, în 
man înveterat, 
te ordinul de 
de procuratura 
nia, rămînînd 
din Motiney (Texas) de un.de 
urmărește cu teamă dezbaterile 
procesului.

împotriva inculpaților sînt re
ținute șapte capete de acuzare, 
între care 
ditare a 
și a altor 
în vila sa 
noapte de 
1969. precum și a soților 
bianca, proprietari ai unor re
țele de magazine „supermar
ket". Fiecare dintre aceste ca
pete de acuzare este suficient 
pentru a-i trimite pe inculpați 
în camera de gazare.

Dar procesul promite să fie 
îndelungat și dificil. Numai ale
gerea juraților constituie o 
procedură extrem de delicată, 
deoarece leqea californiană per
mite apărării și acuzării recu
zarea unui număr de 40 de ju
rați de fiecare, ceea ce face în 
total 80 de 
lege cere, de 
care jurat să 
preconcepută 
ceea ce este 
de nresupus în urma publicită
ții făcute în jurul ei. O altă 
prevedere a legii cere viitorilor 
jurați să fie izolat! de restul 
lumii pe perioada desfășurării 
procesului, fapt care determină 
pe multi din cei chemați să re
fuze a se pronunța asupra vi
novăției acuzaților pentru 
scăpa de, un asemenea „sup!

asasinarea cu prcme- 
actriței Sharon Tate 
patru persoane aflate 
de la Bel Air în acea 
groază de 9 august 

La-

0 Paraschiva Vraciu, Lu
peni. Cercetînd cele semna
late ziarului, conducerea mi
nei Lupeni ne-a informat că 
dispuneți de un spațiu de 
locuit corespunzător cu si
tuația dv. familială.

• Ștefan Szekereș, 
peni. Problemele 
le-ați sesizat 
au fost discutate cu Comite
tul de direcție 
„Viscoza" Lupeni.
discuției a rezultat că mă
surile la care vă referiți au 
fost aplicate în urma u-ălti 
ordin ministerial care a fo$t 
adus la cunoștința salariă- 
ților.

pe
redacției

9 Anonim, Petroșani. Se
sizarea dv. a fost trimisă la 
Direcția de pază civilă con
tractuală Deva care ne infor
mează că din cercetările în
treprinse nu rezultă vinovă
ția celor doi paznici despre 
care ați scris redacției.

ciu". Ținînd cont de această 
procedură, ca și de timpul ne
cesar dezbaterilor propriu-zișe, 
se crede că procesul, chemat să 
facă lumină în această 
tenebroasă, va dura cel 
șase luni.

...9 august 1969. Pe
Cerului, situată în 
vedetelor de la Hollywood, la 
nr. 13, somptuoasa vilă Bel Air 
e luminată „â giorno".

O serată? Un „drug parly* 
cu hașiș și heroină cum se or
ganizează atît de frecvent în 

V.

tîmplare, un nou asasinat mon
struos, purtînd amprentele făp
tașilor crimei de la Bel Air, 
era descoperit, tot în cartierul 
marilor vedete ale Hollywood- 
ului. Victimele, soții Labianca,. 
fuseseră uciși cu aceeași furie 
demențială prin lovituri de cu
țit, iar sîngele împrăștiat 
tot. Pe ușa vilei, ucigașii 
seseră ou singe, ca și în 
masacrului de la vila Bel 
cuvîntul „pigs" (porci).

Ipoteza furtului a fost înlătu
rată de la bun început, deoare
ce victimele nu fuseseră jefu
ite. S-a considerat, de aseme-
i iraw wTBww, vw. w. xauMrnmniign

diversele ritualuri, fummd ha
șiș sau drogîndu-se cu heroină. 
Marea sa experiență acumula
tă în anii de seTviciu i-a per
mis lui Paul Tate să-și dea 
seama că se afla pe drumul 
cel bun. Cu migală și perseve
rentă, el a reconstituit împre
jurările în care s-a comis ori
bila crimă, a stabilit mobilurile 
(d-acă pot fi numite astfel) ce 
au determinat pe autori să uci
dă și a ajuns la concluzia că 
asasinii trebuie să se fi recru
tat din rîndul acestor bande de 
tineri care ucideau și jefuiau 
sistematic, uneori numai din 
pofta dc a distruge.

Dar în sprijinul cercetărilor 
sale și ale poliției a venit to
tuși întâmplarea. Poliția a ares
tat pe un anume Charles Man- 
son, șeful unei bande de hip
pies, pe 
mai ales
meau „Dumnezeu", „Satana", sau 
„Isus", după împrejurări. Ares
tarea sa a dus la destrămarea 
„familiei" de hippies prin în
cetarea „puterii hipnotice" e- 
xercitate de acesta asupra bie
telor sale unelte. Și atunci, una 
din fostele sale admiratoare, 
Susan Atkins, aflată într-o în
chisoare sub acuzația de con
sum de stupefiante, a vorbit 
unei colege de celulă. Ea a 
mărturisit totul despre masacre
le oribile de la vila Bel Air și 
de la locuința soților Labian- 
ca. Iar coleqa de celulă a trans
mis mai departe aceste infor
mații.

Amănuntele dezvăluite 
Susan 
țiplele 
numai 
de l.a
privind autenticitatea 
sirii. La cîteva zile de la des
coperirea adevărului, poliția a 
procedat la arestarea celorlalți 
complici. După mărturisirile 
lui Atkins au urmat cele ale 
Patriciei Krenwinkel. Fa a re
latat cum au ucis fără vreun 
motiv aoarent. din imboldul 
„hionotic" al lui Manson, pe 
co-mpozi'ortil Gary Hinman care 
refuzase să accente 
title 
Tot 
fost 
Air 
soții

lumea marilor vedete avide de 
senzații tari ? Nici una, nici al
ta. Proprietara vilei, cunoscuta 
actriță Sharon Tate (după o lu
nă urma să aducă pe lume un 
copil), chemase pur și 
la ea cîțiva prieteni, 
zul nopții, cînd toată 
pregătea de culcare, 
divizi mascați s-au 
în vilă șî s-au aruncat asupra 
color prezenți ucigindu-i cu lo
vituri de cuțit. Sharon Tate a 
încercat să-i implore s-o lase 
în viată, dar asasinii, aflați par
că sub influența unei puteri 
demonice, au masacrat-o și au 
spânzurat-o de picioare. După 
înfăptuirea crimei, necunoscuții 
au mânjit cu singe pereții și au 
legat victimele în poziții atit 
de nefirești incit senzația de 
macabru era de nesuportat.

A doua zi, politia, alarmată 
de niște vecini, a sosit la lo
cul carnagiului. descoperind 
multiplul asasinat.

La două zile după această în-

nea, că și cuvîntul „pigs" scris 
cu sînge nu era decît un ele
ment de derută, menit să pună 
poliția pe o pistă falsă.

După cercetări 
anchetatorii au ajuns Ia 
zia că aceste asasinate 
comise după un anumit 
iar făptașii ântr-o stare 
lir provocată 
sub influență

minuțioase, 
conclu- 
au fost 

ritual, 
de de- 

de droguri » sau 
hipnotică.

O dată ajunse în acest sta
diu, cercetările au început să 
bată pasul pe loc. Pentru scur
tă durată, Paul Tate, ofițer în 
serviciul fle contraspionaj ame» 
rican, intră în scenă începînd 
cu răbdare propriile-i investi
gații, hotărît să descopere pe 
asasini și să răzbune moartea 
fiicei sale. Deghizat în hippy, 
el s-a strecurat în coloniile ti
nerilor vagabonzi care împîn- 
zesc pămîntul Californiei, tră
ind laolaltă cu ei, practicînd

După cum se 
drul asociației 
Petroșani activează și o sec
ție de navomodelism, cu re
zultate remarcabile pe plan 
național. Sub îndrumarea pa
sionantă și atentă a maestru
lui sportului Leontin Ciortan, 
navomedeliștii din Petroșani 

obținut rezultate deosebit 
valoroase în 

cu colegii lor 
ale țării, au 

multe recorduri 
au ocupat ani la rînd titlul 
de campioni si țării. Acum 
pasionalii acestui frumos 
sport au la dispoziție și -un

concurs pe apă, cu ambarca- I 
țiuni mici, nu 
tare de viteză.

întrecerile se 
ra in limitele 
lui international 
vor consta din 
distincte :
tie. La stand se va 
aspectul, finisajul și

există... limi- 
Diinpotri vă. 

vor desfășu- 
regulamentu- 
NAVIGA și 

două
stand și

probe • 
naviga- I 
aprecia ! 
gradul 

de realizare tehnică a mode
lelor, iar la riaviqație — la * 
care se vor da 5 starturi ; 
(lansări) — cronomctrul va 
decide viteza realizată. Su
ma punctelor înregistrate în 
cele două probe (la naviga- • 
tie se va considera puncta- I

de 
de mul- 

cunoscute 
îndepărtat 
suspiciuni 

mărturi-

jul cel mai bun din cele 5 
lansări) va reprezenta punc
tajul obținut de fiecare con
curent, care-i va stabili po
ziția in clasamentul uH.vi
ctual, iar totalitatea punct' Iot 
acumulate de membrii 
cărei echipe va decide 
samentul final pe echipe, 
ba de navigație se va
cuta pe o pistă circulară. în 
mijlocul lacului 
baston rotativ de care 
leqat modelul cu o coardă d-
otel lunnă de anroape m 
metri, astfel incit o tură com
pletă a modelului să însume
ze 100 metri. Cronometrarea 
se face pe parcursul a 
ture.

Alături do concurenti 
experiență din întreaga
vor evolua si talentatii navn- 
modeliști de la Jiul Pelro- 
șani a căror echipă va avea 
următoarea componență : Le
ontin Ciortan, Tiberiu Kiss și 
Ștefan Pop.

elucubra- 
muzicale ale șefului lor. 

ea a povestit apoi cum au 
asasinați locatarii vilei Bel 
în noaptea de 9 august și 

I atei an ca.
...Acum asasinii și instigatorii 

se află în boxa acuzaților pen
tru a răspunde în fața justiției 
de faptele comise.

I. SOCAC1U

lac corespunzător pentru an
trenamente și organizarea de 
concursuri oficiale.

Așa se face că pentru pri
ma oară în orașul Petroșani 
va avea loc etapa finală a 
campionatului republican de 
navomodelism la clasa mode
lelor celor mai rapide, denu
mite glisoare. Frumoasa ba
ză sportivă de navomodelism 
din Pertosani — 
cest fel în țară 

organizarea 
condiții a

vor avea loc în 
de 3, 4 și 5 iulie a.c., de di
mineața și pînă seara. Se 
vor întrece cei mai buni vite- 
ziști din țară, la clasa hidro- 
glisoare — capacitatea 2,5 
cmc, 5 cmc și 10 cmc și Ia 
clasa aeroglisoare — capaci
tatea 2.5 cmc. Fiecare con
curent își va pune în 
re tot talentul, toate 
tințele sale, în lupta 
cundele, îneît vitezele 
cit mai ridicate. Aici, la acest I
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EFICIENTA, CONCRETA
o situație puțin paradoxală: 

în condițiile asigurării liniei 
de front necesare realizării pla
nului, eliminării numeroaselor 
lacune de aprovizionare cu ma
teriale atît de frecvente cu un 
an în urmă și cu un efectiv de 
muncitori la nivelul sarcinilor 

plan, minei Vulcan a înre- 
gislrat de la începutul anului 
serioase rămineri în urmă, ca
te în ultimele decade, s-au ac
centuat tot mai mult, însumind 
în numai 20 de zile din luna 
iunie, peste 11 mii tone cărbu
ne. Dacă urmărim această ră- 
mînere în urmă pe zone și for
mații de lucru, dacă recurgem 
la o comparație între producti
vitatea muncii și cîștigul reali
zat paradoxul devine și mai e- 
vident. în luna mai brigada lui 
Mihai Sima (de la abataj came
ră), deși a lucrat cu un efectiv 
peste cel planificat nu a reali
zat productivitatea muncii decît 
în proporție de 90,3 la sută. 
Cu toate acestea, cîștigul mi
nerilor a fost cu mult sporit 
față de cîștigurile obținute în 
condiții similare anul trecut 
(120 lei/nost de miner). Brigă
zile conduse de Florea Petrișor 
și Petru Blaj au realizat doar 
■89, respectiv 80 la sută din 
sarcinile de plan ; in schimb, 
au obținut cîștiguri de 101, res
pectiv 91 lei'post de miner. La 
brigăzile lui Popa ș£ Patra din 
zona I, 
zona a 111-a, 
brigăzi de producție sau 
prenStiri. confruntarea între In- 
«lirjj nroductivitătii 
ni salariului duce 
constatări.

Desigur, una din

Calotă si Cioată 
precum și

din 
alte 

de

muncii și 
la aceleași

pîrghiile 
pen care se acționează pentru 
ereșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii o constituie 
îmbunătățirea continuă a sala
riilor, sporirea veniturilor fie
cărei familii. Această măsură, 
In esența căreia vedem un du
blu efect — pe de o 
bunătătirea imediată 
fiilor de viată ale 
muncii prin sporirea 
iar pe de altă parte 
producției prin 
imaterială a fiecărui 
deci asigurarea unor 
îări care vor spori, în 
nvutia națională — 
elocvent principiile 
partidului, preocupările 
pent-u creșterea 
bunăstării poporului, 
prooram elaborat de

parte îm- 
a condi- 
oamenilor 
salariilor, 
creșterea 

cointeresarea 
salariat, 
acumu- 

viitor 
ilustrează 

politicii 
sale 

necontenită a 
Vastul 
partid, 

sporirea zi de zi a producției, 
creșterea eficientei activității e- 
conomice în toate ramurile nu 
sc pot înfăptui fără munca en
tuziastă a întregului popor. De 
aceea, după cum s-a arătat în 
nenumărate rîndUri, mersul nos
tru înainte deninde de mobiliza
rea colectivelor de muncă, de 
capacitatea lor de a spori produc
ția. do receptivitatea muncitori
lor, inomerilor, tehnicienilor la 
chemările organelor de partid 
și de stat. Atît capacitatea de 
muncă cît si priceperea si spi
ritul de Inițiativă nu 
colectivelor noastre de 
fapt dovedit deseori în cursul 
anilor. Pentru valorificarea lor 
este necesar uneori nn nins de 
imobilizare — sarcină care re
vine cti nrecădere orqanelor șl 
«rcaniwtiilor de partid.

Creșterea gradului de coin
teresare materială trebuie să 
constituie un obiectiv de primă 
Importanță în activitatea unor 
comitete de nartid Prin ce mij
loace se realizează această co
interesare, cum se’ preocupă 
organele și organizațiile de par
tid de valorificarea potențialu
lui colectivelor, de mobilizarea 
zonelor, raioanelor, brigăzilor 
In îndeplinirea sarcinilor de 
plan la mina Vulcan, este ceea 
ce ne propunem să analizăm fn 
rîndurile de fată.

Biroul comitetului de partid al 
minei Vulcan și-a propus ca 
In cursul lunii iunie să anali
zeze, în cadrul unei ședințe de 
birou, modul de aplicare a ho
tărîrilor organelor superioare 
de partid în contextul activită
ții unei organizații de bază, șl

anume, aceea a sectorului VIU. 
Secretarul comitetului de par
tid al sectorului, tovarășul Au
rel Brînzău a întocmit în acest 
scop un referat. Tema luată în 
dezbatere ni s-a părut deosebit 
de actuală cunoscind serioase
le rămîneri în urmă înregistra
te la această mină și, mai ales, 
cunoscînd conținutul unora din 
hotărîrile a căror aplicare ur
ma să fie dezbătută : hotărîrca 
comitetului județean de partid 
privind realizarea planului de 
investiții (din care reieșea ne
cesitatea organizării de brigăzi 
care să obțină viteze mari de 
avansare), hotărîrile comitetu
lui municipal de partid privind 
obținerea de economii la mate
rialul lemnos, ciment, metal și 
altele. Referatul prezentat de 
Aurel Brînzău nu a cuprins însă 
esența lucrurilor, a tratat pro
blemele la general, fără a amin
ti, concret, cum s-a preocupat 
biroul organizației de bază de 
înfăptuirea hotărîrilor organelor 
superioare de partid și proprii.

Este adevărat, biroul comite
tului de partid pe mină nu este 
cu totul străin de formalismul 
manifestat în activitatea comi
tetului de partid al sectorului 
VIII, grăitoare fiind în acest 
sens, rezultatele obținute și de 
celelalte zone, raioane și bri
găzi în procesul de producție. 
La nivelul comitetului do partid 
pe mină evidentele hotărîrilor 
sînt tinute la zi, de aici se face 
transmiterea acestora cu opera
tivitate, cu multă conștiinciozi
tate, dar urmărirea aplicării nu 
se mai face în toate 
Altfel 
ciența 
zut în 
ceastă 
cu puțin timp în urmă chiar re
corduri de avansare în galerie, 
astăzi nu mai sînt 
brigăzi care 
avansări de 
ml.

La nivelul 
tid pe mină 
sînt în ordine : 
hotărîrilor, 
transmiterii 
curg din ele. Dar este 

aceste hotărîri să se opreas- 
tocmai înainte de a ajunge 
cei caro le aplică efectiv ? 
ce constă plusul de mobili- 

cu care este dator co-

cazurile, 
nu se explică de ce efî- 
muncii politice a scă- 

ultimul timp, de ce la a- 
mină. unde s-au obtinut

organizate
să realizeze lunar 
100 și peste 100

comitetului de par- 
s-ar părea 

există 
există și 

sarcinilor

că toate 
evidenta 
evidența 
ce de- 
suficient

lipsesc 
muncă

ca 
că 
la 
In
zare 
mitetul de partid al minei — 
pentru creșterea în continuare 
a cointeresării materiale a mun
citorilor, inginerilor, tehnicie
nilor, maiștrilor ? Sc știe că

sarcinile de plan ale minei au 
crescut în ultimii ani, urmînd 
traiectoria ascendentă a întregii 
economii a țării. A crescut oa. 
re, corespunzător, și eiiciența 
muncii politice de mobilizare a 
brigăzilor sub conducerea co
mitetului de partid al minei 
Vulcan? Au fost căutate cau
zele scăderii gradului de coin
teresare materială a unor mun
citori, pentru ca numai astfel, 
cunoscind cauza, să fie preîn- 
tîmpinat efectul — scăderea 
randamentelor ?

Rezultatele obținute în pro
ducție de majoritatea brigăzilor 
minei Vulcan ne îndreptățesc 
să acceptăm un răspuns nega
tiv la toate aceste întrebări. în 
zona I, din cele 18 brigăzi exis
tente, 16 nu au realizat produc
tivitatea muncii planificată ; la 
zona a Il-a, de asemenea, din 
cele 18 brigăzi, 11 sînt cu nor
mele nerealizate, iar la zona a 
IlI-a, din 18 brigăzi, 14 nu și-au 
realizat sarcinile de plan. în 
primele două decade ale lunii 
iunie în condițiile prezenței la 
serviciu a întregului efectiv al 
minei s-au obținut randamente 
în cărbune cu peste 700 kg 
sub plan. Nerealizarea produc
tivității în abataje și pe exploa
tare, la nivelul posturilor pres
tate în primele două decade, 
ne arată o pierdere de produc
ție de aproape 12 000 tone căr
bune. Comitetului de partid al 
orașului Vulcan, comitetului de 
partid-de la exploatarea minieră 
le revin ca sarcină imediată să 
mobilizeze toți factorii pentru 
a crea condiții optime de lucru 
zonelor, raioanelor și brigăzilor 
de mineri, pentru a realiza rit
mic productivitatea muncii, sar
cinile de olan încredințate.

Constatările de față, de la un 
anumit punct, nu anartin 'n ex
clusivitate reporterului. Ele sînt 
o sinteză a concluziilor tovară
șului ing. Gheorghe Feier, se
cretar al comitetului municipal 
de partid, prezent la dezbateri
le ședinței de birou a comite
tului de partid al minei Vulcan. 
Din această sinteză a 
lor se desprinde ca 
de primă importanță 
comitetului de partid 
în fața tuturor

JOI 2 IULIE

orașu-

18,00 eeono-

și fru-18,20

18,10 Cadran international.
19,20

19,30
20,00

/Urmare din pag. 1)
20,30

20,50

21,05

22,00 Viața literară.o.
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 3 IULIE

Poșta TV — Dialog cu 
telespectatorii.

Actualitatea in 
mie.

ani. Deci să 
cu ceea ce

băuse prea 
s-a gindit să 
Cafe-Barul din 
se reconforteze 
Nervos peste

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară : Din v’ața cui- 
tural-artistlcă a 
lui Cluj.

împrospătare
„Dana-64" — reportaj
în portul nou Constan
ța.

I 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejurnalul de seara?

Revederea s-a 
Neplăcută, fj- 

Drăguș.

Din carnetul cu amin
tiri al „Cerbului de 
aur".

Film serial : „Trei prie
teni" — „Otravă la bur
sa neagră".

Mult e dulce 
moașă.

ii“

voie : personalul Cafe-
Barului, nici consumatorii 
pașnici. La reconfortarea lui 
Ion Adăchiței n-a contribuit 
însă cafeaua, ci organele de 
miliție care 
amendă 
scumpă 
venit la

i-au aplicat o 
de 500 lei. Cam 
reconfortare, dar a 
timp.

concluzii- 
o sarcină 
în fața 
al minei, 

comuniștilor 
— mobilizarea intensă a colec
tivelor de 
perarea în 
rămînerilor 
alizarea în 
lor de plan și a angajamente- 

. lor din acest an.

muncă pentru recu- 
cel mai scurt timp a 
în urmă, pentru re- 
întregime a sarcini-

spectaculară și cultural-infor- 
mativă de pe lingă clubul 
lupenean nu se bucurii de a- 
udiență și receptivitate, 
bine, situația este Încă 
a/ă. De ce ? Pentru că, 
mirând și acum planul 
al clubului descoperim 
riabilele ac/iuni legate 
producție, orgaryzate de obi
cei la .mină, indiscutabil 
portune și utile, însă cam în
depărtate — la propriu și la 
iigurat — de esența activită
ții ce ar trebui să pulseze la 
club., La Lupeni, prin grija și 
străduința citorva pasionați 
ai artei, s-au Înființat așa 
numitele „Vineri cultural-ar- 
tistice" care s-au bucurat de 
succes. Se poate constata cu 
ușurință că atitudinea scor
monitoare a celor care lu
crează pe tărim cultural, că
utarea de noi forme, de atra
gere, în care se „toarnă" o 
subst antă cultural-ari istică
de calitate, în acord cu con
știința actuală a omului, es
te răsplătită : publicul accep
tă și asimilează. Nu trebuie 
să se neglijeze o realitate: 
tînărul actual are alte prefe
rințe și alte exigente decît 
cel de acum 10 
ne adresăm Iui 
cere el.

Dar tin suflu 
se face simțit 
se percepe din 
nată viitorului 
cloric, așteptat 
res, din căutările febrile ale 
cineamatorilor care încearcă 
să escaladeze dificultățile ri
dicate de animalic trn aslen- 
tăm ca aceste embrioane sâ 
se transforme - în plante ro
buste..,

Ei 
actu- 
exa- 

lunar 
inva

de

reinviorălor 
la Lupeni. El 
munca destf- 
speetacol-fol- 

cu mult inte-

Nimeni nu controla activi
tatea tîmplarului Ion Dinu 
de Ia preparația Lupeni. Pro- 
fițind de acest lucru, el în
trebuința o bună parte din 
materialul lemnos al între
prinderii pentru lucrări per
sonale. O cantitate aprecia
bilă a transportat-o chiar la 
el acasă, cu gîndul de a o 
expedia în județul Ilfov. Ci
neva totuși a sesizat frauda. 
S-au făcut socotelile pe Ioc, 
constatîndu-se că Ion Dinu 
prejudiciase întreprinderea 
cu suma de 5 442 lei. Instan
ța de judecată n-a stat de 
lemn... Tănase.

Știind sigur că gospodarul 
nu-i acasă, Vasile Drăguș a 
purces într-o vizită la Con
stantin Petresc. Nestingherit 
de nimeni, Vasile a început 
operația de adunare : 1 fîș 
+ 1 haină de piele + 1 ceas 
4- 1 pereche de pantaloni
+ alte „mărunțișuri". Apoi 
a plecat liniștit, fără să spu
nă Ia revedere. Nici n-avea 
cui. Mai fusese Drăguș pe Ia 
miliție și la plecare spusese 
la revedere, 
produs acum, 
rește, pentru

Conștient că 
mult alcool, 
treacă pe Ia 
Petroșani să 
cu o cafea, 
măsură, dorea ca toată lu
mea să-i stea Ia picioare. Ni
meni nu-i putea intra în

___________________________________________

După ce au băut peste mă
sură, Vasile Manole din 
troșani, str. Vasile Roaită 
3/42, Petru Piper, tot 
Petroșani, str. Livezbni 
23/3 și Ion Mocioi, din Pe
trila, str. Republicii nr. 276, 
au trecut Ia... atac. Ce le ie
șea în cale doborau la pă- 
mînt. Nimeni nu Ie sta în 
față. Nici organele de mili
ție. Pentru scandaluri în lo
caluri publice ei au fost 
condamnați la pedepse de 
1—3 luni închisoare. Băutura 

făcut agresivi, băutura 
liniștit.

Rubrică redactată de 
Dumitru GHEONEA 

Ioan DURECI
y
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PROGRAMUL. 1 : 5,08—6,00 
Muzica dimineții: 6.01!—9,36 
Muzică și actualități; 7.00 
Radiojurnal; 9,3C Ateneu | 
9,50 Cintă Alin Norearwj;
10.10 Curs de limba 3panto ’.â:
10.30 Concurențl la Festiva
lul „Cerbul de aur" — Bra
șov 1970; 11,05 Selecțitmi din 
opereta „Vlnt de libert•ta*• 
de Dunaevski; 11,15 Triptic 
simfonic; 11,45 Sfatul mete
cului; 12,00 Din muzica po
poarelor; 12,15 Muzică ușoară 
de Vasile Vasilache: 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13.00 
Radiojurnal; 13,10 Avanpre
mieră cotidiană; 13,22 Inter- 
preți de operă cintă muzică 
ușoară: 13.45 Piese folclorice 
de virtuozitate; 14,00 Calei
doscop muzical; 14,40 Publi
citate radio; 14,50 Ion Făr- 
cașu cintă la fluier și oca
rina; 15,00 Roza vînturilor; 
15,25 Compozitorul săptămî- 
nii; 16,00 Radiojurnal; 16,^0 
Jocuri populare: 16.30 Tri
buna radio;, 16,45 Muzică 
pentru fanfară; 17,05 Pentru 
patrie: 17,35 Muzică popu
lară: 18,10 Revista, economi
că; 18,30 O melodie pe adre
sa dv.; 19.00 Gazeta radio;
19.30 Săptămîna unui melo
man; 20.05 Tableta de seară:
20.10 — 365 de cîntece; 20.20 
Argheziană; 20.25 Zece me
lodii preferate: 
țiune, părinți !;
tra Edmundo 
Moment poetic;
serii — Denise Constantines- 
cu; 22,00 Radiojurnal; 22,20 
Sport; 22,30 Jazz; 23,00 Con
cert de muzică ușoară; 0,03 
—3,00 Estrada nocturnă.

■■că, durata mare a perioadei 
de reparații, explicată par
țial de 
schimb, 
bui să 
ducerii
lor pentru cît mai rapida în
lăturare a lor, în vederea a- 
sigurării unui grad corespun
zător de folosire a mașinilor.

In acest an, unitățile din 
Valea Jiului au fost dotate 
cu încă 3 combine de îna
intare pentru mecanizarea 
tăierii — încărcării la lu- 
-crările în zăcămînt. Indica
torii realizați cu aceste com
bine : productivități de 4-5,8 
me/post și. respectiv. 50-64 
mc/zi și utilaj și viteze de 
120 m/lună, deși nu se si
tuează la nivelul posibilită
ților, pledează pentru extin
derea procedeului și solicită 
din partea unităților o mai 
intensă preocupare pentru fo
losirea din plin a acestor u- 
tilaje la capacitatea lor, prin 
organizarea judicioasă a lu
crului în fronturile dotate 
cu aceste combine și, in a- 
celasi timp, plasarea lor în 
lucrări cu continuitate, unde 
utilajul să poată lucra în 
bune condițiuni.

Eforturile deosebite depu
se în vederea dotării unită
ților cu utilaje moderne de 
mare capacitate, dintre care 
o bună parte se achizițio
nează din import, comportă 
o mare răspundere din par
tea tuturor factorilor în a 
căror grijă este utilizarea 
lor, în sensul că acestea să 
fie folosite cît mai rațional, 
cu maximum de randament 
spre a-și justifica, prin re
zultate superioare și eficien
tă economică, investiția fă
cută.

■
■ cest an s-a extras, cu proce- 
~ deul menționat, o producție de 

260 384 tone, ceea ce repre
zintă un grad de mecaniza
re de 8,32 la sută față de 
4,88 la sută obținut în anul 
precedent.

In dotarea unităților noas
tre există în prezent 11 u- 
tilaje de tăiere al căror grad 
de folosire extensivă a fost 
de 62,5 la sută. Dar, în lu
nile aprilie și mai indicele 
de utilizare a scăzut sub a- 
ceastă valoare și se impune 
o preocupare deosebită din 
partea unităților pentru asi
gurarea continuității în lu
cru a utilajelor de tăiere.

Producția medie pe abataj 
dotat cu combină a fost de 
381 tone/zi, înregistrîndu-se 
în mod frecvent productivi
tăți .de 8—9 tone/post în 
bataj.

Sîntem, încă, deficitari 
ceea ce privește vitezele 
avansare în abatajele cu me
canizare unde, deși s-au ob
ținut rezultate ceva mai bune 
față de anul precedent, rea
lizările sînt nesatisfăcătoare.

Această problemă, precum 
și îndeplinirea programului 
de extindere a mecanizării în 
abataje, constituie o preocu
pare permanentă a conduce
rii C.C.P. și măsurile sta
bilite în acest scop se axea
ză în principal pe :

I lipsa unor piese de 
lacune care vor tre- 
stea în atenția con- 
unităților și a zone-

T. MUSTAȚA

Un nou transport de cărbune

Plîng motoarele
plîng
de scîn- 
confecții 

pentru 
de lemn

Printre grămezi 
duri, fier-beton, 
metalice, ambalaje 
geamuri, tamburi 
pentru cabluri, cupoane de
seînduri și oțel aruncate de-a 
valma, fără nici un discer- 
nămînt, în jurul turnului pu
țului principal de la Dîlja, 
plîng două motoare electrice. 
După urmele de rugină și a 
părților deteriorate se vede 
că plîng cam de mult. Plîng 
după stăpîn bineînțeles, căci, 
chiar dacă au, se cheamă că 
e trecut numai pe hîrtie.

Istoria e cam lungă s-o 
povestim de-a-ntregul. To
tuși... Motorul de acționare a 
liftului de persoane a fost a- 
dus nou-nouț spre a fi mon
tat în turnul puțului de ex
tracție de la Dîlja, descărcat 
fiind do beneficiar (C.C.P.). 
După zile întregi de stat în 
ploaie, un mecanic (deși nu-1 
rugase sau nu-i ceruse ni
meni) l-a acoperit cu niște 
rogojini să-l ferească de in
temperii (..Mă durea sufle
tul nu alta', ne-a spus me
canicul respectiv)... Acum

abia se mai vede motorul 
(săracul I) de sub niște con
fecții metalice, descărcate 
peste el și care i-au mai 

bucată din 
a contacte- 
ploaie însă 
confecțiile, 
care s-au

este gata de expediere de la

Divertisment

pe o temă

de „inovație"

■■

B

■■ în funcție
acestora

■

„îndoit" și cile o 
cutia de ebonită 
lor electrice. De 
nu-1 apără nici 
nici rogojinile 
rupt.

La vreo 30 de metri de 
primul, „soarta11 și-a bătut 
joc (nu alta 1) de un alt mo
tor electric, 
murile. lui 
minune un 
structorilor 
din cadrul
Dîlja. Motorul fusese luat sub 
fprmă de împrumut de la 
mină. Cînd s-a desființat 
circularul, motorul lui elec
tric, a fost adăpostit (cu gri
jă ! ! 1) sub... corul liber. S-or 
gîndi cei care-1 au în păs
trare că-i priește ploaia ? Ori 
cred că 
sporirea 
mii al 
vontual 
ile lor proprii !).

Lonea spre preparația Petrila

Foto : N. GHENA

In coloanele ziarului local nu 
o dată s-a acordat loc dolean
ței publicului consumator de a 
dispune de o unitate unde, la 
o oră mai matinală sau mai 
tîrzie, în pauzele destinate mi
cului dejun să se poată servi 
un meniu frugal. Unii propuneau 
o unitate gen „lacto-vegeta- 
rian", alții, una de tip „ex
pres". Este adevărat că 
există o unitate pe artera noas
tră principală care poartă nr. 
7 dar care, la cele trei mese 
tip „expres" își așteaptă clien- 
ții cu... „nu avem iaurt, lap
tele sau alte produse s-au ter
minat la o jumătate de oră 
după ce le-am primit" etc.

Vineri, 26 iunie, a. c„ la ora 
10. iaurt se găsea berechet; în
să vînzătoarea mi-a șoptit . pe 
un ton discret că nu se poate 
consuma (iaurtul) la fața lo
cului, deoarece „nu avem decît 
linguri și deoarece lingurile 
sînt mari și nu intră în bor- 
oanele de iaurt care au gîtul 
mai strimt". Așadar, renunț la 
iaurt și trec la un alt produs 
— Sana — pe care îl solicit 
cu cîteva cornuri. Vînzătoarea, 
cu același ton amabil caută să 
mă edifice asupra altei „reali
tăți" din domeniul comerțului 
practicat la unitatea implicată. 
„Pentru . Sana plătiți aici, iar 
pentru . cornuri poftiți la : raio
nul celălalt". Alt raion, altă 
coadă, alte minute pierdute din 
timpul și așa drămuit în orele 
dimineții. Mai ieri-alaltăieri la 
raionul la care se vindeau pro
dusele lactate pentru consumul 
pe loc se serveau și cornuri, 
dar iată că in urma unei ..ino
vații". lucrurile s-au ..simplifi- •• 
cat" întru buna deservire a 
stimatului consumator.

Ce să mai zicem ? Asta da 
grijă și solicitudine pentru tim
pul și nevoile cetățeanului !

T. KARPATIAN

■

■
■■

■

■

■■
■

■

a-

in 
de

experien- 
abatajele ■

9 plasarea optimă 
(Urilor;

a fron-

• corelarea justă 
rațiunilor din fluxul 
logic eu aceea de tăiere-în- 
căreare. în scopul reducerii 
timpului de staționare a uti
lajelor de tăiere;

a ope- 
tehno-

Acesta, pe vre- 
bune, slujea de 
circular al con- 
de pe șantierul 
incintei E. M.

astfel contribuie la 
fondului de ocono- 
întreprinderii ? (E-

poate din... economi-

In cadrul legăturilor ar
tistice statornicite între Tea
trul popular din Vîrșeț și 
Teatrul de Stat din Timișoa
ra, între 28 iunie — 1 iulie, 
colectivul teatrului iugoslav 
a întreprins, un turneu în 
mai multe localități din ju
dețul Timiș. Cu acest prilej, 
artiștii iugoslavi au făcut 
cunoscută spectatorilor din 
Timișoara și din comunele 
Diniaș, Sînmartinul sîrbesc 
și Variaș, una din cele mai 
populare piese jucate pe

scena teatrului din Vîrșeț 
— comedia „Popa Cira și 
Popa Spira" de Stevan Sre- 
mac.

în semn de solidaritate 
frățească cu poporul nos
tru, greu încercat de recen
tele calamități, direcțiunea 
teatrului din Vîrșeț a anun
țat depunerea tuturor sume
lor bănești realizate în a- 
cest turneu la fondul de 
refacere a zonelor calami
tate.

(Agerpres)

miniere

H folosirea rațională a u- 
tilajelor de tăiere prin ma
nipularea, întreținerea și re
pararea în timp util;

9 organizarea corespunză
toare a brigăzilor și a lu
crului în abataj în scopul 
realizării ciclului de ope
rații;

9 respectarea cu strictețe 
a programelor de introducere 
a noilor utilaje, 
de achiziționarea 
din import;
• generalizarea 

ței acumulate în
cu realizări deosebite.

La lucrările miniere de 
înaintare, pînă la finele cinu
lui, se scontează o creștere 
cu peste 100 la sută a volu
mului încărcat mecanic. Cele 
64 mașini existente în dota
rea exploatărilor
din Valea Jiului au fost fo
losite intr-un grad de 64,1 

sută, coeficient care între- 
prcvederile normativului 
vigoare privind numărul 
mașini admis în rezervă 

reparație, funcție de par
cul din dotare, ținînd seama 
de dispersia mașinilor pe u- 
nități.

In ceea ce privește aradul 
de utilizare intensivă al ma
șinilor de încărcat, se <-on- 
stată o îmbunătățire în a- 
cest an de la 21,6 mc/mașină zi 
în 1969 la 22,6. Pe unități a- 
cest indicator variază de la 
17 la 32,6 mc/zi, cele mai 
slabe realizări înregistrîndu- 
se la Lonea, Petrila, Ani- 
noasa, Vulcan. Ca deficiențe 
în folosirea mașinilor de în
cărcat semnalăm lipsa de 
continuitate în lucru cu ma
șini, nerespectarea graficelor 
privind programarea folosirii 
mașinilor pe locuri de mun-

la 
ce 
în 
de 
Și

■

■

■

■

■■■
■■■

rea

21,00 Aten-
21,20 Orcheș-
Ross; 21,30
21,35 Solista

l

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Bănuiala (2—5 iulie); 
Republica; Testamentul dr. 
Mabuse (2—5 iulie); PETRI
LA : Omul, orgoliul, vendeta 
(1—3 iulie); LONEA - 7
Noiembrie: Contemporanul
tău, seriile I și II (2—4 iulie); 
Minerul : Femeia îndărătni
că (2—5 iulie): ANINOASA : 
Baltagul (5—6 iulie); VUL
CAN : Noapte cu ceață (2—5 
iulie).

*

CONTROLUL PROPRIU
(Urmare din pag. 1)

dispozițiilor legale in vi
goare privind recepția și auto- 
recepția materiilor, materiale
lor și produselor, depozitarea, 
conservarea și manipularea mij
loacelor materiale, în așa fel, 
ineît să se prevină distrugerea, 
degradarea sau risipa lor, an
gajarea și promovarea persona
lului corespunzător pentru 
funcțiile legate de gestionarea 
și controlul mijloacelor mate
riale și bănești, organizarea e- 
vidențelor tehnic-operative și 
contabile, păstrarea, manipu
larea și folosirea cu grijă a 
formularelor cu regim special, 
organizarea sistemului de pază 
a locurilor de depozitare a bu
nurilor de orice fel și organi
zarea cu regularitate a opera
țiilor de inventariere.

Referitor la conținutul obli
gației de control și la caracte
rul său preventiv trebuie să 
scoatem în evidență importan
ța prevederilor sus-menționate. 
Intr-adevăr, generalizarea prac
ticii de urmărire penală și a 
celei de judecată relevă ade-

vărul incontestabil că atît sta
rea infracțională cît și situa
ția necorespunzătoare determi
nată de pagubele ce se mai 
produc în domeniul avutului 
obștesc, se explică tocmai prin 
încălcarea obligațiilor legale e- 
numerate mai sus. In fiecare 
caz de prejudiciere a avutului 
unității, se pot întîlni una sau 
mai multe asemenea încălcări 
de lege ; angajarea unor cadre 
gestionare necorespunzătoare, 
întocmirea și circulația defec
tuoasă a documentelor prima
re. paza necorespunzătoare, re
cepția superficială făcută, ne
glijarea documentelor de evi
dență cu regim special ș. a. 
Aceste încălcări constituie con
dițiile care favorizează produ
cerea de pagube provenite din 
sustrageri și neglijență, mai 
ales în unitățile comerțului de 
stat. Este de acum demonstrat 
că, o conștiință dușmănoasă 
sau înapoiată, provocatoare de 
acte antisociale păgubitoare 
pentru avutul obștesc, n-ar pu
te-a să le comită dacă în uni
tatea respectivă ar fi asigurat 
un climat de strictă legalitate

cu privire 
amintite și 
controlului 
zațiilor socialiste. De aceea, pe 
bună dreptate legea în cauză 
se ocupă pe larg de aceste o- 
bligații, scoțînd totodată în e- 
vidență, necesitatea controlului 
financiar preventiv. Cu privire 
la acest control este important 
să arătăm că menirea lui — a- 
ceea de a opri, înainte de a se 
efectua operațiile nelegale, ne
reale și neeconomicoase — nu 
poate fi realizată dacă aseme
nea analize periodice continuă 
a fi doar formale. Experiența 
a demonstrat că multe pagube 
și infracțiuni contra avutului 
obștesc ar fi fost evitate dacă 
exercitarea controlului finan
ciar preventiv s-ar fi făcut cu 
simț de răspundere. De aceea, 
în cadrul atribuțiilor sale pe 
această linie, conducătorul u- 
nității are obligația legală de 
a exercita un control direct a- 
supra tuturor compartimentelor 
în subordine și inopinat la lo
curile unde 
vehiculează 
ale unității;

la obligațiile legale 
care fac obiectul 
propriu al organi-

șe păstrează și se 
valorile materiale 
să stabilească pen-

«

tru fiecare cadru cu funcție de 
conducere din subordine atri
buțiile de control operativ; să 
organizeze controlul financiar 
preventiv și să dezvolte auto
controlul salariaților în așa fel 
îneît să se poată preîntîmpina 
orice daună; iar dacă aceasta, 
totuși s-a produs, să facă po
sibilă descoperirea ei imediată, 
înainte ca pabuga să ajungă 
— așa cum se observă, in ul
timul timp, la unele unități ale 
O.C.L. industrial Petroșani — 
la valori mari de zeci dc mii 
de lei.

Trebuie să se înțeleagă că 
numai prin respecterea strictă 
a disciplinei financiare și de 
plan, prin asigurarea unui cli
mat de strictă legalitate în or
ganizațiile 
tarea unui 
xigent din 
dublat de 
jaților,
tului obstesc 
eficiență.
mai importantă ce s« d«-*o:io- 
de din proiectul de lege, supun 
actualmente dezbaterii publice.

socialiste și ex^rcl- 
control ferm și e- 

partea conducerilor, 
autocontrolul ang®- 

funcția apărării avn- 
capătă conținut si 

Este eoTiaruzia ce»
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A
înalte ordine românești 

acordate unor personalități 
franceze

PARIS 1. — Corespondentul Agerpres, Georges Doseai, 
transmite : In numele președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, ambasadorul României la Paris, Con
stantin Flitan, o remis miercuri înalte ordine ale țării 
noastre acordate cu prilejul vizitei în Franța a șefului 
statului român, unor personalități ale vieții publice fran
ceze pentru contribuția lor la dezvoltarea relațiilor și 
cooperării dintre Franța și România. Cu ocazia acestei 
ceremonii, ambasadorul României a oferit o recepție în 
onoarea celor distinși.

Ajutoare din străinătate
Firmele italiene „Fonderia 

Cerrese" și „Novarese" — Bo
logna au donat cite 1000 000 
lire italiene fiecare; firma 
„Soicarni" — Milano a donat 
630 000 lire italiene, firmele 
„Legnami" — Marino și „Te- 
leco“. — Bologna au donat cite 
500 000 lire italiene fiecare, iar 
firmele „Axel“ — Bologna, 
„Fnatelll Delfino1* — Roma și 
„Tecnitalia" — Florența au do- 
naț, în total, 600 000 lire italie
ne.' Alte firme și diverși cetă
țeni italieni au donat 390 000 
lire italiene.

Asociația pictorilor amatori 
din Japonia, scriitorul Matsu- 
taro Kawaguchi și mai mulți 
cetățeni japonezi au donat, în 
total, 286 264 yeni.

Organizația adventistă din 
R. F. a Germaniei a depus la 
Timișoara 9 tone îmbrăcămin
te, alimente.

Organizația adventistă din 
Austria a trimis 10 550 kg îm
brăcăminte și pături.

Fundația ..Apel la conștiință" 
din New York, exprimînd în- 
tr-o scrisoare adresată preșe

Semnarea convenției 
consulare dintre 

România și Belgia
Miercuri, la Ministerul Afa

cerilor Externe a fost semnată 
Convenția consulară dintre Re
publica Socialistă România și 
Regatul Belgiei.

Din partea română, documen
tul a fost semnat de Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, iar din 
partea belgiană de Jan Adria- 
enssen, ambasadorul acestei 
țări la București.

In alocuțiunile rostite. cu a- 
cest prilej, cei doi demnitari

Deschiderea Congresului al 11-lea 
al P. C. din Japonia

TOKIO 1. — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : La Tokio s-au deschis 
miercuri lucrările celui de-al 
11-lea Congres al Partidului 
Comunist din Japonia. Congre
sul reunește 947 de delegați din 
întreaga țară, precum și 26 de 
invitați ai unor organizații de
mocratice japoneze și adminis
trații locale, între care T. Se- 
naga, președintele Partidului 
Poporului din Okinawa, Ryo- 
kichi Minobe, guvernatorul o- 
rașului Tokio, Torazo Ninaga- 
wa, guvernatorul Prefecturii 
Kyoto, S. Ogawa, vicepreședin
te al Sohyo.

Sesiunea Seimului
R. P. Polone

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — 
în cursul ședinței din sesiunea 
de primăvară a Seimului R. P. 
Polone, la propunerea premie
rului Jozef Cyrankiewicz, a fost 
eliberat din funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri Marian Olewinski. De 

K. P. BULGARIA : Mina de cărbune la suprafață „Tra janove 1" face parte din pro
iectul complexului industrial „Maritza-Iztok". Cărbunele produs aici este prelucrat în uzina 
de brichetare. . . „

In foto : Excavarea cărbunelui și transportarea lui în vagoneți, spre uzina.

dintelui Consiliului de Stat al 
României compasiunea față de 
marile pagube suferite de țara 
noastră în urma calamităților 
naturale, anunță donarea sumei 
de 2 500 dolari în fondul de 
ajutorare a zonelor sinistrate.

Direcțiunea Societății Trane, 
din Franța, a donat suma de 
zece mii de franci francezi și 
asigură poporul român, atît de 
greu încercat de această tra
gedie, de simpatia sa profundă.

Vladimir și . Elvira Clain 
Stefanelli, din Washington, do
nează prin Crucea Roșie suma 
de două sute dolari.

Domingo Tavella, din La 
Plata, provincia Buenos Aires, 
Argentina, trimite suma de 300 
de pesos, ajutor pentru zonele 
calamitate.

Kennet+i Jowitt, asistent la 
catedra de științe politice a 
Universității din California, 
Berkeley, cu soția trimite o con
tribuție de 50 de dolari Ia fon
dul de ajutorare exprimînd afec
țiune pentru poporul și națiunea 
română.

(Agerpres)

au subliniat importanța Con
venției consulare pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie 
dintre România și Belgia, pen
tru lărgirea cadrului juridic al 
raporturilor bilaterale.

La solemnitate au fost pre- 
zenți Sever Georgescu, adjunct 
al procurorului general, func
ționari superiori din M.A.E. și 
Ministrul Justiției, precum și 
membri ai ambasadei belgiene, 
și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de președintele Partidu
lui Comunist din Japonia, San- 
zo Nosaka.

Kenji Miyamoto, secretar ge
neral al partidului, a prezen
tat apoi raportul C.C. al P.C. 
Japonez cu privire la activita
tea partidului între cele două 
congrese.

Pe ordinea de zi a lucrărilor 
se află, de asemenea, raportul 
Comisiei centrale de control, 
dezbaterea unor amendamente 
la statutul partidului, precum 
și alegerea noilor organe con
ducătoare.

asemenea, patru miniștri, care 
dețineau portofoliile unor mi
nistere economice, au fost în- 
locuiți. Mieczyslaw Jagieski și 
Stanislaw Koczolek au fost nu
miți vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone.

I

VIAȚA IJțȚERNAJJONALÂ
Situația din Irlanda de Nord

BELFAST 1 (Agerpres). — 
Parlamentul Irlandei de nord 
a dezbătut într-o ședință spe
cială, în cursul nopții de marți 
spre miercuri, noile legi ce vor 
trebui să ducă la restabilirea 
calmului pe teritoriul Ulsteru- 
lui. Aceste legi, prevăd, între 
altele, condamnarea la mini
mum șase luni închisoare a ce
lor care provoacă dezordine, la 
minimum cinci ani a celor care 
folosesc substanțe explozive, și 
pedepsirea cu închisoarea și cu 
amenzi, a celor care recurg la 
amenințări, insulte sau alte a- 
buzuri în locurile publice. Noile 
legi se vor menține atîta timp 
cit va dura actuala stare ex
cepțională în Irlanda de Nord.

In același timp, la Belfast 
au avut loc primele convor
biri între Reginald Maudling. 
ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, și premierul 
nord-irlandez James Chichester- 
Clark. Maudling, care este pri
mul membru al noului guvern 
conservator sosit în Ulster, a

Expoziție 
de produse 

farmaceutice 
românești 
la Berlin

BERLIN 1. — Corespon
dentul Agerpres, Ștefan De- 
ju, transmite i La sediul Re
prezentanței economice a Ro
mâniei la Berlin a fost orga
nizată o expoziție de produ
se farmaceutice românești. 
Expoziția a fost vizitată de 
Max Sefrin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și mi
nistrul sănătății al R. D. 
Germane, care a examinat 
exponatele prezentate și a 
subliniat utilitatea importului 
de produse farmaceutice ro
mânești și a unei colaborări 
și cooperări în această ra
mură industrială.

Oaspetele a fost întîmpinat 
de ambasadorul României, 
Nicolae Ghenea, și de spe
cialiști români.

Specialiștii din R. D. Ger
mană care au vizitat expozi
ția au manifestat, de aseme
nea, un viu interes față de 
produsele românești.

Referitor la 
campania 

electorală din 
R. P. Albania

TIRANA 1 (Agerpres). — 
La Tirana a avut loc o reu
niune a Consiliului General 
al Frontului Democratic al 
R. P. Albania consacrată ale
gerilor de deputați în Adu
narea Populară, în consiliile 
populare de judecători și 
asesori în toate instanțele șl 
care vor avea loc la 20 sep
tembrie a.c. Lucrările reuni
unii au fost conduse de Enver 
Hodja, președintele Consiliu
lui General al Frontului De
mocratic. Ramiz Alia, vice
președinte al Consiliului Ge
neral, a prezentat un raport 
cu privire la sarcinile ce 
revin -Frontului în campania 
electorală.

Reuniunea a adoptat ape
lul Consiliului General al 
Frontului Democratic al R. P. 
Albania adresat poporului al
banez cu ocazia alegerilor. 

făcut marți o declarație în ca
re a subliniat că „restaurarea 
ordiriei în Irlanda de Nord se 
va afla pe primul loc în agen
da de lucru a cabinetului bri- 
tanic“. După întrevederile sale 
cu miniștrii din guvernul local 
și cu membri ai Parlamentului 
nord-irlandez aparținînd comu
nităților religioase protestante 
și catolice nu a fost dat pu
blicității nici un - comunicat.

Noi manifestații, dar de mai 
mică amploare, au avut loc la 
Belfast în noaptea de marți 
spre miercuri. Trupele brita
nice au utilizat gaze pentru a-i 
împrăștia pe demonstranți în 
zona estică a orașului.' Ulti
mele lupte de stradă au coin
cis cu sosirea ministrului de 
interne britanic. Parlamentarii 
protestanți l-au avertizat pe 
Maudling că dacă va încerca 
să interzică parăzile programa
te pentru 12 și 13 iulie — cu 
prilejul împlinirii a 300 de ani 
de la cucerirea Irlandei de 
Nord de către Guillaume d’O-

ÎN SENA 101 HIEIIIC»
WASHINGTON 1 (Agerpres). 

— Senatul american a apro
bat marți, cu 58 de voturi pen
tru și 37 contra, cunoscutul 
amendament „Cooper-Church", 
care blochează orice fonduri 
ce ar urma să fie folosite, du
pă dată de 30 iunie la finan
țarea prezenței îri continuare 
a trupelor americane în Cam
bodgia și a acțiunilor lor în 
această țară. Amendamentul 
care a fost adus legii privind 
creditele militare interzice 
menținerea de trupe americane 
în Cambodgia, sprijinirea di
rectă sau indirectă a forțelor 
regimului de la Pnom Penh de 
către armata americană, finan
țarea operațiilor militare pe 
care le-ar întreprinde în Cam
bodgia aliații S.U.A. — Thai
landa, Coreea de sud sau Viet
namul de sud — precum și 
orice sprijin aerian pentru tru
pele cambodgiene.

Votul din Senat a intervenit 
după șapte săptămîni de dez
bateri în jurul unor contra- 
amendamente avansate de par
tizanii politicii Administrației 
și care căutau să golească de 
conținut prevederile amenda
mentului Cooper-Church' „De.ji 
acest amendament urmeăzâ sa 
fie dezbătut și de Camera Re
prezentanților, unde adversarii 
săi ar putea să-i aducă modifi
cări care să-i atenueze preve
derile, adoptarea sa de către

Ostilitățile din Cambodgia
PNOM PENH 1 (Agerpres). 

— în ultimele 24 de ore forțele 
de rezistență populară din Cam
bodgia au lansat un puternic 
atac cu mortiere asupra poziții
lor deținute de trupele genera
lului Lon Noi în localitatea 
Neak Leung, situată la 48 kilo
metri sud-est de Pnom Penh, 
pe șoseaua ce unește capitala 
khmeră cu Saigonul. Lupte între 
detașamente ale patrioților și 
unități militare inamice au fost 
semnalate de asemenea, în pro
vincia Siem Reap. Potrivit rela
tărilor corespondenților agen
țiilor de presă, avioane saigo- 
neze și ale forțelor regimului de

Franța — nrima tara

PARIS 1 (Agerpres). — 
Franța este prima țară 
vest-europeană care reprimă 
prin lege pirateria aeriană. 
Adunarea Națională Fțance- 
ză a adoptat marți o lege 
care sancționează asemenea 
acțiuni. Potrivit legii, persoa
na care va deturna în Fran
ța un avion va fi pe-, 
depsită cu închisoare între 5 
și 10 ani. în cazul în care 
deturnările se vor solda cu 
răniri, pedeapsa poate ajunge 
pînă la 20 de ani închisoare, 
iar dacă se ' înregistrează șl 
morți se va aplica pedeapsa 
cu închisoarea pe viată.

Noi asasinate 
politice 

în Republica 
Dominicană

SANTO DOMINGO 1 (A- 
gerpres). — în Republica Do
minicană s-au înregistrat în 
ultimele zile noi asasinate 
politice. Au fost ucise șase 
persoane, printre care doi 
studenți și un ofițer în re
zervă. Poliția, care, potrivit 
agenției U.P.I., se află în 
spatele a cel puțin două din 
asasinatele comise, a declarat 
că „a reținut 35 de persoane 
considerate suspecte". 

range, moment care a instaurat 
dominația protestantă în Ulster 
— s-ar putea să aibă loc noi 
demonstrații și ciocniri în rîn- 
durile populației. In vederea 
prevenirii unor viitoare inci
dente, la Londra s-a hotărît tri
miterea de noi trupe britanice 
în Irlanda de Nord. Astfel, ce
lor 9 000 de soldați englezi li 
s-au adăugat marți alți 1500 și 
sînt așteptați să sosească la 
Belfast încă 1 000.

Pe de altă parte, din Dublin 
se anunță că Parlamentul Re
publicii Irlanda a analizat 
marți seara ultimele evenimen
te din Irlanda de Nord. Pre
mierul Republicii Irlanda, Jack 
Lynch, a declarat cu acest pri
lej că în provincia britanică 
Ulster „situația este deosebit 
de gravă11. El a dat, de ase
menea, asigurări parlamentului 
că „guvernul este în stare să 
mențină securitatea instituțiilor 
de stat" din Republica Irlanda 
și că aici nu vor avea loc tul
burări de genul celor din Ir
landa de Nord.

Senat este considerată de ziarul 
„New York Times" drept o ac
țiune care „reafirmă rolul 
constituțional al Congresului de 
a angaja trupele americane în 
acțiuni peste graniță",

O
WASHINGTON 1 (Agerpres). 

— Senatul S.U.A. a adoptat 
marți un amendament prin ca-' 
re refuză să aprobe finanțarea 
transportării gazelor de luptă 
de la bazele din Okinawa în 
Statele Unite. In același timp, 
a fost autorizată numai finan
țarea operațiilor de distrugere 
a acestor gaze sau de detoxifi- 
care a lor. Senatorul Mike Gra
vei a declarat că sensul amen- 
damental este acela de a de
termina Pentagonul să distrugă 
aceste gaze și să nu expună 
populația la accidente în cazul 
transportării lor din Okinawa 
în Statele Unite.

După cum se știe, la bazele 
din Okinawa sînt depozitate 
aproximativ 27 000 tone de ga
ze de luptă. Pentagonul a ho
tărît să transporte aceste gaze 
în locuri special amenajate din 
Statele Unite, hotărîre luată în 
urma protestelor și nemulțumi
rilor exprimate de opinia pu
blică și autoritățile japoneze 
după ce existența acestor de
pozite a devenit cunoscută.

la Pnom Penh au efectuat raiduri 
în această zonă, pentru a veni 
în sprijinul efectivelor lor mili
tare dislocate în regiunea Siem 
Reap.

★
PHENIAN 1 (Agerpres). — 

Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Național Unit din Cam
bodgia, și-a încheiat vizita în 
R.P.D. Coreeană — informează 
agenția ACTC.

înainte de plecarea din Phe
nian, Norodom Sianuk a avut o 
convorbire cu Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, preșe
dintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene.

©
PHFNIAN I (Agerpres). — 

Norodom Sianuk, șeful statului

HANOI 1 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al R. D. Vietnam — anunță agenția 
V.N.A. — a condamnat atacarea la 26 iunie de către avia
ția americană a satului Huong Lap, precum și bombarda
mentul efectuat la aceeași dată de artileria americană asu
pra satului Vinh Son — localități situate în partea de nord 
a zonei demilitarizate din Vietnam. Purtătorul de cuvînt 
a cerut ca S.U.A. să înceteze toate acțiunile care încalcă 
suveranitatea R. D. Vietnam.

Acțiuni ofensive
ale patrioților sud-vietnamezi Orașul argentinian Rosario 

sub controlul armatei
SAIGON 1 (Agepres). — în 

zorii zilei de miercuri, forțele 
patriotice din Vietnamul de 
sud au atacat o tabără militară 
saigoneză amplasată în delta 
Mekongului. Totodată, patrioții 
au bombardat cu mortiere in
stalațiile miltare deținute de 
trupele inamice în localitatea 
Tinh Bien. situată la aproxima
tiv 108 kilometri sud-vest de 
Saigon. Ciocniri între forțele 
patriotice și efective mili
tare saigoneze au fost sem
nalate, de asemenea, în apro
pierea orașului Tri Ton, din 
provincia Chau Doc.’

în cursul nopții de marți spre 
mercuri, raidurile avioanelor a- 
mericane „B-52" au fost con
centrate în Delta Mekongului 
— relatează corespondentul a- 
genției United Press Interna
tional.

• „Zenaida Palii a cucerit 
auditoriul cu vocea ei minuna
tă și măiestria interpretării ro
lurilor", a declarat dirijorul 
teatrului de operă din Dușanbe, 
Ibodullo Abadullaev, referindu- 
se la evoluția artistei române 
pe scena lirică din capitala 
R.S.S. Tadjikistan.

Zenaida Palii se ailă în Uni
unea Sovietică de la 10 iunie, 
cind a sosit Ia Moscova pentru 
a participa la lucrările juriului 
concursului Ceaikovski,

• Salariații serviciilor tele
fonice și telegrafice din Italia 
au declarat miercuri o grevă 
pe termen nedefinit. Sînt afec
tate în special comunicațiile cu 
țările din Africa și din Orien
tul Apropiat.

• Cu prilejul încheierii bie
nalei internaționale de artă 
grafică de la Florenfa, la Pa
lazzo Vecchio a avut Ioc ce
remonia premierii unor lucrări 
expuse, tn prezenta autorităților 
locale și a unor membri ai cor
pului diplomatic, acreditați la 
Roma, a numeroși artiști plas
tici și unui public de speciali
tate, Sergio Camerani, președin
tele Uniunii culturale florenti
ne a înmînat premiile celor dis
tinși. Printre aceștia se află și 
graficiană română Ana Jalea 
Popa.

Bienala a înregistrat in acest 
an o participare record — 42
de fări participante cu un nu
măr de 2 500 de lucrări.

Sesiunea 

Sovietului 
Suprem al 

R. S. F. S. R.

MOSCOVA 1 (Agerpres). —■ 
La Moscov.a s-au încheiat lucră
rile sesiunii Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R. Sesiunea a adop
tat un document referitor la 
dezvoltarea industriei locale, 
precum și noul Cod funciar al 
republicii.

• La lucrări, au participat 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și alți conducători de 
partid și de stat.

cambodgian, președintele Fron
tului Național Unit al Cambod- 
giei, a dat publicității la Phe
nian o declarație în legătură cu 
hotărîrea S.U.A. privind retra
gerea trupelor terestre ameri
cane din Cambodgia pînă la 1 
iulie 1970. în declarație se su
bliniază că retragerea trupelor 
terestre americane este com
pensată de intensificarea raidu
rilor aviației S.U.A. în Cam
bodgia, de prezenta continuă a 
trupelor salgoneze pe teritoriul 
acestei țări. Se relevă, totodată, 
primejdia invadării teritoriului 
cambodgian de către forțele 
armate tailandeze. „Cele trei 
popoare ale Indochinei cOr re
tragerea totală, imediată și ne
condiționată a tuturor forțelor 
armate ale S.U.A.-și ale „aliațl- 
lor" lor din întreaga Indochină", 
se arată în declarație.

WASHINGTON 1. (Agerpres). 
— Ministrul marinei americane, 
John Chafee, a anunțat că 125 
de nave și ambarcațiuni mili
tare, sub pavilion american, 
aflate în zona de operații a 
Vietnamului de sud, vor fi 
remise pînă la sfîrșitul anului 
autorităților saigoneze. El a 
arătat că această măsură se 
înscrie în programul de „viet- 
namizare" a războiului, afirmînd 
în acest sens că forțele navale 
ale Statelor Unite urmează 
să-și înceteze pînă la 30 decem
brie a.c. operațiunile de luptă 
în apele teritoriale ale Vietna
mului de sud. Ministrul ameri
can a adăugat că personalul 
existent la bazele navale ale 
S.U.A. din Vietnamul de sud va 
rămîne și după data de 30 
decembrie, îndeplinind rolul de 
„consilieri".

• Miercuri au început la Praga lucrările conferinței 
teoretice internaționale „FR. ENGELS Șl MIȘCAREA CO
MUNISTĂ", organizată de redacția revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului", cu ocazia celei de-a 150-a aniversări 
a nașterii lui Fr. Engels.

La lucrări participă delegați din partea a 34 de partide 
comuniste și muncitorești. Din partea Partidului Comunist 
Român, ia parte dr. Augustin Deac, director adjunct al In
stitutului de studii istorice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

• După cum informează 
agenția ADN, marți a fost 
semnat Ia Berlin între gu
vernele R. D. Germane și 
R. P. Chineze un acord cu 
privire la schimbul de măr
furi și plăți pe anul 1970.

• Anthony Barber, preșe
dintele Partidului conservator 
conducătorul delegației brita
nice la tratativele privind ade
rarea Angliei la Piața comună, 
a avut miercuri la Bruxelles 
întrevederi separate cu amba
sadorii țărilor Commonwelth-u- 
lui și ai țărilor membre ale 
Asociației Europene a Liberului 
Schimb (A.E.L.S.).

O demonstrație pe ploaie la Tokio (se vede un lung cor
tegiu de umbrele), la care au participat sute de persoane 
intr-un marș de protest împotriva prelungirii tratatului de 
securitate japono-american.

A 
lntîlnirea miniștrilor culturii 

din țările socialiste
PRAGA 1. Corespondentul 

Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : în zilele de 29 și 30 
iunie, la Karlovy Vary a avut 
Ioc o întîlnire a miniștrilor cul
turii și președinților comitete
lor pentru cultură și artă din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehă,

Ample lucrări de refacere 

în Ungaria
BUDAPESTA 1. — Corespon

dentul Agerpres, Alexandru 
Pintea, transmite: în ultimele 
zile, pe teritoriul Ungariei se 
înregistrează o scădere con
tinuă a nivelului apelor, unele 
rîuri ajungînd în jurul cotelor 
obișnuite. S-au redus simțitor 
și suprafețele inundate de ape. 
în toate județele care" au avut 
de suferit de pe urma inunda
țiilor se desfășoară acum ample 
lucrări pentru refacerea drumu

BUENOS AIRES 1 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvînt al 
ministerului de interne argen
tinian a anunțat că armata a 
preluat controlul în orașul 
Rosario, unde polițiștii au de
clarat grevă cerînd să li se 
plătească soldele restante pe 
anul în curs. Marți, ei ecupa- 
seră sediul cartierului genera) 
al poliției din localitate.

în fața acestei situații, forțele 
armate au preluat controlul a- 
supra orașului și au adresat 
un ultimatum polițiștilor în 
care li se cerea să depună
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PROXOEXPRES
La concursul nr. 27 din 1 

iulie 1970 au fost extrase urmă
toarele numere :

Extragerea 1: 20 43 16 39 
7 19

• La Palatul Națiunilor din 
Geneva au început miercuri 
lucrările celei de-a 32-a sesiuni 
a Conferinței internaționale 
pentru educație, organizată de 
U.N.E.S.C.O., care reunește 200 
de delegați din 80 de țări. De
legația română este condusă 
de prof. univ. Traian Pop, ad
junct al ministrului învățămin- 
tului. Participants vor examina 
studiul prezentat de U.N.E.S.C.O. 
și Biroul internațional al în- 
vățămîntului cu privire la cau
zele sociale ale abandonării 
școlii de către elevi, în special 
în țările aflate în curs de dez
voltare.

Dezbaterile au fost deschise 
de directorul general al 
U.N.E.S.C.O., Rene Maheu.

R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. S. România, R. P. Ungară, 
R. S. Slovacă și Uniunea So
vietică.

Participanții au procedat la 
un schimb de păreri cu priviră 
la unele probleme ale culturii i 
și artei.

rilor Și căilor ferate, de recon
strucție și refacere a clădi
rilor distruse sau avariata 
de ape. în cele 10 tabere, con
stituite în aceste județe, lucrea
ză peste 14 000 de tineri, elevi 
și studenți.

în același timp, după cum 
anunță presa ungară, pe adre
sa Crucii Roșii Ungare continuă 
să sosească ajutoare din străi
nătate.• l

armele și să nu provoace inci
dente. Generalul Roberto Fon
seca, comandantul celui de-al 
H-lea corp de armată argenti
nian, a cerut locuitorilor ora
șului să nu iasă pe străzi. El 
a cerut de asemenea, guvernu
lui să declare stare de urgen
tă în Rosario.

In urma unor încercări de 
mediere între oficialități și po
lițiștii din Rosario, arhiepisco
pul Guillermo Ovtti a declarat 
că situația este „extrem de se
rioasă".

Fond de premii 305 608 lei;
Extragerea a H-a : 3 5 32 12

25 22 2 26
Fond de premii 270 620 lei.
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